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ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФЕДЕРАТИВНОЕ 

РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
У статті на підставі сучасної історіографії аналізується процес здійснення вищої 

педагогічної освіти у Федеративній Республіці Німеччини на рубежі ХХ-ХХІ століть. 

Автори аналізують систему підготовки майбутніх учителів у Німеччині, висвітлюють 

перелік навчальних предметів, що вивчаються студентами, проходження ними виробничої 

практики, здачу державних іспитів. У ході вивчення проблеми, дослідники прийшли до 

висновку, що в останнє десятиліття XX сторіччя у Західній Європі відбувалася глобальна 

модернізація сфери освіти, головними причинами якої стали гуманізація суспільної 

свідомості, інтенсивна індустріалізація у всіх соціальних сферах та інтеграційні процеси 

в різноманітних галузях існування людства.  

Ключові слова: Федеративна Республіка Німеччини, освіта, модернізація, 

гуманізація, освіти, практика, іспит. 

  

Система подготовки учителей 

в Германии. Остановимся на 

характеристике развития систем 

высшего педагогического 

образования Германии и 

Великобритании, так как именно в 

этих странах созданы современные 

инновационные системы 

подготовки учителей [1, c. 227]. 

В настоящее время подготовка 

учителей в Германии включает два 

этапа: обучение в университете (до 

Первого государственного 

экзамена) и двухлетнюю 

педагогическую практику (до 

Второго, завершающего 

государственного экзамена). В 

соответствии со ступенями и 

типами школ, в которых студенты 

хотели бы работать, по окончании 

университета они могут 

получить различные учительские 

должности: 

  должность учителя первой 

ступени I (учитель начальной 

школы) 
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 должность учителя второй 

ступени I (учитель 5 – 10 классов 

базовой, реальной школы, гимназии 

и объединенной школы) 

 должность учителя второй 

ступени II (учитель 11 – 13 классов 

гимназии и объединенной школы) 

[4. C. 141]. 

На практике многие студенты 

приобретают право занимать две 

учительские должности. Особенно 

часто встречается комбинация 

должности учителя второй ступени 

I и второй ступени II. 

Определяемая правилами 

продолжительность обучения для 

получения должности учителя 

первой ступени I и второй ступени I 

составляет 6 семестров (3 года), 

учителя второй ступени II - 8 

семестров (4 года). Еще один 

дополнительный семестр 

предназначен для сдачи экзаменов. 

Затем проходит педагогическая 

практика продолжительностью в 2 

года. 

Рассмотрим обучение в 

университете с целью получения 

учительской должности. 

Университетская подготовка 

будущего учителя состоит из трех 

компонентов: 

  изучение 2 - 3 учебных 

предметов, которые он будет 

преподавать в школе, 

  изучение педагогических 

наук, 

  школьная практика (не путать 

с двухлетней педагогической 

практикой – референдариатом). 

Изучение учебных предметов 

Выбор изучаемых предметов 

зависит от будущей учительской 

должности студента и от учебного 

плана соответствующей ступени 

школы. Для первой ступени 

обязательными предметами для 

всех студентов являются немецкий 

язык, математика и еще один 

предмет по выбору. Для второй 

ступени I и II могут быть выбраны 

любые два предмета из довольно 

широкого спектра. На практике 

преобладают следующие 

комбинации: учитель немецкого 

языка и истории, немецкого и 

английского языков, немецкого и 

французского, математики и 

физики. Но встречаются и редкие 

комбинации: математика и спорт, 

биология и немецкий язык и т.д. [2. 

C. 22]. 

Проиллюстрируем 

вышесказанное на примере 

подготовки учителей истории. 

История как учебный предмет есть 

в учебном плане второй ступени I и 

второй ступени II. Соответственно, 

будущие учителя истории должны 

изучить в университете еще один 

учебный предмет на выбор. В так 

называемом "Государственном 

порядке проведения экзаменов" 

даны особые предписания 

относительно разделов и областей 

истории, которые должны быть 

охвачены в процессе обучения, в 

частности: 

А: исторические эпохи 

(история древнего мира, средних 

веков, нового времени, новейшего 

времени); 

Б: области исторической науки 

(региональная, социальная, 

экономическая, культурная 

история); 

В: основы исторической науки 

(историческая теория, 
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историография, вспомогательные 

исторические дисциплины); 

Г: дидактика истории (теории 

восприятия истории и передачи 

исторических знаний, 

дидактический анализ научно-

исторических предметов) [6. C. 

150]. 

На основе этих 

государственных предписаний 

каждый отдельный университет 

может разработать собственную 

программу обучения. Таким 

образом, в каждом конкретном 

университете допускается 

определенная свобода выбора, и 

"Государственный порядок" лишь 

определяет тот минимум областей и 

разделов, который необходимо 

изучить. 

Изучение будущими учителями 

педагогических наук 

Любое обучение будущего 

учителя включает не только два-три 

учебных предмета, но и предмет 

"педагогические науки", изучение 

которых составляет 25% учебной 

программы для учителей первой 

ступени и второй ступени I, 20% 

для учителей второй ступени II. Это 

существенная доля, если учесть, что 

в подготовке учителей гимназий 

доминировало изучение научных 

предметов. 

Государственные предписания 

определяют следующие области и 

разделы педагогических и близких 

к ним других гуманитарных наук, 

которые должны стать предметом 

преподавания и обучения в 

университете: 

1. воспитание и 

образование (педагогика, 

философия); 

2.  развитие и обучение 

(психология); 

3.  общественные 

предпосылки воспитания 

(социология, педагогика); 

4. учреждения и формы 

организации системы образования; 

5.  преподавание и общая 

дидактика [3. C. 383]. 

На уровне отдельного 

университета эти государственные 

предписания реализуются в 

учебных планах, которые 

учитывают местные условия и 

комбинируют обязательные и 

выборные части. 

 Школьно-практическое 

обучение 

Школьная практика 

ориентирует студентов на работу в 

школах, а также помогает им 

получить практический опыт и 

оценить "личную пригодность" к 

профессии учителя. Практика, то 

есть посещение занятий в школах, 

находится в тесной связи с 

учебными занятиями по педагогике 

или методике. 

Школьно-практическое 

обучение проходит в следующих 

формах: 

1. Tadespraktika, подразум

евающая, что подготовка уроков и 

последующее их обсуждение 

проходят на занятиях по педагогике 

и методике, а посещение уроков – в 

течение семестра (параллельно с 

занятиями или сразу после их 

окончания). 

2. Blockpraktika, в ходе 

которой подготовка уроков и 

последующее их обсуждение также 

проходят на занятиях по педагогике 

или методике, но посещение уроков 
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проводится в период, свободный от 

занятий, и продолжается четыре 

недели [5. C. 518 – 524]. 

Первый государственный 

экзамен  

В конце обучения в 

университете студенты сдают 

Первый государственный экзамен 

по двум или трем учебным 

предметам и педагогическим 

наукам - и письменно, и устно. До 

этого студентом должна быть 

написана одна домашняя 

письменная работа 

(по одному учебному предмету). 

Экзаменационные требования 

несколько отличаются в 

зависимости от учительской 

должности, которую хочет 

получить выпускник. 

Двухлетняя педагогическая 

практика 

После успешной сдачи 

Первого государственного экзамена 

будущий учитель 

проходит двухлетнюю 

педагогическую практику –

референдариат. Она представляет 

собой профессиональную 

практическую подготовку в школе 

и, на так называемом, учебном 

семинаре. Центральное место в 

профессиональной педагогической 

подготовке занимает посещение 

уроков, проведение пробных 

уроков и самостоятельное 

преподавание.  

В конце практики 

сдается Второй государственный 

экзамен, который состоит из 

домашней письменной работы, 

двух пробных уроков, устного 

экзамена. Успешно пройденный 

Второй государственный экзамен 

знаменует окончание подготовки 

учителя. Выпускники пытаются 

найти свободные места в школах. 

Легко или тяжело будет им это 

сделать – зависит от положения на 

рынке труда для учителей. 

В последние 

десятилетия XX века в Западной 

Европе происходила глобальная 

модернизация сферы образования, 

главными причинами которой 

явились гуманизация 

общественного сознания, 

интенсивная индустриализация во 

всех социальных сферах и 

интеграционные процессы в 

различных областях человеческого 

существования.  

Последствия данных 

процессов потребовали 

реорганизации и 

совершенствования системы 

подготовки педагогических кадров. 
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В статье на основе современной историографии анализируется процесс осуществления 

высшего педагогического образования в Федеративное Республике Германии на рубеже ХХ-ХХІ 

веков. Авторы анализируют систему подготовки будущих учителей в Германии, освещают 

перечень изучаемых студентами учебных предметов, прохождение ими производственной 

практики, сдачу государственных экзаменов. В ходе изучения проблемы, исследователи пришли к 

выводу, что в последние десятилетия XX века в Западной Европе происходила глобальная 

модернизация сферы образования, главными причинами которой явились гуманизация 

общественного сознания, интенсивная индустриализация во всех социальных сферах и 

интеграционные процессы в различных областях человеческого существования.  

Ключевые слова: Федеративная Республика Германии, образование, модернизация, 

гуманизация, обучение, практика, экзамен. 

 

The article on the basis of modern historiography examines the implementation process of the 

higher pedagogical education in the Federal Republic of Germany at the turn of XX-XXI centuries. The 

authors analyze the system of training of future teachers in Germany, highlight the list of students learn 

academic subjects, they have passed an industrial practice, final exams. In the course of studying the 

problem, the researchers came to the conclusion that in the last decades of the XX century in Western 

Europe was a global modernization of the education sector, the main causes of which was the 

humanization of social consciousness, intensive industrialization in all spheres of society and integration 

processes in different areas of human existence.  

Key words: Federal Republic of Germany, education, modernization, humanization, teaching, 

practice, exam. 
 

УДК 378.014.242(477.54) 
  Бережна С.В., доктор філософських 

наук, професор, декан історичного 
факультету Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ЗДОБУТТЯ 
ЯКІСНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ 

ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ) 

У статті розглядаються форми академічної мобільності студентів в українських 

навчальних закладах на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Звертається увага на проблеми при здійсненні студентами академічних обмінів, стажувань 

тощо та шляхи їх вирішення. 
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Ключові слова: академічна собільність, міжнародна академічна мобільність, кредитна 

мобільність, ступенева мобільність 

In the article the forms of academic mobility of students in Ukrainian educational institutions on the 

example of the Faculty of History HNPU GSScovoroda. Attention is paid to problems in the 

implementation of student academic exchanges, internships, etc and solutions.  

Keywords: academic sobilnist, international academic mobility and credit mobility, mobility 

stepped

Відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про вищу освіту»: 

«Академічна мобільність – можливість 

учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи 

проводити наукову діяльність в 

іншому вищому навчальному закладі 

(науковій установі) на території 

України чи поза її межами».  

Основними цілями програм 

академічної мобільності студентів на 

історичному факультеті є: підвищення 

якості освіти, розвиток 

міжкультурного обміну, підготовка 

майбутніх кваліфікованих спеціалістів. 

Нормативно – правовою базою, 

що регламентує програми академічної 

мобільності в Україні є: Закон України 

«Про вищу освіту»; Закон України 

«Про наукову та науково – технічну 

діяльність»; Постанова КМ України 

«Про затвердження Положення про 

порядок реалізації права на академічну 

мобільність»; «Положення про 

організацію освітнього процесу в 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди» тощо[1; 

2; 3]. 

На історичному факультеті 

сформувалась певна система щодо 

організації академічної мобільності 

студентів, яка розглядається як 

найбільш розвинена форма 

інтернаціоналізації освіти.  

Основними видами академічної 

мобільності є: 

Ступенева мобільність за якою 

відбувається навчання у вищому 

навчальному закладі, відмінному від 

постійного місця навчання учасника 

освітнього процесу, з метою здобуття 

ступеня вищої освіти. 

Кредитна мобільність 
передбачає навчання у вищому 

навчальному закладі, відмінному від 

постійного місця навчання учасника 

освітнього процесу, з метою здобуття 

кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи. 

На сьогодні це найбільш 

розповсюджена форма академічної 

мобільності для студентів - істориків. 

За місцем реалізації права на 

академічну мобільність поділяється на: 

Внутрішню академічну 

мобільність, право на яку реалізується 

студентством у вищих навчальних 

закладах в межах України. 

Міжнародну академічну 

мобільність, право на яку реалізується 

вітчизняними учасниками освітнього 

процесу у вищих навчальних закладах 

або наукових установах – партнерах 

поза межами України, а також 

іноземними учасниками освітнього 

процессу у вітчизняних вищих 

навчальних закладах (наукових 

установах). 

Наукові проекти за програмами 

внутрішньої академічної мобільності 

надають змогу поглибити знання про 

історико – культурні особливості 

регіонів України, обмінятися думками 

та поспілкуватися з опонентами.  
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 Студенти-історики є активними 

учасниками круглих столів, 

конференцій, семінарів, літніх та 

зимових шкіл, що проходять в Україні. 

Так, протягом останнього року 

студенти факультету взяли участь у 

роботі серії круглих столів що 

проходили на базі Українського 

католицького університету ( м. Львів): 

«Єдність у різномаїтті: молодіжний 

погляд» та в ХVII Міжнародній 

науковій конференції для студентів і 

молодих науковців «Релігія і 

фундаментальна наука в добу 

глобалізації»; у відкритій обласній 

краєзнавчій конференції «Зі 

стародавності в ХХІ століття», яка 

відбулася у Святогірському 

державному історико - архітектурному 

заповіднику; міжнародній науковій 

конференції «Гуманістичні цінності 

світових цивілізацій», (Криворізький 

державний педагогічний університет), 

«Яворницькі читання» 

(Дніпропетровський університет імені 

О. Гончара), «Холокост на теренах 

Центрально-Східної Європи» 

Українського інституту вивчення 

історії Голокосту (м. Київ) тощо. 

Досить популярними зараз стають 

літні та зимові школи як платформи 

для обміну думками, спілкування із 

колегами. Влітку студентки 3 курсу 

Кушнір Олександра та Ярова Валерія 

приймали участь в П'ятій ювілейній 

літній школі «Соціальна думка 

Митрополита Андрея Шептицького», 

яка проходила у м. Львові. Головний 

акцент школи був поставлений на 

побудові суспільства на засадах 

християнської моралі й цінностей в 

історичному і сучасному контексті. 

У січні 2016 року студенти 4 

курсу відвідали Зимову школу в 

м. Києві Рама-Яхад, де мали змогу 

познайомитися із релігійним життям 

єврейської общини. 

Особливу увагу на факультеті 

приділяється міжнародній академічній 

мобільності, що надає змогу 

студенству набути досвід проведення 

науково-дослідної роботи та 

впровадження її результатів, 

розширити свої знання у всіх областях 

європейської культури, визначитись з 

векторами подальших наукових 

досліджень. 

Основними формами 

міжнародної академічної мобільності 

студентів факультету є: навчання за 

програмами академічної мобільності; 

мовне та наукове стажування. 

Перший напрямок – навчання за 

програмами академічної мобільності 

тільки набирає обертів. На протязі 

2015/2016 навчального року за 

міжнародними програмами 

академічної мобільності протягом 

пройшли навчання: 11 студентів в 

Польщі, 1 – в КНР, 1 – в Мексиці, 1 – в 

Ізраїлі. 

На факультеті проводиться 

остаточне узгодження навчальних 

планів із провідними навчальними 

закладами Польської республіки щодо 

запровадження програми подвійних 

дипломів для студентів-магістрантів.  

Другий напрямок – мовне 

стажування. Студенти факультету в 

межах академічної мобільності 

підвищують рівень володіння 

іноземними мовами та опановують 

новими мовами у відповідному 

мовному середовищі. У 2015/2016 

навчальному році мовне стажування в 

КНР проходив студент першого курсу 

заочної форми навчання Кашаєв 

Рустам у Технологічному 
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Университеті міста Нінбо. Опановує 

знання італійської мови у Мексіці 

студентка 4 курсу Костирко Юлія. 

Третій напрямок – це 

проходження наукового стажування 

студентами в навчальних та наукових 

установах в європейських країнах.  

На виконання угоди між 

Інститутом історії та педагогіки 

Вроцлавського університету та 

історичним факультетом ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди студенти факультету 

щорічно на протязі чотирьох років 

проходять наукове стажування на базі 

Вроцлавського університету, де мають 

змогу ознайомитись з новими 

матеріалами у бібліотеці університету 

та в однієї з найпотужнішій бібліотек 

Польської республіки – Оссолінеум, 

провести апробацію своїх наукових 

досліджень на Міжнародній 

конференції, присвяченій проблемам 

прикордонних регіонів.  

Студент 4 курсу Єрьомін В. за 

грантовою програмою проходив 

стажування в першому семестрі 

2015/2016 н. р., у Варшавському 

університеті на факультеті 

«ArtesLiberales».  

Студентка 4 курсу Пилипенко О. 

проходила стажування у конгресі 

ініціатив Східної Європи (м. Люблін). 

Взяла участь у проекті «В напрямку 

демократії» у м. Варшава. 

Студенти, які пройшли навчання 

за програмами міжнародної 

академічної мобільності надають 

інформацію на Вченій раді факультету. 

Проблеми, які виникають та 

шляхи їх вирішення: 

1. Контроль за навчанням. 

На сьогодні відсутній чіткий механізм 

перезарахування предметів.  

Постанова КабінетуМіністрів, що 

затвердила Положення про порядок 

реалізації права на академічну 

мобільність» значно спростила 

академічну мобільність, адже згідно 

даної постанови (ст.11) навчання за 

кордоном студента стало складовою 

частиною програми навчання в 

українському ВНЗ. Оцінки, отримані за 

кордоном, в Україні враховуються 

згідно ЄКТС. За студентом 

зберігається місце постійного навчання 

Україні. Перезарахування прослуханих 

предметів відбувається виключно за 

змістом програмних дисциплін, а не за 

назвою. Зберігається за студентом 

місце навчання, гуртожиток, 

продовжується виплата стипендій. 

2. Мовна. Недостатнє знання 

або не знання англійської мови, адже 

це є однією з умов багатьох грантових 

проектів та основною умовою при 

оформленні Фулбрайтівських програм.  

Для вирішення даної проблеми на 

протязі року на факультеті щовівторка 

працює спічклаб, де студенти, які 

володіють англійською мають змогу 

відточити усне мовлення. Частина 

студентів вивчають англійську мову на 

факультативних курсах нашого 

університету. 

 Розпочав роботу у 2015/2016 н.р. 

факультатив з вивчення польської 

мови (координатор – студентка 4 курсу 

українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Квітки-

Основяненка Москаленко К.).  

3. Недостатня комп’ютерна 

обізнаність, яка гальмує процес 

заповнення аплікаційних грантів. При 

оформленні грантів не достатньо 

інформації щодо «підводних каменів». 

4. Психологічні. Ще рік тому 

ми стикалися із такими 
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висловлюваннями студентів: «Якщо я 

візьму участь в конференції або 

круглому столі, чи подам документи 

по гранту – що мені за це буде?» чи 

інше «Де гарантія, що отримаю цей 

грант?». Можу сказати відверто, що на 

історичному факультеті ми нічого не 

обіцяємо, але завжди готові допомогти 

в оформленні аплікацій та 

мотиваційних листів, наданні 

рекомендацій тощо.  

5. Матеріальні. Не всі 

організатори конференцій, літніх шкіл, 

програм академічних обмінів та 

грантодавці беруть повністю всі 

витрати на себе. В результаті, банальна 

поїздка до Варшави (тільки дорога) 

коштує близько 2 тис. гривень, без 

врахування вартості віз.  

Але, ці проблеми нас не лякають. 

Ми шукаємо шляхи вирішення даних 

питань. Так, на сьогодні на факультеті 

створено ініціативну групу, до якої 

входять студенти та викладачі 

факультету (координатор від 

студентства – голова СНТ факультету 

Єрьомін Валентин, від викладачів – 

доцент кафедри всесвітньої історії 

Сєряков С.О.), яка розпочала активний 

фандрайзинг – пошук та анонсування 

грантів, надання допомоги студентам в 

оформленні документації. В 

соціальних мережах створено 

відповідну сторінку.  

Отже, академічна мобільність як 

найбільш розвинена форма 

інтернаціоналізації освіти сприяє 

інтеграції індивіда у міжнародну 

академічну спільноту, забезпечує 

доступ до освітніх здобутків провідних 

країн світу та збільшує шанси на 

професійну самореалізацію. 
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У статті аналізується значення суспільствознавчої компетентності в учнів 

початкових класів та її формування як такої на основі викладання предмету «Я у світі», а 

також розглянуто значення таких знань для учнів початкової школи. 

Ключові слова: суспільствознавство, початкова школа, компетентність, 

суспільствознавча компетентність, соціальна компетентність, громадянська 

компетентність. 

 

Постановка проблеми. «Я у 

світі» – новий навчальний предмет, 

який справедливо називають 

першим курсом громадянської 

освіти. Закладення основ 

суспільствознавчої компетенції 

учня відбувається вперше саме в 

рамках цієї дисципліни. 

Викладаючи предмет, учитель 

повинен розкривати його освітнє та 

виховне значення. При цьому він 

має націлювати свою роботу на те, 

щоб вивчення не обмежувалося 

лише ознайомленням молодших 

школярів з окремими фактами з 

життя суспільства; під час вивчення 

цього предмета в учнів потрібно 

сформувати цілісне уявлення про 

суспільство, забезпечити розуміння 

ними найпростіших причинно-

наслідкових зв’язків, що існують у 

навколишньому світі; розкрити 

культуру взаємного спілкування 

людей; передбачити накопичення 

досвіду особистісного ставлення до 

системи цінностей, до суспільства; 

сприяти розвитку розумових 

здібностей школярів, їхньої 

емоційної сфери, пізнавальної 

активності та самостійності, 

здатності до самовираження тощо. 

Аналіз останніх досліджень. 
Д. Б. Давидов, Д. Б. Ельконін 

вказували, що молодший шкільний 

вік – це особливий період у житті 

дитини, коли відбувається 

перебудова всієї системи відносин 

дитини з дійсністю. У 

дослідженнях Л. І. Божович, 

Л. С. Виготського, 

Н. А. Менчинскої, 

С. Л. Рубінштейна, Г. А. Цукерман 

встановлено, що у молодшому 

шкільному віці інтенсивно 

формуються інтелектуальні, 

моральні та соціальні якості в 

процесі осягнення навколишнього 

світу: природи, людських відносин, 

діяльності людей. Психолого-

педагогічними особливостями 

молодшого школяра в освоєнні 

навколишнього світу є емоційність, 

допитливість, розвиток мислення та 

пізнавального інтересу. Мислення в 

молодшому шкільному віці 

характеризується появою 

можливості до 3 – 4 класу побудови 

оціночних суджень, заснованих на 

аналізі і синтезі, узагальненні та 

елементарної абстракції. 

В. А. Сухомлинський вважав, що 

добитися того, щоб вихованця вже 

в дитинстві хвилювало сьогодення і 

майбутнє Вітчизни – одна з 

найважливіших передумов 

запобігання моральних зривів в 

роки отроцтва [4, с.154]. Цивільні 

думки, почуття, тривоги, 

громадянський обов'язок, цивільна 

відповідальність – це основа 

людської гідності. І. І. Смагін в 

своїх дослідженнях детально 

розглянув зміст і структуру 

суспільствознавчої компетенції та її 

місце у кластері освітніх 

компетентностей [3].  
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Метою дослідження є 

розкриття основ утворення 

підґрунтя для формування 

суспільствознавчої компетентності 

учнів молодшого шкільного віку за 

допомогою предмету «Я у світі» та 

усвідомлення значення таких знань 

у подальшому житті учня. 

Виклад основного матеріалу. 

Людське суспільство – дуже 

складна і водночас цілісна система. 

Воно є об'єктом вивчення багатьох 

суспільних наук: філософії, історії, 

політології, економіки, 

культурології, соціології, 

психології тощо. Але кожна з цих 

наук спеціалізується на вивченні 

окремих сторін суспільства і його 

розвитку, що не дає повного 

уявлення про нього у всьому його 

різноманітті. Тому з'явилася 

потреба в науці, яка б опрацювала 

накопичений матеріал і 

представила суспільство в його 

розвитку цілісно й об'ємно. У 

відповідності з вимогою часу у 

другій половині XIX ст. з'являється 

нова самостійна наука – 

суспільствознавство, яка 

комплексно підійшла до вивчення 

суспільства. На рубежі ХХ – XXI 

ст. суспільствознавчі дисципліни 

з'явилися і в початковій школі. У 

чинному стандарті загальної освіти 

вони прописані поряд з іншими 

навчальними дисциплінами. Більш 

того вивчення суспільствознавства 

стає безперервним протягом усієї 

шкільної освіти, починаючи вже з 

початкових класів. Можемо 

згадати, як у навчальній програмі 

з’являється предмет «Я і Україна», 

що містив в собі природознавчу 

складову та початки 

суспільствознавчих знань, а в 

подальшому вже бачимо, як 

виникає і виокремлюється окремий 

предмет – «Я у світі», що вже 

цілковито направлений на 

створення передумов для 

усвідомленого сприймання і 

засвоєння соціальних та морально-

правових норм, історичних, 

національно-культурних традицій 

українського народу. В початковій 

школі з третього класу введено 

інтегрований навчальний курс «Я у 

світі», який реалізує освітню галузь 

«Суспільствознавство», та 

відповідає навчальному предмету 

«Громадянська освіта». Курс «Я у 

світі» розраховано на 2 роки 

навчання і даний курс є 

інтегративним, так як в ньому є 

елементи знань різних галузей наук. 

У відповідності до Державного 

стандарту початкової освіти та 

навчальної програми «Я у світі» 

розроблено підручник «Я у світі» 

для учнів 3 – 4 класів [7]. Вивчення 

цього предмету дітьми в початковій 

школі допоможе розвантажити інші 

дисципліни від питань, які не 

мають до них безпосереднього 

відношення (формування культури 

поведінки, бережливе ставлення до 

природи, предметного світу, 

розуміння свого значення для 

суспільства та ін.). Цей предмет дає 

можливість дитині почерпнути свої 

перші знання з українознавства. 

Знання, отримані на уроках, 

допоможуть школярам стати 

мислячими, активними, самостійно 

діючими громадянами, творчими 

особистостями, які прагнуть 

перетворити себе і навколишній 

світ. 
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У зв’язку з введенням такої 

тематично нової дисципліни в 

початкових класах виникає 

необхідність визначати рівень 

оволодіння знань учнем у цій галузі 

і тому тут будемо використовувати 

поняття суспільствознавча 

компетентність. Коротко 

компетентність характеризується 

останнім часом як «комбінація 

знань, вмінь та ставлень у 

відповідному контексті діяльності 

людини, а ключову компетентність 

потребують передусім для 

особистісного розвитку активного 

громадянства соціальної інтеграції 

та зайнятості». [5, с.120] 

Суспільствознавча компетентність 

учня – набута учнями в процесі 

навчання інтегрована здатність 

учня до специфічної діяльності 

(суспільної, громадянської 

правової, економічної), що 

складається із знань, умінь, досвіду, 

цінностей і ставлення щодо людини 

й суспільства та можуть цілісно 

реалізуватися на практиці [3]. 

Суспільствознавчі дисципліни 

покликані сприяти соціалізації 

особистості в умовах динамічного 

світу. Саме тому, однією з 

важливих компетентностей, 

формування якої передбачається в 

освітній галузі державних 

стандартів, є соціальна 

компетентність – здатність 

особистості продуктивно 

співпрацювати з партнерами в групі 

та команді, виконувати різні ролі та 

функції в колективі. Предмет «Я у 

світі» також орієнтований на 

залучення учнів до громадянської 

культури, демократичних цінностей 

громадянського суспільства, а тому 

актуалізує формування 

громадянської компетентності 

учнів – здатності активно, 

відповідально та ефективно 

реалізувати права та обов'язки з 

метою розвитку демократичного 

суспільства [2]. 

У початкових класах через 

предмет «Я у світі» готується 

підґрунтя для диференційованого 

вивчення суспільствознавчої галузі 

на наступних ланках школи і цей 

предмет має такі особливості: 1) 

розширює смислові горизонти 

бачення учнів, спрямовує їх на 

усвідомлення сучасного контексту 

взаємовідносин людини і 

суспільства, набуття 

демократичних цінностей, 

засвоєння поведінкових еталонів; 2) 

порівняно більшою стає питома 

вага етико-правової тематики; 3) у 

змісті предмета першорядними є 

формування системи ставлень учнів 

до навколишнього світу, створення 

умов для вибору ними суспільних 

цінностей; 4) у змісті, методиці, 

мотиваційному забезпеченні 

зберігається наступність між 

класами; 5) діяльність на уроці має 

приваблювати нестандартністю 

постановки навчальних завдань, які 

спрямовані на організацію 

пошуково-дослідної роботи.  

Предмет охоплює такі теми: 

«Людина», «Людина серед людей», 

«Людина в суспільстві», «Людина у 

світі», що сприяє поетапному 

усвідомленню учнями єдності 

компонентів «Я – сім’я – школа – 

рідний край – Україна – світ». 

Увага учнів зосереджується на 

усвідомленні суті взаємовідносин 

людини і суспільства, набутті 
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демократичних цінностей, 

адекватному випробуванні 

різноманітних соціальних ролей, 

засвоєнні поведінкових еталонів [1, 

с.57]. 

Розвивальний аспект цього 

предмета полягає у формуванні 

досвіду творчої діяльності учнів, 

розвитку загально-навчальних 

(організаційних, загально-

мовленнєвих, загально-

пізнавальних, контрольно-оцінних) 

умінь; оволодінні узагальненими 

способами дій; моделюванні 

культурних і статево-рольових 

стандартів поведінки в різних 

ситуаціях; розвиткові активного 

пізнавального ставлення до 

природного та соціального 

оточення; пізнанні школярами своїх 

можливостей. Найважливішим 

виховним спрямуванням змісту є 

формування в учнів найбільш 

значущих для українського народу 

цінностей: патріотизм, соціальна 

справедливість, первинність 

духовного щодо матеріального, 

природолюбство, людинолюбство, 

працелюбство, взаємоповага; 

виховання в дитини свого власного 

„Я”, віри у свої сили, талант, 

здібності; вихованні гуманної, 

творчої, соціально – активної 

особистості, здатної бережливо 

ставитися до природи, світу речей, 

самої себе, інших людей, розуміти 

значення життя як найвищої 

цінності [6,с.62]. 

 У змісті курсу присутня 

значна вага етико-правової 

тематики, що дозволить у 5 – 6 

класах логічно вводити новий курс 

етичного спрямування. Увага 

акцентується на просвітницькій 

діяльності, спрямованій на 

формування негативного ставлення 

до протиправних діянь: проведення 

днів правових знань; використання 

інтерактивних педагогічних 

технологій, зокрема ділові та 

рольові ігри, моделювання 

життєвих ситуацій, суспільних 

процесів та процедур, дискусії, 

робота в группах [6, с.59]. Крім 

раціонально-понятійних 

компонентів, широко представлено 

емоційні, що передбачають оцінну 

діяльність учнів, вибіркове 

ставлення до об’єкту діяльності, 

самовираження, самооцінку, відгук 

на почуте і побачене тощо. 

Державний стандарт 

початкової загальної освіти 

зазначає, що «соціальна і 

громадянська компетентності як 

ключові мають міжпредметний 

характер, інтегруються за 

допомогою всіх освітніх галузей і 

спрямовуються на соціалізацію 

особистості, набуття громадянських 

навичок співжиття і співпраці у 

суспільстві, дотримання соціальних 

норм; соціальна і громадянська 

компетентності як ключові 

реалізуються через комплекс 

компетенцій, які мають специфіку 

залежно від конкретної галузі, 

предмета, вікових можливостей 

учнів [7]. 

Висновки та перспективи 

розвитку подальших досліджень. 

Суспільствознавча галузь у 

державних стандартах освіти 

розгортається на всьому діапазоні 

шкільної освіти – від першого до 

одинадцятого класу, що створює 

реальні можливості для 

цілеспрямованого формування 
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системи ставлень учнів до 

навколишнього світу, умови для 

вибору ними суспільних цінностей, 

норм поведінки, ідеалів. У 

початкових класах через ведення 

предмета «Я у світі» готується 

підґрунтя для диференційного 

вивчення суспільствознавчої галузі 

на наступних ланках школи. 

Отже, на уроках «Я у світі» 

діти засвоюють важливі для себе 

знання, що зосереджує їх на 

усвідомленні суті взаємовідносин 

людини і суспільства, побуті, 

демократичних цінностей, 

адекватному випробовуванні 

адекватних соціальних ролей, 

засвоєнні поведінкових еталонів. 

Україна, її державотворчі цінності, 

вироблення громадянських 

почуттів. 

Поширеним стає підхід, у 

якому громадянська освіта 

розуміється як освітньо-виховна 

програма, спрямована на 

формування майбутніх громадян. 

Це інтегральний освітній підхід. 

Саме він є найбільш 

перспективним. Громадянська 

освіта має здійснюватися в 

уявленнях і проблемах, що 

проходять через різні дисципліни, і 

бути пов’язаною з різними 

аспектам шкільного життя. Треба 

шукати оптимальний баланс між 

«громадянським проживанням» і 

прямим навчанням. 
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 В статье анализируется значение обществоведческой компетентности у учащихся 

начальных классов и ее формирования как таковой на основе преподавания предмета «Я в 

мире», а также рассмотрено значение таких знаний для учеников начальной школы. 

Ключевые слова: обществоведение, начальная школа, компетентность, 

обществоведческая компетентность, социальная компетентность, гражданская 

компетентность. 

 The article analyzes the importance of social science competence in primary school pupils 

and their formation as such based on teaching the subject «I am in the world» and considered the 

importance of knowledge for elementary school students. 

Keywords: social studies, elementary school, competence, social science competence, 

social competence, civic competence. 
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В 
УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

Стаття присвячена актуальній темі роботи із обдарованою молоддю на уроках 

історії в умовах загальноосвітньої школи. Автори, спираючись на сучасні дослідження і 

власний педагогічний досвід, викладають власну точку зору проблеми роботи із 

обдарованими учнями на уроках історії в умовах загальноосвітньої школи. Стаття може 

бути корисною для вчителів суспільно-гуманітарного циклу, викладачам та студентам 

ВНЗ. 

Ключові слова: обдаровані учні, історія, методика викладання, особливості 

обдарованих учнів.  

 

Робота з обдарованими дітьми 

– пріоритетний напрям усієї 

навчально-виховної роботи в школі 

– на уроках і поза ними. Для 

формування та розвитку дитячої 

особистості має бути успішно 

реалізована цілісна система 

виявлення здібностей дитини. 

Уроки історії та правознавства 

відіграють одну з головних ролей у 

формуванні творчої особистості 

школярів. Саме тому тема статті, на 

наш погляд, у сучасних умовах 

набуває особливої актуальності.  

Обдаровані діти – це 

найбільший скарб України. Це 

майбутнє нашої держави. А тому на 

вчителеві лежить велика 

відповідальність за розкриття 

таланту цих дітей. Хто, як не 

вчитель, повинен помітити 

«зіркового» учня, запалити його 
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талант, навчити основам наукової 

роботи, поставити «на крило» ? Для 

роботи з обдарованими дітьми 

вчителю потрібні, на наш погляд, 

високі моральні та професійні 

якості. 

Метою нашої діяльності в 

роботі з обдарованими учнями в 

якості вчителів історії ми вбачаємо 

в тому, щоб, застосовуючи 

педагогічні технології, створити 

для обдарованих дітей ефективну 

систему підтримки їх, та розвитку 

їх здібностей. 

Сучасна педагогічна наука не 

має однозначної думки щодо 

поняття «обдарованість». Існує 

точка зору, що обдарованість – це 

системна якість людини, яка 

розвивається все життя та визначає 

можливість досягнення цією 

людиною більш високих 

результатів у різних видах 

діяльності в порівнянні з іншими 

людьми. Частина дослідників 

стверджує, що обдаровані діти 

зустрічаються дуже рідко, 

ґрунтуючи свою точку зору на 

припущенні, що обдарованість – це 

унікальне явище, синонім 

геніальності. Існує і точка зору, що 

всі діти від природи обдаровані. На 

наш погляд, більш правильна точка 

зору досвідчених спеціалістів, які 

стверджують, що обдарованими і 

талановитими називають тих дітей, 

які в силу своїх здібностей 

демонструють високі досягнення. 

Для них характерна надзвичайна 

цікавість та постійна потреба у 

пізнанні оточуючого світу, 

закономірностей його розвитку. У 

своїх судженнях такі діти яскраві, 

незалежні, оригінальні та енергійні. 

Вони, як правило, випереджають 

своїх однолітків на рівні 

інтелектуального і творчого 

мислення. Обдаровані діти – це ті, 

хто відрізняється від середнього 

рівня дітей своїми потенційними та 

функціональними можливостями. 

Тому так важливо саме в період 

шкільного життя виявити тих, хто 

цікавиться історичною наукою, 

допомогти втілити в життя їх плани 

і мрії, вказати їм дороговказ в 

науку, допомогти найбільш повно 

розкрити свої здібності. 

На нашу думку, обдаровані 

діти в умовах загальноосвітньої 

школи можуть відчувати деякий 

дискомфорт у порівнянні із учнями 

гімназій та спеціалізованих шкіл. 

Це пов`язано з тим, що навчальна 

програма не відповідає їх 

здібностям і для них нецікава. 

Учнівське середовище сприймає 

таких учнів у кращому випадку 

нейтрально, а в гіршому – 

агресивно, вороже. В такому 

оточенні їм важко ставати лідерами, 

а вони до цього воліють. Саме тому 

в умовах загальноосвітньої школи 

надзвичайно велика роль вчителя – 

наставника, вчителя – друга, який 

постійно надає психологічну і 

моральну підтримку талановитому 

учню.  

У роботі з обдарованими 

учнями вчителю слід враховувати 

такі їх особливості: 

1. Вони завжди намагаються 

вийти на найвищий рівень, бути 

довершеними у своїх знаннях; 

2. Вони критично відносяться 

до своїх досягнень, дуже часто 

незадоволені собою. Як результат, 

низька власна самооцінка; 
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3. Обдарована дитина більш 

вразлива. Нерідко вони 

гіперактивні, постійно 

відволікаються на різного роду 

подразники та стимули; 

4. Обдарований учень постійно 

намагається привернути до себе 

увагу вчителя. Для нього вчитель – 

партнер в дослідженні. Але це може 

ускладнити його відношення з 

однокласниками, яких така 

поведінка може дратувати; 

5. Інтелектуально обдаровані 

учні можуть з нетерпимістю 

ставитись до однокласників, які 

нижче їх в розумовому розвитку. 

Вони можуть допускати презирливі 

або критичні вислови на адресу 

однокласників. Це вносить 

дискомфорт і напруження серед 

учнів. 

У своїй роботі з обдарованими 

учнями на уроках історії ми 

намагаємось враховувати усі ці 

особливості. Наша робота з 

обдарованими учнями в умовах 

звичайних класів загальноосвітньої 

школи будується на базі 

«внутрішньої» диференціації, 

впровадженні розвивальних, 

особистісно орієнтованих методів 

навчання, нетрадиційних форм 

роботи на уроках. 

Так, наприклад, у 10 – 11 

класах доцільні уроки-семінари за 

тематикою Другої світової війни, на 

яких обдаровані учні можуть 

виступити із доповідями за 

дискусійними питаннями «Роль 

ОУН-УПА в боротьбі проти 

німецької окупації України», 

«Хрущовська відлига», «Голодомор 

1933 р. в Україні: факти свідчать», 

«Європейський суд. Захист прав 

людини» і т. д. На цих заняттях 

учні вчаться виступати із власними 

самостійними доповідями, вчаться 

дискутувати, аргументувати свою 

точку зору, відстоювати свої 

судження. 

Доцільно також на уроках 

самостійного вивчення нових знань 

для обдарованих учнів 

застосовувати метод «кейс». Учневі 

надаються історичні документи, 

фотографії, газетні статті, 

фрагменти наукових статей за 

темою уроку. Наприклад, на уроці 

за темою «Гетьманат 

П. Скоропадського» в 10 класі всі 

учні можуть складати таблицю, 

опрацьовуючи підручник, а 

найбільш здібним пропонуємо, 

спираючись на «кейс», дати 

відповідь на запитання «Чи можна 

гетьманат П. Скоропадського 

вважати державою?» 

У середніх класах ми 

застосовуємо уроки з елементами 

рольової гри – діалога (інтерв’ю з 

Б. Хмельницьким, Володимиром 

Великим, Ярославом Мудрим і т. 

д.), де обдаровані учні мають змогу 

в емоційній ігровій формі розкрити 

свої здібності. Також на уроках 

історії, правознавства, історичних 

спецкурсах доцільно 

використовувати такі форми занять 

як урок-дискусія, урок-суд, 

застосовувати інтерактивні методи 

навчання, написання творів – есе, 

що зробить навчання для 

обдарованих дітей більш цікавим та 

особистісно-зорієнтованим. 

У рамках підтримки 

обдарованих дітей ми намагаємось 

презентувати їх на різноманітних 

конкурсах, а саме: «Лелека», 
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«Кришталева сова», «Мої права», 

«Розкрилля», конкурсах, 

присвячених історичним датам, 

видатним історичним персоналіям, 

історії Харкова і Харківщини. 

Традиційно наші учні приймають 

участь у турнірах юних істориків, 

правознавців і мають результати 

республіканського рівня. Участь 

наших обдарованих учнів у 

Науково-практичних історичних 

конференціях, які проводять ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди та ХНУ імені 

В. Н. Каразіна ми розглядаємо, як 

путівку в науку для них, як засіб 

розширення їх інформаційного 

простору в галузі історії. 

Робота з обдарованими дітьми 

на уроках історії в умовах 

загальноосвітньої школи вимагає 

від вчителя гнучкості мислення, 

творчості та великої любові до 

таких учнів. Вчитель, працюючи з 

талановитими учнями, може 

почуватись вільним навіть в рамках 

шкільної програми, обмеженої 

невеликою кількістю уроків. 

Обдаровані учні – це його 

партнери, однодумці, його 

продовження. А тому вчитель 

завжди повинен бути в авангарді 

історичної науки, бути 

професіоналом з великої літери. 
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Статья посвящена актуальной теме работы с одаренными детьми на уроках 

истории в условиях общеобразовательной школы . Авторы, опираясь на современные 

исследования и собственный педагогический опыт, излагают свое видение обучения 

одаренных детей. Статья может быть полезной для учителей общественно-

гуманитарного цикла, преподавателям и студентам педагогических ВУЗов. 

Ключевые слова: одаренные ученики, история, методика преподавания, 

особенности одаренных детей.  

The article is devoted to the actual topic of work with gifted children in history lessons in a 

comprehensive school. The authors, based on current research and your own teaching 

experience, set out their vision of teaching gifted children. The article can be useful for teachers 

of social and humanities, teachers and students of pedagogical universities. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ  

 
У статті розглянуто окремі аспекти проблеми розвитку риторичної культури 

педагога. На основі аналізу лекторсько-ораторської діяльності видатних представників 

історичної науки автором визначено основні складові риторичної культури сучасного 

викладача історії. Доводиться необхідність розробки педагогічної системи розвитку 

риторичних якостей викладачів цієї дисципліни як на етапі підготовки до професійної 

діяльності так і під час її здійснення.  

Ключові слова: риторика, риторична культура, лекторська майстерність, викладач 

історії.  

 

Постановка проблеми в 

загальному вигляді. У сучасному 

світі, для якого характерні такі 

тенденції як поглиблення 

глобалізаційних процесів, розвиток 

сучасних комунікаційних 

технологій, формування 

інформаційного суспільства тощо, 

особливої актуальності набуває 

проблема вдосконалення 

риторичних якостей працівників 

багатьох галузей суспільного 

життя, і, в першу чергу, освіти. 

Процеси гуманізації, 

гуманітаризації та демократизації, 

які наразі визначають стратегічний 

напрям розвитку вітчизняної освіти, 

обумовлюють необхідність 

розбудови навчально-виховного 

процесу на засадах співробітництва 

та творчої, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії педагога і вихованців. В 

таких умовах комунікативна, і, 

зокрема, риторична культура 

аргументовано вважається однією із 

найважливіших складових 

професіограми педагога.  

В нашому розумінні, 

риторична культура викладача – це 

комплекс інтелектуальних, 

морально-естетичних, емоційно-

чуттєвих та артистично-

виконавських якостей, які 

виражаються у формі оригінального 

продукту мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності, спрямованої на 

гармонійний розвиток особистості 

студента [1].  

Особливого значення 

риторична культура набуває у 

професійній науково-викладацькій 

діяльності викладачів суспільних 

дисциплін («Історії», 

«Правознавства», «Соціології», 
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«Політології» та інших), які 

спрямовані не лише на засвоєння 

необхідного обсягу знань та 

формування відповідних 

компетенцій, але й на формування 

світогляду, ціннісних пріоритетів, 

особистісної позиції щодо 

досліджуваних питань, інтересу до 

методологічних аспектів людського 

буття; розвиток громадянської та 

національної свідомості; 

формування потреб у самореалізації 

та самовдосконаленні; сприйняття і 

осмислення цінностей культури, які 

мають стати частиною «Я» 

студента і в подальшому визначати 

його професійних і життєвий шлях. 

Для ефективної реалізації цих 

важливих завдань викладач 

повинен володіти 

високорозвиненою риторичною 

культурою. Ця професійно-

необхідна якість виявляється в 

процесі педагогічного спілкування, 

участі у фахових дискусіях, 

виголошенні наукових доповідей 

під час конференцій, читанні лекцій 

тощо.  

Аналіз останніх досліджень, в 

яких започатковано розв'язання 

даної проблеми. Наукові розвідки 

сучасних дослідників наразі 

спрямованні на формування 

риторичних якостей майбутніх 

педагогів-гуманітаріїв 

(Я. Білоусова) [2], викладачів 

технічних університетів 

(О. Залюбівська) [3], фахівців 

дошкільних навчальних закладів 

(В. Тарасова) [4], вивчення 

методологічних, теоретичних та 

методичних аспектів риторичної 

культури (Л. Аксьонова [5], 

О. Юніна [6]) та ін.  

Проте, проблематика 

вдосконалення риторичних якостей 

викладачів історії (та інших 

суспільних дисциплін) не достатньо 

розроблена у вітчизняній та 

зарубіжній педагогічній науці. 

Отже, метою цієї статті є 

виділення специфічних рис 

риторичної культури викладача 

історії та обґрунтування 

необхідності розробки цілісної 

системи розвитку цієї якості.  

Виклад основного матеріалу. 

У праці «Короткий нарис історії 

Харківського університету за перші 

сто років його існування» на основі 

аналізу професійної, в тому числі, 

лекторської діяльності викладачів 

були визначені три категорії 

лекторів:  

- видатні (майстерне 

викладання свого предмету, 

глибока повага у студентів, 

ґрунтовні знання з фаху, широка 

загальна ерудиція, виразне 

мовлення, використання 

риторичних прийомів, 

оригінальність мислення тощо);  

-  середні (достатній рівень 

знань з фаху, професійна 

майстерність, уміння адаптувати 

навчальний матеріал до 

пізнавальних можливостей 

студентів тощо); 

- незадовільні (поверхневі 

знання з предмету, несумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, 

недоліки вимови, відсутність 

емоцій, монотонне читання тексту 

лекції, невміння виражати думку 

власними словами та 

імпровізувати) [7]. 

 За влучним виразом 

М. Костомарова такий професор 
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«…відбарабанив свою лекцію, мало 

звертаючи увагу, як лягла на душу 

слухачів ця лекція і що вона 

збудила в їх серце і розумі, а 

студент вважав, що виконав свій 

обов'язок тим, що визубрив 

записану ним професорську лекцію 

і буквально відтворив її на іспиті 

…» [8, с. 479].  

Аналіз даної класифікації дає 

можливість виділити основні 

елементи лекторської майстерності, 

які аргументовано можна вважати 

складовими риторичної культури 

викладача історії [9].  

Вагомий внесок не тільки в 

історичну науку, але у вітчизняне 

академічне красномовство 

здійснили українські історики-

професори: В. Домбровський 

(1810–1845) – талановитий лектор-

викладач, який володів даром 

мовлення і чудовою пам’яттю, 

внаслідок чого його цікаві лекції 

завжди збирали повні аудиторії 

[10], М. Драгоманов (1841 – 1895) – 

не тільки видатний вчений, 

письменник, громадський діяч, але 

й майстерний оратор-викладач, 

який володів величезною 

ерудицією, лекторською 

майстерністю, завдяки чому 

користувався заслуженою повагою 

серед студентів і колег [11], 

М. Костомаров (1817 – 1885), 

ознаками ораторської майстерності 

якого були великий обсяг знань, 

самостiйність в оцінці історичних 

постатей і подій, здатність 

висловлювати думки чiтко, 

зрозуміло і послiдовно [12]) та ін.  

Викладацько-ораторська 

творчість вітчизняних істориків, на 

наш погляд, потребує ґрунтовного 

дослідження, з метою використання 

здобутків академічного 

красномовства минулого у 

навчальному процесі сучасних 

вищих навчальних закладів.  

Заслуговує на увагу і цінний 

ораторський досвід російських 

представників історичної науки. 

Зокрема, виданим викладачем, 

майстром академічного 

красномовства був знаний історик, 

«лектор-художник» 

В. Ключевський (1841 – 1911). За 

свідченням учнів характерними 

рисами В. Ключевського-лектора 

були широка ерудиція, краса та 

оригінальність мови, почуття 

гумору тощо. Завдяки цьому 

«…коли він виголошував свої … 

лекції і доповіді, неможливо було 

відірвати уваги від його фрази і 

відвести очі від його зосередженого 

обличчя. Сила його логіки 

підпорядковувала йому ваш розум, 

художність викладу полонила 

душу, а несподівані спалахи 

оригінального гумору, викликаючи 

нестримну посмішку, надовго 

западали в вашу пам'ять...» [8, с. 

42]. Сучасники також відзначали 

інтонаційне багатство його 

мовлення, уміння виділяти ключові 

місця лекції посиленням або 

зниженням гучності голосу, 

майстерним використанням 

логічних та психологічних пауз [8].  

Сам В. Ключевський відзначав 

високу ораторсько-лекторську 

майстерність своїх наставників – 

професорів Московського 

університету, видатних істориків 

Т. Грановського (1813–1855) та С. 

Соловйова (1820 – 1879) . 

Загальний ораторський образ 
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(імідж) Т. Грановського складали 

такі риси: глибокі знання, 

захопленість історичними 

проблемами, відкритість до діалогу, 

вишукане мовлення, артистизм, 

який виражався в умінні майстерно 

«зображувати особи, з усіма 

різноманітними сторонами їх 

природи, з усіма їхніми 

пристрастями і захопленнями» [8, с. 

190].  

Провідною ораторською рисою 

С. Соловйова було гармонійне 

співвідношення змісту сказаного і 

форми його викладу, що, на думку 

В. Ключевського, є надзвичайно 

складним, і, одночасно, важливим 

завданням кожного викладача. 

Викладацькі засоби і прийоми 

С. Соловйова, зокрема голос, тон і 

склад мови, манера читання давали 

зрозуміти студентам, що все, що 

говорилося, було ретельно 

продумано. Тому «… його думка 

чистим і потужним зерном падала в 

розум слухачів» [8, c. 189]. 

Таким чином, на основі аналізу 

викладацької діяльності відомих 

істориків, ми можемо з’ясувати 

основні риторичні якості, які можна 

вважати складовими риторичної 

культури сучасного викладача 

історії: 

- захопленість науково-

викладацькою діяльністю, значний 

інтерес до досліджуваних 

історичних проблем;  

- ґрунтовні знання з фахової 

дисципліни і широка загальна 

ерудиція;  

- висока культура мовлення, 

володіння голосом, чітка логіка 

викладу матеріалу;  

- артистизм, як здатність до 

емоційного, виразного опису 

історичних явищ і подій. 

Висновок. На основі 

узагальнення представленого у 

публікації матеріалу ми можемо 

стверджувати, що у структурі 

професійної діяльності викладача 

історії риторична культура займає 

важливе місце. Від рівня 

риторичної культури викладача 

напряму залежить глибина і обсяг 

знань студентів, їх інтерес та 

емоційно-особистісне ставлення до 

вітчизняної та світової історичної 

спадщини, а також рівень 

сформованості світогляду, 

моральних якостей, патріотизму 

тощо.  

У зв’язку з цим, актуальним 

напрямком науково-практичних 

пошуків вважаємо розробку 

системи розвитку риторичної 

культури викладачів історії як на 

етапі підготовки до професійної 

діяльності, так і в процесі її 

здійснення.  
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В статье рассмотрены отдельные аспекты проблемы развития риторической 

культуры педагога. На основе анализа лекторсько-ораторского деятельности 

выдающихся представителей исторической науки автором определены основные 

составляющие риторической культуры современного преподавателя истории. 

Доказывается необходимость разработки педагогической системы развития 

риторических качеств преподавателей этой дисциплины как на этапе подготовки к 

профессиональной деятельности так и во время ее осуществления.  
Ключевые слова: риторика, риторическая культура, лекторское мастерство, 

преподаватель истории. 
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The article considers some aspects of the development of the teacher’s rhetorical culture. 

The author has defined the main components of the modern-history-teacher rhetorical culture 

based on the analysis of lections and oratorical works of prominent representatives of historical 

science. The necessity of formulation of the pedagogical system of the development of the history-

teacher rhetorical qualities both at the stage of preparation for professional activity and during 

its implementation is proved. 

Keywords: rhetoric, rhetorical culture, lecturing skills, history teacher.

 

 

 

 

УДК [94(100)+94(476)]“19/20”:373.5(075.3) 

 

Дулаў А. М., канд. гіст. навук, 
дацэнт,  
загадчык кафедры гісторыі Беларусі  
Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта  
імя П. М. Машэрава 
Косаў А. П., канд. гіст. навук, 
дацэнт, 
загадчык аспірантуры  
Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта  
імя П. М. Машэрава 

 

 

АСВЯТЛЕННЕ ІНТЭГРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА ПОСТСАВЕЦКАЙ 
ПРАСТОРЫ Ў БЕЛАРУСКІХ НАВУЧАЛЬНЫХ ДАПАМОЖНІКАХ  

ДЛЯ ШКОЛ1 
 
У статті розглянуто висвітлення інтеграційних процесів на пострадянському 

просторі в білоруських шкільних навчальних посібниках з історії. Звернуто увагу на 

недостатність даної інформації, особливо в навчальних посібниках з всесвітньої історії 

новітнього часу. 

 

                                                           
1Даследаванне выканана ў рамках ДПНД “Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства” (навук. 

кір. – чл.-кар. НАН Беларусі, д.г.н., праф. А. А. Каваленя), падпраграмы “Гісторыя і культура” ( навук. кір. – 

к.г.н., дац. В. В. Даніловіч) па заданні 1.1.04 «Рэспубліка Беларусь у інтэграцыйных працэсах на 

постсавецкай прасторы» (навук. кіраўнік – к.г.н., дац. А. П. Косаў). 
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Адной з тэм, якія сёння 

актыўна абмяркоўваюцца ў 

палітыка-акадэмічнай супольнасці, 

экспертных колах і сярод шырокай 

грамадскасці, з’яўляюцца 

інтэграцыйныя працэсы на 

постсавецкай прасторы. Гэта не 

дзіўна, бо Рэспубліка Беларусь 

стала актыўным удзельнікам цэлага 

шэрага інтэграцыйных аб’яднанняў 

– СНД, Саюзнай дзяржавы Беларусі 

і Расіі, АДКБ, Мытнага саюза, 

Адзінай эканамічнай прасторы, 

Еўразійскага эканамічнага саюза. У 

гэтай сувязі набывае значнасць 

аналіз падыходаў да раскрыцця 

гісторыі інтэграцыі ў навучальным 

працэсе, у тым ліку і на ўзроўні 

агульнаадукацыйнай школы. Як 

вядома, вучэбныя праграмы і 

школьныя падручнікі 

адлюстроўваюць гістарычную 

палітыку дзяржавы і з’яўляюцца 

важнай крыніцай ведаў 

насельніцтва. У сучаснай 

беларускай гістарыяграфіі, на жаль, 

практычна адсутнічаюць 

даследаванні падыходаў да 

раскрыцця актуальных 

знешнепалітычных праблем у 

школьных навучальных 

дапаможніках. Прапанаваны 

артыкул у пэўнай меры ліквідуе 

акрэслены прабел.  

Мэта дадзенай працы – 

вызначыць ступень паўнаты і 

характар асвятлення інтэграцыйных 

працэсаў на постсавецкай прасторы 

ў беларускіх навучальных 

дапаможніках для 

агульнаадукацыйнай сярэдняй 

школы. Крыніцамі паслужылі 

дапаможнікі для дзявятага і 

адзінаццатага класаў 

адзінаццацігадовай школы і для 

дзясятага класа дванаццацігадовай 

школы2, якія ўбачылі свет у другой 

палове 1990-х – 2000-я гг. 

Згодна з вучэбнай праграмай 

праблемы інтэграцыі раскрываюцца 

як у рамках вывучэння сусветнай, 

так і айчыннай гісторыі. Прычым 

паводле праграмных 

патрабаванняў, скіраваных на 

рэалізацыю міжпрадметных і 

ўнутрыпрадметных сувязяў, 

большая ўвага пытанню надаецца ў 

дапаможніках па гісторыі Беларусі 

ў кантэксце раскрыцця 

знешнепалітычнай стратэгіі краіны. 

У дапаможніках па сусветнай 

гісторыі постсавецкай інтэграцыі 

адведзена вельмі сціплае месца. 

Так, у навучальным дапаможніку па 

сусветнай гісторыі найноўшага 

часу, выдадзеным для дзявятага 

класа агульнаадукацыйнай школы ў 

1998 г., інтэграцыйным працэсам 

увагі не нададзена наогул. Хоць, да 

таго моманту на постсавецкай 

прасторы дзейнічаў Дагавор аб 

Саюзе Беларусі і Расіі, не кажучы 

ўжо пра функцыянаванне СНД. У 

параграфе “Новыя з’явы ў 

грамадскім жыцці савецкіх 

рэспублік і Расіі” згадваецца толькі 

пра стварэнне Садружнасці. Пры 

гэтым якой-небудзь інфармацыі, 

якая б характарызавала дзейнасць 

СНД, наогул няма. Аўтары 

аргументавалі гэты факт 

недастатковай вывучанасцю падзей 

нядаўняга мінулага [1, с. 248]. Не 

змянілася сітуацыя ў лепшы бок у 

плане асвятлення інтэграцыйных 

працэсаў 1990-х гг. на постсавецкай 

                                                           
2 Пра перыпетыі развіцця ў Беларусі школьнай, у 

прыватнасці, гістарычнай адукацыі гл. 5, с. 54, 58. 
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прасторы і ў наступным 

навучальным дапаможніку па 

сусветнай гісторыі найноўшага часу 

[гл. 2]. 

Больш падрабязна пытанне 

раскрытае ў навучальным 

дапаможніку па гісторыі Беларусі 

для дзявятага класа пад рэдакцыяй 

прафесара М. С. Сташкевіча (1997). 

Характэрна, што пытанні 

інтэграцыі разглядаюцца ў 

кантэксце набыцця Беларуссю 

незалежнасці ў параграфе 27 “Ад 

БССР да Рэспублікі Беларусь. 

Набыццё суверэнітэту”. Аўтары 

пішуць: “Складаныя працэсы 

набыцця Рэспублікай Беларусь, як і 

іншымі рэспублікамі Саюза ССР, 

дзяржаўнага суверэнітэту, прывялі 

да прыняцця 8 снежня 1991 г. 

пагаднення, якое падпісалі кіраўнікі 

Беларусі, Расійскай Федэрацыі і 

Украіны, аб стварэнні Садружнасці 

Незалежных Дзяржаў (СНД)” [9, с. 

157]. Сказана, што пагадненне 

атрымала назву “Белавежскага” па 

месцы заключэння – рэзідэнцыі 

Віскулі на тэрыторыі Белавежскай 

пушчы. Адзначана, хто падпісаў 

пагадненне з боку Беларусі. 

Прыведзены звесткі аб ратыфікацыі 

Вярхоўным Саветам Рэспублікі 

Беларусь ўжо “Белавежскіх 

пагадненняў” (множны лік) і 

дэнансацыі дагавора 1922 г. аб 

стварэнні СССР. Выказаны тэзіс, у 

якім на наш погляд, прысутнічае 

відавочнае парушэнне логікі і 

неразуменне прычынна-выніковых 

сувязяў: “Узнікненне СНД многімі 

было ўспрынята неадназначна, бо, з 

аднаго боку, гэта прывяло 

(падкрэслена намі – аўт.) да рэзкага 

падзення ўзроўню жыцця 

насельніцтва, шматлікіх крывавых 

нацыянальных канфліктаў у 

рэгіёнах былога СССР, а з другога – 

садзейнічала афармленню 

незалежнасці рэспублік, 

паглыбленню дэмакратыі” [9, с. 

158]. У пункце “Гістарычны 

дакумент” пераказана фармулёўка з 

пагаднення (зноў адзіночны лік) 

пра тое, што Саюз Савецкіх 

Сацыялістычных Рэспублік як 

суб’ект міжнароднага права і 

палітычная рэальнасць спыніў сваё 

існаваннне. Названы краіны, якія 

ўвайшлі ў склад СНД. Адзначана, 

што цэнтрам быў вызначаны горад 

Мінск, прыняты шэраг дакументаў, 

дзейнічае міжпарламенцкае 

аб’яднанне з цэнтрам у Санкт-

Пецярбургу, развіваюцца 

двухбаковыя сувязі між дзяржавамі. 

Аўтары выказалі бясспрэчную 

думку: “Сёння аб’яднанне 

незалежных дзяржаў знаходзіцца ў 

пошуку найбольш прымальных для 

ўсіх удзельнікаў прынцыпаў новай 

садружнасці” [9, с. 158]. 

Асобная ўвага ў дапаможніку 

нададзена беларуска-расійскай 

інтэграцыі. Адзначана падпісанне ў 

1995 г. Дагавора аб дружбе, 

добрасуседстве і супрацоўніцтве 

паміж Расійскай Федэрацыяй і 

Рэспублікай Беларусь, Пагаднення 

аб сумесных намаганнях па ахове 

дзяржаўных граніц Рэспублікі 

Беларусь. Акцэнтавана ўвага на 

ролі вынікаў усебеларускага 

рэферэндуму ў паглыбленні 

інтэграцыйных працэсаў на 

постсавецкай прасторы. Згадана 

падпісанне ў 1996 г. 

чатырохбаковага дагавора паміж 

Расіяй, Беларуссю, Казахстанам і 
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Кіргізіяй. Падкрэслена, што 

“асаблівае месца ў аднаўленні 

страчанага адзінства ў сувязі з 

распадам СССР мае падпісаны ў 

Маскве 2 красавіка 1996 г. дагавор 

аб стварэнні Супольніцтва Беларусі 

і Расіі” [9, с. 159]. У пункце 

“Гістарычны дакумент” 

прыведзены вытрымкі з тэксту 

дагавора. Пытанне пра узнаўленне 

эканамічных сувязяў закранута ў 

параграфе 28 “Рэспубліка Беларусь 

у сусветным супольніцтве на 

сучасным этапе” [9, с. 169–170]. 

У навучальным дапаможніку 

па гісторыі Беларусі для 

адзінаццатага класа 

агульнаадукацыйных школ пад 

рэдакцыяй прафесара Я. К. Новіка 

(2000) расказваецца пра гандлёва-

эканамічнае супрацоўніцтва 

Беларусі з Расіяй. Аўтар параграфа 

«Культура Беларусі. Міжнародныя 

сувязі» прафесар Я. К. Новік 

згадвае падпісанне 2 красавіка 1996 

г. Дагавора аб Супольнасці 

Беларусі і Расіі, 2 красавіка 1997 г. 

Дагавора аб Саюзе Беларусі і Расіі, 

8 верасня 1999 г. Дагавора аб 

стварэнні Саюзнай дзяржавы 

Беларусі і Расіі, які, на думку 

аўтара, вывеў беларуска-расійскую 

інтэграцыю на якасна новы 

ўзровень [4, с. 193]. 

Падобная сітуацыя назіраецца і 

ў наступных выданнях вучэбнай 

літаратуры па гісторыі для школ 

краіны. У навучальным 

дапаможніку па сусветнай гісторыі 

для дзясятага класа, што 

прызначаўся для ўстаноў, якія 

забяспечваюць атрыманне агульнай 

сярэдняй адукацыі з 

дванаццацігадовым тэрмінам 

навучання (2006), інтэграцыйным 

працэсам на постсавецкай прасторы 

прысвечаны толькі невялікі абзац у 

параграфе «Расія пасля распаду 

СССР». Яго аўтар (прафесар У. В. 

Тугай) згадвае пра тое, што 

развіццё ўзаемаадносін з краінамі 

СНД займае важнае месца ў 

знешняй палітыцы Расіі. 

Падкрэслена, што асабліва 

канструктыўна развіваюцца 

адносіны паміж Расіяй і Беларуссю. 

Пры гэтым названа толькі адна дата 

– 2 красавіка 1997 г., калі было 

падпісана пагадненне аб Саюзе 

Беларусі і Расіі [3, с. 140]. На жаль, 

асобнага параграфа, прысвечанага 

іншым постсавецкім краінам, у 

навучальным дапаможніку няма. 

Больш грунтоўна 

інтэграцыйныя працэсы на 

постсавецкай прасторы 

разгледжаны ў навучальным 

дапаможніку па гісторыі Беларусі 

для дзясятага класа ўстаноў, якія 

забяспечваюць атрыманне агульнай 

сярэдняй адукацыі з 

дванаццацігадовым тэрмінам 

навучання (2006). У параграфе 

“Рэспубліка Беларусь у сусветным 

супольніцтве” аўтары звярнулі 

ўвагу на Мытны саюз і ЕўрАзЭС, а 

таксама ахарактарызавалі адносіны 

паміж Беларуссю і Расіяй, 

падкрэсліўшы, што шлях стварэння 

Саюзнай дзяржавы, які адпавядае 

інтарэсам двух народаў, аказаўся 

няпростым [10, с. 153–154]. 

У параграфе “Расійская 

Федэрацыя” вучэбнага дапаможніка 

“Сусветная гісторыя. XIX – пачатак 

ХХІ ст.” (2009) прафесарам У. С. 

Кошалевым толькі мімаходзь 

згадваецца пра інтэграцыю Расіі і 
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Беларусі [8, с. 189]. Параграф пра 

постсавецкія краіны зноў-такі ў 

кнізе адсутнічае. Абсалютна ніякай 

інфармацыі няма пра дзейнасць 

СНД, Саюзнай дзяржавы, не 

кажучы ўжо пра АДКБ, ШАС, 

ГУАМ. 

У параграфе “Міжнароднае 

становішча і знешняя палітыка 

Рэспублікі Беларусь” вучэбнага 

дапаможніка “Гісторыя Беларусі, 

XIX – пачатак XXI ст.” (2009) 

дастатковая ўвага нададзена 

саюзным адносінам Беларусі і Расіі. 

Прафесар Я. К. Новік акцэнтуе 

ўвагу на Дагаворы аб стварэнні 

Супольнасці Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі, Дагаворы аб 

Саюзе Беларусі і Расіі і Дагаворы аб 

стварэнні Саюзнай дзяржавы 

Беларусі і Расіі [6, с. 206]. 

Праблемы развіцця 

постсавецкай прасторы, у тым ліку і 

інтэграцыйныя працэсы, 

закранаюцца ў параграфах 16 і 17–

18 навучальнага дапаможніка 

«Сусветная гісторыя Найноўшага 

часу, 1945 г. – пачатак ХХІ ст.» пад 

рэдакцыяй прафесара Г. А. Космача 

(2012). У прыватнасці, 

распавядаецца пра стварэнне 8 

снежня 1991 г. лідарамі Беларусі, 

Расіі і Украіны СНД і далучэнне да 

Садружнасці 21 снежня яшчэ 

васьмі рэспублік. Аднак якой-

небудзь, хай нават кароткай, 

характарыстыкі дадзенаму 

інтэграцыйнаму аб’яднанню не 

даецца [7, с. 126]. У асноўным 

аўтары дапаможніка акцэнтуюць 

увагу на беларуска-расійскай 

інтэграцыі, згадваючы Дагавор аб 

утварэнні супольнасці Расіі і 

Беларусі (1996), Дагавор аб саюзе 

Беларусі і Расіі (1997) і Дагавор аб 

стварэнні Саюзнай дзяржавы 

Беларусі і Расіі (1999). Пры гэтым, 

падкрэсліваючы складанасці на 

шляху будаўніцтва Саюзнай 

дзяржавы, яны сцвярджаюць, што 

дадзенае інтэграцыйнае аб'яднанне 

“адпавядае інтарэсам двух братніх 

народаў”. Аўтарамі 

падкрэсліваецца, што, выступаючы 

21 студзеня 2011 г. з 

інаўгурацыйнай прамовай, 

пераабраны на чарговы прэзідэнцкі 

тэрмін А. Р. Лукашэнка заявіў пра 

неабходнасць далейшага 

ўмацавання Саюзнай дзяржавы 

Беларусі і Расіі [7, с. 135–136]. У 

навучальным дапаможніку 

ўтрымліваецца кароткая 

інфармацыя пра стварэнне 

Беларуссю, Казахстанам і Расіяй 

Мытнага Саюза (2010) і падпісанні 

Дэкларацыі аб Еўразійскай 

эканамічнай інтэграцыі, што на 

сённяшні дзень ужо прывяло да 

стварэння Еўразійскага 

эканамічнага саюза [7, с. 136]. 

Праўда, падрабязна названыя 

інтэграцыйныя праекты не 

ахарактарызаваны. Пра стварэнне і 

дзейнасць яшчэ аднаго 

інтэграцыйнага аб'яднання – ГУАМ 

– інфармацыі наогул няма. 

У навучальным дапаможніку 

«Гісторыя Беларусі, другая палова 

1940-х гг. – пачатак XXI ст.» пад 

рэдакцыяй прафесара В. М. Фаміна 

(2013) пытанні інтэграцыі 

закранаюцца ў параграфе 24–25. У 

прыватнасці, аўтарамі нададзена 

ўвага ўмацаванню сувязяў 

Рэспублікі Беларусь з краінамі 

СНД. Яны падкрэсліваюць, што 

прыярытэтным накірункам і 
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асновай знешняй палітыкі Беларусі 

з сярэдзіны 1990-х гг. стала 

аднаўленне на раўнапраўнай і 

ўзаемавыгаднай аснове сувязяў з 

іншымі постсавецкімі дзяржавамі, 

перш за ўсё з Расіяй і Украінай. 

Закранута аўтарамі дапаможніка і 

пытанне пра стварэнне АДКБ у 

2002 г. на аснове дзейнага Дагавора 

аб стварэнні сістэмы калектыўнай 

бяспекі СНД. Досыць падрабязна 

распавядаецца пра Мытны саюз і 

Еўразійскую эканамічную 

супольнасць, Адзіную эканамічную 

прастору і працэс стварэння 

Еўразійскага эканамічнага саюза 

[11, с. 167–169]. 

Асаблівая ўвага ў навучальным 

дапаможніку нададзена развіццю 

ўзаемаадносін паміж Беларуссю і 

Расіяй. Разглядаючы адносіны 

Мінска і Масквы, яго аўтары 

сцвярджаюць тэзіс: “Шлях 

стварэння Саюзнай дзяржавы – 

працэс аб’ектыўны і адпавядае 

інтарэсам двух братніх народаў”. 

Яны выключна пазітыўна 

ацэньваюць працэс стварэння 

Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі і 

ўзровень беларуска-расійскіх 

узаемаадносін у цэлым, абыходзячы 

існуючыя цяжкасці і праблемы ва 

ўзаемаадносінах паміж дзвюма 

суверэннымі дзяржавамі [11, с. 

169–170].  

Некалькі словаў у дапаможніку 

сказана і пра ўдзел Рэспублікі 

Беларусь у еўрапейскай ініцыятыве 

для постсавецкіх дзяржаў – 

Усходнім партнёрстве. Тут аўтары 

справядліва падкрэслілі, што на 

дадзены момант яно мае для краіны 

хутчэй сімвалічны характар, чым 

практычны [11, с. 171–172]. 

Такім чынам, у беларускіх 

навучальных дапаможніках для 

сярэдняй агульнаадукацыйнай 

школы па сусветнай гісторыі 

найноўшага часу тэма 

інтэграцыйных працэсаў на 

постсавецкай прасторы раскрытая 

недастаткова поўна. Фактычна па 

сённяшні дзень у іх даецца толькі 

вельмі сціслая інфармацыя пра 

беларуска-расійскую інтэграцыю. 

Пра іншыя інтэграцыйныя 

аб’яднанні і праекты на 

постсавецкай прасторы не сказана 

нічога.  

У дапаможніках па гісторыі 

Беларусі сітуацыя з выкладам 

матэрыялу па названай праблеме 

выглядае лепей. Як ні дзіўна, 

прыкладам адносна поўнага і 

падрабязнага раскрыцця праблемы 

з’яўляецца дапаможнік для 

дзявятага класа 1997 г. У сучасным 

навучальным дапаможніку па 

гісторыі Беларусі 2013 г. тэма 

таксама раскрыта дастаткова поўна.  

Але у дапаможніках па 

гісторыі Беларусі і па сусветнай 

гісторыі амаль цалкам 

адсутнічаюць у адпаведных 

параграфах звесткі пра двухбаковае 

супрацоўніцтва краін постсавецкай 

прасторы, у тым ліку Беларусі і 

Украіны, узровень развіцця 

ўзаемаадносін якіх можна 

характарызаваць як дастаткова 

высокі [гл. 12]. Зараз у Беларусі ідзе 

працэс падрыхтоўкі школьных 

навучальных дапаможнікаў новага 

пакалення. Спадзяёмся, што 

названы недахоп будзе 

выпраўлены.  
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В статье рассмотрено освещение интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве в белорусских школьных учебных пособиях по истории. Обращено внимание 

на недостаточность данной информации, особенно в учебных пособиях по всемирной 

истории новейшего времени. 

 

The article considers the coverage of integration processes on the post-Soviet space in the 

Belarusian school textbooks on history. Attention was drawn to the lack of this information, 

particularly in textbooks on world history of modern times. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЗАСОБОМ 

НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ  

У статті пропонується аналіз методичних аспектів організаційної діяльності 

вчителя історії щодо навчальної мотивації школярів з метою формування соціальної 

компетентності учнів засобами історичної освіти. 

 

До важливих тенденцій 

соціокультурного розвитку 

сучасного українського суспільства 

належить модернізація освітнього 

простору з метою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців 

міжнародного рівня, орієнтованих 

на творчу продуктивну діяльність в 

умовах трансформації соціального 

й індивідуального буття. Звідси 

постає проблема пошуку 

ефективних способів включення 

зростаючої людини до сучасного 
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суспільства як активного суб’єкта 

соціальних відносин.  

Аналіз наукової літератури 

показує, що практично всі автори 

визнають в якості основних 

інститутів соціалізації людини 

систему освіти і виховання. Як 

стверджує дослідник з методики 

навчання історії Г. Фрейман, саме 

державна система освіти відповідає 

за соціалізацію особистості і є 

«найважливішим інститутом, який 

спроможний еволюційним шляхом 

забезпечити зміну ментальності, 

створити умови для виховання 

людини громадянського 

суспільства [1, с.9]». Тому метою 

даної статті є з’ясування 

методичних підходів формування 

соціальної компетентності 

школярів засобами історичної 

освіти як такої, що, насамперед, 

формує особистість у напрямку 

підготовки до сучасного життя у 

світі, що постійно змінюється.  

Здійснити реалізацію даного 

завдання дослідники пропонують за 

допомогою компетентнісного 

підходу, а саме через формування в 

учнів соціальної компетентності у 

процесі навчання. Сьогодні вчені 

вважають, що дана компетентність 

є досить важливою у навчальному 

процесі, тому що вважається 

ключовою у розвитку кожної 

особистості. А. Нікора зазначає, що 

серед основних груп 

компетентностей, яких потребує 

сучасне життя необхідно виділяти 

соціальні, як такі, що пов’язані з 

готовністю людини брати на себе 

відповідальність, бути активним у 

прийнятті рішень, суспільному 

житті, урегулюванні конфліктів 

ненасильницьким чином, 

функціонуванні та розвитку 

демократичних інститутів 

суспільства [2]. Важливість 

формування соціальної 

компетентності як однієї з основних 

в навчальному процесі відзначають 

і такі провідні методисти-історики, 

як О. І. Пометун [3], К. О. Баханов 

[4], О. Г. Фідря [5] та ін. 

Але, слід зазначити, що між 

дослідниками немає єдності щодо 

розуміння та трактування феномену 

соціалізації. Так, наприклад, 

О. Ковальова, вважає, що соціальна 

компетентність – це здатність 

людини розуміти та виконувати 

вимоги суспільства, в якому вона 

існує. Важливою характеристикою 

соціально компетентної особистості 

дослідниця вважає її активність 

щодо суспільно значущої 

діяльності. «Без цього компоненту, 

− пише вона, − особистість може 

бути комунікабельною, приємною у 

спілкуванні, зручною у відносинах, 

але не потрібною суспільству [6, 

с.29]». Визначаючи структуру 

соціальної компетентності, 

дослідниця виділяє такі окремі 

суспільні вимоги: суспільні норми 

та правила, ролі та статуси, а також 

діяльність на користь суспільства, 

тобто підпорядкування власної 

поведінки соціальним вимогам. На 

думку О. Галус «під соціалізацією 

людини слід розуміти процес 

засвоєння та відтворення нею 

культурних цінностей і соціальних 

норм, а також саморозвитку і 

самореалізації в тому суспільстві, у 

якому вона проживає [7, с. 69]». 

Завдання освіти і виховання автор 

визначає у створенні передумов та 
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умов для розвитку творчості 

людини, яка виникає в її 

індивідуальній свідомості як процес 

взаємодії людей у суспільстві. 

Г. Лещук, розглядаючи 

соціалізацію особистості як 

соціально-педагогічне явище, 

дійшла висновку, що більшість 

визначень цього поняття містить 

загальне положення про те, що мета 

соціалізації полягає і засвоєнні 

індивідом соціального досвіду, 

сутність якого складається, 

передусім з процесу інтеграції 

індивіда у суспільство, становлення 

його як особистості та включення 

його до системи соціальних зв’язків 

і відносин [8, с.71]. Автор статті 

вважає, що основою соціалізації є 

освоєння індивідом мови соціальної 

спільноти, мислення, форм 

раціональності і чуттєвості, 

сприйняття норм, цінностей, 

традицій, звичаїв, зразків діяльності 

тощо. Соціалізація особистості у 

даному випадку розглядається як 

перехід від індивідуального до 

соціального, передбачаючи, 

водночас, по-перше, 

індивідуалізацію, оскільки людина 

засвоює існуючи цінності 

вибірково, через свої інтереси, 

світогляд, формуючи власні 

потреби і цінності; по-друге, 

людина, яка активно бере участь у 

процесі соціалізації, не лише 

адаптується до суспільства, а й 

впливає на життя, що її оточує, 

виявляє творчу ініціативу [8, с.72]. 

Отже, в цілому, дослідники 

визначають соціалізацію як процес 

взаємо- і самореалізації особистості 

в ході її активної трудової 

суспільно значущої діяльності, яка 

забезпечує стабільність суспільства, 

його нормальне функціонування та 

розвиток.  

Останні дослідження 

характеризують соціалізацію також 

як систему комунікативної 

взаємодії суспільства й індивіда, 

тому що створення взаємин між 

людьми не може відбуватися без 

комунікації та взаємодії між ними. 

Соціалізація здійснюватися 

безпосередньо, коли під час 

спілкування люди обмінюються 

інформацією, почуттями, емоціями, 

презентують і відстоюють власну 

точку зору на засадах поваги та 

толерантності [9]. 

Таким чином, можна 

стверджувати, що соціальна 

компетентність школяра 

формується у процесі навчання і її 

результатом має бути особистість, 

яка володіє певним набором знань, 

умінь, зразків поведінки, що 

дозволяє їй успішно адаптуватися у 

суспільстві. Дослідники звертають 

увагу на те, що соціалізація триває 

упродовж усього життя людини, 

поділяючись на первинну 

(соціалізація дитини) та вторинну 

(соціалізація дорослих). Тому 

безпосереднім завданням педагогів 

та викладачів є допомогти 

соціалізації школярів та учнівської 

молоді через їх соціальну 

адаптацію (пристосування до 

суспільного середовища).  

Історія як навчальний предмет 

сьогодні відіграє значну роль у 

розвитку особистості. Шкільний 

курс історії на сучасному етапі 

дозволяє реалізувати поставлені 

завдання формування соціальної 

компетентності школярів у процесі 
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навчання. Саме цей предмет у 

школі допомагає дітям і учнівській 

молоді ідентифікувати себе як 

громадян України, усвідомити 

зв’язок сьогодення з минулим, 

сприйняти культурне різноманіття 

спільнот та підготувати їх до життя 

у складному сучасному світі. Як 

зазначено у шкільній програмі, 

«метою навчання історії в школі є 

формування в учнів само 

ідентичності та почуття власної 

гідності на основі осмислення 

соціального і морального досвіду 

минулих поколінь» [10]. 

Згідно наукових публікацій 

останніх десятиліть, їх автори 

виходять з положення про те, що 

соціалізація дітей і юнацтва 

пов’язана значною мірою із 

мотивацією. Російський дослідник з 

дидактики історії П. Г. Постников 

називає мотивацію «енергетичним 

джерелом» навчання, яка є 

системою фізіологічних та 

психологічних потреб, а також 

думок, почуттів, вчинків, ідеалів 

учнів, настанов батьків і друзів. 

Вона забезпечує активність та 

самостійність учня у процесі 

опрацювання навчальних завдань 

[11, с.78]. Мотивацію розглядають 

у двох сенсах: по-перше, як систему 

факторів, що викликає активність 

організму і визначає направленість 

поведінки людини; по-друге, 

мотивація виступає як процес 

мотивування, тобто спонукання до 

діяльності та спілкуванню з метою 

досягнення мети особистої або мети 

окремого колективу. Отже, 

мотивація створює для людини 

умови реалізації себе у процесах 

життєдіяльності. У структурі 

особистості вона виконує такі 

функції як, спонукальну, 

направляючу, організаційну та 

сенсоутворюючу.  

Щодо навчальної діяльності 

учнів існує поняття навчального 

мотиву, який визначають як 

суб’єктивне ставлення школяра до 

учення, основою якого є свідомо 

визначена ним мета. Усі навчальні 

мотиви дослідники поділяють на 

соціальні і пізнавальні. В науковій 

літературі виділяють дві групи 

мотивів навчальної діяльності. 

Перша група включає мотиви, що 

містяться у власне навчальній 

діяльності: по-перше, ті, що 

пов’язані зі змістом навчання 

(прагнення дізнатися нове, 

оволодіти знаннями, новими 

способами діяльності, виявити 

сутність явищ тощо); по-друге, ті, 

що пов’язані із процесом навчання 

(бажання виявляти інтелектуальну 

активність, висловлювати власні 

думки та точки зору, долати 

перешкоди у розв’язанні 

навчальних проблем тощо). У 

другій групі серед мотивів, що 

пов’язані із поза навчальною 

діяльністю, ми відокремимо широкі 

соціальні мотиви, а саме, почуття 

обов’язку та відповідальності перед 

суспільством, класом, учителем, 

батьками; самовизначення, тобто 

бажання оволодіння знаннями задля 

майбутнього життя, наміри 

підготуватися до майбутньої 

професії; самовдосконалитись, 

розвинути власні здібності у 

процесі навчання. Слід також 

враховувати, що навчальна 

діяльність учнів завжди є 

полімотивованою. В ній діють 
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разом як зовнішні, так і внутрішні 

мотиви, що керують діяльністю 

школяра. Але, як вказує 

О. Г. Фідря, найбільша проблема 

полягає у тому, що вчителі не 

можуть формувати мотиви, вони 

можуть лише вплинути на 

формування в учнів мотиваторів 

(інтересів, схильностей, моральних 

норм, життєвих принципів тощо), 

які використовуються суб’єктом 

для самоформування мотивів. 

Вчитель своєю діяльністю повинен 

забезпечити розуміння учнями 

значення конкретних знань й 

організувати їхню подальшу роботу 

[12, с. 4].  

Професор К. О. Баханов 

виділяє умови формування 

повноцінної навчальної мотивації 

учнів: збагачення змісту 

особистісно орієнтованим цікавим 

матеріалом; утвердження справді 

гуманного ставлення до всіх учнів, 

бачення в учневі особистості; 

задоволення потреби у спілкуванні 

з учителем та однокласниками під 

час навчання; збагачення мислення 

інтелектуальним почуттям; 

формування допитливості та 

пізнавального інтересу; 

формування адекватної оцінки 

власних можливостей; утвердження 

прагнення саморозвитку й 

самовдосконалення; використання 

різних способів педагогічної 

підтримки, прогнозування ситуації; 

виховання відповідального 

ставлення до навчальної праці, 

зміцнення почуття обов’язку [13, 

с.82]. Впровадження даних умов у 

процес навчання історії вказує 

вчителю на побудову позитивної 

мотивації, пошук основних 

змістових ліній навчального 

матеріалу та методичних шляхів 

його опрацювання, направлених, 

насамперед, на розвиток у школярів 

широких соціальних мотивів.  

При виборі сфер і прийомів 

мотивації вчителям необхідно 

також враховувати вікові 

особливості учнів. О. Г. Фідря 

вказує на особливості вікової 

мотиваційної сфери. Так, в учнів 

основної школи, у віці від 9 до 15 

років, на поведінку і навчання 

впливає основний мотив – потреба 

визнання іншими людьми, тому 

спостерігається зниження 

навчальних мотивів, не 

усвідомлення учнем значення знань 

для подальшого життя, інтереси 

підлітків багатомірні і нестійкі. 

Дослідник вважає, що 

мотиваційний вплив на уроці 

вчителю в даній віковій категорії 

слід здійснювати через систему 

оцінювання; увагу підтримувати за 

рахунок цікавого матеріалу, який 

має бути емоційним, прикладним, 

конкретно-образним та містити 

протиріччя або відомості з історії 

науки і передбачати можливість 

участі у роботі (висловлювати 

особисту точку зору) [14, с.6]. 

Вчителі, здійснюючи вплив на 

учнівські мотиватори з метою 

формування соціальної компетенції 

підлітків, мають також 

враховувати, що учні основної 

школи цікавляться проблемами 

моралі, поведінки особистості. 

Через історичні персонажі, через 

образи, створені в історичній 

літературі і мистецтві, учень бажає 

дізнатися про власне «я», про 

оточення людей, сформувати 
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власну поведінку, придбати 

життєвий досвід. Тому завдання 

вчителя показати учням зразки для 

наслідування, завдяки яким можна 

порівнювати власні вчинки.  

В старшому шкільному віці 

роль соціальних мотивів 

посилюється. Створюється чітка і 

стійка структура мотивів на основі 

власного світобачення та ціннісних 

орієнтирів, посилюється інтерес до 

того, що допоможе у майбутньому 

житті та професійному зростанні. 

Конкретними прийомами, що 

використовуються вчителем для 

мотивації навчальної діяльності у 

напрямку соціалізації особистості є 

створення проблемних ситуацій з 

наголошенням на практичному та 

суспільно-соціальному значенні 

одержаних знань у подальшому 

житті учнів через здатність 

старшокласників до самоаналізу й 

абстрактного мислення. Вчителю 

слід демонструвати значимість 

кожного історичного явища та 

процесу, посилюючи мотивацію 

учнівської молоді щодо 

усвідомлення діалектичного зв’язку 

минулого і сучасного із 

врахуванням життєвого досвіду 

задля використання її уроків у 

майбутній практичній соціальній 

діяльності. Критеріями до 

формування соціальної 

компетентності можуть стати 

відповіді на запитання: 

- Що вивчатиметься? 

- Чому саме цей матеріал 

необхідно вивчати? 

- У чому полягає важливість 

даного матеріалу для вас особисто? 

Для повноцінної мотивації 

необхідно поєднувати різні 

методичні прийоми її проведення. 

Наприклад, мотивацію навчальної 

діяльності учнів основної школи 

щодо пошуків шляхів формування 

власної моделі поведінки через 

діяння окремих особистостей 

можна організувати наступним 

шляхом [15, с.77]. Наприклад, до 

теми «Афінська демократів за 

Перикла», що вивчається у 6 класі, 

можна запропонувати дітям знайти 

зображення Перикла у підручнику і 

описати його. Потім вчитель 

зазначає, що Перикл керував 

Афінською демократією протягом 

40 років, його 15 разів поспіль 

обирали стратегом. Час його 

правління увійшов в історію як час 

Перикла, «золотий час». Сьогодні 

наше завдання зрозуміти: Чому 

його так багато разів обирали 

стратегом? Чому він управляв саме 

так? Чому Перикл є знаковою 

особистістю в історії Греції? 

У 7 класі при вивченні теми 

«Київська держава за правління 

Ярослава Мудрого (1019 – 1054 

рр.)» вчитель мотивує школярів 

висловом про те, що політика 

Я. Мудрого є виявом громадської 

відповідальності і дану тезу 

важливо довести на прикладах. 

Такою мотивацією необхідно 

підштовхнути учнів до роздумів 

щодо відповідальності у школі, 

родині, державі за допомогою таких 

запитань: Як ви розумієте слово 

«відповідальність»?; Якою буває 

відповідальність (за дії, за вчинки, 

за слова, за долю інших людей, за 

вчинки інших друзів, за громаду, за 

державу)?; Що, на вашу думку, 

легше – відповідати за себе чи за 

інших?; Що відрізняє Ярослава 
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Мудрого від його братів?; У чому 

проявилась громадянська 

відповідальність Ярослава 

Мудрого? Наведіть приклади. 

Мотивацію теми «Початок 

української революції» у 10-му 

класі можна провести через 

демонстрацію історичних 

паралелей із епохою краху 

Радянського Союзу: «Українське 

суспільство опинилось перед 

вибором: як бути далі? Зачитати 

цитату: «Уперше, Український 

…народе, 

Ти будеш мати змогу сам за 

себе сказати, 

Хто ти і як хочеш жити…» З 

відозви Центральної Ради «До 

українського народу», 9 березня 

1917 р.  

Мотивацію за допомогою 

цитати відомого діяча можна 

ввести, наприклад, до питання 

оцінки якобінської диктатури: З 

підручника радянського історика 

О. Єфімова: «Терор може бути 

виправдано тільки тоді, коли його 

меч падає на справжніх ворогів 

революції, а не вражає невинних». 

А потім запропонувати учням 

обговорити питання: Чи можливо 

виправдати терор за будь-яких 

обставин? Чому? 

Найбільш адекватними щодо 

становлення соціальній 

компетентності при мотивації 

навчальної діяльності учнів є 

інтерактивні методики, що 

передбачають взаємодію і 

співпрацю усіх учасників 

освітнього процесу для вирішення 

навчальних і практичних завдань. 

Наприклад, мотивацію навчальної 

діяльності учнів з метою 

використання понятійного апарату 

можна провести за допомогою 

інтерактивних технологій. Дуже 

популярним мотиваційним 

прийомом серед вчителів-практиків 

є «Мозковий штурм». Наприклад, 

при вивченні поняття «вандалізм» у 

6 класі вчитель пропонує до 

обговорення такі питання: Кого 

називали варварами?; Що ми про 

них знаємо?; Чи розуміли 

варварські племена, нападаючи на 

міста Римської імперії, що 

знищують видатні пам’ятки 

архітектури?; Чи завжди сьогодні 

ми шануємо минулі традиції як 

цінності ХVІІІ – ХІХ ст.? 

При вивченні історії України у 

8 класі, наприклад, до теми 

«Утворення української козацької 

держави – Гетьманщини» 

створюється 6 груп (по 4 – 5 учнів); 

пропонуються завдання: дві групи 

записують риси громадянина-

патріота ХVІ – ХVІІ ст.; інші дві – 

риси громадянина-патріота ХХІ ст.; 

ще дві – прописують риси патріота 

сучасної України. Запропоновану 

рису будь-хто з членів групи 

повинен вміти обґрунтувати. Час 

для виконання – 4–10 хв. Прописані 

риси патріота групи вирішують на 

дошці. Від кожної групи обирають 

одного представника і за методом 

«Акваріуму» новостворена група 

вибирає спільні риси патріота. Під 

час рефлексії учні шукають 

відповіді на питання щодо 

розуміння поняття «патріот»: 

- Що потрібно людині, щоб 

про неї сказали: «Він – патріот 

своєї держави?»; 

- Чи вважаєте ви себе 

патріотом України? 
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- Що об’єднує патріота 

Вітчизни незалежно від епохи? 

- Чому треба виховувати 

патріотичні відчуття? 

- Де сьогодні учні можуть 

виявити свої патріотичні почуття? 

У процесі вивчення теми 

«Проголошення автономії України» 

у 10 класі важливо закцентувати 

увагу учнів на громадянських 

почуттях. Мотиваційним моментом 

уроку може бути залучення учнів 

до інтерактивної технології «Займи 

позицію», спонукаючи їх 

розглянути питання про прийняття 

Другого універсалу Центральної 

Ради як яскравого прикладу пошуку 

компромісу. Запропонуйте кільком 

учням підготувати до даного уроку 

виступи, які б презентували позиції 

сторін, що брали участь у 

переговорах делегацій Центральної 

Ради і Тимчасового уряду. На уроці 

ці учні представлятимуть 

підготовлені позиції, а решта класу 

має опрацювати завдання: До якої 

позиції примкнули б ви, 

використовуючи, як головний 

аргумент, своє розуміння 

громадянської відповідальності за 

прийняте рішення? 

Отже, мотивація навчальної 

діяльності має сфокусувати увагу 

учнів на проблемі й викликати 

інтерес до обговорення 

запропонованої теми. Суб’єкт 

навчання має бути налаштований 

на ефективний процес пізнання, 

мати в ньому особистісну, власну 

зацікавленість, усвідомлювати, що і 

для чого він зараз буде робити.  

Посилити мотивацію вивчення 

історії дослідники пропонують 

трьома шляхами: 

1. Третє направлення 

реалізується через деталізацію 

важливих історичних фактів, 

розкриття духовного світу людини і 

мотивацію її вчинків, для чого 

можна використати художню та 

науково-популярну літературу, що 

концентрує увагу на історичних 

особистостях. Історія має бути 

представлена, передусім, як діяння 

окремих особистостей, так і їх 

спільнот. Слід пам’ятати, що 

історія має два обличчя – 

соціологічне, направлене на 

вивчення масових процесів і 

гуманітарне, направлене на 

вивчення особистості.  

2. Демонстрація значення 

вивчення питань історії для 

розуміння процесів сучасного 

суспільно-політичного життя та 

активної участі в ньому. Необхідно 

показати школярам як історія 

навчає аналізувати соціально-

економічні проблеми на кожному 

етапі розвитку суспільства, виявляє 

залежність сучасності від минулого 

і майбутнього від сучасного. 

3. Поширення практичної 

суспільної діяльності. 

Таким чином, для посилення 

мотивації пізнання історії 

школярами слід враховувати 

діалектичний взаємозв’язок між 

минулим та сьогоденням у сенсі 

розуміння сучасності та 

використання уроків історії у 

практичній діяльності із 

врахуванням життєвого досвіду 

учнів відповідних вікових 

категорій. Отже, завдання мотивації 

навчальної діяльності на уроках 

історії полягає насамперед в тому, 

щоб розпочати та активізувати 
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процес формування соціальної 

компетентності школяра. 

Останнім часом серед вчителів 

активізувалися процеси, направлені 

на розвиток особистості у напрямку 

її соціалізації. Насамперед, це 

діяльність, яка підпорядкована 

виконанню такого завдання, як 

зміна якостей особистості, що 

здобуває свого втілення у 

практичній діяльності і формуванні 

та розвитку ціннісних орієнтацій 

учнів. Таким чином, вчитель має 

прийняти активну участь у процесі 

соціалізації учнів, спонукаючи їх до 

засвоєння соціального досвіду з 

одного боку та з іншого, прийняти 

участь у процесі активного 

відтворення дитиною чи молодою 

людиною системи соціальних 

зв’язків у наслідок активної 

діяльності та включення у соціум. 
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В статье предлагается анализ методических аспектов организационной 

деятельности учителя истории по учебной мотивации школьников с целью формирования 

социальной компетентности учащихся средствами исторического образования. 

In Article predlahaetsya methodical analysis aspektov orhanyzatsyonnoy activity history 

teacher in uchebnoy motivation Shkolnikov with a view sotsyalnoy the formative competence 

uchaschyhsya funds historically Education. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ У НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Медіаосвіта – це „процес 

розвитку особистості за допомогою 

і на матеріалі засобів масової 

комунікації (медіа) з метою 

формування культури спілкування з 

медіа, творчих, комунікативних 

здібностей, критичного мислення, 

вмінь повноцінного сприймання, 

інтерпретації, аналізу й оцінки 

медіатекстів, навчання різних форм 

самовираження за допомогою 

медіатехніки”. 

Тому медіаграмотність 

сьогодні – найважливіший 

комплекс навичок і знань, 

необхідних людині в сучасному 

інформаційному суспільстві. Як 

знаходити потрібну інформацію і 

переконуватися в її вірогідності, як 

відокремлювати пропаганду від 

фактів і фільтрувати інформацію в 

ситуаціях конфлікту; що таке 

інформаційна безпека і чим вона 

відрізняється від цензури, як 

розпізнавати маніпуляцію – це 

лише неповний список викликів, 

що стоять перед людьми в різних 

країнах світу, незалежно від 

соціально-політичної системи, 
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ладу, культури та рівня їхнього 

розвитку. 

Українське суспільство 

потребує ширшого вироблення 

навичок формування медійної та 

інформаційної грамотності в 

умовах пропагандистсько-

психологічних війн. Освітні 

заклади – це саме ті інституції, що 

мають усі можливості для того, щоб 

долучитися до формування медіа 

грамотного споживача. Як для 

вчителів, так і для учнів важливо 

стати інформаційно та 

медійнограмотним, набути певних 

навичок, пов’язаних з роботою в 

інформаційному та медіапросторі. 

Проте, це так само важливо для їх 

батьків, дідусів та бабусь. 

Медіаграмотність інтегрована 

у викладання суспільних дисциплін 

у багатьох країнах світу через 

вивчення впливу меседжів (послань 

медіа) на політику, владу, історичні 

події тощо. Вивчення впливу 

новинних медіа на історичні події, 

на уряд, політику, міжнародні події, 

на інщі культури, на наше 

розуміння всіх цих речей – таке 

центральне для суспільних наук, що 

навіть важко уявити викладання 

суспільного предмета без 

медіаграмотності. Насправді, навіть 

якщо сам термін медіа 

грамотність не завжди 

вживається, багато викладачів 

суспільних наук використовують 

методи аналізу, притаманні їй – 

особливо коли йдетьсяпро останні 

події та політику, або про 

підготування учнів до іспитів, що 

містять запитання, базовані на 

медіадокументах. Учні, що мають 

постійну практику аналізу й 

обговорення медіадокументів, 

добре підготовлені синтезувати 

інформацію з різних джерел і 

доходити саме тих типів висновків 

щодо перспективи, конфліктних 

поглядів, вірогідності та цінності 

контенту, яких часто вимагають у 

шкільній програмі суспільних наук 

та на іспитах з цих предметів. 

Інтеграція медіаграмотності до 

суспільних наук часто може 

відбуватися через внесення 

незначних змін до вже наявної 

практики. Ключові запитання, 

наприклад, забезпечують учнів 

аналітичною структурою та 

допомагають критично мислити 

про історичні документи чи твори 

мистецтва. Медіаграмотність також 

може забезпечити основу для 

ширших проектів у вивченні 

комплексних подій та проблем, 

сприяючи формуванню навичок і 

знань, паралельно розвиваючи 

навички комунікації і аналізу. 

Історична освіта в Україні на 

сучасному етапі не можлива без 

розвитку навичок медіаграмотності 

в учнів. Сучасна молода людина 

має бути здатна сприймати, 

створювати, аналізувати, оцінювати 

медіатексти, розуміти їх 

соціокультурний і політичний 

контекст.  

У процесі роботи вчитель має 

змогу розвивати в учнів вміння 

використовувати, аналізувати, 

оцінювати і передавати 

повідомлення (меседж) у різних 

формах, а також здатність критично 

«читати» медіатекст.  

Конкретним прикладом 

застосування медіаграмотності у 

суспільних дисциплінах може бути 
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такий прийом як історичне 

відтворення новин. Учні можуть 

спробувати продемонструвати своє 

розуміння важливої історичної 

події, створивши першу шпальту 

газети (або гіпотетичний 

телевипуск) з конкретного міста у 

конкретний день, з усіма 

атрибутами – заголовком, 

новинами, фотографіями, 

додатковими елементами і навіть 

рекламою, які відображали б 

історичний період. Або різні групи 

учнів можуть створити газетні 

шпальти чи випуски новин з різних 

міст, щоб відобразити різні 

перспективи і сторони суперечливої 

ситуації.  

Медіаосвіта має на меті 

виховання медіаграмотності, яку 

визначають як сукупність знань, 

навичок та умінь, що дозволяють 

споживачам аналізувати, критично 

оцінювати і створювати 

повідомлення різних жанрів і форм 

для різних типів медіа, а також 

розуміти й аналізувати складні 

процеси функціонування медіа в 

суспільстві.  

У вчителів суспільних 

дисциплін мають бути сформовані 

специфічні навички роботи з 

медіатекстами:  

 проводити пошук інформації 

в джерелах різного типу;  

 критично аналізувати 

джерело історичної інформації 

(характеризувати авторство 

джерела, час, обставини і мету його 

створення);  

 аналізувати інформацію, 

подану в різних знакових системах 

(текст, карту, таблицю, схему, 

аудіовізуальний ряд);  

 розрізняти в медіаінформації 

факти і думки, історичні 

маніпуляції та історичні пояснення;  

 брати участь у дискусіях з 

історичних проблем, пов’язаних з 

висвітленням в медіа, формулювати 

власну позицію з обговорюваних 

питань, використовуючи для 

аргументації історичні відомості. 

Що стосуються учнів, то вони 

повинні:  

 мати доступ до друкованих, 

візуальних та електронних медіа з 

різними цілями; володіти 

термінологією медіаосвіти;  

 розуміти, що всі медіатексти 

містять «повідомлення» (messages);  

 вміти «декодувати» й 

аналізувати (за допомогою так 

званого «критичного аналізу») 

медіатексти в історичному, 

соціальному та культурному 

контексті, розуміючи при цьому 

взаємозв’язки між аудиторією, 

медіатекстом і навколишньою 

дійсністю;  

 на основі здобутих знань мати 

змогу створювати власні 

медіатексти різного характеру, 

обговорювати як свої медіапроекти, 

так і медіатексти, створені іншими 

людьми. 

Зрозуміло, що уроки з 

використанням мультимедійних 

технологій потребують великої 

підготовки. Учитель повинен вміти 

користуватися різноманітними 

програмами: графічними, flesh – 

анімації, web – редактора, 

програмами для створення 

презентацій, програмами для 

роботи зі звуком та відео. Усе 

залежить від того, у якому вигляді 

ви вирішили подати інформацію. 
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Це може бути відео, презентація, 

web – сторінка з різноманітними 

роликами. Взагалі, вибір дуже 

великий. Для унаочнення 

навчального матеріалу можна 

використовувати ресурси 

Інтернету.  

Мультимедійний урок дає 

можливість комбінувати в одному 

уроці неймовірну кількість цікавих 

завдань, залучаючи все більшу й 

більшу кількість дітей. Насамперед, 

нам самим має бути цікаво те, що 

ми робимо, як ведемо урок. Коли ти 

задоволений, щасливий від 

створеного уроку, то й твоя енергія 

обов’язково передається дітям. 

Визначальними пріоритетами нашої 

практичної діяльності є 

особистісно-орієнтований підхід, 

індивідуалізація й диференціація 

навчання. Орієнтація на 

конкретного учня, його потенційні 

можливості як партнера, який 

свідомо здобуває знання, розвиває 

здібності, набуває досвіду 

спілкування в діалозі, 

аргументовано відстоює свою 

думку. Атмосфера доброзичливості 

та співробітництва, яку ми 

намагаємося створити на своїх 

уроках, сприяє інтелектуальній 

розкутості учнів, вільному обміну 

думками, реалізації їх пізнавальних 

потреб й інтересів.  

Таким чином, застосування 

медіа на уроках дає нову якість у 

передачі і засвоєнні системи знань. 

Принциповим при цьому стає 

одночасне підвищення 

медіакомпетентності, як учнів, так і 

вчителя. 
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Постановка проблеми. 
Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди – один із 

найстаріших педагогічних вишів 

України. У його стінах здобули 

путівку в життя десятки тисяч 

шкільних учителів, яких 

підготували сотні талановитих 

педагогів. Досвід їхньої роботи на 

різних етапах історії університету, 

без сумніву, має не лише 

теоретичний інтерес, але й 

величезне практичне значення для 

сучасних студентів і викладачів, 

сприяючи підвищенню якості 

навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи з урахуванням 

якнайбагатших традицій 

розв’язання цих проблем у повоєнні 

роки. 

Аналіз актуальних 

досліджень. Історіографія теми 

репрезентована працями з історії 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 

авторами яких є С. В. Бережна, 

М. В. Гетьманець, В. І. Євдокимов, 

Д. О. Кочат, М. М. Кучемко, 

О. М. Микитюк, І. Ф. Прокопенко 

та інші. Проте у працях цих авторів 

саме повоєнний період історії 

нашого вишу не був достатньою 

мірою відображений, тому у статті 

використовуються численні архівні 

документи й матеріали періодичних 

видань. 

Автор статті має за мету 

здійснення короткого аналізу 

вдосконалення змісту, форм і 

методів роботи педагогів 

Харківського державного 

педагогічного інституту імені 

Г. С. Сковороди з підготовки 

вчительських кадрів у 1943–1993 

рр. 

Виклад основного матеріалу. 

Навчальний процес в інституті 

будувався відповідно до планів і 

програм, розроблених МВО СРСР з 

урахуванням завдань повоєнного 

часу. На 1946 р. організація та 

планування навчання студентів 

стабілізувалися. У лютому 1946 р. в 

інституті були запроваджені нові 

навчальні плани, тож усі зусилля 

ректорату, деканатів і кафедр 
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зосередилися на розробці нових 

плануючих документів та контролі 

за їх виконанням. 

Поступово приводився у 

відповідність до нових вимог і зміст 

навчального процесу. Майже з усіх 

предметів старі довоєнні програми 

було замінено новими: особлива 

увага зверталася на вивчення 

проблематики, що випливала з 

підсумків війни, педагогізацію 

навчання й наближення змісту 

занять до шкільної практики. Однак 

спроба перерозподілити бюджет 

часу в бік збільшення питомої ваги 

практичних і лабораторних занять 

не вдалася – через брак приміщень. 

У 1946/1947 н. р. на лекції 

припадало 67% усього навчального 

часу [1, с. 12], причому значна його 

частина, особливо в другій 

половині 1940-х – на початку 1950-

х рр., незалежно від профілю 

підготовки студентів витрачалася 

явно нераціонально – для вивчення 

студентами ідеологічних установок 

керівництва ВКП(б), що 

претендували на істину в останній 

інстанції не лише в галузі 

суспільних, а й природничих наук. 

Зазвичай після публікації 

матеріалів чергових партійних 

документів або «праць» перших 

осіб партії та держави з центру 

негайно надходили вказівки про 

внесення змін і доповнень у 

викладання відповідних дисциплін: 

про перегляд змісту програм й 

інших навчально-методичних 

документів, про виділення часу за 

рахунок профільних дисциплін і 

самостійної роботи студентів для 

спеціальних лекцій і семінарів за 

цими матеріалами з усіма 

категоріями професорсько-

викладацького складу та 

студентами. Так, після так званої 

дискусії з питань мовознавства у 

травні-червні 1950 р. на сторінках 

газети «Правда» та публікації з цієї 

проблеми статей Сталіна, Вчена 

рада інституту запропонувала 

лінгвістичним кафедрам перечитати 

студентам ІІ, ІІІ і ІV курсів курс 

«Вступ до мовознавства» і провести 

їх переекзаменування [2, с. 28]. 

Це робилось усупереч 

здоровому глуздові, на шкоду 

професійній підготовці майбутніх 

педагогів і посилювало утиск 

профільних дисциплін, тож 

керівництво інституту навіть за 

умов командно-адміністративної 

системи намагалося звернути увагу 

на ненормальність такого 

становища. У доповідній записці до 

Міністерства просвіти УРСР «Про 

стан і заходи покращення 

підготовки педагогічних кадрів» 

(1953 р.) директор інституту 

І. П. Дементьєв зазначав, що в 

навчальних планах фізико-

математичного факультету більша 

частина часу приділена загальним 

дисциплінам: із 4013 годин занять 

лише 1312 (32,5%) призначені на 

курси з фізики (загальна й 

теоретична фізика, методика 

викладання фізики, спеціальний 

фізичний практикум, електро- і 

радіотехніка) [3]. Схоже становище 

було й на інших факультетах. І в 

наступні роки розподіл загального 

бюджету часу не змінився: так, у 

1966 р. на підготовку вчителя 

навчальним планом передбачалося 

близько 3500 годин аудиторних 

занять і лише 304 з них припадало 
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на педагогічні дисципліни й 

методику викладання [4]. 

Навчальні плани та програми, 

інші документи, що визначали зміст 

навчального процесу, бюджет часу, 

розподіл по курсах і семестрах, 

порядок вивчення навчальних 

дисциплін і звітність за ними, в 

повоєнні роки змінювалися 

неодноразово. Ці зміни 

зумовлювалися безперервним 

розвитком науки, техніки, культури 

та потребою в новаціях у навчанні й 

вихованні майбутніх педагогів, а 

також постійно оновлюваними 

реаліями «виробничої» діяльності 

випускників у зв’язку з 

реформуванням загальноосвітньої 

школи. Достатньо нагадати, що в 

1950-ті рр. головним пріоритетом 

розвитку школи стала її 

політехнізація і до неї учитель мав 

бути готовий. Одночасно 

відбувався перехід до загальної 

середньої освіти, що в основному 

завершився на початок 1970-х рр. У 

1971 р. у школах було 

запроваджено нові навчальні плани 

та програми, які відзначалися 

раціональним розподілом 

навчального матеріалу по роках 

навчання і забезпеченням 

наступності у його вивченні з 1 по 

11 класи. Ними вводилося 

систематичне викладання основ 

наук із четвертого року навчання, 

що означало переведення 

початкової школи на трирічний 

термін навчання. Учні шкіл за 

новими програмами звільнялися від 

обов’язку опанувати до завершення 

навчання одну з робочих 

спеціальностей. 

Через такі зміни в школі 

підвищені вимоги ставилися до 

підготовки випускників 

педагогічних вишів, що знайшло 

відображення в Постановах ЦК 

КПУ «Про підготовку і виховання 

учительських кадрів в УРСР» (1968 

р.), «Про роботу педагогічних 

інститутів в Українській РСР» 

(1970 р.) і Постанові ЦК КПРС і РМ 

СРСР «Про заходи щодо 

подальшого вдосконалення вищої 

освіти в країні» (1972 р.). 

Чергові директиви викликали в 

інституті нову хвилю засідань і 

нарад на всіх рівнях, на яких 

обговорювалися питання про 

забезпеченням високої якості 

фахової підготовки студентів. 

Однак до середини 1970-х рр. такі 

заходи мали переважно 

мобілізуючий, агітаційний 

характер. Низку практичних кроків 

для вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів в 

інституті було зроблено після 1976 

р., коли за результатами його 

всебічної перевірки комісією 

Міністерства просвіти СРСР 

вийшов наказ Міністра №110 від 13 

липня 1976 р. «Про стан і заходи 

щодо подальшого покращення 

професійно-педагогічної підготовки 

студентів Харківського державного 

педагогічного інституту ім. 

Г. С. Сковороди». Зокрема, кафедра 

педагогіки та психології була 

поділена на самостійні кафедри, які 

очолили доцент Л. Д. Попова 

(кафедра педагогіки) і доцент 

С. П. Бочарова (кафедра 

психології). Психолого-педагогічну 

підготовку студентів відтепер 

забезпечували викладачі шести 

кафедр (включаючи кафедри 
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методики викладання спеціальних 

дисциплін) і вісім викладачів-

методистів, які працювали на 

предметних кафедрах, тобто разом 

55 осіб, із них 25 (55%) – із 

вченими ступенями та званнями [5]. 

У 1977 р. в інституті була 

створена рада кафедр педагогічних 

наук, що стала центром координації 

професійної підготовки студентів. 

На ній розглядалися питання про 

стан викладання спеціальних 

методик, взаємозв’язок 

різноманітних педагогічних 

дисциплін, напрацьовувались 

узгоджені заходи щодо 

прищеплювання студентам 

практичних навичок педагогічної 

роботи. Того ж року на перших 

курсах усіх факультетів інституту 

запровадили спецкурс «Вступ до 

вчительської спеціальності», а 

напередодні першої педпрактики в 

школі ІІІ і ІV курсів – спецкурс 

«Методика виховної роботи в 

школі». Зі студентами-

випускниками проводилися 

спецсемінари «Методика виховної 

роботи класного керівника», 

«Активізація пізнавальної 

діяльності учнів і проблемне 

навчання», «Школознавство», 

«Естетичне виховання в школі», 

«В. О. Сухомлинський і сучасна 

школа», «А. С. Макаренко і сучасна 

школа», «Профорієнтаційна робота 

в школі» [6]. 

У 1978 р. кафедри педагогіки 

та психології були переведені на 

нову сітку годин: навчальний час з 

педагогічних дисциплін 

збільшувався зі 180 до 226 годин, 

психологічних дисциплін – зі 100 

до 124. Водночас кафедри 

педагогіки та психології стали 

активно впроваджувати в 

навчальний процес нові форми 

навчально-виховної роботи: 

розв’язання проблемних 

педагогічних завдань; підготовка 

курсових і дипломних робіт, тісно 

пов’язаних із практикою роботи в 

школі; проведення однієї з 

педагогічних практик обов’язково в 

сільській школі; створення 

педклубу (керівник – доцент 

Л.С.Нечипоренко); організація 

кафедр піонерської та 

комсомольської діяльності 

(керівники – викладач 

Л. І. Немировська та аспірантка 

Л. П. Юрченко). 

Увага до роботи кафедр 

педагогіки та психології не 

зменшилась і в першій половині 

1980-х рр., а надто після видання 

Міністерством освіти СРСР наказу 

№91 від 17 червня 1981 р. «Про 

підвищення ролі педагогічних 

кафедр у навчально-виховній 

роботі педагогічних інститутів». 

Разом із підвищенням ролі 

кафедр психолого-педагогічного 

циклу в інституті наполегливо 

проводилася педагогізація всіх 

занять, постійне вдосконалення 

навчальних планів і програм, 

оптимізація організаційних форм і 

методів навчального процесу. Уже 

на початку 1980-х рр. в навчальній 

частині інституту, на факультетах і 

кафедрах стали розробляти 

наскрізні програми, структурно-

логічні схеми й технологічні карти, 

що дозволило віднайти значні 

резерви навчального часу завдяки 

вдосконаленню міжпредметних 

зв’язків, зменшенню дублювання й 
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паралелізму під час вивчення 

споріднених дисциплін. У 1982 р. 

було розпочато роботу зі створення 

навчально-методичних комплексів 

спеціальностей і дисциплін та 

впорядковано вивчення суспільних 

наук. 

У нових навчальних планах, на 

які інститут перейшов в Україні 

першим, усі дисципліни були 

згруповані у два блоки: в одному з 

них – предмети психолого-

педагогічного та фундаментального 

напряму, поділені на секції (фізико-

математичну, природничу, 

суспільних наук та інші); у другому 

– гуманітарні дисципліни. Вивчення 

студентами першого блоку 

дисциплін забезпечувало 

професійну, предметну підготовку 

майбутнього вчителя, другого блоку 

– його гармонійний розвиток як 

особистості [7]. 

Зберігаючи, у принципі, нову 

структуру навчання, наприкінці 

1980-х – на початку 1990-х рр. 

навчальні плани та програми 

зазнавали змін із метою подальшої 

оптимізації та відповідності реаліям 

нового часу. Відтак на початок 

1990-х рр. усі предмети були 

зведені в чотири цикли: суспільно-

політичні, загальнокультурні, 

психолого-педагогічні та спеціальні 

дисципліни. Був значно збільшений 

час на вивчення профільного для 

конкретного факультету циклу 

дисциплін і самостійну роботу 

студентів. Низка суспільних 

дисциплін зазнали трансформації 

згідно зі змінами суспільно-

політичної концепції. До 

навчальних планів було включено 

нові курси: з історії релігії, історії 

світової та вітчизняної культури, 

права, охорони навколишнього 

середовища тощо [8]. 

Паралельно з удосконаленням 

організаційної та змістової 

структури навчального процесу 

кафедри інституту вперше в 

республіці (з використанням 

досвіду роботи Московського 

державного педагогічного 

університету) підготували 

експериментальні навчальні плани 

майже з усіх спеціальностей. Після 

доопрацювання блоків навчальних 

дисциплін нові навчальні плани в 

1989 р. були запроваджені в усіх 

педагогічних інститутах України 

[9]. Таке коригування створювало 

більш сприятливі умови для 

розвитку ініціативи і творчості 

професорсько-викладацького 

складу та студентів, пошуку нових, 

більш ефективних форм і методів 

організації навчального-виховного 

процесу. 

У межах нової концепції 

навчання, основою якої стали 

вважати власну діяльність студента, 

велика увага приділялася 

спецкурсам, спецсемінарам, 

факультативам. Нові навчальні 

плани розширювали можливості 

студентів у виборі їхньої тематики, 

яка стала різноманітною і набула 

прикладного характеру. Так, у 

1990 р. в інституті налічувалося 168 

спецкурсів, спецсемінарів і 

факультативів, більшість з яких 

була спрямована на вдосконалення 

спеціальної підготовки вчителя-

предметника, на розгляд питань 

організації навчально-виховної 

роботи в сільських і 

малокомплектних школах, що було 
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викликано потребами життя в 

Харківському регіоні [10]. 

Більшість кафедр стали 

впроваджувати в розробку програм 

навчання принципово нові підходи, 

особлива увага зверталася на 

створення наскрізних програм, що 

передбачали посилення 

міжпредметних зв’язків та 

інтеграцію окремих курсів. Так, для 

підготовки вчителів образотворчого 

мистецтва використовувалася 

програма В. М. Неменського, що 

являла собою цілісну систему 

естетичного розвитку учнів. 

Кафедра політичної історії 

розробила програму свого курсу з 

урахуванням профілів факультетів. 

У програму з історії філософії були 

включені елементи логіки. На 

кафедрі спортивної та художньої 

гімнастики для курсу «Спортивно-

педагогічна досконалість» був 

розроблений пакет прикладних 

математико-статистичних програм 

збору й аналізу інформації, 

моделювання тренувальної 

діяльності в різних видах спорту. 

На кафедрі етики, естетики й історії 

культури навчальні плани кожного 

викладача мали авторський 

характер, що створювало 

передумови для формування школи 

вишівського викладача з конкретної 

дисципліни. У всіх нових 

програмах зміст фундаментальної 

підготовки студентів ґрунтувався 

на оперативному аналізі шкільних 

програм. 

Визначити обсяг і результати 

роботи кожного студента 

допомагав упроваджений у 1988 р. 

так званий «Атестат духовного 

становлення майбутнього вчителя», 

в якому відображалось усе зроблене 

студентом у навчальний і 

позааудиторний час за п’ять років 

[11]. 

Усе разом дозволяло базувати 

підготовку вчителя середньої 

школи не на кон’юнктурних 

підходах, як це бувало раніше, а на 

основі досягнень науки й культури. 

Зауважимо, що навчальні плани й 

програми, якими б досконалими 

вони не були, створюють лише 

передумови чіткої організації 

навчального процесу й визначають 

обсяг його змісту. Вирішальна роль 

у їх запровадженні до практики 

навчальної роботи належить 

викладачам, їхній педагогічній 

майстерності, що є синтезом 

наукових і професійних знань, 

педагогічних вмінь і навичок, за 

допомогою яких можна домогтися 

найкращих результатів у навчанні й 

вихованні студентів. 

Становлення викладача вищої 

школи – складний і багатогранний 

процес, що далеко не завжди 

відбувається легко і швидко. Він 

здійснюється передусім на кафедрі, 

оскільки саме вона вирішує 

практичні завдання навчальної та 

методичної роботи, вносить зміни 

до змісту курсів, які читають її 

викладачі, займається 

спеціалізацією студентів, їх 

вихованням, науковими 

дослідженнями – як в інтересах 

розвитку самої науки, так і в 

інтересах збагачення навчального 

процесу. 

Будь-яка кафедра інституту – 

це творчий колектив зі своїми 

традиціями й досвідом. Берегти й 

розвивати все позитивне, 
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забезпечувати наступність традицій 

і передові методи навчально-

виховної роботи для молодої зміни 

– її першочергові завдання. 

Високопрофесійні колективи 

кафедр інституту сформувались 

одразу після війни. І це не дивно, бо 

війна для більшості викладачів 

стала лише перервою в їхній 

педагогічній діяльності, а довоєнні 

традиції інституту були швидко 

відновлені. 

У наступні роки ці традиції 

примножували нові покоління 

педагогічних кадрів, більшість з 

яких пройшли становлення через 

аспірантуру вишу і практику 

педагогічної діяльності на 

кафедрах. Неабияку роль у їхньому 

формуванні відіграли завідувачі 

кафедр – досвідчені й авторитетні 

професори і доценти, доктори й 

кандидати наук, які виявили не 

лише покликання до педагогічної 

праці, але й організаторські 

здібності, чиї імена залишились у 

вдячній пам’яті випускників і 

викладачів різних поколінь. 

Постійне оновлення 

професорсько-викладацького 

складу, формування нових 

кафедральних колективів, 

необхідність розвитку й 

удосконалення дидактики та її 

практичної реалізації в різних 

історичних умовах, з новими 

поколіннями студентів, які не схожі 

одне на одне, вимагали постійної 

уваги до забезпечення високої 

якості навчально-методичної 

роботи кафедр. Основні її форми 

базувалися на довоєнному досвіді і, 

в принципі, залишалися 

стабільними всі повоєнні роки. При 

цьому шляхи забезпечення 

методичної майстерності 

викладачів постійно 

вдосконалювались і зумовлювались 

державною концепцією підготовки 

фахівців, професійним рівнем 

кафедрального колективу, 

специфікою змісту навчальних 

дисциплін, наявністю матеріальних 

можливостей і багатьма іншими 

факторами. 

Методична робота кафедр була 

спрямована на постійне 

вдосконалення навчального 

процесу: підвищення якості лекцій, 

практичних, семінарських і 

лабораторних занять, педагогічної 

практики студентів, застосування 

технічних засобів навчання й 

обчислювальної техніки. На 

засіданнях кафедр, що проводились 

один-два рази на місяць, 

обговорювались і затверджувались 

навчально-планові документи, 

індивідуальні плани викладачів, 

обговорювалися тексти й 

розгорнуті плани лекцій, 

випрацьовувалася методика 

проведення інших видів занять, 

визначався обсяг роботи з 

підготовки студентів до 

екзаменаційних сесій, підбивалися 

підсумки поточної та підсумкової 

успішності. Кафедри завжди були 

центрами узагальнення й 

поширення досвіду навчальної, 

методичної, виховної роботи, 

обміну інформацією про новітні 

досягнення науки. Цьому сприяли 

пленуми кафедр факультетів, виїзди 

викладачів в інші педагогічні виші 

для участі в міжвишівських і 

методичних семінарах та 

конференціях і з метою вивчення 
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передового досвіду роботи. Так, 

тільки в другій половині 1970-х рр. 

у практиці роботи кафедр інституту 

широко використовувався досвід 

підготовки педагогічних кадрів у 

Київському педінституті імені 

О. М. Горького, Кіровоградському, 

Казанському, 

Ворошиловградському 

педагогічних інститутах. Із цими та 

іншими інститутами практикувався 

обмін надрукованими навчально-

методичними матеріалами [12, 

с. 45-46]. 

У 1980-ті рр. ці можливості 

значно зросли у зв’язку з тим, що 

наказом по МП УРСР у 1962 р. 

п’ять кафедр інституту були 

оголошені опорними для інших 

педагогічних вишів. Серед них 

кафедри педагогіки, психології, 

зоології, української мови і 

української літератури [13, с. 21]. 

На засідання опорних кафедр часто 

запрошували викладачів інших 

педагогічних вишів, що давало 

можливість постійно обмінюватися 

досвідом викладання. Так, у 1983 р. 

кафедра української літератури 

широко використовувала досвід 

викладання цього предмету в 

Полтавському та 

Ворошиловградському педагогічних 

інститутах, вивчений і узагальнений 

під час засідання опорної кафедри і 

науково-методичних семінарів 

викладачів-предметників у 

листопаді 1982 р. у 

Ворошиловградському педінституті 

й у квітні 1983 р. в Полтавському 

педінституті [14, с. 20]. 

Усі викладачі досвідом роботи 

обмінювалися також на методичних 

семінарах, що проводилися 

постійно як у масштабі інституту, 

факультетів, так і на кафедрах. 

Об’єктом постійної уваги 

кафедр були молоді викладачі. У 

роки стабільної роботи вишу зміна 

поколінь професорсько-

викладацького складу 

забезпечувалася шляхом 

раціонального поєднання у складі 

кафедр досвідчених викладачів і 

педагогів-початківців. Кафедри 

опікувалися підвищенням 

теоретичної та методичної 

підготовки молодих педагогів. 

Окрім участі в загальних 

методичних заходах, вони щорічно 

відвідували семінар «Педагогіка 

вищої школи», який працював при 

кафедрі педагогіки. У 

1976/1977 н. р., наприклад, тут 

навчалося 48 осіб. Заняття 

проводили професор 

А. І. Зільберштейн і доктор 

психологічних наук С. П. Бочарова. 

Програма семінару була 

розрахована на 60 годин [15, с. 48]. 

Дієвою формою роботи з 

педагогами-початківцями було 

наставництво – шефство над ними 

професорів, доцентів, завідувачів 

кафедр. Так, у 1950-ті рр. цю 

роботу було добре налагоджено на 

кафедрі всесвітньої історії. 

Завідувач кафедри, доцент 

С. І. Сидельников узяв під власний 

контроль становлення молодих 

істориків Ю. Г. Литвиненко і 

П. С. Соханя. Він допомагав їм 

готуватися до кожної лекції та 

семінару, регулярно відвідував їхні 

заняття, подаючи предметну 

допомогу в забезпеченні їх 

високого теоретичного і 

методичного рівня [16]. 
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Багато молодих викладачів у 

різні роки відвідували весь курс 

лекцій професорів 

А. І. Зільберштейна, 

І. Т. Федоренка, В. І. Лозової, 

Л. Д. Попової та інших майстрів 

педагогічної справи. Неформальне 

наставництво найдосвідченіших 

педагогів мало величезне значення у 

справі навчання й виховання нових 

поколінь викладачів інституту. 

На окремих етапах 

життєдіяльності вишівського 

колективу робота з молодими й 

малодосвідченими викладачами 

набувала особливо важливого 

значення за умов різкого зростання 

їх питомої ваги. Так було в період 

створення інституту фізичного 

виховання на базі педінституту, під 

час формування нових факультетів і 

кафедр у зв’язку з розширенням 

спеціалізації підготовки 

вчительських кадрів. У таких 

випадках ректорат, Вчена рада 

інституту, ради факультетів цю 

проблему брали під свій контроль, 

наполегливо втілюючи в життя 

спеціальні плани та програми 

підготовки й перепідготовки 

молодих педагогів. 

Наприклад, у 1959 р., коли 

було сформовано нові кафедри 

інституту фізичного виховання 

(гімнастики, легкої атлетики, 

спортивних ігор, теорії та методики 

фізичного виховання), 

укомплектовані викладачами, 

більша частина яких не мали 

достатнього досвіду педагогічної 

роботи, Вчена рада інституту 17 

квітня цього року заслухала 

керівників цих кафедр 

Б. Є. Селезньова, Г. В. Шабайдаша, 

В. Ф. Поясника, П. М. Первушина 

про роботу з молодими 

викладачами й визначила систему 

заходів з підвищення їхньої 

кваліфікації. Серед пропонованих 

Радою рекомендацій – подання 

допомоги таким викладачам у 

підготовці до занять, у складанні 

кандидатських іспитів (для чого 

вирішили організувати для них 

семінари з філософії та іноземної 

мови), планування тем наукових 

досліджень і розробка методичних 

посібників, направлення найбільш 

здібних у річну аспірантуру, 

заслуховування на засіданнях 

кафедр їхніх звітів тощо [17]. 

Велика увага в інституті 

приділялась організації контролю 

за навчальним процесом. У 1940 – 

1970-ті рр. однією з найбільш 

поширених форм контролю було 

стенографування лекцій, що 

проводилося за планом навчальної 

частини, як із попередженням, так і 

без попередження викладачів. 

Стенограми лекцій зазвичай 

рецензувалися, обговорювалися на 

засіданнях кафедр і навіть 

подавалися до Міністерства 

просвіти УРСР. 

Заняття викладачів регулярно 

відвідували ректор, проректори, 

декани факультетів і завідувачі 

кафедр. Норми контрольних 

відвідувань звичайно планувались і, 

як правило, виконувалися. 

Наприклад, у 1981/1982 н. р. 

завідувачі кафедр відвідали 833 

заняття (план 847), ректор – 8 

занять, проректори з навчальної та 

заочної роботи – 57, декани 

факультетів – 103 заняття [18]. 

Окрім того, своєрідною формою 
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контролю були взаємовідвідування 

занять. Кафедри планували і 

проводили відкриті лекції та 

семінари, на яких були присутніми 

всі викладачі. У цьому ж 

навчальному році відбулося 911 

взаємовідвідувань, 154 відкриті 

лекції і 89 відкритих семінарів, а 

345 відкритих занять і 

взаємовідвідувань було обговорено 

на засіданнях кафедр [19]. 

Підсумки контролю ставали 

предметом обговорення Ради 

інституту, робочих нарад у ректора 

за присутності деканів і завідувачів 

кафедр, партійних зборів. 

У методичному забезпеченні 

навчального процесу завжди 

приділялась увага пошукові шляхів 

активізації пізнавальної діяльності 

студентів. Ця проблема в усі 

повоєнні роки була предметом 

пильної уваги й наукового пошуку 

кафедри педагогіки, в 

експериментальній лабораторії 

дидактики якої не тільки 

узагальнювався досвід вирішення 

цього завдання в школах області та 

на кафедрах інституту, але і на 

науковій основі розроблялися, 

випробовувалися на практиці 

раціональні методики навчання 

студентів. Кафедра стала 

ініціатором широкого 

впровадження у навчальний процес 

наочності, створення на заняттях 

проблемних ситуацій і постановки 

пізнавальних завдань, нових шляхів 

розвитку в студентів сприйняття 

навчального матеріалу, активізації 

їхньої розумової діяльності й 

самодіяльності тощо. 

Як уже зазначалося, 

починаючи з 1960-х рр. у зв’язку з 

політехнізацією школи в 

навчальний процес стали активно 

впроваджуватися технічні засоби 

навчання (ТЗН): проекційна 

апаратура, апаратура контролю 

знань, телебачення. Можливості 

самостійного використання 

викладачами цієї техніки на 

заняттях залежали від набуття ними 

навичок її експлуатації. У 1970-

ті рр. в інституті була складена 

програма підготовки викладачів 

усіх кафедр з курсу ТЗН. Щорічно 

комплектувалися навчальні групи, з 

ними у плановому порядку в 

першому семестрі навчального року 

проводилися теоретичні та 

практичні заняття. Про масштаби 

роботи з опанування ТЗН 

викладачами свідчить той факт, що 

тільки в 1980 р. цей курс навчання 

закінчили 140 осіб [20]. Водночас 

керівники, які контролювали 

навчальний процес, під час оцінки 

якості занять звертали особливу 

увагу на вміння викладача 

методично грамотно 

використовувати ТЗН. Усе це 

сприяло подоланню професорсько-

викладацьким складом технічної 

неграмотності, посиленню 

наочності й образності викладу 

навчального матеріалу, підви-

щенню інтенсифікації педагогічної 

праці та переходу до 

комп’ютеризації навчального 

процесу. Спочатку обчислювальна 

техніка активно застосовувалася на 

фізико-математичному і 

природничому факультетах, а з 

другої половини 1980-х рр. до 

комп’ютеризації навчання 

долучилися й інші факультети, де 

створювалися комп’ютерні класи. 



 

 

56 

 

Із метою активізації навчальної 

діяльності студентів 

використовувались і такі нові 

методики, як методика «малих 

груп», міні-дискусії, полемічні 

прийоми, досягнення узгодженості 

на основі консенсусу, письмові 

роботи, використання даних 

соціологічних досліджень, що 

проводилися в інституті, проведення 

семінарів у музеї, модульне навчання 

з безперервним контролем тощо. 

Демократизація суспільного 

життя у 1980-ті рр. 

супроводжувалася посиленням 

уваги до впровадження в 

навчальний процес української 

мови. Цьому сприяли прийнятий у 

1989 р. Верховною Радою України 

«Закон про мову в Україні». Для 

забезпечення виконання його вимог 

Вчена рада інституту 23 липня 

1989 р. затвердила план заходів, 

спрямованих на розширення сфери 

функціонування української мови, 

посилення уваги до вивчення 

студентами української культури, 

розширення підготовки вчителів 

української мови та літератури й 

забезпечення ними загальноосвітніх 

шкіл і професійних училищ. Рада 

доручила кафедрі української мови 

розробити програму і практикум 

курсу української мови для 

студентів неспеціальних 

факультетів та зобов’язала деканів 

вжити заходів задля розширення 

функцій української мови в 

навчальній, науковій, виховній 

роботі та веденні ділової 

документації. Факультетам було 

запропоновано запровадити 

факультативи з історії української 

культури. 

Послідовне втілення в життя 

цього плану вже незабаром дало 

позитивний результат. Комісія, що 

перевіряла за дорученням Ради хід 

виконання цих рішень, у складі 

професорів О. Г. Муромцевої, 

В. Д. Тимченка і Л. А. Лисиченко у 

своїй доповіді на засіданні Вченої 

ради 31 січня 1992 р. зазначала, що 

«Закон про мову в Україні» 

впроваджується в життя: на 

факультеті української мови та 

літератури в 1992 р. предмети на 

98% викладались українською 

мовою; на фізико-математичному 

та природничому факультетах 

створені групи з українською 

мовою навчання; виконується 

постанова Міністерства просвіти 

України про вивчення української 

мови на неспеціальних 

факультетах; різко збільшилася 

кількість навчальних посібників 

українською мовою; 

загальноінститутське діловодство 

здійснюється українською мовою; 

збільшилася кількість українських 

видань, які передплачує бібліотека. 

І все ж таки темпи цієї роботи, 

зважаючи на інтенсивне створення 

українських класів у школах міста й 

області, українських гімназій і 

ліцеїв, були визнані недостатніми. 

Факультетам було доручено 

скласти графік переходу до 

викладання всіх предметів 

українською мовою, створити 

стимули активізації цієї роботи; 

організувати курси вивчення 

української мови для викладачів і 

студентів; вжити заходи для 

виконання студентами курсових і 

дипломних робіт українською 

мовою. 
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Отже, на межі 1980–1990-х рр. 

в інституті було започатковано 

розв’язання складної проблеми 

забезпечення функціонування 

державної мови в усіх сферах 

життєдіяльності вишівського 

колективу. Значення цієї роботи 

багаторазово зросло після здобуття 

Україною незалежності та зі зміною 

статусу вишу – перетворенням 

інституту на педагогічний 

університет. 

Висновки й перспективи 

подальших розвідок. Таким 

чином, у повоєнний період 

керівництво інституту, Вчена рада, 

факультети й кафедри постійно 

вдосконалювали зміст і методики 

навчання студентів. Головними 

рисами цього процесу були 

максимальне наближення програм 

навчання до сучасних досягнень 

науки, надання навчальному 

процесові професійної 

спрямованості, а також творчого, 

розвивального характеру, при 

цьому безпосередньою основою 

навчання й виховання студента 

вважалася його власна діяльність, 

спрямована на зміну самого себе як 

суб’єкта навчання. Можна з 

упевненістю стверджувати, що на 

цій базі в інституті була 

сформована й упроваджена в 

практику нова концепція навчання 

й виховання майбутнього вчителя. 
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Статья посвящена анализу основных этапов и направлений работы по подготовке 

учительских кадров в Украине в послевоенный период на примере деятельности педагогов 

Харьковского государственного педагогического института имени Г.С.Скеовороды в 

1943–1993 годах. 
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This article is devoted to the study of the main stages and areas of work on the teaching 

staff in Ukraine in the post-war days the example of teachers Kharkiv State Pedagogical Institute 

named G.S.Skovoroda in 1943-1993 years. 
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ІНТЕГРУВАННЯ ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗМІСТ 
НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

 
У статті автор розкриває важливість впровадження у зміст навчальних предметів 

суспільно-гуманітарного циклу підходу, заснованого на правах людини. Представлений 

матеріал з досвіду роботи за цим напрямом. 

Ключові слова: інноваційність, права людини. 

 

Актуальність. На сучасному 

етапі розвитку української держави 

постали нові вимоги до суспільства 

в цілому та кожної людини 

зокрема. Це зумовлено тим, що 

Україна є невід’ємною частиною 

європейського та світового 

співтовариства. І ті зміни та 

інновації, які відбуваються у світі, 

не можуть не торкнутися України. З 

іншого боку, наша країна потребує 

модернізації в усіх сферах життя, 

щоб нарешті відбутися як держава. 

Освіта і наука сьогодні стають 

пріоритетними факторами, що 

визначають розвиток всіх сфер 

життя будь-якої країни. Визначним 

фактором багатства і благополуччя 

країни є знання.  

Тож перед системою освіти 

постають особливі завдання. 

Сучасна школа повинна не тільки 

надати певну суму знань, 

сформувати вміння та навички але і 

виховати учнів у системі ціннісних 

орієнтацій сучасного світу. 
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Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти 

визначає основною метою освітньої 

галузі «Суспільствознавство» - 

«забезпечення розвитку учня як 

особистості, що керується 

гуманістичними нормами і 

цінностями, усвідомлює себе 

громадянином України та успішно 

самореалізується в сучасному 

українському суспільстві» [3]. 

В Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року наголошується на 

ключових напрямках державної 

освітньої політики, якими є – 

«розвиток наукової та інноваційної 

діяльності в освіті, підвищення 

якості освіти на інноваційній 

основі» [5]. 

Інноваційність в освіті 

необхідно розглядати як здатність 

до оновлення, відкритість у 

сприйнятті нового. Інновацію ми 

сприймаємо як вже реалізоване 

нововведення. 

Постановка проблеми. В 

контексті інноваційного навчання 

ми найчастіше звертаємо увагу на 

питання організації процесу 

навчання, використання 

різноманітних методів, прийомів, 

засобів навчання. Це є важливим 

для вчителя-практика. Але 

інноваційні пошуки повинні бути 

спрямовані ще і у напрямку 

трансформації самого змісту 

суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Сьогодні в Україні 

відбувається процес формування 

демократичної держави та 

громадянського суспільства. І в цих 

умовах зростає роль навчальних 

предметів суспільно-гуманітарного 

циклу. Необхідно дати учням 

знання про відносини людини і 

держави, формувати моделі 

поведінки особистості в 

демократичному суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. 

Важливе місце у формуванні 

правової та громадянської 

свідомості належить питанням 

розуміння прав людини. Світогляд 

людини не може бути повним і 

досконалим, якщо в ньому відсутні 

знання про права людини. Тож, 

коли ми застосовуємо прийом 

інтегрування питань прав людини у 

зміст предметів суспільно-

гуманітарного циклу, то досягаємо 

мети – поглибити розуміння прав 

людини, вміння їх захищати, 

готовність просувати солідарну 

позицію в цій сфері, виховуємо 

учня активним суб’єктом 

громадянського суспільства.  

Освіта у сфері прав людини 

повинна бути безперервною та 

всеохоплюючою.  

Навчати правам людини можна 

не тільки на уроках правознавства 

та курсу «Людина і світ», в яких 

передбачені такі теми. І на уроках 

історії України та всесвітньої 

історії є можливості для розгляду 

питань прав людини. Навчання 

правам людини через історію дає 

можливість осмислити причини та 

наслідки історичних подій, які 

призвели до проявів 

несправедливості стосовно окремих 

людей і цілих народів. Необхідно 

доповнити історію подій історією 

ідей і цінностей.  

В усіх підручниках історії, як 

правило, увага приділяється опису 

історичних подій (революції, 
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повстання, економічні реформи). 

Наголос робиться на розвитку 

економіки країни, державотворенні. 

Причинами активізації соціальних 

рухів визначаються економічні та 

політичні процеси. Не визначається 

важливість та цінність прав 

людини. Наявний пріоритет 

суспільних та політичних проблем 

над життям окремої людини. На 

уроках, де мова йде про наслідки та 

результати воєн і повстань, як 

правило, просто говоримо про 

людські втрати, матеріальні втрати, 

спад економіки. Так цінність 

людського життя ставиться в один 

ряд з матеріальними втратами. 

Особливо важливим є це питання 

сьогодні. В часи війни люди легко 

черствіють, забувають про власну 

гідність чи гідність іншої людини, 

стають байдужими до прав і 

проблем інших людей. 

Завдання і питання до 

документів і параграфів у 

підручниках також дуже рідко 

сформульовані в контексті прав 

людини. А між тим в підручниках є 

великий змістовий матеріал для 

розмови про права людини. Це і 

історичні документи, і події, і 

ілюстративний матеріал. Необхідно 

тільки творчо підходити до 

опрацювання цього матеріалу.  

Тож вчитель може 

використовувати всі можливості, 

які надає підручник для 

обговорення питань з прав людини; 

формулювати питання чи завдання 

у контексті прав людини; 

підготувати додатковий матеріал; 

створити простір для власної думки 

дитини щодо питань прав людини. 

Важливо сформувати у учнів 

переконання, що людина, яка знає 

свої права, реалізовує їх та вміє 

захищати, має переваги перед 

іншими. Бо вона не боїться 

проявляти свою індивідуальність.  

Безумовно, що підхід, 

заснований на правах людини, 

поставить питання – чи готовий 

вчитель до таких змін? Більшість 

вчителів, навіть маючи внутрішню 

мотивацію та ініціативу викладати 

права людини, відчувають 

невпевненість у представленні 

цього матеріалу. Дехто говорить, 

що програма і так перевантажена.  

Але є нагальна потреба 

інтегрувати питання прав людини у 

зміст навчальних програм всіх 

предметів суспільно-гуманітарного 

циклу. Це буде сприяти 

формуванню соціальної 

компетентності та вихованню учнів 

у традиціях загальнолюдських 

цінностей.  

Далі представлені методичні 

розробки щодо доповнення 

методичного і змістового 

наповнення уроків історії в 

контексті вивчення питань прав 

людини. 

  

Методичні розробки 

Розгляд питання прав людини як елемент уроку історії  

Тема : Встановлення республіки. Якобінська диктатура 

Ключові слова Обов’язки держави і права людини 
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Предмет Всесвітня історія 

Підручник Всесвітня історія: підруч.для 9 кл. 

загальноосвіт.навч.закл./ С.О.Осмоловський, Т.В.Ладиченко. 

– К.: Генеза, 2009. 

Місце в предметі Тема 1. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. 

Тема Встановлення Республіки. Якобінська диктатура. 

Форма Фрагмент уроку. Робота з джерелами. 

Назви джерел Витяги з декрету «Про підозрілих» (17.09.1793) 

Уривки з роману А.Франса «Боги прагнуть» 

Цілі  формувати знання учнів про права людини; 

 розвивати навички критичного мислення; 

 сприяти осмисленню цінності прав людини. 

Завдання  розглянути зміст ключових понять; 

 проаналізувати заходи якобінців в контексті 

прав людини; 

 визначити прояви порушення прав людини в 

період якобінської диктатури; 

 виховувати розуміння та прийняття принципів 

рівності і поваги до людської гідності. 

 

1. Учні працюють з текстом підручника (с. 30-31) та додатковими 

матеріалами 

  Завдання: визначити, якими були заходи 

якобінців під час диктатури 

2. Обговорення результатів роботи в загальному колі: 

  Хто і чому визнавався підозрілим за декретом? 

Що чекало на цих людей? 

 Чи порушувалися права людини в законах 

якобінців та їх заходах? 

 Які саме права людини порушувались? 

 Якою була основна мета якобінців? 

 Чи можна реалізувати цю мету засобами, які 

здійснювали якобінці? Чому? 

 Якими є, на вашу думку, обов’язки держави 

щодо прав людини; 

 Чи можуть якісь аргументи виправдовувати дії 

влади, якщо вона порушує права людини? 

 

Додатки: 

1. Витяги із декрету «Про 

підозрілих» (17.09.1793) 

 «2. Оголошуються 

підозрілими: 1) ті, хто своєю 

поведінкою або зв’язками, 

промовами або творами проявили 

себе прибічниками тиранії, 

феодалізму і ворогами свободи; 2) 

ті, хто не може підтвердити 

джерела свого існування і факт 

виконання своїх громадянських 

обов’язків; 3) ті, кому відмовлено у 

виданні свідоцтва про 
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благонадійність; 4) державні 

службовці, усунені або зміщені зі 

своїх посад Національним 

Конвентом або його комісарами; 5) 

ті, з колишніх дворян, які є 

чоловіками, дружинами, батьками, 

матерями, синами або дочками, 

братами, сестрами або колишніми 

служками емігрантів, якщо вони не 

проявили постійної своєї відданості 

Республіці; 6) ті, хто емігрував у 

період від 7 липня 1789 р. до 8 

квітня 1792 р., хоча б вони 

повернулися до Франції» [2]. 

2. Уривок з роману А. 

Франса «Боги прагнуть»: 

 «У наступні дні Еварісту 

прийшлося одного за одним судити: 

дворянина в минулому, що знищив 

зерно…, трьох емігрантів, що 

повернулись до Франції…, 

чотирнадцять змовників бретонців 

– жінок, старих, юнаків, господарів 

і слуг. Злочини було доведено… 

Еваріст неухильно голосував за 

смертну кару, і всіх… відправили 

на ешафот» [7].

 

Тема: Лібералізм та соціалізм 

Ключові слова   Рівність, свобода  

Предмет Всесвітня історія 

Підручник Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосвіт. 

навч. закл./С.О.Осмоловський, Т.В.Ладиченко.- К: Генеза, 

2009 

Місце в предметі Тема 2: Європа в добу революцій.  

Тема Суспільно-політична думка Європи. Спроби 

осмислення нової дійсності. 

Форма Фрагмент уроку. Самостійна робота учнів з текстом 

підручника, обговорення 

Цілі  формувати знання учнів про принципи та цінності 

прав людини; 

 розвивати навички критичного мислення; 

Завдання  розглянути зміст понять «рівність», «свобода»; 

 порівняти різні види рівності; 

 розвивати вміння аналізувати матеріал підручника; 

 виховувати прагнення поглиблювати свої знання та 

навички у сфері прав людини; 

 спонукати висловлювати власне судження щодо 

цінностей , які лежать в основі прав людини. 

Коментарі Додані питання до аналізу лібералізму та соціалізму в 

контексті загальної теорії прав людини 

 

1. Учні опрацьовують текст підручника і заповнюють таблицю, як 

трактуються слова «рівність», «свобода» з позицій лібералізму та соціалізму 

(С. 81-83). 

 

 Лібералізм Соціалізм 
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Тема: Депортація кримських татар 

Ключові слова   Гідність, права людини, свобода пересування та вибору 

місця проживання, особиста свобода та недоторканність, 

свобода від жорстокого поводження. 

Підручник Історія України: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). / 

О.К.Струкевич, І.М.Романюк, С.І.Дровозюк. – К.: Грамота, 

2011 р. 

Місце в предметі Тема: Визволення України від німецьких загарбників 

Форма Фрагмент уроку. Робота з текстом підручника та 

додатковими джерелами 

Цілі  формувати знання учнів про права людини; 

 розвивати навички критичного мислення; 

 формувати усвідомлення цінності людської гідності, 

свободи; 

Завдання  розглянути зміст ключових понять; 

 визначити форми фізичного та психологічного 

насильства; 

 виховувати повагу до прав людини; 

 спонукати висловлювати власне судження щодо 

цінності прав людини; 

Коментарі Додані питання та інформаційні джерела в контексті прав 

людини 

 

1. Робота з термінами 

 Вчитель пояснює терміни: 

Депортація - примусове виселення, переселення. 

Свобода Торжество особистості 

над владою. Свобода від 

втручання держави (свобода 

вибору, свобода 

підприємництва) 

Свобода через державу. 

Свободу від гнобителів дасть 

держава, бо закликає їх до 

порядку. 

Рівність Рівність громадян 

перед законом, рівність 

можливостей 

Рівність майнова, 

відсутність приватної 

власності, рівність при 

розподілі матеріальних благ 

 

2. Обговорення: 

  Яку ідеологію ви б підтримали? Чому? 

 Наведіть приклади рівності можливостей та рівності 

майнової; 

 Чому свободу та рівність визначають як основні 

принципи та цінності прав людини? 

 Які погляди, ліберальні чи соціалістичні, є панівними 

в сучасному українському суспільстві? Чому? 
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Фізичне насильство - умисне завдання тілесних 

ушкоджень, що може призвести до смерті постраждалого, 

порушення фізичного чи психічного здоров’я. 

Психологічне насильство – спрямовані дії на психіку 

особи шляхом словесних погроз або образ, переслідування, 

залякування. 

 

2. Робота учнів у групах з джерелам. Опрацювання 

тексту підручника (С. 59) та додаткових джерел. 

 І група: 

Визначити прояви фізичного насильства щодо кримських 

татар; 

ІІ група: 

Визначити прояви психологічного насильства щодо 

кримських татар. 

 

3. Обговорення у загальному колі 

Які види насильства були застосовані до кримських татар? 

Чи можемо назвати їх порушенням прав людини? Чому? 

Як могли почувати себе люди в такій ситуації? 

Як би почували себе Ви? 

Як характеризує владу факт перейменування географічних назв? 

Яким сьогодні є становище кримських татар? 

 

Додатки: 

1. Спогади кримських 

татар. 

Рустем Умеров прожив у 

депортації більше сорока років: 

«Щоб зібратися, мені не дали 

ні хвилини. В чому був – в тому і 

повезли. Їхали 18 діб у телячих 

вагонах. Доки не виїхали з Криму 

не давали ні їсти, ні пити. На 

дверях замок, люки зачинені… В 

Узбекистані ми жили під навісами в 

старих будинках, там, де тримали 

худобу… Кому як пощастило. Ми 

довго шукали один одного, щоб 

з’єднати сім’ю: батьки, четверо 

братів і сестра. Ми завжди жили 

очікуванням знову побачити 

Бахчисарай, кожного дня шукали 

можливість повернутися на 

батьківщину. От тільки нам дуже 

заважала комендатура. Ми не могли 

виходити з району, де жили, а якщо 

виходили, могли запросто отримати 

двадцять років таборів без суду і 

слідства»[1,с.44]. 

Айдер Атаманов: 

«Процес детатаризації Криму 

зачепив і географічні назви. У 

такий спосіб радянський режим 

стирав пам'ять землі про 

депортовані народи і сподівався на 

забуття свого злочину»[1,с.46]. 

2. Загальна декларація прав 

людини (витяги) 

Стаття 5. «Ніхто не повинен 

зазнавати тортур, або жорстокого, 

нелюдського, або такого, що 

принижує його гідність, 

поводження і покарання.» 

Стаття 13. «Кожна людина має 

право вільно пересуватися і 
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обирати собі місце проживання у 

межах кожної держави»[4]. 

3. Указ Президії 

Верховної Ради СРСР «Про 

звільнення з-під адміністративного 

нагляду кримських татар, 

балкарців, турків – громадян СРСР, 

курдів, хемшилів і членів їх сімей, 

виселених в період Великої 

Вітчизняної війни» (28 квітня 1956 

р.)(витяги): «Установить, что 

снятие ограничений по 

спецпереселению с лиц, 

перечисленних в статье первой 

настоящего указа, не влечет за 

собой возвращения им имущества, 

конфискованного при выселении, и 

что они не имеют права 

возвращаться в места, откуда были 

выселены» [6]. 

Джерела та література 

1. Все ще повертаючись до 

Криму: дослідження історії прав 

людини через медіа. Посібник з 

навчання правам людини через 

медіа. – Львів.: Резонанс, 2011. – 

116 с. 

2. Декрет про підозрілих. – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrniga.org.ua 

3. Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти. - 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// 

www.zakon.rada.gov.ua 

4. Загальна декларація прав 

людини. - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http:// 

www.zakon.rada.ua 

5. Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: htth:// 

www.mon.gov.ua 

6. Указ Президії Верховної Ради 

СРСР «Про звільнення з-під 

адміністративного нагляду 

кримських татар, балкарців, турків 

– громадян СРСР, курдів, хемшилів 

і членів їх сімей, виселених в період 

Великої Вітчизняної війни». - 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.histans.com 

7. Франс А. Боги прагнуть. - 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http:// www.e – reding.bz 

 
В статье автор раскрывает необходимость введения в содержание учебных 

предметов общественно-гуманитарного цикла подходов, основанных на правах человека. 

Представлены материалы из опыта работы по этому направлению. 

The authors of this article pays attention to the importance of the approach which is based 

the questions concerning the human rights to the content of social and humanitarian subjects. 

The material presented in the article deals with the experience by this tendency. 
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НАВЧАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РИС  

ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Стаття  містить загальний аналіз підходів до формування рис громадянськості 

особистості. 

Ключові слова. Навчальна та позанавчальна моделі формування громадянськості 

особистості, складові рис громадянськості: когнітивна, мотиваційна і операційна. 

 

Постановка проблеми в 

загальному вигляді. Автор ставить 

за мету провести загальний аналіз 

підходів до формування рис 

громадянськості особистості. 

Історіографія проблеми. 

Становлення громадянина на 

засадах діяльнісного підходу було 

предметом вивчення відомих 

радянських і зарубіжних психологів 

А. Адлера, Л. Виготського, І. Кона, 

С. Рубінштейна, З.Фрейда та інших. 

Починаючи з 80-х років ХХ ст. у 

педагогічних дослідженнях з даної 

проблематики намітилися нові 

підходи, сутність яких складає 

проникнення в глибину 

навчального процесу. 

У сучасній Україні 

дослідження проблеми формування 

громадянськості особистості 

здійснені І. Бехом, Т. Ладиченко, 

О. Пометун, С. Рябовим, 

О. Сухомлинською та іншими. 

Проте огляд філософської, 

психолого-педагогічної та 

методичної літератури з проблеми 

засвідчує недостатню розробленість 

з цього питання у методиці 

навчвання суспільних дисциплін. 

Формулювання цілей 
Виокреслити спільні риси 

навчальної та поза навчальної 

моделей навчання. Методи. 

Автором використовувались 

теоретичні та емпіричні методи 

Виклад основного матеріалу. 

В умовах незалежної України 

проводиться активна розробка 

питань виховання громадянина 

вченими-педагогами. Серед них 

існує два основних підходи: 1) 

виховання громадянина пов’язано 

насамперед з питаннями 

національної самоідентифікації та 

вихованням патріотизму; 2) 

виховання громадянина передбачає 

формування особистості, якій 

притаманні громадянська 

свідомість, громадянська ерудиція, 

громадянські почуття, 

громадянська поведінка.  

Основним завданням 

виховання громадянина 

висувається потреба формування у 

людини таких рис, як  патріотизм, 

національна свідомість й 

самоідентифікація, гуманізм, що 

ґрунтується на національних і 

загальнолюдських цінностях, 

моральна свідомість, культура 

поведінки та культура міжетнічних 

відносин, мотивація до праці тощо. 

Велику роль у процесі 

формування особистості взагалі та 

виховання рис громадянськості 

зокрема, відіграє існуюча у 

суспільстві система освіти. Під 

освітою розуміється – результат 

навчання, об’єм систематизованих 

знань, умінь і навичок, способів 
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мислення, якими оволодів 

вихованець [1].  

Як зауважують фахівці, зміст 

освіти має забезпечувати на 

міжпредметній основі:  

 усвідомлення абсолютної 

цінності прав людини, свободи 

особистості; 

 усвідомлення себе як 

громадянина і патріота України; 

 почуття власної гідності, 

гуманізм, толерантність, 

плюралізм, здатність до 

компромісу; 

 лояльне і водночас вимогливе 

ставлення до влади, 

законослухняність; 

 активну позицію щодо 

необхідності брати участь у 

демократичних перетвореннях; 

 усвідомлення себе як 

особистості, спроможної впливати 

на ситуацію в державі; 

 критичне сприйняття 

соціально-політичної інформації; 

 усвідомлення можливості та 

цінності самостійного політичного 

вибору; 

 готовність відповідати за 

власні рішення та їх наслідки; 

 усвідомлення 

взаємозалежності інтересів окремих 

людей, соціальних груп у 

суспільстві [2].  

Якщо представити навчально-

виховний процес у вигляді двох 

компонентів (навчання і 

виховання), то формування рис 

громадянськості особистості 

спирається на результати 

навчально-виховного процесу.  

У вітчизняноному та 

зарубіжному досвіді формування 

громадянськості особистості так чи 

інакше присутні дві моделі – 

навчальна та позанавчальна. 

Причому навчальна модель 

представлена у вигляді так званої 

предметної моделі, яка передбачає 

введення спеціальних курсів 

громадянської освіти, та 

міжпредметної, де формування рис 

громадянськості забезпечується 

засобами різних предметів шляхом 

інтеграції провідних 

громадянознавчих ідей [3; 4; 5; 6].  

Ми розглядаємо навчання 

суспільних дисциплін як складову 

саме міжпредметної моделі.  

Розглядаючи обидві моделі, 

можна побачити їхні спільні риси. 

Так в обох випадках процес 

формування громадянськості 

особистості здійснюється у межах 

більш широкого процесу 

становлення особистості молодої 

людини. Він передбачає засвоєння 

соціального досвіду й моральної 

культури суспільства, включення 

студентів в активну пізнавальну та 

практичну діяльність, становлення 

їх відношень учнів до себе, 

мікросоціуму, суспільства, природи 

й суспільних явищ минулого і 

сучасності, озброєння учнів 

спеціальним інструментарієм 

(знаннями, уміннями, засобами), що 

приводить до зміни функціональної 

ролі студентів  як під час навчання, 

так і під час практичної діяльності.  

Отже спрямованість освіти на 

формування рис громадянськості 

студента потребує суттєвих змін як 

у змісті, так і у формах навчання і 

виховання. Це, у свою чергу, може 
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забезпечити створення 

оптимальних умов для 

саморозвитку особистості та її 

соціального становлення. 

Розглянемо навчальну модель ґрунтовніше, зосередивши увагу на її 

межпредметному різновиді. Будь-яка модель навчання повинна відповідати 

сучасним уявленням про структуру цього процесу. Фахівці вважають, що 

процес навчання суспільних дисциплін у взаємозв’язку його основних 

компонентів, які складають систему, може бути представлений схемою 1 

[7].     

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Схема 1.    Процес навчання історії 

Основні компоненти 

процесу навчання суспільних 

дисциплін проявляються і 

функціонують комплексно, як 

система. Вони взаємодіють, 

взаємовпливають та визначають 

один одного. Зміна, наприклад, 

цілей і завдань навчання 

суспільних дисциплін, 

обов’язково призводить до 

трансформації змісту та 

організації навчання, яка є тим 

більш глибокою, чим 

радикальніше змінюються цілі. 

Якщо цей процес на рівні мети і 

завдань має бути зорієнтований 

на формування рис 

громадянськості у студентів, то 

це обумовлює відповідні зміни в 

інших компонентах процесу 

навчання. 

Насамперед це стосується 

змісту як обов’язкового та 

найважливішого компоненту 

процесу навчання.  

Як відомо, зміст освіти є 

головним засобом 

цілеспрямованого навчання. 

Сучасні погляди на його 

структуру передбачають такі 

складові: знання, вміння, 

навички, які відбивають досвід 

репродуктивної і творчої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ    ПРОСТІР 

студент 

студент 

студент 

Цілі навчання 

(плановані 

результати щодо 

рівня освіченості, 

вихованості і 

розвитку студентів) 

 

Зміст навчання  

(система знань, умінь, 

навичок, досвід діяльності 

та емоційно-чуттєвого 

ставлення до суспільних 

подій і явищ) 

 

Пізнавальні 

можливості 

студентів 

Організація навчання суспільних дисциплін  

(форми, методи, методичні прийоми  

і засоби роботи викладача й студентів) 

 Результати навчання (дійсний рівень освіти, виховання і 

розвитку студентів) 

 

Викладач 

Взаємодія  

суб’єктів  процесу 
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діяльності, а також емоційно-

ціннісних відносин [8].   

Зміст навчання, 

орієнтованого на формування рис 

громадянськості особистості, 

зокрема включає в себе 

оволодіння студентами ціннісним 

життєвим досвідом. У даному 

випадку ми цілком поділяємо 

думку вчених, котрі визначають 

досвід особистості як 

суб’єктивний результат 

різноманітної діяльності 

особистості, сукупність 

суб’єктивних його відносин, 

єдність індивідуального та 

соціального досвіду – 

суспільного, групового та  

мікрогрупового. Особливого 

значення набуває усвідомлення 

особистістю необхідності і суті 

тих суспільних змін, які 

відбуваються; формування 

оновленого ставлення до світу, 

істинно гуманного світогляду, 

який базується на свободі 

самовизначення особистості в 

соціумі [9].  

Зміст суспільних дисциплін 

– один з компонентів процесу їх 

навчання, певна система 

суспільної  інформації, яка 

засвоюється у вигляді  

суспільних знань; умінь і  

навичок, в яких особистість 

засвоює вже відомі способи 

діяльності; досвіду творчої 

пізнавальної діяльності у 

розв’язанні проблем, що 

вирішувались людством у 

минулому; досвіду ставлення до 

світу, до людей, до себе, що може 

забезпечити емоційно-ціннісний 

розвиток особистості [7].  

Навчальну модель формування рис громадянськості можна представити  

схемою 2.  

Схема 2.     Навчальна модель формування рис громадянськості  

студентів на заняттях суспільних дисциплін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне замовлення суспільства  формування громадянина 

демократичної України у національній системі освіти 

Методичні умови формування рис громадянськості у 

студентівв в процесі навчання 

Навчальний зміст курсу 

містить необхідні 

громадянознавчі знання, 

уміння, цінності, ставлення 

 

Мета: формування рис громадянськості у процесі  

навчання суспільних дисциплін 

 

Результати навчання орієнтовані на 

формування когнітивної, операційної 

та мотиваційної складових рис 
громадянськості 

Перетворення студента на 

активно діючий суб’єкт 

навчального процесу 

Планування викладачем 

очікуваних результатів 

формування рис 

громадянськості студентів та  їх 

перевірка 

Реалізація 

громадянознавчого 

змісту курсу на 

заняттях суспільних 

дисциплін 

Застосування 

інтерактивних 

технологій навчання 
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РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ:  

СФОРМОВАНІСТЬ РИС ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У СТУДЕНТІВ 

Висновки. Cаме зміст 

суспільствознавчої освіти має 

забезпечити ефективне формування 

трьох складових рис 

громадянськості: когнітивної, 

мотиваційної та операційної.  

Когнітивна складова  буде 

передбачати оволодіння студентами 

необхідною громадянознавчою 

інформацією і реалізується через 

інформаційний компонент 

суспільствознавчого змісту. 

Операційна складова може 

бути значною мірою сформована 

через відповідні методи, форми, 

технології навчання.  

Мотиваційна складова за 

умови відповідної взаємодії 

викладача і студентів формується, 

якщо емоційно-оцінювальна 

діяльність пронизує всі елементи 

навчання й безпосередньо 

передбачена у результатах 

навчання. 

Отже, зміст освіти має бути 

чітко орієнтований на результат – 

формування рис громадянськості 

особистості. 
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ВЫКЛАДАННЕ СПЕЦКУРСА «ТРАНСПАРТ БЕЛАРУСКАЙ ССР» 
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ТЭМЫ «ПЕРАДАВЫЯ ПРЫЁМЫ ПРАЦЫ У 1943 - 

1991 ГГ.») 
Артыкул прысвечаны вывучэнню гісторыі выкарыстання перадавых метадаў працы 

на транспарце БССР у 1943 - 1991 гадах. Пазначаны напрамкі у дзейнасці транспарту, 

дзе больш за ўсё перадавыя метады ужываліся і прыносілі станоўчы вынік. Асаблівая 

ўвага нададзена ўплыву органаў дзяржаўнага кіравання на выкарыстанне перадавых 

метадаў працы, паказаны складанасці, з якімі даводзілася сутыкацца пры іх укараненні. 

Актуальнасць тэмы 
“Перадавыя прыёмы працы” 

зыходзіць з таго, што на транспарце 

яны дапамагалі выкананню 

планавых паказчыкаў, абуджалі 

творчую актыўнасць працоўных, 

дазвалялі павялічваць 

эфектыўнасць транспартнага 

працэсу. На аснове гэтай тэмы існуе 

магчымасць зрабіць аналіз 

эфектыўнасці выкарыстання 

перадавых прыемаў, вылучыць 

сярод іх тыя, якія магчыма было б 

выкарыстаць ва ўмовах сучаснай 

Беларусі. З гэтай мэтай былі 

паказаны асноўныя сферы 

транспартнага працэссу, дзе 

перадавыя прыёмы 

выкарыстоўваліся у найбольшай 

ступені, вызначаны асаблівасці ў іх 

арганізацыі па асобных відах 
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транспарту, адзначаны поспехі і 

складанасці ў выкарыстанні.  

Выкарыстанне перадавых 

прыёмаў на транспарце змястоўна 

закраналася толькі у ведамасным 

даследавнні па гісторыі чыгункі 

БССР [1] і у манаграфіі Л.М. Лыча 

[2]. Але там яны не былі асноўным 

аб'ектам вывучэння і датычыліся 

толькі аднаго віду транспарту. У 

працэсе даследавання намі былі 

апрацаваны дакументы з 

Нацыянальнага архіва Рэспублікі 

Беларусь, дзяржаўных архіваў 

Брэсцкай, Віцебскай і Магілёўскай 

вобласцей, матэрыялы 

перыядычнага друку.  

Пачнем за таго, што яшчэ ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны з 

моманту вызвалення першых 

раёнаў БССР ад акупацыі восенню 

1943 г. на яе чыгунках пачалі 

прымяняцца даваенныя перадавыя 

прыёмы у мэтах поўнага 

выкарыстання наяўнаў тэхнікі. 

Спачатку гэта тычылася 

гаспадарскага стаўлення да 

паравозу, прапанаванага М. 

Луніным. Значнай ініцыятывай у 

1944 гг. быў хуткасны рух цягнікоў 

на нізкагатунковых вуглях, які 

распрацаваў машыніст Д. Карабкоў. 

Дэпо Лунінец ў студзені 1945 г. для 

хуткаснага прасоўвання грузаў 

спалучала рух цяжкавагавых 

цягнікоў з бесперапыннай яздой.  

Адзначым, што большасць 

перадавых прыёмаў была 

прапанавана самімі працоўнымі, 

якія жадалі з іх дапамогай выканаць 

вытворчыя заданні. Але ужо за 

пашырэнням гэтых ініцыятыў 

сачылі органы кіравання Беларусі.  

Галоўнай сферай у 

распаўсюджванні перадавых 

прыёмаў на чыгунцы былі 

перавозкі грузаў. Так, з 1945 г. для 

іх паскарэння калектыў станцыі 

Віцебск фармаваў ступеністыя 

маршруты, г. зн. цягнікі, якія 

складаліся з асобных груп вагонаў. 

На Заходняй чыгунцы ў 1947 г. 

пашыраўся пачын машыніста З. 

Крамкоўскага па скарачэнні 

прастою паравоза.  

Трэба вызначыць, што 

кіраўніцтва чыгунак матэрыяльна 

падтрымлівала ініцыятараў новых 

формаў працы. Так, на Заходняй 

чыгунцы ў 1949 г. былі ўведзены 

асабовыя рахункі працоўных, куды 

запісвалася, напрыклад, эканомія 

матэрыялаў, за якую выплочвалася 

прэмія [3, арк. 82]. 

З кожным пасляваенным годам 

усё больш надавалася перадавым 

прыёмам на аўтатранспарце. 

Напрыклад, у 1946 г. міністэрства 

аўтатранспарту БССР стварыла 

сетку экспедыцыйных кантор дзеля 

прадухілення парожніх прабегаў. З 

1948 г. па рэспубліцы быў 

ініцыяваны рух за павелічэнне 

прабегаў аўтамабіляў да пастаноўкі 

іх на капітальны рамонт, што 

дапамагала эканоміць сродкі.  

Зауважым, што значную 

колькасць грузаў перавозіў рачны 

транспарт. Каб падтрымаць рост 

перавозак каманда парахода 

«Марат» з Гомеля прапагандавала у 

1947 г. паскораную праводку 

караванаў з баржамі. З 1948 г. па 

БССР распаўсюджвалі 

«русланаўскі» рух па ўвядзенню 

больш высокіх нормаў на ўсе 

транспартныя аперацыі. 



 

 

73 

 

Разпаўсюджванню перадавога 

дапамагалі стаханаўскія школы, у 

якіх распрацоўшчыкі новых 

прыёмаў дзяліліся своім вопытам 

работы. 

У 1950-я гг. выкарыстанне 

перадавых прыёмаў на чыгунках 

адбывалася дзеля росту агульнага 

памеру перавозак. Аднак, у 1954 г. 

начальнік Беларускай чыгункі Г.І. 

Кацяш выказаўся аб недастатковай 

энергічнасці іх укаранення. У 

лютым 1955 г. начальнік 

міністэрства шляхоў зносін Б.Л. 

Бешчаў адзначыў значэнне руху 

машыністаў, якія перавозілі цягнікі 

з перавышэннем нормы. З іншага 

боку, не хапала пастаяннай увагі 

кіраўніцтва чыгуначнікаў да яго 

укаранення [4, с. 75]. 

У другой палове 1940 - 1950-я 

гг. з-за недахопу новай тэхнікі 

перадавыя прыёмы у значнай 

ступені ужываліся у мэтах больш 

прадукцыйнага выкарыстання 

існаваўшых мадэляў лакаматываў. 

Каб дасягнуць прабегу лакаматываў 

у 500 км. у суткі на узбраенне бралі 

метад комплекснага планавання і 

рэгулявання цягніковай працы, 

распрацаваны ў 1949 г. дзяжурным 

па Мінскаму аддзяленню П.Д. 

Суднікавым [1, с. 280]. Сутнасць 

яго была ў распрацоўцы плана 

выканання графіка руху цягнікоў і 

зменнага раскладу працы 

лакаматыўных брыгад.  

Шмат ва ўкараненні залежала 

ад пазіцыі ведамстваў. Калі у маі 

1951 г. Б.Л. Бешчаў абавязаў 

арганізоўваць вывучэнне метаду 

Суднікава П.Д., то ў снежні 1951 г. 

яго прыёмамі карысталіся ўжо 366 

дзяжурных па аддзяленнях на 40 

чыгунках [2, с. 149]. У выпадку 

высокай эфектыўнасці мясцовага 

вопыту работы, напрыклад, П.Д. 

Суднікава, ён быў распаўсюджаны 

на ўсе чыгункі. Аднак, у другой 

палове 1950-х гг. ім карысталаіся 

менш, што было звязана з 

недахопам вопытных кадраў і 

дасканалых тэхнічных сродкаў. 

Звяртаем увагу, што адным са 

сродкаў паскарэння абароту 

вагонаў заставалася 

маршрутызацыя перавозак, калі 

цягнік з вагонамі не чакаў 

перафарміравання на станцыях і 

ішоў адразу да спажыўца, што 

значна скарачала тэрміны дастаўкі. 

Але яе шырокаму развіццю 

замінала ведамасная раз'яднанасць, 

калі вытворцы мелі разнагалоссі з 

чыгуначнікамі [5, арк. 23]. 

Чыгуначнікі спрабавалі ўкараніць 

перадавое ва ўсіх транспартных 

звёнах. На чыгунках БССР у 1951 - 

1955 гг. развіваўся рух за 

дасягненне на пасажырскіх 

цягніках прабегаў звыш 100 тыс. 

км. без адцэпак вагонаў па прычыне 

тэхнічных непаладак [3, с. 109]. У 

цэлым за 1951 - 1955 гг. на 

чыгунках БССР у тым ліку і за 

кошт укаранення перадавых 

метадаў прадукцыйнасць працы 

ўзрасла больш чым у 1,5 разы.  

Аднак, на жаль у дачыненні 

перадавога вопыту адбываліся і 

супрацьлеглыя працэсы, калі 

каштоўныя пачынанні забываліся 

па прычыне недахопу увагі з боку 

кіраўніцтва і дысцыпліны сярод 

выканаўцаў. 

Уладамі прыкладаліся 

намаганні для распаўсюджвання 

новых прыёмаў і на 
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аўтатранспарце. У 1950 г. быў 

падтрыманы рух шафёраў за 

дасягненне 100 тыс. км. прабегу без 

капрамонту, таму як ён дазваляў 

ўсталяваць павялічаныя нормы 

эксплуатацыі машын. У той жа час 

звярталі увагу на тое, што адной з 

прычын невыканання планаў 

аўтатранспартнікамі ў 1956 г. была 

слабая увага да пытанняў 

ўкаранення перадавых прыёмаў.  

Важна адзначыйь, што у 1950-

я гг. нізкая прадукцыйнасць 

ведамаснага аўтапарка прыводзіла 

да маштабных парожніх прабегаў. 

У мэтах іх пераадолення з 1954 г. 

пачалі развіваць цэнтралізаваныя 

перавозкі, сутнасць якіх была ў 

тым, што ўсе грузы, якія 

адпраўляліся з аднаго пункта, 

перавозіліся па заяўках. У 1956 г. 

для пашырэння цэнтралізацыі была 

праведзена таксама перадача 

шэрагу ведамасных аўтагаспадарак 

міністэрству аўтатранспарту БССР. 

Тут мы бачым ініцыятыву зверху, 

якая давала значныя вынікі для 

паляпшэння працы транспарту. 

У рачнікоў прымяненне 

перадавых метадаў працы ў 1950-я 

гг. было накіравана на скарачэнне 

прастояў суднаў і павышэнне іх 

хуткасці, атрымала 

распаўсюджванне кругласутачная 

праводка плытоў з лесам. У 1957 г. 

экіпаж парахода «Вадапьянаў» 

прапанаваў рух за эканомію 

хадавога часу. Каманда баржы 

«Беларусь» з Бабруйска перайшла ў 

1959 г. на працу па прынцыпе 

ўзаемазаменнасці членаў экіпажу. У 

цэлым ўкараненне перадавых 

метадаў працягвала забяспечваць 

выкананне вытворчых планаў, што 

асабліва было актуальным у час 

семігодкі. 

Распаўсюджваннем перадавога 

вопыту на чыгунцы ў 1960-я гг. 

працягвалі займацца улады і 

ведамствы. З 1963 г. 

разпаўсюджвалі пачын Мінскага 

вагоннага дэпо па скарачэнні 

матэрыяльных выдаткаў на кожнай 

аперацыі. Працягвалі з'яўляцца 

ініцыятывы з боку саміх 

працоўных. Так, змена дыспетчара 

І. Агароднікава з Віцебска ў мэтах 

скарачэння прастояў вагонаў у 1960 

г. загадзя паведамляла кліентам аб 

падыходзе саставаў.  

На жаль засталася і негатыўная 

практыка няўважлівых адносін да 

ўкаранення перадавога вопыту з-за 

слабай адказнасці за даручаную 

працу і недастатковай 

матэрыяльнай зацікаўленасці у яе 

выніках. Так, у 1964 г. кантроль ў 

Нясвіжы звязаў звышнарматыўныя 

прастоі вагонаў на станцыі 

Стоўбцы з недахопамі у 

выкарыстанні новых прыёмаў іх 

разгрузкі-выгрузкі. 

На аўтатранспарце у цэлым 

большую ролю адыгрывалі 

ініцыятывы зверху, і у 1960-я гг. 

там працягвала развівацца сістэма 

цэнтралізаванай дастаўкі грузаў, 

якая забяспечвала павышэнне 

прадукцыйнасці працы машын. Але 

яна сутыкалася з негалосным 

супрацівам прамыслоўцаў. Так, 

перашкаджала нежаданне шэрага 

прадпрыемстваў заключаць дамовы 

з аўтатранспартнікамі, каб не 

плаціць штрафы за магчымыя 

прастоі пры выкарыстанні іх 

машын [6, арк. 57]. У пэўнай 

ступені з цягам часу гэтыя цяжкасці 
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былі пераадолены, і па міністэрству 

аўтатранспарту БССР ўкараненне 

цэнтралізаваных перавозак дало 

магчымасць павялічыць 

выпрацоўку аўтамабіля у сярэднім з 

4,8 т. за суткі у 1959 г. да 25,4 т. у 

1968 г. [7, с. 2].  

Свае прагрэсіўныя прыёмы 

з’яўляліся у рачнікоў. Так, каманды 

суднаў-рудавозаў з Гомеля ў 1968 г. 

рэзка пашырылі выкарыстанне 

баржаў-прыставак, чым павялічылі 

мясцовы рэчны грузаабарот у 2 

разы. Але праблема была ў тым, 

што перадавыя метады не 

выкарыстоўваліся масава, бо 

кіраўніцтва рачнікоў не надавала ім 

неабходнай увагі, і адсутнічаў 

эфектыўны кантроль за іх 

ужыванням. Як вынік, рачнікі у 

1960-я гг. ў асноўным працавалі па 

традыцыі, што прывяло да 

павольнага росту перавозак. 

Далей мы адначаем, што рост 

аснашчанасці транспарту ў 1970-я 

гг. не зменшыў актуальнасць 

выкарыстання перадавых метадаў. 

Укаранення сучасных формаў 

арганізацыі працы ад 

транспартнікаў патрабавалі улады. 

Для павышэння эфектыўнасці 

работы вялікае значэнне меў вопыт 

высокаэфектыўнага узаемадзеяння 

работнікаў Ленінградскага 

транспартнага вузла. На Беларускай 

чыгунцы больш дасканалыя метады 

арганізацыі працы дапамагалі 

выкарыстанню рэзерваў. Яе 

наватары распрацавалі і ў 1971 г. 

укаранілі новую тэхналогію 

маршрутызацыі перавозак, калі 

працэс складвання маршрутных 

цягнікоў быў перададзены ад 

уладальнікаў грузаў да 

чыгуначнікаў. Толькі за 1971 г. 

эфект ад яе склаў 2,6 млн. руб. [1, с. 

314]. Ініцыятывы на чыгунцы былі 

у цэлым скіраваны на павелічэнне 

прадукцыйнасці працы. Так, у 1975 

г. машыніст з Магілёва У. 

Качмароў прапанаваў сістэму 

кіравання грузавым цягніком без 

памочніка.  

Каб зрабіць больш 

эфектыўным эксплуатацыю 

цеплавозаў іх з 1976 г. пачалі 

выкарыстоўваць на далёкіх 

маршрутах. З 1977 г. на Беларускай 

чыгунцы быў распаўсюджаны 

метад па паляпшэнні каардынацыі 

працы, прапанаваны чыгуначнікамі 

Адэсы. Аднак, перадавой метад меў 

магчымасць быць эфектыўным 

толькі пры стварэнні для яго 

рэалізацыі спрыяльных умоў, 

залежаўшых ад узгаднення працы 

ўсіх службаў. 

Вызначаем таксама, што у 

1970-я гг. працягвалася палітыка па 

развіцці цэнтралізаваных перавозак 

грузаў і ўзбуйненню 

аўтагаспадарак. У красавіку 1970 г. 

улады абавязалі аўтатранспартнікаў 

засяродзіць сваю ўвагу на стварэнні 

перадавых прадпрыемстваў. У 

лютым 1971 г. яны паставілі задачу 

па росту аб'ёму грузавых перавозак 

за кошт больш прадукцыйнага 

выкарыстання ранейшай тэхнікі. З 

ліпеня 1973 г. у рэспубліцы пачалі 

пашыраць вопыт па пераключэнні 

блізкіх перавозак з чыгуначнага 

транспарту на аўтамабільны.  

Нельга забываць, што 

перадавыя прыёмы у сістэме 

міністэрства аўтатранспарту БССР 

ўжываліся ў мэтах скарачэння 

прастою і павелічэння працягласці 
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працы аўтамашын на лініях. Яны 

праявілі сябе ва ўкараненні адзінага 

планавання і дыспетчэрскага 

кіраўніцтва працай. Павялічэнню 

прадукцыйнасці працы гарадскіх 

аўтобусаў садзейнічаў вопыт 

Магілёва, дзе з 1972 г. шырока 

выкарыстоўвалі разрыўны 

працоўны дзень шафёраў [8, арк. 

12]. 

Важнай задачай для 

транспарту было пявялічэнне 

эфектыўнасці выкарыстання 

тэхнікі. Так і у рачнікоў новыя 

метады былі накіраваны на 

скарачэнне прастояў. З 1974 г. 

беларускі флот працаваў па новай 

схеме: усе буйныя судны перавозілі 

грузы на далёкія адлегласці, а 

дробныя хадзілі на мясцовых 

лініях. Дзякуючы гэтаму паўней 

выкарыстоўваліся іх магчымасці. У 

1979 г. рачнікоў абавязалі 

выкарыстоўваць вопыт па 

узаемаўвязанай працы розных відаў 

транспарту. Зыходзячы з гэтага ў 

порце Пхоў быў у 1979 г. створаны 

каардынацыйны цэнтр, што было 

значным крокам наперад, таму як 

раней такія установы адсутнічалі. 

Значная ўвага і ў 1980-я гг. 

працягвала надавацца 

распаўсюджванню перадавога 

вопыту. Так, улады прапанавалі 

выкарыстаць вопыт працы 

калектыву станцыі Мінск-Таварны 

па эфектыўнаму выкарыстанню 

вагонаў. У рэспубліцы былі 

реалізаваны прапановы 

чыгуначнікаў па паскоранай 

перавозцы грузаў за кошт 

павелічэння вагі і даўжыні 

цягнікоў.  

Найважнейшым рэзервам 

Беларускай чыгункі на думку яе 

начальніка А. Андрэева ў 1981 г. 

было інтэнсіўнае выкарыстанне 

рухомага складу па павелічэнні 

сярэдняй вагі і ўчастковай хуткасці 

грузавых цягнікоў. Значны эфект 

давала прымяненне метаду па 

сумяшчэнні прафесій. Для 

ўмацавання ўзаемадзеяння 

транспартнікаў пры буйных 

прадпрыемствах з 1981 г. 

дзейнічалі каардынацыйныя камісіі. 

Пашыраўся ўзровень 

маршрутызацыі. Калектыў станцыі 

Баранавічы-Цэнтральныя з 1984 г. 

дзеля кантролю вынікаў працы 

праводзіў дні якасці.  

У 1980-я гг. работнікі 

аўтатранспарту агульнага 

карыстання з дапамогай 

прагрэсіўных прыёмаў імкнуліся 

павысіць памер перавозак асобна 

улічаным аўтамабілем. Аднак з 

рэалізацыяй перадавога вопыту 

былі няспынныя цяжкасці. У 1986 

г. улады абвясцілі аб безсістэмнай 

перадачы ведамаснай тэхнікі 

аўтапрадпрыемствам агульнага 

карыстання. Працягвала развівацца 

творчая ініцыятыва працоўных. 

Так, у ліпені 1982 г. калегія 

міністэрства аўтатранспарту БССР 

ўхваліла ініцыятыву брыгады з 

Рэчыцкага аўтакамбіната № 5, якая 

прапанавала працаваць па 

гадзінных графіках пры перавозках 

збожжа. 

Звяртаем увагу на тое, што з 

дапамогай выкарыстання новых 

прыёмаў рачнікі павіннны былі 

кампенсаваць недасканаласць сваёй 

матэрыяльнай базы. Так, 

прапанаваны у 1985 г. групавы 
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метад руху суднаў ўключаў 

арганізацыю іх работы па адзіным 

плане, што дазваляла больш поўна 

выкарыстоўваць рэзервы. Але у 

цэлым прымяненне падобных 

метадаў не дазволіла вырашыць 

пытанні з эфектыўнай 

эксплуатацыяй флоту.  

Сваю станоўчую ролю 

перадавыя метады адыгралі пры 

пераводзе прадпрыемстваў 

транспарту на поўны гаспадарчы 

разлік, самафінансаванне і 

самаакупнасць ў 1987 – 1988 гг. 

Аднак, агульны эканамічны крызіс 

у канцы 1980-х гг. фактычна звёў да 

мінімуму эфект ад выкарыстання 

перадавых метадаў і забеспячэнне 

рэспублікі перавозкамі 

пагоршылася. 

Перадавыя прыёмы органы 

кіравання распаўсюджвалі ў 

першую чаргу для выканання і 

перавыканання вытворчых 

заданняў. Значная колькасць 

перадавых метадаў была 

прапанавана самімі працоўнымі. 

Адны з іх былі актуальныя толькі 

для пэўнага часовага перыяду і 

знікалі ў сувязі з ростам тэхнічнай 

аснашчанасці транспарту. Іншыя, 

такiя як перавозка грузаў вышэй 

нормы, адраджаліся ў новых 

умовах, каб больш прадукцыйна 

выкарыстаць новую тэхніку.  

Крыніцы і літаратура: 

1. Рахманько В.Р. Чыгунка 

Беларусі: Гісторыя і сучаснасць / 

В.Р. Рахманько, А.Б. Бяссольнаў, 

В.А. Шоўба – Мн. : ТДА 

«Трыялет», 2001. – 488 с. 

2. Лыч, Л.М. Аднаўленне і 

развіцце чыгуначнага транспарту 

Беларускай ССР. (вер. 1943 - 1970 

гг.) / Л.М. Лыч - Мінск, Навука і 

тэхніка, 1976. – 224 с. 

3. Дзяржаўны архіў Віцебскай 

вобласці. – Ф. 1 - Воп. 2. – Спр. 444. 

4. Лунін, М. Што перашкаджае 

машыністам-цяжкавагавікам / М. 

Лунін // Сацыялістычая праца. –

1956. – № 1. – С. 72 – 75. 

5. Нацыянальны архіў 

Рэспублікі Беларусь. – Ф. 968. – 

Воп. 1. – Спр. 667. 

6. Дзяржаўны архіў Брэсцкай 

вобласці. – Ф. 1096. – Воп. 2. – Спр. 

25. 

7. Лазарэтаў, В. Транспарт, яго 

задачы і праблемы / В. Лазарэтаў // 

Звязда. – 1969. – 26 ліпеня. – С. 2. 

8. Дзяржаўны архіў 

Магілёўскай вобласці. – Ф. 7. – 

Воп. 5. – Спр. 2257.  
 

Clause is devoted to study of a history of use of advanced methods of work on transport of 

Byelorussia in 1943 - 1991 years. The directions in activity of transport are marked, where more 

all the advanced methods were applied and gave positive result.The special attention is given to 

influence of bodies of state management on use of advanced methods of work, the complexities 

are shown, with which it was necessary to collide at their introduction.  

Статья посвящена изучению истории использования передовых методов труда на 

транспорте БССР в 1943 - 1991 годах. Отмечены направления в деятельности 

транспорта, где более всего передовые методы использовались и приносили 

положительный результат. Особое внимание уделено влиянию органов государственного 

управления на использование передовых методов труда, показаны сложности, с 

которыми приходилось сталкиваться при их внедрении. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

У статті визначено сутність полікультурності, проблеми формування 

полікультурних компетенцій у закладах освіти, представлено розуміння поняття в 

сучасній психолого-педагогічній літературі, означено теоретичні аспекти формування 

даних компетенцій в навчальному процесі. Запропоновані підходи до формування 

полікультурних компетенцій є теоретичною базою для створення освітнього середовища, 

яке сприяло б розкриттю та розвитку всіх можливостей особистості в освітньому 

просторі, активізації полікультурної поведінки учасників навчального-виховного процесу. 

Ключові слова: Полікультурність, полікультурний підхід, компетентність, 

полікультурні компетенції. 

 

Постановка проблеми. У 

сучасному глобалізованому світі 

майже не існує націй, як б не 

зазнали культурного впливу інших 

націй та культур. У культурно 

різноманітних суспільствах люди 

будь-якого віку живуть, 

навчаються, працюють. Тому, 

важливими завданнями сучасної 

освіти є формування 

полікультурних компетенцій, які 

згідно Рекомендацій Ради Європи, 

розглядаються як підґрунтя життя в 

сучасному плюралістичному 

суспільстві.  

Аналіз останніх досліджень 

та публікацій. Література з даного 

питання досить репрезентативна. 

Аналіз педагогічної літератури 

показує великий інтерес педагогів, 

психологів щодо проблеми 

формування життєвих компетенцій, 

компетентнісного підходу в 

навчанні (Н. М. Бібік, В. Кальней, 

В. В. Краєвський, О. І. Локшина, 

О. В. Овчарук, О. І. Пометун, 

А. В. Хуторський, І. Г. Ермаков і 

ін.).  

Стосовно полікультурної 

освіти, слід відмітити, що на 

сучасному етапі вживається 

декілька термінів – 

полікультурність, 

багатокультурність, 

мультикультуризм, 

інтеркультуризм, транскультуризм. 

Зміст цих понять достатньо 

ґрунтовно досліджено 

українськими педагогами 

(В. С. Болгаріна, О. С. Ковальчук, 

О. І. Локшина, І. Ф. Лощенова, 

О. К. Мітіна, О. В. Сухомлинська, 

І. Г. Тараненко та ін.). Причому, як 

свідчить О. С. Ковальчук, терміни 

«полікультурність», 

«мультикультурність», 

«багатокультурність» є варіантами 

одного і того ж терміну, при 
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утворенні якого перша частина 

слова «полі-», «мульти-», «багато-» 

означає наявність якоїсь множини: 

в даному випадку – культур. 

Всі дослідники підкреслюють, 

що головною цінністю 

полікультурної освіти є плюралізм 

культур. Полікультурна освіта 

орієнтує навчальні заклади на 

культурне збагачення, на засвоєння 

програм, які сприяють збереженню 

та розширенню культурного 

плюралізму. Такі відомі фахівці у 

галузі полікультурної освіти як 

А. Н. Джуринський, 

М. Ю. Красовіцький, 

М. П. Лещенко вважають, що 

усвідомлення різноманітності, 

багатокультурності світу та його 

цілісності, взаємозв’язку, 

взаємозалежності культур є 

базовою ідеєю концепції 

полікультурного виховання. 

Питанням термінології у сфері 

полікультурної освіти приділяли 

увагу такі вчені: Н. Якса, 

В. Огнев’юк, С. Сисоєва, 

О. Хижняк, Дж. Бенкс, 

П. Макінтош, П. Ґорскі, І. Ґодолін, 

М. Оґнасанті тощо. Кожен 

дослідник висвітлив власний 

погляд на проблему, що призвело 

до використання великої кількості 

термінів.  

Мета статті у визначенні 

поняття полікультурних 

компетенцій, теоретичних аспектів 

їх формування у сучасному 

освітньому просторі. 

Виклад основного матеріалу. 

Розуміння важливості проблеми 

полікультурності українського 

суспільства і необхідності 

полікультурного навчання знайшло 

своє віддзеркалення у низці 

державних документів 

(Конституція України, Концепція 

12-річної загальної середньої 

освіти, Концепція громадянського 

виховання, Національна доктрина 

розвитку освіти 2002 р.). 

Прихильники полікультурного 

підходу вважають, що 

упередженість людей витікає з 

недостатнього знання про 

історичну спадщину та 

недостатньої уваги до сучасної 

взаємодії між представниками 

різних етносів. Вважається за 

можливе знизити рівень 

упередженості й зменшити 

виникнення стереотипів та 

відчуженості шляхом вивчення 

культурних, расових чи етнічних 

відмінностей, приділяючи такому 

навчанню спеціальну увагу.  

Основною відмінністю між 

мультикультуралізмом та 

полікультурністю вбачається те, що 

у мультикультуралізмі кожна нація 

розглядається окремо, взаємодія 

між представниками різних етносів 

обмежена, навчання проводиться у 

відокремленому навчальному 

просторі, знання про іншу культуру 

носять поверхневий характер. 

Мультикультуралізм націлений на 

сегрегацію, створення поняття 

«своїх» і «чужих», що негативно 

впливає на процес навчання. 

Полікультуралізм підтримує ідею 

спілкування, обміну, взаємодії та 

взаємовпливу. Навчання 

проводиться у гетерогенних групах. 

Впровадження ідеї 

полікультуралізму принесло багато 

позитивних змін в освітній процес. 

Перш за все, відбувається 
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стратегічна зміна підходу до 

організації навчання. Учні, що 

належать до різних культурних або 

етнічних спільнот, навчаються 

разом, що дає змогу спілкування і 

взаєморозуміння. Пропонуються 

численні зміни у змісті навчання і 

організації навчального процесу, 

наклад, внесення у текст 

підручників відомостей щодо 

культури інших націй та етносів; 

вживання імен, що належать різним 

культурам, у текстах підручників; 

для початкової школи – внесення у 

зміст підручників текстів рідною 

мовою тощо. Хоча подібний 

культурний обмін несе багато 

позитивних рис, деякі історичні 

факти, наприклад, рабство або 

колонізація, можуть мати 

негативний вплив на створення 

атмосфери взаєморозуміння і 

взаємоповаги [1, с.123]. 

Полікультурний підхід 

передбачає, що усі учасники 

навчального процесу 

усвідомлюють, що культура – не 

статичне явище. Культури постійно 

взаємодіють, здійснюють 

взаємовплив та діляться одна з 

одною. Головними є взаємоповага і 

усвідомлення внеску інших культур 

до спільного культурного надбання 

цивілізації, що покращує повагу і 

розуміння представників різних 

етнічних чи культурних груп у 

процесі навчання. Полікультуралізм 

допомагає побачити зв’язок між 

власною культурою, етносом чи 

расою й іншими. Наголос робиться 

на відмінностях, а не на різниці. 

Полікультуралізм допомагає 

побачити взаємозв’язок, а не 

відчуженість расових та етнічних 

груп, допомагаючи усунути 

психологічні бар'єри та зменшити 

стереотипізацію. Однак, він не 

вимагає ігнорування власної 

культурної ідентичності задля того, 

щоб бути визнаним 

представниками інших етносів чи 

культурних груп, а, навпаки, 

підтримує ідею гордості за свій 

етнос і культуру та рівних 

можливостей для усіх. 

Полікультуралізм наголошує на 

історичній та постійній взаємодії та 

взаємозв’язку між різними 

етносами, що призводить до 

покращення взаєморозуміння між 

людьми.  

Як освітній принцип, 

полікультуралізм може сприяти 

відносинам у межах групи чи 

всього колективу. Цей освітній 

принцип не вступає у протиріччя із 

названими вище, а, навпаки, може 

виправити деякі недоліки 

попередньо згаданих принципів і 

створити кращу атмосферу у 

гетерогенних колективах, що 

сприятиме навчанню чи праці. 

Полікультуралізм наголошує, що 

усі нації однаково визнаються 

суспільством. Як тільки суспільство 

перестає визнавати якусь націю, 

вона перестає бути 

полікульутриним. 

Мультикультуралізм роз’єднує 

нації, наголошуючи на їхніх 

відмінностях та дозволяючи їх 

існувати поряд одна з іншою [2, с. 

137].  

Отже, термін 

«мультикультуралізм» вживається 

здебільшого у працях 

американських учених (Вольско, 

Річесон, Раян, Коррел, Парк та 
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Смит, Вораур, Гангон, Сасакі та ін.) 

Термін «полікультуралізм» 

історично вживався на теренах 

Європи. Згідно з «Загальною 

декларацією прав людини», 

ухваленою ООН, усі цивілізації 

можна поділити на полікультурні та 

монокультурні. Однак, сьогодні 

термін «мультикультурний» дуже 

широко вживається у 

європейському науковому дискурсі. 

Різниця між двома термінами суто 

географічна, оскільки термін 

«мультикультурний» 

розповсюджений у Західній та 

Північній Європі, а 

«полікультурний» – у Східній та 

Південній Європі.  

Основною ідеєю 

полікультурної освіти є діалог 

культур. Якнайповніше культура 

засвоюється тільки в процесі 

взаємодії різних культур, коли 

виявляються особливості кожної 

окремої культури. У цій взаємодії 

важливо те, що загальнолюдські 

цінності допомагають зрозуміти 

цінності своєї культури, її 

оригінальність і місце в світовій 

культурі. В процесі взаємодії 

культур зростає об'єм сприйманих 

культурних цінностей, що сприяє 

розширенню світогляду, 

формуванню критичного мислення. 

Ізольованість, прагнення до 

замкнутості, у свою чергу, можуть 

привести до поступової деградації 

культури. Культура, яка блокує 

контактну взаємодію з іншими 

культурами, зберігає свою 

самобутність дуже дорогою ціною. 

Цілком можливий варіант, що в 

результаті такої самоізоляції вона 

може опинитися нижче за рівень 

культури.  

Полікультурні компетенції 

можуть бути представлені знанням 

і практичним оволодінням рідною 

культурою, повагою та гордістю за 

власну націю, власний народ, а 

також знанням про 

полікультурність навколишнього 

світу, умінням й навичками 

пізнання цього світу, повагою й 

розумінням культурних, расових, 

релігійних та інших відмінностей, 

толерантного ставлення, уміннями 

й навичками співробітництва й 

взаємодії з метою збереження миру 

й розвитку. 

Полікультурна спрямованість 

освіти повинна пронизувати всі 

складові навчально-виховного 

процесу, і перш за все зміст всієї 

освіти. Як підкреслює один з 

авторів американської концепції 

полікультурної освіти, Д. Ж. Бенкс, 

полікультурний зміст необхідно 

інтегрувати в навчальні предмети 

впродовж всього періоду навчання. 

Реалізація полікультурного 

потенціалу змісту освіти вимагає 

також міждисциплінарного підходу 

[3, с. 54]. 

Жодна, окремо взята, 

навчальна дисципліна не може 

пояснити всі аспекти життя, 

культури і соціальні проблеми. 

Особливу роль відіграє двомовна і 

багатомовна освіта (рідна мова, 

домінуюча мова, іноземні мови), що 

полегшує спілкування, оволодіння 

різноманітними культурними 

цінностями, стилями мислення, 

почуттєво-емоційного сприймання, 

поведінки. Тому з метою 

досягнення більшої єдності членів 
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європейської спільноти Рада 

Європи приділяє велику увагу 

обов’язковому вивченню мов 

міжнародного спілкування і поряд з 

цим поглибленого оволодіння 

рідною мовою [4]. 

Виділимо критерії умов 

формування полікультурної 

компетенції: мотиваційний 

(полікультурна направленість), 

когнітивний (полікультурна 

грамотність) і операційний 

(полікультурна діяльність).  

Мотиваційний критерій: 

особистісні якості – толерантність, 

наявність інтересу до іншої 

культури, прагнення до позитивних 

дій в межах міжетнічної взаємодії, 

повага до представників інших 

етнокультур, прийняття існування 

багатьох культур, емоційна 

стійкість, професійний такт і 

прагнення до самореалізації в 

професійній діяльності в 

полікультурному суспільстві.  

Когнітивний (полікультурна 

грамотність) критерій. Знання: 

широкий діапазон знань в області 

культури, наявність знань 

універсальних і специфічних 

категорій культури, уявлення про 

мовну і культурну ситуації. Уміння 

і навички: наявність навичок 

культури міжетнічної взаємодії, 

толерантної взаємодії, уміння 

ідентифікувати себе носієм однієї з 

культур, оцінювати стан 

полікультурної ситуації в країні та 

світі, вміння міркувати не за 

законами особистої культури, а 

враховувати полікультурну 

особливість поведінки, участь в 

комунікації з представниками 

інших культур, вміння давати 

об’єктивні оцінки, співвідносити 

свою точку зору з 

точками зору інших.  

Операційний (полікультурна 

діяльність) критерій. Умови: 

суб’єкт навчання може проникати в 

сутність чужої культури 

виконавчого рівня, наявність 

емпатії, здібність до участі і 

організації полікультурної 

діяльності, вміння ясно 

висловлювати свої думки, 

відстоювати свою точку зору, 

оволодівати новою інформацією 

про різні етноси, самонавчатися і 

самовдосконалюватись. Дані 

критерії являються умовними, але 

вони потрібні для якіснішого 

вивчення навчальної діяльності і 

формування полікультурної 

компетентності. 

Дані критерії являють 

сукупність об’єктивних і 

суб’єктивних показників, які дають 

якісну характеристику стану 

сформованості полікультурної 

компетентності, посилаючись на 

них виявляють її якості і міру 

проявів у діяльності, можна 

охарактеризувати із сукупності 

показників виявлених критеріїв 

блоки за сформованістю шляхів 

формування полікультурної 

компетентності: особистісні якості, 

професійна направленість на 

самореалізацію, культура, 

міжетнічна взаємодія, мова, 

професійна грамотність, 

направленість діяльності в 

полікультурному суспільстві, 

емпатійність, толерантність [5].  

Ступінь сформованості 

полікультурної компетентності 

визначається за рівнями: низький 
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(полікультурно-дезорієнтований) 

рівень, середній (полікультурно-

орієнтований), високий 

(полікультурно-ціннісний і 

особистісно-значимий). Низький 

рівень вказує на низьку чутливість 

до полікультурних норм, 

порушення їх ієрархії, відсутність 

вмінь і навичок їх застосування в 

професіональній діяльності, не 

готовність до реалізації в реальній 

діяльності. 

Середній рівень вказує на 

ситуативний інтерес до пізнання 

особливостей цілісної культурної і 

мовної ситуації, нестабільні і 

неповні знання етнічної і світової 

культури, недостатні 

навики і уміння полікультурної 

діяльності. Високий 

(полікультурно-ціннісний) рівень 

вказує на усвідомлення цінності і 

значимості полікультурних якостей 

особистості для суспільства і 

для професійної діяльності, 

стабільності полікультурних 

знань, навичок і умінь [6, с. 22 –

24].  

Таким чином, процес 

формування полікультурної 

компетентності передбачає 

засвоєння особистістю 

різнопланової полікультурної 

інформації, оволодіння способами її 

поповнення і оновлення в 

непереривній освіті за рахунок 

самостійних дій, накопичення 

досвіду в професійній діяльності в 

сучасному суспільстві, що 

вимагає системної організації 

полікультурного освітнього 

процесу. 

Навчальні заклади є важливим 

інститутом соціалізації, які готують 

до життя в соціумі. І вони 

здійснюють великий вклад в 

гармонізацію міжкультурних 

відносин народів. Знайомство з 

культурами людей різних 

національностей, формування 

навичок міжкультурної взаємодії в 

процесі навчання повинно 

спонукати до вирішення проблем 

міжетнічних відносин в 

полікультурному суспільстві.  

Компетентність 

полікультурної особистості, яка 

сприяє ефективності процесу 

формування полікультурної 

поведінки, враховує наступні 

освітні стратегії: зміна базової 

парадигми освіти зі «знаннєвої» на 

системно-діяльнісну, яка визначає 

перенос акценту в освіті з вивчення 

основ наук на розвиток 

універсальних учбових дій. В 

умовах інформаційного 

суспільства, процес формування 

нової дидактичної моделі освіти, 

направлений на розвиток 

компетентнісної освітньої 

парадигми. Її результатом буде 

виховання громадян України, які 

володіють компетенціями; 

знаннями, вміннями, навичками, 

виховані на ідеалах демократії і 

правової держави, згідно з 

національними і 

загальнолюдськими цінностями.  

Полікультурна компетентність 

є частиною соціальної 

компетентності і визначає зміст 

діяльності, компоненти якої 

включають «базисні 

компетентності», які відносяться до 

полікультурної особистості. 

Поняття «полікультурна 

компетентність» виражає 
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можливості, які допомагають 

особистості самостійно вирішувати 

завдання, які виникають в процесі її 

інтеграції у полікультурне 

суспільство.  

Формування полікультурної 

компетентності можливе у межах 

полікультурної освіти. 

Полікультурна освіта – це процес 

освіти дітей і дорослих, який 

забезпечує рівні права і можливості 

отримання освіти для всіх, 

незалежно від расової, етнічної чи 

культурної відмінності, спрямоване 

на збереження і розвиток культури.  

Виходячи з поняття 

полікультурної освіти, виділимо 

компетентності, засвоєння яких 

дозволить досягти поставлених 

завдань полікультурної освіти. Це 

такі компетентності: – соціальна 

компетентність, в основі якої 

сукупність знань з історії, 

суспільствознавства, соціології, 

права, економіки, основ політології, 

які посприяють орієнтації в житті 

суспільства, допоможуть правильно 

визначати способи поведінки і 

плани на майбутнє; – соціально-

культурна компетентність, в основі 

якої сукупність знань в сфері 

літератури, культурології, 

мистецтва, які дозволять вільно 

орієнтуватися в сучасному 

суспільстві, правильно визначати 

способи поведінки з урахуванням 

сучасних світових реалій; – 

етнокультурна компетентність, в 

основі якої сукупність знань в 

області етнічних культур (народних 

мистецтв, літератури, традицій, 

звичаїв і т. д.), як своєї, так і інших, 

які дозволять вільно орієнтуватися 

в житті полікультурного 

суспільства, правильно визначати 

способи продуктивної взаємодії, 

полікультурної поведінки з 

людьми, які належать до різних 

етнокультурних груп.  

Полікультурна компетентність 

формується як розвиток визначених 

компонентів полікультурної 

особистості, які можуть бути 

представлені у сукупності 

когнітивного (знаннєвого), 

емоційно-оціночного, 

аксіологічного (мотиваційно-

ціннісного) і регуляційно-

поведінкового змісту: – 

когнітивний (знаннєвий) компонент 

виражається у оволодінні учнями 

спеціальних знань з історії, 

соціології, етносоціології, права, 

економіки, політології, літератури, 

культурології, мистецтва, в області 

етнічних культур, а також у 

оволодінні відповідними 

компетенціями; – емоційно-

оціночний компонент визначає 

відношення до реалій стану 

полікультурного суспільства, до 

етнокультур і їх представників; – 

аксіологічний (мотиваційно-

ціннісний) компонент виражається 

в позитивній етнічній установці на 

вивчення особистої культури та 

інших етнокультур, в прагненні до 

особистого культурного розвитку, в 

прагненні брати участь у житті 

суспільства в цілому; – 

регулятивно-поведінковий 

компонент включає можливість 

правильно визначати способи своєї 

поведінки; активну взаємодію і 

безконфліктні відносини з 

представниками різних 

етнокультурних груп поліетнічного 

суспільства на основі оволодіння 
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відповідних компетенцій. Дані 

компоненти полікультурної 

компетентності особистості і 

критерії їх оцінки лягли в основу 

організації процесу формування і 

сформованості полікультурної 

поведінки учасників навчального-

виховного процесу. 

Висновки та перспективи 

подальших досліджень. 

Враховуючи потреби сучасної 

полікультурної Європи, потрібно 

наполегливо розвивати здатність до 

спілкування понад мовні та 

культурні кордони; продовжувати 

підтримувати і розвивати багатство 

й різноманітність європейського 

культурного життя, шляхом 

глибшого взаємного пізнання 

національних та регіональних мов, 

звичаїв, традицій; вивчення історії 

європейських держав, їх культури. 

Лише шляхом кращого оволодіння 

знаннями про інші народи, 

держави, етноси можна полегшити 

спілкування та взаємодію між 

ними, заради підтримки 

європейської мобільності, 

взаєморозуміння, співпраці, 

подолати упередження та 

дискримінацію. Вищеозначені 

напрями досліджень є 

перспективними у наших 

подальших наукових пошуках. 
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В статье определены сущность поликультурности, проблемы формирования 

поликультурных компетенций в заведениях образования, представлено понимание 

понятия в современной психолого-педагогической литературе, отмечены теоретические 

аспекты формирования данных компетенций в учебном процессе. Предложенные подходы 

к формированию поликультурных компетенций являются теоретической базой для 

создания образовательной среды, которое способствовало бы раскрытию и развитию 

всех возможностей личности в образовательном пространстве, активизации 

поликультурного поведения участников учебного-воспитательного процесса. 

Ключевые слова. Поликультурность, поликультурный подход, компетентность, 

поликультурные компетенции. 

Theoretical aspects of multicultural competenses been formed in modern educational 

space.In the article is given the definition of multiculturalness, problems of multicultural 

compenenses forming.There is a certain establishment of education, understanding of 

psycological and pedagogical concepts. The theoretical aspects of these competenses are marked 

in an educational process.Offered approach of multicultural competenses forming are a 

theoretical base for educational environment creation, that would assist opening and 

development of all personality possibilities in the educational space, the activation of 

participants multicultural behavior in educational and behavioral process. 

Keywords. Multiculturalness, multicultural approach, competence, multicultural 

competenses. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕРІОДИЧНИХ 
ВИДАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 

У статті розкриваються методичні засади роботи з матеріалами періодичних 

видань на практичних заняттях з історії у старшій школі, враховуючи основні підходи, 

що пропонуються у науково-методичній літературі. Особливу увагу приділено критеріям 

відбору джерел та поетапності їх вивчення, зважаючи на специфіку змісту публікацій у 

пресі.  

 

Відповідно до оновленої 

програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з історії, 

затвердженої Міністерством освіти 

і науки України 14 липня 2016 

року, у 10-11-х класах вводяться 

практичні заняття. Під час їх 

проведення вчитель має 

організовувати роботу на уроці 

таким чином, щоб учні могли 

застосовували набуті знання при 

дослідженні окремих аспектів теми 

або проблемних питань. Особливу 

роль у зазначеному процесі відіграє 
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опрацювання історичних джерел, 

які містять значний обсяг 

інформації й надають більш повне 

уявлення про минулі події. 

Використовуючи різні писемні 

джерела учень відчуває дух епохи 

та краще розуміє політичні, 

соціальні, економічні та культурні 

процеси. Для практичної роботи на 

уроках історії України досить 

важливе значення мають періодичні 

видання. Статті у газетах і 

журналах є вагомим та цікавим 

джерелом, що розкриває 

різноманітні сторони життя 

суспільства. Останнім часом 

більшість видань преси ХХ ст. 

стали доступними в мережі 

Інтернет, зокрема на сайтах 

бібліотек, що уможливлює їх пошук 

та використання у навчанні історії 

учнів старшої школи. Окрім того, 

робота з джерелами формує 

дослідницькі навички, розвиває 

критичне мислення. У зв’язку з 

цим, питання розробки методичних 

засад використання матеріалів 

періодики на уроках історії на 

сучасному етапі стає досить 

актуальним. 
Питання методики 

використання історичних джерел на 

уроках історії завжди були 

об’єктом досліджень учених-

фахівців: Г. Байкєніч [1], 

К. Баханова [2], В. Власова [3; 4], 

Л. Задорожньої [5], 

Т. Ковбасюк [6;7], О. Пометун [8], 

В. Мисана [9] та інших. Зокрема, 

Т. Ковбасюк вивчала питання 

використання історичних джерел як 

засобу розвитку історичної 

компетентності учнів основної 

школи у процесі систематичного 

вивчення історії України. 

Дослідниця обґрунтувала методичні 

засади ефективного використання 

писемних історичних джерел у 

навчанні історії України в 7-9 

класах [6]. Інший науковець 

Л. Задорожна визначила та науково 

обґрунтувала навчальні функції 

історичних документів, на основі 

яких систематизовано методичні 

прийоми аналізу, опрацювання та 

використання історичних писемних 

джерел знань, а також 

сформулювала основні принципи та 

вимоги до добору історичного 

документального матеріалу, який 

сприяє формуванню 

джерелознавчої культури школярів 

[5]. Проте періодичні видання як 

писемні джерела не стали 

предметом окремого дослідження й 

потребують більш детального 

вивчення. 

Метою нашого дослідження є 

розробка методичних засад роботи 

з матеріалами періодичних видань 

на практичних заняттях з історії у 

старшій школі на основі підходів, 

запропонованих у науково-

методичній літературі. 

Сучасний урок історії не 

можливо уявити без застосування 

різних видів джерел, які, на думку 

В. Власова, виступають засобом 

навчання. Дослідник наводить 

переваги використання на уроці 

історичного писемного джерела: 

документ відображає реальну, а не 

вигадану ситуацію; він дає 

уявлення про відносність 

історичного знання; джерел існує 

безмежне розмаїття; джерело 

переконливо демонструє, наскільки 

та як можна спотворити 
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інформацію (свідомо чи 

несвідомо) [3].  

Періодика ХХ ст. є цінним 

історичним джерелом, оскільки 

містить надзвичайно велику 

кількість фактологічної, 

узагальнюючої та аналітичної 

інформації про тогочасне 

суспільство. Важливість 

публіцистичних матеріалів полягає 

у тому, що вони є інструментом 

впливу на думку громадськості та 

водночас її відображенням. У 

зв’язку з цим, сучасний дослідник 

має змогу дослідити події з різних 

позицій, використовуючи увесь 

спектр можливих оцінок конкретної 

ситуації її сучасниками. Особливий 

інтерес становлять газетні видання, 

які динамічно відображали події, 

що відбувалися не лише в Україні, а 

й у світі. Слід врахувати, що майже 

до середини ХХ ст. преса, особливо 

газети, залишалися майже єдиним 

доступним для пересічного 

громадянина джерелом інформації. 

Значну частину матеріалів на 

шпальтах газет, які виходили на 

території України, було присвячено 

висвітленню міжнародних, 

регіональних та місцевих новин.  

Головною метою при вивчені 

історичних документів має стати 

оволодіння учнями вміннями 

працювати з ними. На переконання 

К. Баханова, основним завданням 

вчителя на практичних заняттях є 

розвинути в учнів уміння 

самостійно аналізувати історичні 

джерела, давати на основі цього 

порівняльну характеристику 

поглядів окремих діячів [2, с.88]. 

Л. Задорожна зазначає, що саме для 

категорії старшокласників вміння 

використовувати різні історичні 

документи і стає своєрідною 

перевіркою на зрілість та 

досконалість їх розумових 

здібностей, зокрема вміння 

аналізувати, порівнювати, 

критикувати, узагальнювати, що 

формує схильність до 

теоретизування [5, с.2]. Під час 

роботи зі старшокласниками кожен 

вчитель має залучити джерела різні 

за видами, характером та поглядами 

їх авторів на історичний процес та 

виробити свій зразок алгоритму для 

роботи з ними, що стане у допомозі 

школярам. Зрозуміло, що в такому 

випадку доцільно залучити й статті, 

повідомлення з періодичних 

видань, які є одним із видів 

текстових джерел.  

Основними принципами, на 

яких має базуватися навчання 

історії, зокрема й дослідження 

історичних джерел, є принцип 

науковості, принцип конкретно-

історичного підходу, принцип 

гуманізації та особистісної 

орієнтації, системності, 

комплексності, міжпредметної та 

міжкурсової інтеграції, а також 

принцип альтернативно-

проблемного підходу та 

демократизації системи навчання 

[5, с.16].  

Зупинимося на значенні 

застосування періодичних видань 

на уроках історії. О. Пометун 

зазначає, що за допомогою 

історичних документів реалізується 

принцип наочності, в учнів 

формується інтерес до історії, 

активізуються процеси мислення та 

уяви [8, с.146–147]. Враховуючи 

вищесказане, матеріали преси 
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мають досить великий потенціал, 

оскільки вони містять детальний 

опис однієї й тієї ж події з її 

різними оцінками. Публікації 

описового характеру дозволяють 

учням відчути дізнатися більше про 

історичне минуле не з підручника 

чи розповіді вчителя, а 

безпосередньо із джерела. Статті 

узагальнюючого чи аналітичного 

характеру потребують 

детальнішого вивчення, 

застосування окремих методів 

джерелознавчої науки. Усе це 

викликає інтерес до історії та 

сприяє кращому засвоєнню 

теоретичного матеріалу. 

Практичні заняття є 

важливими для старшокласників з 

огляду на те, що вони підвищують 

пізнавальну активність учнів. 

К. Баханов вказує на важливість 

текстових джерел, проте наголошує 

на недоліках такої форми роботи. 

Зокрема, однобічність низки 

історичних джерел та не 

достатність одного документу для 

формування повного уявлення про 

подію та процес [2]. Досліджуючи 

періодику слід користуватися 

декількома повідомленнями із 

преси, бажано з різних видань про 

одну й ту саму подію. Такий підхід 

усунить можливі хибні висновки та 

забезпечить достовірність 

результатів дослідження. 

Важливою складовою в 

процесі організації вчителем роботи 

з історичними джерелами, зокрема 

й періодикою, на уроці має стати їх 

відбір. І. Костюк вказує на 

важливість історичних писемних 

джерел у розвитку критичного 

мислення учнів та зазначає, що 

сьогодні найгострішою проблемою 

є не відсутність чи наявність 

історичного джерела (текстового), а 

спосіб його відбору й система 

запитань для аналізу учнями [10, 

с.7]. Наведемо наступні критерії 

при доборі вчителем історичних 

джерел, запропоновані 

Т. Ковбасюк: документи повинні 

бути органічно пов’язаними з 

програмовим матеріалом, сприяти 

актуалізації історичних знань; 

репрезентувати основні, 

найтиповіші факти та події епохи; 

бути доступними учням за змістом і 

обсягом; містити побутові й 

сюжетні подробиці, що дають змогу 

диференціювати навчання, 

конкретизувати уявлення учнів про 

ті чи інші події, явища, процеси; 

здійснювати на учнів певний 

емоційний вплив; відрізнятися 

літературними й науковими 

перевагами, достатньою 

інформативністю для розвитку 

пізнавальної самостійності й 

зацікавленості, удосконалення 

прийомів розумової праці; 

висвітлювати різні аспекти 

історичних подій, явищ, 

особистостей і подавати різні 

погляди, позиції, поведінкові 

установки [7, с. 117]. Зазначені 

критерії, на нашу думку, дозволять 

відібрати необхідні джерела, 

зокрема й серед матеріалів 

періодики, для продуктивного їх 

використання на уроках історії.  
Науковець Л. Задорожна в 

своїй дисертації розкриває 

методичні засади ефективного 

використання писемних джерел на 

уроках історії України в основній 

школі [5, с.11]. Враховуючи 
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запропоновані дослідницею 

положення, сформулюємо 

методичні засади для використання 

періодичних видань у старшій 

школі, зважаючи на джерельні 

можливості періодики.  

По-перше, вчитель самостійно 

обирає ті історичні документи, які 

будуть зрозумілими для сприйняття 

учнями, інформативними та 

цікавими; визначає їх ідейну 

спрямованість, відомості про автора, 

вид публікації, її час та місце 

видання. Такий обсяг інформації 

має підготувати учня до 

опрацювання самого тексту та його 

подальшої інтерпретації. На 

переконання О.Пометун, чим 

більше дидактично адаптованим є 

документ, тим легше він 

сприймається учнями і тим менше 

труднощів виникає у самостійній 

роботі. Дидактично обробити 

документ – це означає відібрати 

зміст, використовуваний на уроці; у 

разі потреби видозмінити документ, 

не торкаючись його сутності, не 

допускаючи тенденційних вилучень 

та зберігаючи особливості стилю 

автора; пояснити нові для учнів 

терміни і поняття; розробити 

завдання для учнів щодо тексту 

джерела [8, с.151].  

По-друге, потрібно 

враховувати загальний рівень знань 

учнів у класі та специфіку окремих 

аспектів теми при виборі джерел. 

Наприклад, використання на уроці 

газетних публікацій описового 

характеру (телеграма, оголошення, 

повідомлення) чи аналітичного 

(стаття). Окрім того, періодичні 

видання можуть містити й візуальні 

джерела, які додають образності 

мислення. Так, різноманіття 

публікацій у газетах України 

початку ХХ ст. «Громадська 

думка» та «Рада» дозволяє вчителю 

обирати необхідні документи для їх 

вивчення на уроках в 10 класі.  

По-третє, робота з історичними 

документами повинна бути 

системною. Лише за цієї умови в 

учнів сформуються необхідні 

навички для подальшої самостійної 

роботи з джерелом. На нашу думку, 

саме газетні публікації, підготовлені 

для пересічних громадян, є більш 

доступними для сприйняття учнями. 

Починаючи роботу з джерелами з 7 

класу, як рекомендує Т. Ковбасюк 

[6, с.11], в старшій школі стає 

можливим перейти до 

конструктивного опрацювання 

джерела. Й найбільш доцільним 

видом тестового документу для 

такої роботи можуть стати 

матеріали періодики. 

Відмітимо, що переважна 

більшість методистів доводить 

необхідність поетапного вивчення 

історичного джерела [5; 6; 8; 9]. В 

узагальненому вигляді схема 

дослідження має такий вигляд: 

аналіз документа – виокремлення з 

нього фактів – їх інтерпретація в 

усній розповіді, рольовій грі, 

письмовому творі. Використовуючи 

на уроках матеріали преси, 

доцільно спиратися на 

запропонований порядок роботи з 

документом, враховуючи їх 

специфіку: 

- аналіз публікації у пресі 

передбачає візуальне сприйняття, 

потім визначення її виду 

(телеграма, повідомлення, стаття 

тощо), авторства, періоду 
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створення, ступінь довіри до 

джерела тощо. Вчитель має 

підготувати учнів до особливостей 

сприйняття такого виду документа, 

оскільки не завжди відомо ім’я 

автора статті або ж вона підписана 

під псевдонімом. Не слід забувати, 

що в часи перебування українських 

земель під владою Російської 

імперії чи у складі СРСР вплив 

органів влади, зокрема цензурних, 

на матеріали періодики був 

беззаперечним. Оскільки газети 

ставали інструментом впливу на 

суспільну свідомість та формували 

її в тому напрямку, який потрібен 

державі. Такий підхід, на нашу 

думку, потребуватиме залучення 

додаткових знань, стимулюватиме 

учнів до пошукової роботи. 

- вилучення, засвоєння та 

введення в систему фактичної 

інформації, що міститься в 

публікації. На цьому етапі, на 

думку Л. Сокур, буде доречним 

широко застосовувати різноманітні 

виписки, тези, рецензування 

отриманої інформації, її 

обговорення, узагальнення, 

порівняння тощо, тобто 

використовувати всі доречні в тому 

чи іншому випадку методи, щоб 

привести отриману інформацію в 

певну систему знань [11]. 

Матеріали преси є надзвичайно 

інформативними, адже 

повідомляють про зміни у 

державному ладі, статистичні дані 

про розвиток промисловості, 

сільського господарства, 

особливості побуту окремих 

соціальних груп населення, 

культурне життя суспільства тощо. 

Підкреслимо, що газети також 

описували події, які відбувалися у 

державі та за її межами. Проте 

особливістю використання 

публіцистичних матеріалів є їх 

суб’єктивізм, що водночас 

ускладнює їх опрацювання й 

робить його цікавим. З метою 

уникнення помилкових суджень 

необхідно співставляти вилучену 

інформацію з відомостями з інших 

джерел та виявляти суперечності, 

якщо такі будуть;  

- інтерпретація в усній 

розповіді, рольовій грі, письмовому 

творі. У навчанні історії 

розрізняють такі типи 

інтерпретації: науково-історична, 

освітня (шкільна або вузівська), 

художня, популярна історія, 

персональна [8, с.141]. Відповідно 

до вказаної класифікації, розкриття 

змісту матеріалів преси відноситься 

до популярної історії. На думку 

Т. Ковбасюк, найбільш доцільним 

з-поміж традиційних методів і 

прийомів роботи з документом 

варто вважати бесіду. Власне, 

бесіда, на думку вітчизняних 

методистів, дає змогу перейти до 

самостійної роботи учнів [6, с.16]. 

Підтримуючи думку науковців, ми 

вважаємо, що на цьому етапі варто 

використовувати саме бесіду. При 

цьому вчитель має скеровувати цей 

процес.  

Зазначимо, що запропоновані 

етапи вивчення матеріалів 

періодичних видань будуть сприяти 

формуванню дослідницьких 

навичок в учнів та спонукати їх до 

самостійної роботи. А її 

ефективність, на думку більшості 

науковців, безпосередньо залежить 

від рівня сформованості в учнів 
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умінь працювати з документом.  

Підсумовуючи усе 

вищезазначене, можна зробити 

наступні висновки. Використання 

на практичних заняттях з історії в 

старшій школі історичних джерел є 

надзвичайно важливим, оскільки їх 

використання формує в учнів не 

лише вміння працювати з 

документом, а й спонукає до 

дослідницької роботи. Залучення до 

цього процесу матеріалів 

періодичних видань дозволить 

розширити перелік запропонованих 

до опрацювання джерел на уроці та 

зробить його більш цікавим. 

Періодичні видання містять 

значний обсяг інформації про життя 

суспільства відповідного періоду, а 

їх різноманіття дозволяє описувати 

події з різних позицій. Вчитель 

повинен скеровувати дії учня на 

самостійне пізнання історичної 

інформації крізь призму джерела. 

Зокрема, для ефективного 

використання історичних 

документів слід дотримуватися 

критеріїв їх відбору. Вивчення 

історичного джерела, зокрема 

статей у газетах, журналах, має 

відбуватися у декілька етапів: 

аналіз документа – виокремлення з 

нього фактів – їх інтерпретація в 

усній розповіді, рольовій грі, 

письмовому творі. При цьому 

необхідно враховувати їх 

особливості, наприклад, відсутність 

відомостей про автора публікації, їх 

суб’єктивізм, вплив на зміст тексту 

органів влади тощо. Оцінюючи 

публікації, учень має співставляти 

вилучену інформацію з 

відомостями з інших джерел та 

виявляти суперечності, що 

сприятиме розвитку дослідницьких 

навичок. Сформовані вміння 

працювати з джерелами стають 

основою для самостійної роботи 

учня. У цілому проблеми 

використання на уроках історії 

матеріалів періодики у старшій 

школі на сучасному етапі розвитку 

освіти набувають особливого 

значення та потребують 

подальшого вивчення. 

Джерела та література 

1. Байкєніч Г. В. Методи 

дослідження писемних історичних 

джерел, розміщених у підручниках 

з історії України, учнями середньої 

школи в системі особистісно-

орієнтованої освіти / Г. В. Байкєніч 

// Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології. – 2010. – № 

8 (10). – С.124–129. 

2. Баханов К. О. 

Лабораторно-практичні роботи з 

історії України : Пособие для 

вчителя / Костянтин Олексійович 

Баханов. – К. : Генеза, 1996 . – 208 

с. 

3. Власов В. Роль 

підручника у формуванні вмінь 

працювати з історичним джерелом / 

В. Власов // Історія в школах 

України. – 2009. – №6. – С.3–9. 

4. Власов В. Історичне 

джерело в арсеналі дидактичних 

засобів: чи здатна методика 

подолати втому від історії / 

В.Власов // Історія в школах 

України. – 2009. – No4. – С.3–8.  

5. Задорожна Л. В. 

Методика використання історичних 

документів на уроках історії 

України в загальноосвітній школі: 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/103567/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/103567/source:default


 

 

93 

 

Автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.02 / Л.В. Задорожна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – 

К., 2005. – 19 с.  

6. Ковбасюк Т. Л. 

Методичні засади використання 

писемних історичних джерел у 

навчальній історії України: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.02 / Т. Л. Ковбасюк ; АПН 

України, Ін-т педагогіки . – К., 

2010. – 20 с.  

7. Ковбасюк Т. Методика 

експериментального навчання 

формування вмінь працювати з 

історичними джерелами учнів 

основної школи (на прикладі 

опорних уроків з курсу історії 

України, 7 клас) / Т. Ковбасюк // 

Проблеми дидактики історії : 

збірник наукових праць. – 2010. – 

Випуск 2. – С.107–119. 

8. Пометун О. І. Методика 

навчання історії в школі / 

О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – 

Київ : Генеза, 2005. – 328 с. 

9. Мисан  В. О. Писемні 

джерела на уроках історії. 5–11 

класи / В. О.  Мисан. – К. : 

Шкільний світ, 2009. – 99с. 

10. Костюк І. Практичні 

заняття з історії як засіб розвитку 

критичного мислення та 

дослідницьких навичок учнів / І. 

Костюк // Історія і 

суспільствознавство в школах 

України: теорія та методика 

навчання. – 2014. – №№1-2.– С.6–8.  

11. Сокур Л. О. До питання 

використання документів на уроках 

історії / Л. О. Сокур : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://intkonf.org/sokur-la-do-

pitannya-vikoristannya-dokumentiv-

na-urokah-istoriyi/ 

12. Чемерис А. В. До 

питання використання історичних 

писемних джерел у масовій 

практиці навчання учнів історії / 

А.В. Чемерис : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.sworld.com.ua/konfer37/6

16.pdf 

 

 
В статье раскрываются методические основы работы с материалами 

периодических изданий на практических занятиях по истории в старшей школе, используя 

основные подходы, предлагаемые в научно-методической литературе. Особое внимание 

уделено критериям отбора источников и поэтапности их изучения, учитывая специфику 

содержания публикаций в прессе. 

The article deals with the methodological basis of applying periodical materials at History 

practical classes in higher school with respect to the main approaches suggested by the academic 

literature in methods of teaching history. The criteria for the sources selection and stages of 

study have been accentuated and highlighted in relation with the peculiarities of the content in 

mass media publications. 
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ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ 

ЗАВДАНЬ ВУЗІВСЬКОГО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО ДЛЯ 
НЕЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ» 

У статті розглядаються деонтологічні компетентності як важлива складова 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Важливою основою деонтологічної 

педагогіки має стати компетентнісний підхід, який займає свою нішу у методології та 

методиці освіти.  

Ключові слова: деонтологія, деонтологічні компетентності, професійна 

підготовка фахівців.  

Поняття «деонтологія» в 

сучасному світі пов'язують з ім'ям 

Імануіла Канта (1724 – 1804рр.), 

видатного філософа, засновника 

німецької класичної філософії 

Однак, сам термін «деонтологія» 

було введено до наукової 

термінології трохи пізніше у 

XIX ст. англійським філософом 

Ієремією Бентамом (1748 – 1832 

рр.). Насправді ж проблема 

належного та сущого ще задовго до 

Канта і Бентама була предметом 

обговорення філософів в усіх 

історичних епохах, починаючи з 

Платона (427 – 347 рр. до н.е.) й 

Аристотеля (384 – 322 рр. до н.е.). 

Адже до питання належного й 

сущого, як стверджує сучасна 

англійська дослідниця Г. Енском, 

суспільство історично звертається 

щоразу тоді коли, руйнується 

встановлений правопорядок, 

традиції суспільної моралі 

втрачають цінність, у суспільстві 

зростає скепсис та нігілізм, а 

відступництво стає нормою.  

Саме такі явища 

спостерігаються в наш час переходу 

від тоталітарного суспільства до 

демократичного, переходу, який у 

нашій країні відбувається на фоні 

тотальної трансформації 

світосприйняття нашими 

громадянами, пов'язаного із 

лібералізацією права, глобалізацією 

економіки у світовому 

співтоваристві, європейському 

спрямуванні суспільних відносин в 

Україні. Тому актуальним стає 

проведення історіографічного 

аналізу поняття «деонтологія» в 

сучасному світі і зв'язок його з 

педагогікою як наукою про 

спеціально організовану 

цілеспрямовану і систематичну 

діяльність із формування людини, 

про зміст, форми і методи її освіти, 

навчання та формування моралі.  

Філософське вирішення 

проблеми належного і сущого у 

свій час було запропоновано 

Імануїлом Кантом. Людина, за 

І. Кантом, являє собою найвищу 

цінність. Вчинки людей 
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оцінюються з позицій категорій 

добра і зла. Поняття добра і зла, 

стверджував І. Кант, дано нам від 

Бога, який є символом морального 

ідеалу. Категоричні імперативи, що 

сформулював Кант, звучать так: – 

вчиняй лише згідно такої максими, 

керуючись якою ти у той самий час 

можеш побажати, щоб вона стала 

загальним законом; – не роби 

іншим нічого такого, чого б ти сам 

не хотів би з боку інших; – учиняй 

так, щоб ти завжди ставився до 

людини як до мети і ніколи не 

стався до неї як до засобу. За 

І. Кантом уявлення щодо норм 

поведінки витікає не лише від 

знання законів. Воно є особливого 

роду внутрішнім відчуттям. Це 

почуття Кант вважає повагою. 

Необхідність діяти з поваги до 

морального закону, Кант називає 

обов'язком. За Кантом виконання 

обов'язку є дією, яка є проявом 

волі. А воля є проявом свободи. Це 

надзвичайно важливий, виведений 

Кантом постулат, на основі якого 

будується вся тактика і стратегія 

деонтичної поведінки у всі часи у 

різних соціальних та професійних 

середовищах. Ось чому, за 

сучасними баченнями, що походить 

ще від Канта, не стільки система 

проголошених ідеалів і заборон, 

скільки усвідомлена необхідність 

дій в умовах свободи вибору 

повинна лежати в основі належної 

соціальної та професійної 

поведінки. Це важливе правило 

повинно лежати в основі 

деонтологічного виховання і 

професійної підготовки фахівців 

різних рівнів та галузей.  

У наш час дослідження в галузі 

генетики поведінки доводять, що 

низка властивостей особистості 

(відчуття справедливості, 

вдячності) носять генетичний 

характер та передаються у спадок. 

Певно, і почуття обов'язку має 

такий саме характер. Можна уявити 

таку ситуацію: у давні часи особи, 

котрі не проявляли належної 

поведінки в умовах виживання, 

спільного полювання, битви з 

ворогами, виганялися з людського 

стада та гинули, не лишаючи 

нащадків. В результаті у основної 

частини общини, гени, які 

відповідають за належну поведінку, 

накопичувалися. В той же час, 

мабуть, у кожного члена 

суспільства існували групи генів, 

що відповідали за почуття 

самозбереження. Останні мали 

більш сильний характер. В 

результаті взаємозалежності цих 

груп генів виникала певна хитка 

рівновага, яка знаходилися під 

потужним впливом нефізичних 

факторів: виховання та суспільної 

думки.  

Ключові компетенції, які 

визначені Радою Європи, 

передбачають: – політичні та 

соціальні компетенції, в тому числі 

здатність приймати на себе 

відповідальність, брати участь у 

прийняті групових рішень, 

розв'язувати конфлікти 

ненасильницьким шляхом, брати 

участь у підтримці та покращенні 

демократичних інститутів; –

компетенції, пов'язані із життям у 

багатокультурному суспільстві, в 

тому числі спроможність 

протидіяти проявам расизму та 
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ксенофобії, повага та здатність 

жити з людьми інших культур, мов 

та релігій; – компетенції, що 

відносяться до володіння усною та 

писемною комунікацією, володіння 

іноземними мовами; – компетенції, 

пов'язані із поширенням 

інформатизації суспільства, в тому 

числі комп'ютерна грамотність та 

здатність до критичного сприйняття 

інформації, що поширюється ЗМІ, 

рекламою; – здатність навчатися 

протягом життя в контексті 

професійної й соціальної 

життєдіяльності.  

Однією з головних тенденцій у 

розвитку сучасної педагогічної 

науки с переорієнтація на 

особистість. У XXI ст. в процесі 

диференціації та інтеграції науки 

виникають нові, ще складніші 

деонтологічні проблеми. Зокрема, 

увійшли до практичного поля 

дослідницького пошуку й різні 

аспекти аналізу правової 

реальності. У дослідженнях 

деонтології виникає розуміння 

проблеми належного і статусу 

дозволів в контексті поняття 

правової культури. Деонтологія 

стає одним з напрямків виховання, 

який тісно пов'язаний із етикою та 

правовою культурою, що сприяє їх 

цілями та практичній реалізації. 

Викладене вище свідчить про те, 

що, незважаючи на суттєві успіхи в 

розробленні проблем деонтології, 

все ще існує недостатність 

теоретичної розробки окремих її 

аспектів, що стримують широке 

застосування принципів деонтології 

у практиці підготовки фахівців. Все 

це визначає необхідність 

подальшого розширення фронту 

досліджень, які сприятимуть більш 

ефективному впровадженню 

деонтології у практику вищої 

професійної освіти.  

У зв'язку з викладеним, постає 

абсолютно очевидна необхідність 

створення рамках педагогіки 

нового цілком самостійного 

наукового напряму – 

деонтологічної педагогіки. Її не 

можна плутати з педагогічною 

деонтологією, яка давно вже є 

розділом етики. У зв'язку з 

кардинальною перебудовою 

суспільного життя, що відбувається 

в даний час у світовому просторі, 

надзвичайно низько впали цінності, 

пов'язані з почуттям 

відповідальності, совісті, 

справедливості і обов'язку. Це може 

призвести і вже призводить до 

значних негативних наслідків, які 

можуть стати руйнівними в 

осяжному майбутньому.  

Сучасна педагогіка, 

докладаючи свої основні зусилля до 

формування успішної, 

конкурентної на ринку праці 

особистості, не приділяє належної 

уваги розробці й вдосконаленню 

теоретико-методологічних засад 

деонтологічного виховання 

фахівців в сучасних умовах. 

Деонтологічна педагогіка має свій 

об'єкт у вигляді контингенту осіб та 

груп осіб, які володіють у зв'язку зі 

своєю компетенцією владними 

перевагами щодо інших осіб. Вона 

має також власний предмет 

дослідження, яким є теоретико-

методологічні та практичні засади 

деонтологічного виховання 

контингенту згаданих вище осіб. 

Деонтологічна педагогіка вже має 
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специфічні методи аналізу і синтезу 

реалій педагогічного процесу, в 

тому числі такі, що засновані на 

постнекласичній онтології й 

синергетиці і спрямовані на 

Формування особистості, духовні 

та ділові якості якої відповідають 

вимогам сучасності.  

З етикою деонтологічну 

педагогіку зближує те, що її 

об'єктом є особистість в усіх своїх 

моральних проявах, але відрізняє 

те, що її предметом є процес і 

методи виховання. З галузевими та 

професійною (як частиною 

галузевої) деонтологічну педагогіку 

зближує те, що всі вони вивчають 

закономірності спеціальної 

підготовки людей до певних видів 

діяльності. Але деонтологічна 

педагогіка зосереджує увагу на 

одній, цілком певній та 

надзвичайно важливій стороні 

людської діяльності – дотриманні 

морального обов'язку і належної 

професійної поведінки. Метою 

юридичної педагогіки є виховання 

юристів в дусі суворого дотримання 

права, соціальної справедливості та 

дотримання морального обов'язку. 

Це зближує юридичну педагогіку з 

деонтологічною. Але і тут є своя 

проблема. Юридичні професії 

вельми різноманітні. Те, що мораль 

дозволяє слідчому, неприпустимо 

для нотаріуса. Зазначене змушує 

шукати певні загальні принципи 

деонтологічної підготовки юристів. 

І вони, безумовно, є. Але вони 

цілком можуть бути загальними і 

для медиків, і для 

військовослужбовців, 

рятувальників та інших. Більш того, 

для цілей деонтологічного 

виховання можуть бути після 

творчої переробки частково 

використані методики, що 

народжуються в надр юридичної, 

соціальної, військової і, безумовно, 

загальної педагогіки. Все це робить 

актуальним створення 

деонтологічної педагогіки як 

нового наукового напрямку, який 

має власний, досить чітко 

окреслений об'єкт і предмет 

дослідження, який виділяє власні 

завдання дослідження. 

Деонтологічна педагогіка має 

інтегрувати методи, апробовані в 

інших галузях педагогіки, й 

пропонувати свої специфічні 

методи дослідження, що мають 

власну сферу практичного 

застосування. Найважливішою 

основою деонтологічної педагогіки 

повинен стати компетентнісний 

підхід, який посів тепер 

найважливіше місце у методології 

та методиці освіти. На жаль, така 

важлива складова як вірність 

професійному, громадянському і 

іншому обов'язку не знайшла свого 

відображення серед базових 

компетенцій, перелік яких 

неодноразово проголошувався в 

публікаціях і документах 

національного, європейського та 

міжнародного рівня.  
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В статье рассматриваются деонтологические компетентности - как важная 

составляющая профессиональной подготовки будущих специалистов. Важной основой 

деонтологической педагогики должен стать компетентностный подход, который 

занимает свою нишу в методологии и методике образования.  

Ключевые слова: деонтология, деонтологические компетентности, 

профессиональная подготовка специалистов.  

The article deals with deontological competence - as an important component of 

professional training of future specialists. An important basis deontological pedagogy should be 

competencebased approach, which occupies a niche in the methodology and methods of 

education.  

Keywords: deontology, deontological competence, training specialists. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА 

У статті розкривається проблема формування етичної культури майбутнього 

юриста, актуальність її вирішення на основі діяльності юридичної клініки, досліджується 

принципи, зміст, етичне мислення юриста, особливості розв’язання професійних завдань 

на етичних засадах. 

  Ключові слова: юридична діяльність, юридична клініка, етика, етична культура, 

мораль, етичні принципи, етичне мислення,етичний ідеал професіонала юриста. 

 

Постановка проблеми. 
Формування особистості 

майбутнього юриста відбувається у 

процесі сучасного реформування 

всієї освітньої системи України. 

Зміни, які відбуваються в 

українському суспільстві, 

пронизують всі сфери професійної 

діяльності. Тому є актуальною 

підготовка фахівців нової генерації 

з сучасним нестандартним 

професійним мисленням, 
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готовністю творчо застосовувати 

знання в різноманітних правових 

ситуаціях. Зростають вимоги до 

особистісних та професійно 

значущих якостей фахівця. Сучасні 

освітні орієнтири вищої школи 

повинні спрямовуватись на 

забезпечення формування 

сукупності інтеграційних якостей 

особистості майбутнього юриста, 

що відображає його професійну 

компетентність, ціннісну 

орієнтацію, соціальну 

спрямованість та творче мислення. 

Важливість формування такого 

спеціаліста визначається 

наступними чинниками: 

 1) підвищення рівня загальної 

культури і всіх її складових; 

 2) необхідністю формування у 

майбутнього фахівця професійних 

навичок його майбутньої 

діяльності; 

3) специфікою професійних 

обов’язків; 

4) вміння аналізувати правові 

ситуації та приймати відповідальні 

рішення; 

5) проблемою співвідношення 

теоретичного і практичного 

компонентів навчально-виховного 

процесу вищого навчального 

закладу, 

6) засвоєнням морально - 

етичних засад поведінки. 

 Аналіз останніх досліджень 

та публікацій. Проблема 

формування морально-етичної 

культури особистості привертала 

увагу багатьох вчених філософів, 

соціологів, педагогів, психологів, 

юристів, які досліджували сутність, 

походження, закономірності 

розвитку етики, та морально-

етичних стосунків. Окремі аспекти 

її висвітлення є у наукових 

доробках вітчизняних педагогів та 

психологів: І. Беха, А. Бойко, 

С. Гончаренка, І. Зязюна, 

М. Гриньової, М. Васильєвої , 

З. Курлянд, С. Максименка, 

С. Підласого та інших. Загально-

теоретичні підходи до розв’язання 

проблеми формування морально-

етичної культури майбутніх 

юристів відображено у працях 

О. Бандурки, В. Горшенєва , 

С. Гусарєва, В. Єлова, Н. Коваля, 

В. Лозового, С. Молібога, 

О. Осауленка, О. Петришина, 

О. Скакун, С. Сливки, 

О. Тихомирова та інших.  

Виклад основного матеріалу. 
Для розв’язання завдань щодо 

професійної підготовки 

спеціалістів, здатних реагувати на 

вимоги часу, приймати адекватні 

рішення, сучасна юридична освіта 

повинна поєднати співвідношення 

теоретичного і практичного 

аспектів навчання студентів-

правників. Формування 

майбутнього юриста відбувається у 

навчально-виховному процесі 

навчального закладу, складовою 

усієї комплексної системи цього 

процесу виступає юридична 

клініка. Така форма є механізмом 

для навчання майбутніх фахівців 

розв’язання професійних, етичних, і 

практичних завдань, які 

зустрічаються в професійній 

діяльності. С. Молібог зазначає, що 

юридична клініка розглядається в 

двох аспектах: 

 по-перше, як освітній заклад – 

самодостатній освітній інститут, 

який включено до системи 
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навчання, і який функціонує 

переважно в межах вищих 

навчальних закладів юридичної 

спеціалізації; 

 по-друге, як форма 

практичного навчання, що 

передбачає поєднання процесу 

практичної підготовки студентів і 

надання безкоштовної правової 

допомоги певним категоріям 

населення [7]. 

Вчені доводять, що професійна 

культура юриста ґрунтується на 

морально-етичних та правових 

нормах. Головним критерієм 

виступає рівень реальної поведінки 

юриста у суспільстві, оскільки він 

повинен мати не тільки юридичні 

знання, але й адекватно поводитись 

у різних ситуаціях при виконанні 

професійних обов’язків на основі 

гуманності, законності, 

справедливості та об’єктивності. 

Як відомо, у кожній сфері 

людської діяльності значне місце 

належить морально-етичним 

вимогам, без дотримання яких не 

може відбутися будь-який фахівець, 

а особливо юрист. Сприйняття 

етичних особливостей юридичної 

діяльності, засвоєння етичних знань 

та формування етичної культури 

студентів відбувається на основі 

юридичної клінічної освіти як 

цілеспрямованого процесу 

засвоєння знань, умінь, навичок 

професійного спрямування. 

Розкриваючи сутність етичної 

культури, її структури, варто 

зупинитись на понятті «етика». Цей 

термін має давньогрецьке 

походження «ethos», яке у різні 

періоди мало різні значення. 

Спочатку значення термінів 

«етика» і «мораль» збігалися. У 

процесі історико-культурного 

розвитку етику почали розглядати 

як науку, що вивчає мораль. 

Мораль виступає як особлива 

форма ставлення людини до 

дійсності, до конкретних людей, 

соціальних груп, до представників 

світу природи і цінностей культури 

[5]. 

В. Лозовий наголошує, що 

етика як філософська наука про 

мораль осмислює, узагальнює, 

систематизує історичний розвиток 

моралі, історію становлення і 

розвитку етичних теорій, 

концепцій, які обґрунтовують 

природу, сутність, функції моралі, 

специфіку взаємодії з іншими 

формами матеріального і духовного 

життя людей [1]. Етика є однією з 

найважливіших наук про людину, її 

поведінку в суспільстві. Духовний 

вимір професійної діяльності 

найбільш повно обґрунтовує 

поведінку юриста та допомагає 

знайти вихід у різних ситуаціях 

стверджує С. Сливка [6, с.83]. 

У науковій літературі 

зазначається, що предметом етики є 

мораль, яка існує у 2-х вимірах: 

 1) як характеристика особи, 

сукупності моральних якостей; 

 2) характеристика відносин 

між людьми, сукупність моральних 

норм. 

Моральна культура особи 

визначається як інтегративна якість, 

що виявляється у системі 

моральних знань, умінь та 

відносин, а її стрижнем є 

моральний ідеал. Етична культура 

як частина загальної культури має 

таку структуру: етична свідомість, 
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етичне мислення, етичний ідеал, 

етичні відносини, етична оцінка. 

Зупинимось на характеристиці 

кожного з цих складових. У різних 

наукових джерелах визначається 

свідомість як соціально зумовлена 

властивість людини, члена 

суспільства і учасника суспільного 

життя. З. Курлянд зазначає, що 

моральна свідомість окремого 

студента має різні форми і стани: у 

вигляді моральних почуттів, 

потреб, поглядів та переконань. 

Моральні погляди – це знання про 

вимоги моралі, що суспільство 

ставить перед майбутнім 

спеціалістом. Переконання 

ґрунтуються на знанні моральних і 

професійних цінностей, але на 

відміну від поглядів ці знання 

мають емоційне забарвлення, 

базуючись на особистому 

моральному досвіді. Коли говорять 

про моральні почуття, то мають на 

увазі те, що відчуває особистість, 

сприймаючи явища дійсності. 

Предметом моральних почуттів 

стають професійні обов’язки 

відповідно до професії [2, 

с.354,355]. 

Формування етичної 

свідомості та самосвідомості 

майбутнього юриста відбувається в 

процесі навчання та здобуття 

практичних навичок у юридичній 

клініці на основі знань про 

моральні і професійні цінності, а 

також сприйняття різноманітних 

проблем етичного характеру на 

основі етичних принципів. 

В етичному ідеалі 

відображаються всі вимоги до 

професіонала-юриста. Це та 

своєрідна модель, на яку повинен 

рівнятися кожний юрист у своїй 

діяльності. Поняття «ідеал» 

походить з грецької мови ( idea) і 

означає уявлення ідею, є 

специфічним відображенням у 

свідомості того, до чого прагне 

людина [5]. 

На основі аналізу 

філософських, психологічних 

наукових джерел можемо 

зазначити, що етичне мислення є 

інтелектуальною дією в реальній 

практичній діяльності де 

відбувається перехід в дію і дії в 

думку. Прояви етичного мислення є 

досить різноманітними ,оскільки 

спрямовуються на розв’язання 

специфічних завдань в кожній 

конкретній ситуації. 

Етичні відносини – це 

відносини довіри, взаємоповаги, 

відповідальності і 

взаємовимогливості, які 

складаються у співпраці студентів 

під час навчально-виховного 

процесу в юридичній клініці та 

наданні безоплатної правової 

допомоги певним категоріям 

населення. Етична оцінка 

проявляється на основі визначення 

ролі майбутнього юриста у дії 

природних законів і застосуванні їх 

у реалізації та застосуванні норм 

права залежно від специфіки його 

мислення. 

Юридична наука виробляє 

систему теоретичних принципів 

професійної поведінки, така 

система загальних вимог до 

правника визначає межі його 

поведінки, на основі якої 

здійснюється акмеологічна оцінка 

його діяльності. Свідома оцінка 

правового явища дає змогу 
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юристові самовизначитися, 

сформувати правовий світогляд, 

дати об’єктивну характеристику 

процесів, що відбуваються [4]. 

 Соціологи визначають такі 

складові загальної культури: 

- поняття або концепти; 

- відносини; 

- цінності; 

 - правила. 

Ці складові притаманні і 

етичній культурі. Варто зазначити, 

що дієвість етичної  культури 

фахівця проявляється не тільки у 

знаннях основних положень моралі, 

але й у духовному вимірі його 

поведінки у різних скрутних 

ситуаціях. Рівень формування 

етичної культури студента-

правника відбувається через 

систему таких показників: моральні 

правила, які дотримується студент; 

моральні норми; етичні норми; 

етичні принципи; оцінювальні 

характеристики. 

Забезпечення окреслених 

показників можливе в процесі 

клінічного навчання на основі 

розв’язання таких основних 

завдань: 

 - стимулювання навчально-

пізнавальної активності студентів; 

- розвитку творчого мислення: 

- вироблення професійних 

навичок та вмінь; 

- формування морально-

етичної культури. 

Формування етичної культури 

майбутніх юристів у юридичній 

клініці має системний підхід, який 

відбувається за такими 

напрямками: 

- теоретико - правова 

підготовка; 

- застосування новітніх 

технологій навчання; 

- розв’язання практичних 

ситуацій при наданні безоплатної 

правової допомоги певним 

категоріям населення; 

- набуття комунікативної 

компетентності спілкування на 

основі етичних принципів. 

В основі формування 

особистості фахівця, його 

ставлення до дійсності і до самого 

себе є наявний практичний досвід, 

набутий у спілкуванні при 

виконанні практичних завдань 

юридичної клініки. Надання 

правової допомоги клієнтам 

юридичної клініки будується на 

етичних принципах. Такі принципи 

визначені в Етичному Кодексі 

юридичних клінік України, який 

покликаний врегульовувати етичні 

засади організаційної діяльності 

студентів, викладачів, всіх 

учасників юридичної клініки у 

процесі виконання завдань. 

Розкриємо сутність окремих 

принципів, які мають особливе 

значення в діяльності юридичної 

клініки при формуванні етичної 

культури правника. Принцип 

гуманізму є основним принципом 

права, який має в своїй основі 

соціально-етичний зміст, що 

полягає в ідеї гуманізму. Гуманізм 

походить з латинської мови ( 

humanitas – людяність), тобто, 

світоглядна позиція, у центрі якої є 

ідеї людини як найвищої соціальної 

цінності [3].  

У реаліях сьогодення гуманізм 

сприяє формуванню нової етики, 

яка висуває на перший план 

соціальні цінності людини. 
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Основними етичними ідеями 

сучасного гуманізму є: 

- визнання гідності та 

незалежності особистості головною 

соціальною цінністю; 

- усвідомлення власної 

відповідальності й обов'язків щодо 

інших осіб ;  

- дотримання справедливості, 

чесності і відвертості, 

доброзичливості, надійності, 

вірності і вдячності, 

неупередженості та прагнення до 

співробітництва тощо; 

-гармонійне поєднання етики і 

розуму; 

- пошук компромісу при 

наявності суперечностей шляхом 

розумного діалогу; 

Гуманізм є однією з 

найсуттєвіших, органічно 

властивих праву якостей, з якою 

пов'язаний вимір духовного життя. 

Саме цей принцип є одним з 

основних в діяльності юридичної 

клініки. 

 Наступний принцип 

законності сутність якого полягає у 

єдності розуміння законів та 

підзаконних нормативно-правових 

актів, їх тлумачення та 

застосування, встановлення рівних 

можливостей та відповідальності 

для всіх суб'єктів права На основі 

цього принципу забезпечується: 

- єдина націленість законності 

у сфері правотворчості та 

правореалізації; 

 - встановлюється вимога 

розуміння змісту та ролі закону;   

- єдиних критеріїв оцінки 

поведінки учасників суспільних 

відносин з точки зору її 

правомірності чи протиправності. 

Принцип компетентності та 

професіоналізму означає, що 

консультант юридичної клініки 

зобов’язується надавати правову 

допомогу клієнтам компетентно і 

добросовісно на основі теоретичних 

знаннь відповідних норм права, 

наявністі практичного досвіду їх 

застосування, урахування всіх 

обставин, що стосуються доручення 

клієнта, можливих правових 

наслідків його виконання. Для 

цього необхідно студенту постійно 

працювати над вдосконаленням 

своїх знань і професійної 

майстерності, а також володіти 

достатньою інформацією стосовно 

змін у чинному законодавстві. 

Принцип чесності і порядності. 

Сутність цього принципу полягає в 

тому, що клініцист повинен як у 

своїй діяльності так і в приватному 

житті бути чесним і порядним, не 

вдаватися до омани, погроз, 

шантажування, підкупу, тяжких 

матеріальних та особистих 

обставин інших осіб або 

протизаконних дій для досягнення 

своїх професійних чи особистих 

цілей, поважати права, законні 

інтереси, честь, гідність, репутацію 

та почуття колег та клієнтів.  

Принцип культури поведінки. 

Зазначений принцип є 

продовженням попереднього, в 

якому акцентується увага на 

забезпеченні високого рівня 

культури поведінки, поводити себе 

гідно, стримано, тактовно, по 

можливості зберігати самоконтроль 

і витримку, при здійснення прямих 

обов’язків в діяльності юридичної 

клініки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Принцип конфіденційності. 

Сутність цього принципу полягає у 

дотриманні довірчих відносин між 

студентом-консультантом і 

клієнтом, який звернувся за 

правовою допомогою. Інформація 

отримана від клієнта, а також про 

клієнта не може бути 

розголошеною. Це є однією з 

найважливіших умов дотримання 

етичних правил поведінки 

клініцистами. 

Ми розкрили сутність окремих 

принципів, що стосуються етичних 

взаємовідносин учасників 

юридичної клініки між собою та з 

клієнтами. Формування етичної 

культури майбутнього фахівця 

відбувається в юридичній клініці на 

основі застосування новітніх 

технологій навчання з урахуванням 

регулятивного, нормативного та 

виховного компонентів навчально-

виховного процесу. 

Практичний досвід засвідчує, 

що системне застосування в 

діяльності юридичної клініки таких 

методик як проведення тренінгів, 

дискусій, рольових ігор допомагає 

свідомому засвоєнню студентами 

різноманітної правової інформації 

та формування культурних 

цінностей. У юридичній клініці 

застосування такого методу як 

«мозковий штурм» сприяє вільному 

вираженню студентами своїх 

думок, пошуку розв’язання 

практичних ситуацій на основі 

творчих підходів, що впливає на 

формування інтелектуального 

мислення. При формуванні етичної 

культури правника важливу роль 

відіграє дискусія, яка дає 

можливість з’ясувати різні точки 

зору при різних складних ситуаціях 

з дотриманням етичних вимог. 

Висновки. Юридична клініка 

як складова частина навчально-

виховного процесу має основну 

мету – формувати всебічний 

розвиток особистості, виховувати 

високі морально-етичні якості та 

набуття певної компетенції у сфері 

фахової діяльності. 

Формування етичної культури 

майбутнього юриста в діяльності 

юридичної клінічної освіти 

відбувається на основі системного 

підходу до навчально-виховного 

процесу. Таким чином ми можемо 

зробити висновок, що участь 

студентів у діяльності юридичної 

клініки сприяє вирішенню як 

навчальних так і професійних 

завдань, що є основою для 

розуміння сутності етичних вимог, 

формування професійної свідомості 

та етичної культури.  
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В статье раскрывается проблема формирования этической культуры будущего 

юриста, актуальность ее решения на основе деятельности юридической клиники, 

исследуется принципы, содержание, этическое мышление юриста, особенности решения 

профессиональных задач на этических принципах. 
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профессионала юриста. 

The role of legal clinics in shaping the future lawyer ethical culture 

The article deals with the problem of forming ethical culture of a future lawyer, the urgency 

of its solution based legal clinic, examines the principles, content, ethical thinking lawyer of 

solution features professional tasks on ethical grounds.  
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ЛІТНЯ ПРАВОВА ШКОЛА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ 
КУЛЬТУРИ УЧНІВ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ 

 

Неважливо, хто ви є, де ви живете, неважливо, за яких обставин народилися, - у 

будь-якому випадку ви здатні поліпшити це суспільство. 

   Уїльям Хелемендеріс 

У статті йде мова про організацію літньої навчальної практики у загальноосвітніх 

навчальних закладах з метою формування правової культури учнів та активної 

громадянської позиції. Представлений матеріал з досвіду роботи вчителя за цим 

напрямом. 

Ключові слова: правова школа, права людини, правосвідомість, толерантність. 
 

Актуальність. Сучасні освітні 

тенденції передбачають зміщення 

акцентів у правовому навчанні 

школярів із накопичення знань до 
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формування здатності учнів 

самостійно здобувати, аналізувати, 

інтерпретувати, оцінювати й 

застосовувати на практиці 

різноманітну правову інформацію. 

Згідно вимог Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти 

навчання учнів правознавства має 

спрямовуватися на формування в 

них системи ключових і життєвих 

компетентностей. Правова 

предметна компетентність виступає 

інтегрованою здатністю учня 

реалізовувати на практиці правові 

знання, способи діяльності, 

цінності й ставлення в 

поведінкових моделях у правовому 

контексті [1 ]. 

Постановка проблеми. Саме в 

цих рамках стає необхідним 

правова освіта учнів не тільки на 

уроках правознавства, а й в 

позакласній роботі. Разом з 

проведенням тижнів правознавства, 

лекторіїв, участю в олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, квестах у 

нашій школі діє Літня правова 

школа.  

Виклад основного матеріалу. 

Кожен рік, починаючи з 2007 р., в 

нашій школі працює Літня правова 

школа для учнів 8 класів, мета якої 

ознайомити школярів з основними 

правами громадян в Україні, 

законодавчою базою прав та 

обов’язків, навчити вирішувати 

правові ситуації,познайомити з 

професією юриста. Група 

формується заздалегідь за 

бажанням учнів (15 – 17 осіб.) 

Кожна дитина під час роботи веде 

щоденник, де виконує завдання, 

записує свої спостереження, 

висновки. Наприкінці кожного дня 

роботи фіксує свої побажання та 

враження, висловлює свої проблеми 

та запитання. Робота у школі 

проводиться у вигляді тренінгів, 

подорожей, співпраці з юристами 

різних напрямків, відвідування 

судових процесів. Уявляєте 

враження дітей? Кожна дитина 

отримує безцінний досвід як 

адвокат, прокурор, свідок та інш.  

У роботі Школи беруть участь 

психологи, громадські активісти, 

яких я запрошую, щоб учні 

отримали інформацію про громаду, 

її заходи, щоб самі долучались до 

активного життя. Наприкінці 

роботи Школи (10 днів) це вже інші 

учні, які приймають участь у 

проектах («Громадянин» Нова 

Доба, «Уроки Голокосту» Інститут 

вивчення Голокосту, «Усна історія 

– ХХ ст.» Центр усної історії, 

«Велика історія маленьких міст» 

УКУ та інш.), ведуть 

профілактичну роботу серед 

однолітків щодо правопорушень, 

проводять шкільні правові заходи, 

класні години за правовою 

тематикою у початковій школі, 

підтримують активні контакти з 

учнями інших регіонів країни, 

приймають участь у волонтерській 

роботі. Це дуже цікава та корисна 

форма співробітництва учителя та 

учнів. 

Літня правова профільна 

школа створюється для успішної 

організації пізнавального 

відпочинку обдарованих учнів у 

канікулярний час. Розвиток 

здібностей обдарованих учнів 

відбувається під час тренінгів, 

правових практикумів, роботи над 

проектами, науково - дослідницької 
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діяльності. Науково-практичну 

допомогу учням у літній правовій 

школі надають учителі-

предметники, практичні психологи, 

фахівці, громадські активісти, 

викладачі ВНЗ.  

 Мета роботи Літньої правової 

профільної школи – забезпечення 

сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного, 

творчого потенціалу обдарованих 

дітей. 

Завдання: 

 залучити до участі в роботі 

Літньої правової профільної школи 

максимальну кількість обдарованих 

учнів 

 поглибити знання учнів з 

правознавства та громадянської 

освіти 

 залучити педагогів і фахівців 

інших сфер діяльності до роботи в 

школі 

  створити належні умови для 

навчання, спілкування та 

пізнавального відпочинку учнів 

літньої школи 

 забезпечити науково – 

методичний супровід педагогів 

щодо роботи з учнями в літній 

школі Програма Літньої Правової 

Школи ( ЛПШ) «Права людини в 

Україні та світі». 

День 1 

 1. Міжнародні стандарти в 

сфері захисту прав та свобод 

людини (Практична робота). 

2. Основні види прав і свобод 

людини та громадян України 

(тренінг). 

3. Підведення підсумків. Рефлексія. 

День 2 

1. Правопорушення. Юридична 

відповідальність (робота з 

навчальними матеріалами). 

2. Складання та рішення 

юридичних задач (тренінг). 

3.  Підведення підсумків. 

Рефлексія. 

День 3  

1. Людина у суспільстві 

(психологічний тренінг). 

2.  Права людини в Україні. 

Законодавча база. (Навчальні 

матеріали). 

3. Підведення підсумків. 

Рефлексія. 

День 4 

 1.     Тренінг «Толерантність». 

 2. Ділова гра «Час суду». 

 3. Підведення підсумків. 

Рефлексія. 

День 5  

Відвідування засідання міського 

суду.  

 День 6 

1. Активні громадяни: хто вони? 

(Знайомство з громадськими 

активістами, відвідування 

громадських установ, співпраця та 

допомога у підготовки заходів). 

2. Складання есе «Я – 

Громадянин». Захист своїх робіт. 

3. Підведення підсумків. Рефлексія. 

День 7 

1. Конституційне право 

України. (Відвідування кафедри 

правознавства ДИТМ МНТУ, 

інтерактивна лекція). 

2. Складання Конституції 

школи(робота в групах). 

Презентація роботи. 

3.  Підведення підсумків. 

Рефлексія. 

День 8 
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1. Фотосесія «Порушення прав 

людини у моєму місті». 

2. Презентація головних 

проблем міста та шляхи їх рішення 

(виступи учнів). 

3. Підведення підсумків. 

Рефлексія. 

День 9 

1.Моя майбутня професія 

(екскурсія до міського Центру 

зайнятості). 

2.Тренінг «Моя майбутня 

професія». 

3.Підведення підсумків. Рефлексія. 

День 10 

Закриття Літньої Правової школи: 

підведення підсумків, вручення 

сертифікатів, обговорення проблем, 

наступних планів, домашнє 

завдання учням школи.  

 Саме таким є приблизний план 

моєї роботи, але він може бути 

змінений в залежності від обставин. 

Джерела та література 

1. Методичні рекомендації 

щодо викладання 

правознавства у 2016 – 2017 

навчальному році . Додаток 

до листа Міністерства освіти і 

науки України від 

17.08.2016р. № 1/9 – 437. – 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: htth:// 

www.mon.gov.ua 

2. Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої 

освіти. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http:// www.zakon.rada.gov.ua 

3. Загальна декларація прав 

людини. – [Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу:http:// 

www.zakon.rada.ua 

4. Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року. –  

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: htth:// 

www.mon.gov.ua 

 

 

 

 

 

  

В статье идёт речь об организации летней учебной практики в 

общеобразовательных школах с целью формирования правовой культуры учащихся и 
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активной гражданской позиции. Представлены материалы из опыта роботы учителя по 

этому направлению. 

The article in question on the оrganization of a summer educational practice in schoolswith 

a view to establishing a culture of law students and active citizenship. Presents materials from 

the teacher's experience in this area.  

Key words: law school, human rights, justice, tolerance.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ ПРАВОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 
У статті звертається увага на різноманітні методики викладання правових 

дисциплін. Визначено, що методика викладання, з одного боку сприяє розробці певних 

алгоритмів викладацької діяльності, з іншого – вдосконаленню і систематизації знань 

студентів у галузі права. Підкреслено прогресивну роль і значення методик викладання 

правових дисциплін у загальній системі вищої освіти. 

Ключові слова: методики викладання, метод інтерв’ювання, інноваційні методики. 

 

Модернізація та підвищення 

якості вищої освіти України у 

контексті європейської інтеграції є 

актуальною проблемою сьогодення. 

Створення ефективного освітнього 

середовища у вищих навчальних 

закладах відбувається через 

прогресивні нововведення, 

упровадження найсучасніших 

технологій і моделей навчання, 

зокрема впровадження нових 

методик викладання правових 

дисциплін у вищій школі. 

Розкриття окремих 

методологічних аспектів і 

загальнотеоретичних основ процесу 

навчання має місце в роботах 

А. М. Алексюка, Л. П. Вовк, 

В. О. Глузмана, С. Т. Золотухіної, 

О. М. Іонової, О. М. Микитюка, 

О. В. Попової, 

М. Г. Стельмаховича, 

О. В. Сухомлинської та інших. 

До окремих питань викладання 

правових дисциплін у вищій школі 

зверталися Н. Артикуца, В. Бігун, 

А. Галай, Н. Крестовська, 

М. Савчин, І. Сенюта, Р. Стефанчук 

та інші. Серед зарубіжних 

науковців можна назвати: Говард 

Кац, Сьюзан Беккер, Дуглас Уейлі, 

Джеральд Ф.Гесс, Стівен Фрідланд 

та ін. 

Однак, роль і значення 

методик викладання правових 

дисциплін розкрито недостатньо. 

Основною метою статті є 

розкриття ролі і значення 

різноманітних методів викладання 

правових дисциплін у вищій школі. 

Досягнення цієї мети передбачає 

виконання низки завдань: – 
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проаналізувати особливості історії 

запровадження різних методик 

викладання у вищій освіті; – 

охарактеризувати найбільш 

ефективні методики викладання 

правових дисциплін; – розкрити 

роль і значення сучасних методів 

викладання права. 

Процес навчання пов'язаний з 

використанням певних способів, 

прийомів, завдяки яким студенти 

опановують нові знання, 

розвиваються розумово, у них 

формуються необхідні для 

пізнавальної діяльності особистісні 

якості. Для позначення сукупності 

цих способів використовують 

поняття «метод» (грец. methodos – 

спосіб пізнання, шлях руху до 

істини). Водночас він є і 

сукупністю приписів, вимог, 

принципів, які регламентують 

процес вирішення конкретного 

завдання. 

Відповідно, терміном 

«методика» необхідно позначити 

конкретні принципи, форми та 

засоби використання методів, за 

допомогою яких здійснюється 

більш глибоке пізнання 

різноманітних педагогічних 

проблем та їх розв'язання. В 

порівнянні з методологією 

методика вирішує тактичні 

проблеми – розробляє певні 

алгоритми дослідницької діяльності 

в конкретних умовах, з конкретним 

педагогічним об'єктом, 

використовуючи певну систему 

засобів, тощо [1, с. 354]. 

В історії викладання 

юридичних дисциплін відомо 

кілька десятків методик навчання 

основам юриспруденції. Достатньо 

згадати, наприклад, Болонську 

школу права, відому також під 

назвою глосатори, основною 

методикою якої було використання 

методу тлумачення джерел 

римського права. Глосатори 

тлумачили правові поняття, робили 

пояснення, коментарі, зауваження 

(т. зв. глоси) на полях і між рядків 

законодавчого тексту або у 

глосаріях (тлумачних словниках).  

У другій половині ХІХ 

століття відомий громадський діяч, 

науковець М. Пирогов вимагав від 

викладачів спонукати студентів до 

активної діяльності і рекомендував 

«сократівський спосіб навчання у 

вигляді бесід». Він полягав у тому, 

що студенти під керівництвом 

викладача обговорювали основні 

питання науки, і не тільки 

відповідали, але і ставили 

запитання, висловлювали думки, 

заперечували. «Нема сумніву, – 

запевняв М. Пирогов, – що 

застосування цього способу 

навчання в університеті (бесід) дало 

б більше матеріалу для роздумів і 

сприяло б самостійному засвоєнню 

науки студентами» [2, с. 156]. 

Особливо активно різні 

методики викладання у вищій 

школі кінця ХІХ – початку ХХ 

століття почали застосовувати із 

запровадження у систему 

викладання, окрім лекційних, 

практичних занять. Так, вже у 

період з 1860-1879 років ХІХ 

століття радою Імператорського 

Харківського університету було 

прийнято положення про практичні 

заняття, яке встановлювало різні 

форми і методи їх проведення: 

доповіді студентів, складання 
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письмових документів, вивчення і 

пояснення джерел у бесідах під 

керівництвом викладача. 

Використання методів викладання 

залежало від особливостей науки і 

визначалось факультетом. На 

юридичному факультеті, як 

правило, проводились практичні 

заняття з цивільного права і 

кримінального судочинства, які 

полягали у вивченні і поясненні 

джерел права, розв’язанні 

практичних казусів [3, с. 67 – 69].  

Сучасна методика навчання 

має багатий арсенал різноманітних 

способів, прийомів і засобів 

навчання, які можна класифікувати 

за різними критеріями. Проте 

найбільш прийнятною виявилася 

класифікація, побудована на 

дієвому підході до навчання. Згідно 

з нею існують методи: а) які 

забезпечують опанування 

навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, 

репродуктивні, проблемно-

пошукові, індуктивні, дедуктивні); 

б) які стимулюють та мотивують 

навчально-наукову діяльність 

(навчальні дискусії, проблемні 

ситуації, ділові ігри, творчі 

завдання, пошук і дослідження, 

експерименти, конкурси, вікторини 

тощо); 3) методи контролю і 

самоконтролю у навчальній 

діяльності (опитування, залік, іспит, 

контрольна робота, тестові 

завдання, питання для 

самоконтролю та ін.). 

Останнім часом, все активніше 

звертаються до інноваційних 

методів навчання у вищій школі. 

Так, Н. Артикуца у своїй статті 

приходить до висновку, що сутність 

цього явища у вищій освіти можна 

сформулювати доволі лаконічно: 

Інновації – нововведення на основі 

досягнень науки, освіти, передового 

педагогічного та управлінського 

досвіду, покликане стимулювати 

розвиток прогресивних і 

високоефективних освітніх 

технологій. 

До таких інноваційних методів 

Н.Артикуца відносить: – аналіз 

помилок, колізій, казусів; – 

аудіовізуальний метод навчання; – 

брейнстормінг («мозковий 

штурм»); – «дерево рішень»; – 

ділова (рольова) гра (студенти 

перебувають у ролі законодавця, 

експерта, юрисконсульта, 

нотаріуса, клієнта, судді, 

прокурора, адвоката, слідчого); – 

«займи позицію»; – коментування, 

оцінка (або самооцінка) дій 

учасників; – майстер-класи; – метод 

інтерв'ю (інтерв'ювання); – PRES-

формула (від англ. Position – Reason 

– Explanation or Example – 

Summary); – публічний виступ; – 

робота в малих групах; – тренінги 

індивідуальні та групові (як 

окремих, так і комплексних 

навичок) та інші [4, с. 14–15]. Слід 

зазначити, що іноземні науковці 

наголошують, що під час 

викладання права бажано 

застосовувати методики, які 

спонукають студентів до дії, 

пробуджують бажання звернутися 

до законодавства і перевірити 

власну позицію, активно готують 

до майбутньої професійної 

діяльності. Наприклад, метод 

інтерв’ювання доволі активно 

використовується при викладанні 

права у зарубіжних країнах і його 
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розвиток призвів до утворення 

декількох технік його проведення 

(або етапів). 

Взагалі, термін «Інтерв’ювання 

клієнта» отримав міжнародне 

визнання: юристи всього світу під 

інтерв’юванням клієнта розуміють 

бесіду юриста з клієнтом з метою 

отримання від нього інформації, яка 

має правове значення. 

Основними завданнями 

інтерв’ювання є: 

1.Отримати повну інформацію 

з проблеми клієнта. 

2.Отримати інформацію про 

клієнта: його інтелект, 

психологічний стан. 

3.Справити позитивне 

враження. 

Для проведення інтерв’ювання 

юрист – початківець повинен 

володіти наступними професійними 

навичками:  

•створити обстановку 

взаєморозуміння та взаємоповаги, 

• уміння слухати, 

• задавити запитання, 

• управляти бесідою, 

• вести записи, 

• розмежовувати та аналізувати 

інформацію, 

• завершити бесіду  

Основні етапи інтерв’ювання 

можна представити у вигляді 

таблиці. 

Таблиця 1.1. 

Етапи проведення інтерв’ювання. 

Назва етапу Зміст етапу Способи реалізації 
Підготовка до 

інтерв’ювання 

 

Забезпечення неформальної 

обстановки. 

Збирання попередньої 

інформації . 

Підготовка до професійної 

бесіди . 

 

Вчинення певних дій 

направлених на правильну 

організацію місця 

проведення інтерв’ювання, 

збирання попередньої 

інформації, 

підготовки до професійної 

бесіди, забезпечення 

конфіденційності 

Перший контакт з 

клієнтом 

 

Встановлення 

взаєморозуміння і 

довіри. 

 

Взаємні вітання, знайомство. 

Встановлення контакту через 

розмову 

з використанням вербальних і 

невербальних методів. 

Вияснення 

характеру проблем, 

які стоять перед 

клієнтом 

 

Отримання інформації від 

клієнта з 

метою вияснення характеру 

правових 

проблем клієнта. 

 

Вільна розповідь клієнта. 

Активне слухання. Ведення 

записів. 

Усунення прогалин в 

інформації шляхом 

постановки запитань.). 

Завершення 

інтерв’ювання 

 

Підведення резюме та 

прогнозування ситуації 

Формулювання правових 

проблем клієнта та 

передбачення 

перспективи їх вирішення. 

Отримання згоди клієнта на 

ведення 

справи або підготовку 
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правового документу. 

Обговорення 

фінансових питань 

Розробка 

ефективного плану 

дій 

 

Викладення наступних дій 

які повинні 

вчинити клієнт та юрист. 

 

Погодження плану дій. 

Попередні поради 

Домовленість про 

наступну зустріч. Завершення 

зустрічі. Прощання 

 

Отже, проведення 

інтерв’ювання дає змогу студентам 

отримати такі практичні навички , 

як: – загальні правила проведення 

розмови з клієнтом; – ознайомлення 

з документами, які є у справі; – 

розв’язання практичної ситуації на 

основі законодавства; обговорення 

можливості майбутньої співпраці. 

Таким чином, сукупність 

прийомів, способів пізнання – 

методик викладання, які 

використовуються в процесі 

навчання, зокрема правових 

дисциплін, з одного боку значно 

розвивають і вдосконалюють сам 

процес навчання, з іншого – 

сприяють вдосконаленню, 

систематизації знань студентів з 

правових дисциплін, активізують 

діяльність студента щодо обробки, 

аналізу, оцінки правової інформації 

і впливають на організацію їх 

дослідницької діяльності.  

Джерела та література 

1. Методи, форми та 

інтерактивні технології навчання в 
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організації навчального процесу. 
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В статье обращается внимание на разнообразные методики преподавания правових 

дисциплин. Обозначено, что методика преподавания, с одной стороны содействует 

разработке четкого алгоритма преподавательской деятельности, с другой – 

усовершенствованию и систематизации знаний студентов в сфере права. Подчеркнуто 
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прогрессивную роль и значение методик преподавания правовых дисциплин в общей 

системе высшего образования. 

Ключевые слова: методика преподавания, метод интервьюирования, инновационные 

методики. 

In the article the main attention is paid to different methods of teaching law disciplines. It 

is marked that, on the one hand, methods of teaching assist the development of the exact 

algorithm of teaching and, on the other hand, they help to improve and systematize students’ 

knowledge in the law system. The progressive role and the sense of teaching law disciplines in 

general system of high education is emphasized. 

Keywords: methods of teaching, method of interviewing, innovation methods. 
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Письменицький А. А., доцент, 

кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Мелітопольського 

державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНИХ САНКЦІЙ 

Стаття присвячується розкриттю тенденції становлення в сучасній теорії 

деліктів нового різновиду юридичних примусових заходів, що характеризується як 

інформаційно-правова відповідальність. Автором на основі прикладів імплементації в 

національну систему права інструментів європейського законодавства та на прикладах 

вітчизняної юридичної практики виокремлюються ознаки інформаційно-правових санкцій. 

Такий примусовий вплив на суб’єктів інформаційних відносин в сучасних умовах 

обумовлений, зокрема, потребою захисту національного інформаційного простору. Крім 

того, такі юридичні механізми будуть сприяти переведенню декларативності 

проголошеного державою права на інформацію у реальний стан цивілізованої 

інформаційної свободи суб’єктів суспільних відносин. 

Ключові слова: інформаційно-правова відповідальність, інформаційно-юридичні 

санкції, право на інформацію, інформаційна свобода, інформаційно-правові обмеження. 

 

Сучасне інформаційне право 

набуває від цілого комплексу інших 

галузей певні правові інститути, в 

тому числі й інститут 

інформаційно-правової 

відповідальності, що формується з 

норм, які розташовані в 

адміністративному, цивільному, 

кримінальному праві та в самому 

інформаційному праві і відповідно 

інформаційному законодавстві. З 

одного боку це дає додаткових 

підстав відносити інформаційне 

право до комплексної галузі права. 

З другого – це підтверджує 

неможливість розірвання тісних 

взаємозв’язків між різними 

галузями права і законодавства. 

Логічно передбачати, що головна 

мета інформаційно-правової 

юридичної відповідальності – 

максимальний захист та 

відновлення порушеного права на 
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інформацію суб’єктів 

інформаційно-правових відносин. 

Актуальність питання про 

формування нового різновиду 

юридичної санкції у вигляді 

інформаційно-правової 

відповідальності обумовлена також 

тим, що до цього часу означений 

різновид державного примусового 

заходу не розглядався вченими в 

системі теорії юридичної 

відповідальності, як самостійний. 

Можна також визначити суто 

галузеву приналежність різновиду 

інформаційно-правової 

відповідальності. Так, спираючись 

на положення національного 

законодавства, що стосується 

певних форм акредитації 

представників ЗМІ в органах 

державної влади і органах 

місцевого самоврядування, 

сформована практика позбавлення 

акредитації таких представників. 

Тобто, примусові заходи, що ведуть 

до обмеження в доступі журналістів 

до інформації.  

Актуальним, у цьому 

відношенні, постає питання про 

виокремлення в системі сучасного 

розуміння структури видів 

юридичної відповідальності такої 

нової категорії, як інформаційно-

правова відповідальність. 

Законодавством України 

встановлюється, що порядок 

допуску журналістів і технічних 

працівників до приміщення органу 

державної влади чи органу 

місцевого самоврядування, доступу 

до інформації та їх документів і 

технічних засобів здійснюється з 

урахуванням загального режиму 

(регламенту) роботи цього органу, 

умов і можливостей, які він має 

реально. Про цей порядок 

заздалегідь повідомляється 

акредитованим журналістам і 

технічним працівникам; їм 

видається посвідчення (перепустка) 

на право входу в приміщення 

органу державної влади чи органу 

місцевого самоврядування. У разі 

порушення цього порядку 

акредитованим журналістом або 

технічним працівником засобу 

масової інформації їх акредитація 

може бути припинена за рішенням 

органу державної влади чи органу 

місцевого самоврядування, при 

якому вони акредитовані. Письмове 

повідомлення із зазначенням 

підстав припинення акредитації 

вручається журналісту чи 

технічному працівнику засобу 

масової інформації і таке ж 

повідомлення одночасно 

надсилається до засобу масової 

інформації, в якому вони 

працюють. Журналіст, технічний 

працівник, редакція засобу масової 

інформації, який вони 

представляють, можуть оскаржити 

це рішення органу державної влади 

чи органу місцевого 

самоврядування в судовому 

порядку. Зокрема, про це йшлося у 

відповідній Постанові Центральної 

Виборчої Комісії від 29 січня 1998 

р. № 34 «Про порядок акредитації 

представників засобів масової 

інформації при Центральній 

виборчій комісії» [1]. Пізніше ця 

Постанова втратила чинність на 

підставі Постанови Центральної 

виборчої комісії N 118 (v0118359-

09) від 19.08.2009 [2]. В тексті 

останньої вже не містилося 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0118359-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0118359-09
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положення про можливість 

оскаржити рішення про скасування 

акредитації Центрвиборчкому в 

судовому порядку. 

Cлід зазначити, що право 

визначати факт порушення 

означених правил органи державної 

влади, де акредитуються 

співробітники ЗМІ, оставляють за 

собою. Це певною мірою можна 

характеризувати як спробу 

перетягування владних структур на 

себе функцій, що не завжди є для 

них природними. 

Останнім часом найбільш 

поширена практика застосування 

примусових заходів інформаційно-

юридичного характеру в сфері 

діяльності таких органів державної 

влади, як Рада національної безпеки 

і оборони України та Національна 

рада з питань телебачення та 

радіомовлення. 

Упродовж 2015 року 

Національною радою з питань 

телебачення і радіомовлення 

проводився моніторинг програм 

іноземного виробництва. Через 

виявлення порушень із Переліку 

іноземних програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне 

телебачення [3] і законодавства 

України було вилучено 10 

телеканалів Російської Федерації: 

«24 Техно», «МИР 24», «Страна», 

«Русский иллюзион», «Дом кино», 

«Оружие», «Многосерийное ТВ», 

«Школьник ТВ», «Феникс+кино», 

«Иллюзион +». В даному випадку 

було застосовано положення 

Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення, що 

встановлює порядок, за яким у 

випадках, якщо порушення має 

очевидний, серйозний і тяжкий 

характер, а також призводить до 

виникнення складних громадських 

проблем і зачіпає положення 

пунктів 1 або 2 статті 7, перше 

речення пункту 1 статей 12, 13, 

пунктів 1 або 3 статей 14 або 15 і 

якщо воно триває протягом двох 

тижнів після повідомлення про 

нього, Сторона, яка здійснює 

прийом, може тимчасово 

припинити ретрансляцію 

програмної послуги, яка порушує 

Конвенцію. Вказані пункти 

Конвенції, зокрема, передбачають, 

що усі елементи програмних послуг 

у тому, що стосується їхнього 

представлення та змісту, повинні 

поважати гідність людини та 

основні права інших людей. 

Зокрема, вони не повинні: бути 

непристойними і, особливо, містити 

порнографію; неправомірно 

пропагувати насильство чи 

спонукати до расової ненависті. Усі 

елементи програмних послуг, які 

можуть завдати шкоди фізичному, 

психічному чи моральному 

розвиткові дітей та підлітків, не 

повинні транслюватись, якщо під 

час трансляції та прийому вони 

мають змогу їх дивитися [3, п.п.1,2 

ст. 7].  

Конвенція передбачає, що 

пропорція проміжків часу, 

відведених для транслювання 

сюжетів телепродажу, рекламних 

сюжетів й інших форм реклами, за 

винятком вікон телепродажу в 

значенні пункту 3, не повинні 

перевищувати 20% часу щоденних 

передач [3,п.1 ст. 12]. А реклама та 

телепродаж повинні чітко 
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вирізнятись як такі й 

розпізнаватись серед інших 

елементів програмних послуг за 

допомогою оптичних та (або) 

акустичних засобів [3, п.1 ст. 13]. 

Реклама й телепродаж 

вставляються між програмами. 

Рекламні сюжети й сюжети 

телепродажу можуть вставлятись і 

під час програм, але так, щоб не 

порушувалися цілісність і цінність 

програми і не завдавалась шкода 

власникам авторських прав. У 

програмах, які складаються з 

автономних частин, або в 

спортивних програмах й аналогічно 

побудованих показах новин та 

вистав, які мають перерви, рекламні 

сюжети й сюжети телепродажу 

вставляються лише між частинами 

або в перервах.  

Трансляція аудіовізуальних 

творів, наприклад художніх 

кінофільмів і телефільмів (за 

винятком окремих серій, серіалів, 

розважальних програм та 

документальних фільмів), якщо 

їхня запланована тривалість 

перевищує 45 хвилин, може 

перериватися один раз на кожний 

повний 45-хвилинний період. 

Подальше переривання 

дозволяється, якщо їхня 

запланована тривалість перевищує 

принаймні на 20 хвилин два чи 

більше повні 45-хвилинні періоди. 

Реклама й телепродаж не повинні 

вставлятися в будь-яку трансляцію 

релігійної служби. Новини й 

програми поточних подій, 

документальні фільми, релігійні 

програми та програми для дітей, 

коли їхня запланована тривалість не 

перевищує 30 хвилин, рекламою чи 

телепродажем не перериваються. 

[3, п.п.1-5 ст. 14].  

Крім того, Конвенцією 

передбачено, що реклама й 

телепродаж тютюнових виробів не 

дозволяються. Реклама й 

телепродаж алкогольних напоїв 

усіх різновидів здійснюються з 

дотримання таких правил: вони не 

повинні бути особливим чином 

призначені для неповнолітніх, і 

жодна особа, яка пов'язана з 

уживанням алкогольних напоїв у 

рекламі або в телепродажу, не 

повинна здаватися неповнолітньою; 

вони не повинні асоціювати 

вживання алкоголю з фізичними 

досягненнями, чи водінням 

автомобілю; вони не повинні 

заявляти, що алкогольні напої 

мають лікувальні властивості, що 

вони мають стимулюючий, чи 

заспокійливий ефект, або можуть 

допомагати у вирішенні особистих 

проблем; вони не повинні 

заохочувати до надмірного 

вживання алкогольних напоїв, чи 

представляти утримання та 

помірність їхнього вживання у 

негативному світлі; вони не 

повинні надто підкреслювати 

наявність алкоголю в напоях.  

Забороняється Конвенцією і 

реклама лікарських засобів і 

медичних послуг, які на території 

Сторони, що здійснює трансляцію, 

можна придбати лише за медичним 

рецептом, не дозволяється [3, п.п. 

1-3 ст. 15].  

В ефірі згаданих вище 

російських мовників також було 

зафіксовано трансляцію: 

телевізійних фільмів та серіалів, які 

заборонені для розповсюдження і 
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демонстрування на території 

України Державним агентством 

України з питань кіно; передач, у 

яких популяризувалися стратегічні 

об’єкти Російської Федерації, а 

також висвітлювалися найновітніші 

види російського озброєння і 

засоби ведення бою; сюжетів новин 

і фрагментів передач, які містили 

заклики до зміни конституційного 

ладу у країні, рекламу миротворчих 

сил Російської Федерації, 

пропаганду війни та порушення 

територіальної цілісності України; 

передач з інтерактивними 

конкурсами, зміст яких суперечить 

вимогам частини третьої статті 6 

Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» [6, ч.3 ст.6]. 

Зокрема, 2015 року до п’яти 

провайдерів програмної послуги 

було застосовано санкцію 

«оголошення попередження» у 

зв’язку з ретрансляцією програм, не 

передбачених відповідним актом 

Національної ради. 

Так, Рішенням Ради 

національної безпеки і оборони 

України від 25.01.2015 року «Про 

надзвичайні заходи протидії 

російській загрозі та проявам 

тероризму, підтримуваним 

Російською Федерацією», 

затвердженої Указом Президента 

України [4] було передбачено 

«ужити за участю Національної 

ради України з питань телебачення 

і радіомовлення невідкладних 

заходів щодо припинення 

російської інформаційної агресії, 

здійснюваної з використанням 

іноземних та вітчизняних засобів 

масової інформації» [5, п. 1. 5].  

У 2015 році до п’яти 

провайдерів програмної послуги 

було застосовано санкцію 

«оголошення попередження» у 

зв’язку з ретрансляцією програм, не 

передбачених цим актом 

Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення. 

Також 2015 року було тимчасово 

припинено розгляд питань щодо 

визнання змісту програм 

адаптованим до вимог 

законодавства України, 

правовласники (виробники) яких 

підпадають під юрисдикцію 

Російської Федерації. Таке рішення 

було прийнято, зважаючи на 

ведення бойових дій на сході 

України, військову та інформаційну 

агресію проти України, визнання 

законодавством України Російської 

Федерації державою-окупантом та 

державою-агресором, беручи до 

уваги антиукраїнську позицію цієї 

держави щодо територіальної 

цілісності, суверенітету України в 

цілому, з метою забезпечення 

інформаційної безпеки та захисту 

територіальної цілісності України 

[9]. 

Національна рада 2014 року 

звернулася до суду щодо 

припинення трансляції іноземних 

програм, виробником яких є 

Російська Федерація, зокрема 

«Первый канал. Всемирная сеть» 

(ОАО «Первый канал»), «РТР – 

Планета», «Российский 

информационный канал «Россия – 

24» (ВГТРК «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания»), 

«НТВ Мир» (ОАО «Телекомпания 

НТВ»), «ТВ Центр – International» 
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(ОАО «ТВ Центр»), 

«РосБизнесКонсалтинг – ТВ (РБК–

ТВ)». Окружним адміністративним 

судом м. Києва було відкрито 

судові провадження та винесено 

ухвали, якими тимчасово 

припинено ретрансляцію в 

багатоканальних телемережах на 

території України зазначених 

іноземних програм. 2015 року всі 

справи було об’єднано в одне 

провадження і призначено судові 

експертизи щодо контенту 

телеканалів. Стосовно «Первого 

канала. Всемирная сеть», «РТР-

Планета», «Россия-24» і «НТВ 

Мир» результати комплексної 

психолінгвістичної експертизи 

отримані в грудні 2014 року. 

Експерти виявили ознаки прийомів 

психологічного впливу, які 

зазвичай застосовуються задля змін 

почуттів, думок, намірів, 

соціальних установок і дій людини. 

Щодо каналів «ТВ Центр – 

Іnternational» і «РБК-ТВ» 

результати експертизи були 

отримані в січні – лютому 2016 

року з аналогічними висновками 

[9]. 

Також Національна рада за 

результатами виявлених у 

діяльності вітчизняних мовників 

порушень оголосила попередження 

телерадіокомпаніям, які 

поширювали інформацію, що 

містить заклики до розв'язування 

війни, агресивних дій або їх 

пропаганди, посягання на 

територіальну цілісність держави 

тощо. Телерадіомовникам 

рекомендовано утриматися від 

показу передач і фільмів за участю 

осіб, які своїми публічними 

висловлюваннями розпалюють 

ворожнечу, принижують честь і 

гідність українського народу, 

схвалюють дії терористів у східних 

областях України, підтримують 

анексію Автономної Республіки 

Крим. Розглянувши результати 

моніторингу загальнонаціональних 

телеканалів за період 31.12.2014 – 

07.01.2015, з огляду на складну 

суспільно-політичну ситуацію, що 

склалася в країні, ведення бойових 

дій на сході держави, інформаційну 

війну, що ведеться державою-

агресором, Національна рада 

оголосила попередження ПрАТ 

«Телеканал «Інтер», м. Київ [9]. 

За результатами моніторингу 

від 03.02.2015 у часовому проміжку 

із 20:05 до 20:41 супутникового 

мовлення ТОВ «Новини 24 

години», м. Київ (логотип «News 

One»), було зафіксовано повторну 

трансляцію інтерв’ю 

інформаційного ресурсу 

«Mignews.com.ua» з колишнім 

Прем’єр-міністром України М. 

Азаровим, який із квітня 2014 року 

перебуває у розшуку. Перша 

трансляція цього інтерв’ю 

відбулася в ефірі ліцензіата о 18:00. 

У змісті інтерв’ю зафіксовано 

порушення абзацу 12 частини 

другої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і 

радіомовлення», тобто поширення 

інформації, яка порушує законні 

права та інтереси фізичних і 

юридичних осіб, посягає на честь і 

гідність особи [6, ч. 2, ст. 6]. У 

висловлюваннях були наявні ознаки 

злочину, передбачені статтею 161 

Кримінального кодексу України 

«Порушення рівноправності 
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громадян залежно від їх расової, 

національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності 

та за іншими ознаками»[7, ст.161], а 

також наводилася сумнівна 

інформація суб’єктивного 

характеру, що спотворювала 

дійсність, створювала у глядачів 

хибну уяву про те, що насправді 

відбувалося в Україні. За 

результатами розгляду цього 

питання компанії оголошено 

попередження. До ТОВ 

«Телерадіокомпанія «112-ТВ», м. 

Київ (логотип «112 Україна»), 

застосовано санкцію «оголошення 

попередження» за порушення 

абзацу 12 частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», та статті 28 Закону 

України «Про інформацію» [8, 

ст.28] про неприпустимість 

зловживання правом на 

інформацію, тобто інформація не 

може бути використана для 

закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, вчинення 

терористичних актів, посягання на 

права і свободи людини. Саме така 

кваліфікація стосувалася окремих 

виступів у передачі «Шустер live», 

що транслювалася в прямому ефірі 

зазначеного мовника 13.02.2015 о 

20:30 [9, с.10]. 

На підставі звернень 

народного депутата України А. 

Денисенка, громадських 

організацій та активістів м. 

Мелітополя Запорізької області 

проведено позапланову перевірку 

ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-

плюс», смт. Мирне Запорізької обл. 

Під час перевірки зафіксовано 

порушення частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки брифінг 

народного депутата України Є. 

Балицького містив висловлювання 

проти територіальної цілісності 

України та мобілізації, на 

підтримку ідеї децентралізації на 

рівні федералізації, схвалення 

анексії Автономної Республіки 

Крим, розпалювання ворожнечі. За 

результатами розгляду цього 

питання, врахувавши той факт, що 

передача транслювалася в запису, 

Національна рада ухвалила рішення 

про звернення до Служби безпеки 

України для надання правової 

оцінки висловлюванням народного 

депутата України Є. Балицького. У 

рамках спільних заходів 

Національної ради і Міністерства 

внутрішніх справ України у сфері 

інформаційної безпеки 

представники цих органів упродовж 

2015 року проводили системні 

перевірки готелів, баз відпочинку, 

розважальних закладів тощо 

стосовно наявності каналів, 

ретрансляція яких тимчасово 

припинена на території України 

ухвалами Окружного 

адміністративного суду м. Києва та 

рішеннями Національної ради. 

Зафіксовано 5 фактів показу 

програм таких телеканалів. 

Наприклад, у готелі «Експрес-

Вояж», м. Львів, виявлено 

ретрансляцію телеканалів «TVCI» 

та «Russia Today». Подібні факти 

зафіксовано також у Вінницькій, 
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Івано-Франківській і Запорізькій 

областях. Після роз’яснювальної 

роботи розповсюдження 

неадаптованих до вітчизняного 

законодавства телеканалів 

припинено [9, с. 11]. 

Усі вище перераховані 

приклади підтверджують широке 

застосування владними органами 

заходів примусового характеру, що 

спрямовуються на обмеження прав 

допуску суб’єктів професійної 

інформаційної діяльності до 

інформації, заборону їм 

поширювати певну інформацію, 

обмеження прав на 

розповсюдження певної інформації, 

та призупинення інформаційної 

діяльності. Всі ці заходи мають 

певні спільні ознаки, що 

виокремлюють означені санкції 

серед різновидів юридичної 

відповідальності в самостійну 

групу. Зокрема, всі ці приклади 

застосування інформаційно-

юридичного впливу, здебільше, 

вимагали прийняття окремих 

нормативно-правових актів, 

починаючи від Законів України і до 

окремих рішень Національної ради 

з питань телебачення і 

радіомовлення. Це було 

обумовлено, переважно, 

відсутністю у національному 

законодавстві, до того часу, 

необхідних важелів примусового 

впливу на суб’єктів інформаційних 

відносин, які систематично, або з 

важкими наслідками порушують 

права інших суб’єктів на 

інформацію і раніше не несли за це 

ніяких правових наслідків у вигляді 

обмежень, або втрат в 

інформаційній свободі. Вектор 

спрямування означених санкцій 

направлений не на матеріальний 

прояв прав і свобод сторін у 

інформаційних відносинах, а саме, 

на їх право на інформацію. Тобто, 

якщо стороною відносин 

здійснювалось зловживання правом 

на інформацію, в певному аспекті, 

що обмежувало це право у інших 

сторін, то санкціями здійснювалось 

обмеження або скасування саме цієї 

частини права на інформацію 

винного суб’єкта. 

Таким чином, інформаційно-

правова відповідальність – це 

система заходів примусового 

характеру, передбачених чинним 

законодавством, що призводять до 

претерпування порушником 

інформаційного законодавства 

певних обмежень в інформаційних 

правах і свободах.  

Зазначена характеристика і 

розуміння інформаційно-правової 

відповідальності дає підстави 

вважати, що основною метою 

такого виду відповідальності 

виступає забезпечення більшої 

повноти реалізації інформаційних 

прав і свобод іншим суб’єктам 

інформаційних правовідносин. 

Наслідками застосування 

інформаційно-правової 

відповідальності виступають 

обмеження, або позбавлення частин 

права на інформацію певного 

суб’єкта, який порушив вимоги 

інформаційно-правової норми. 

Тобто такою стороною відносин 

втрачаються чи обмежуються 

можливості щодо пошуку, 

одержання, створення, 

використання, зберігання, 

поширення або захисту інформації 
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у будь-який вільно обраний спосіб і 

не залежно від кордонів. Будь-яка з 

цих часток права на інформацію 

підпадаючи під вплив акту 

правозастосування судового або 

адміністративного органу та 

«випадаючи» з реального 

володарювання суб’єктом 

інформаційних відносин стає 

причиною втрачання цією 
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Статья посвящается раскрытию тенденции становления в современной теории 

деликтов новой разновидности юридических принудительных мер, характеризующихся 

как информационно-правовая ответственность. Автором на основе примеров 

имплементации в национальную систему права инструментов европейского 

законодательства и на примерах отечественной юридической практики выделяются 

признаки информационно-правовых санкций. Такое принудительное воздействие по 

отношению к субъектам информационных отношений в современных условиях 

обусловлено, в частности, необходимостью защиты национального информационного 

пространства. Кроме того, такие юридические механизмы будут способствовать 

переводу декларативности провозглашенного государством права на информацию в 

реальное состояние цивилизованной информационной свободы субъектов общественных 

отношений. 

Ключевые слова: информационно-правовая ответственность, информационно-

юридические санкции, право на информацию, информационная свобода, информационно-

правовые ограничения. 

 The article is devoted to disclosing the trends of development in modern theory of torts 

new varieties of legal coercive measures, is characterized as information and legal liability. The 

author on the basis of examples of implementation in national law instruments of European law 

and examples of domestic legal practice are highlighted the characteristics of information and 

legal sanctions. Such a forced impact on the subjects of information relations in modern 

conditions is due, in particular, the need to protect the national information space. In addition, 

such legal mechanisms will facilitate the translation of declarative proclaimed government of the 

right to information in a real civilized state of information freedom of subjects of public relations. 

Key words: legal information liability information and legal sanctions, the right to 

information, the freedom of information, information and legal restrictions. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПАТРОНАТУ У КУРСІ 
"ЦИВІЛЬНОГО І СІМЕЙНОГО ПРАВА" МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ 

ІСТОРІЇ І ПРАВА 

Стаття присвячена проблемі використання інноваційних методів навчання у процесі 

вивчення одного з інститутів сімейного права – патронату над дітьми. Запропоновані 

методи враховують специфіку професійної підготовки майбутніх вчителів історії і права. 

Сучасний ринок праці України 

вимагає підготовки 

високоосвічених в теоретичному і 

практичному аспектах фахівців. 

Особливо це стосується 

учительської професії, оскільки 

сучасний педагог повинен володіти 

не тільки системними знаннями, а й 

уміти зацікавити учня, навчити 

підростаюче покоління вдумливо 

опрацьовувати матеріал, 

аргументовано доводити власну 

точку зору. Широкий простір для 

вирішення вказаного завдання дає 

вивчення на уроках правознавства 

окремих інститутів сімейного 

права. Тому оволодіння сучасними 

методами навчання на семінарських 

заняттях з дисципліни "Цивільне і 

сімейне право" у вищому 

навчальному закладі, допоможе 

студентам учительських 

спеціальностей з легкістю їх 

застосовувати у своїй майбутній 

професійній діяльності.  

Історіографія проблеми. 

Загальні питання методики 

викладання у вищій школі досить 

глибоко розкриті у працях Г. 

М. Козлової, О. В. Михайличенка, 

В. Н. Нагаєва. Проблеми методики 

викладання юридичних дисциплін 

висвітлювалися такими 

дослідниками, як Н. В. Артикуца, 

М. Я. Купчак, О. В. Повстин, 

З. Г. Гонтар, В. Г. Чужикова, 

Г. Х. Яворська та інші. Щорічно 

провідні вищі навчальні заклади 

України проводять науково-

практичні конференції, присвячені 

покращенню вивчення правових 

дисциплін. Так, окремі методичні 

особливості викладання сімейного 

права обговорювалися на 

березневій 2016 р. конференції 

"Науково-методичні засади 

викладання цивілістичних 

дисциплін в юридичних вищих 

навчальних закладах України". З 

цікавими доповідями у контексті 

досліджуваної нами проблеми 

виступили В. О. Кожевникова і 

О. А. Россомахіна[1].  

Метою даної статті є спроба 

показати практичне застосування 

окремих методів вивчення на 

семінарських заняттях однієї із 

сімейних форм утримання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а саме, 

патронатної форми.  

Попередньо у навчально-

методичному комплексі студентам 

пропонується підготувати доповіді-

дослідженя за наступними темами: 

"Розвиток інституту патронату над 

дітьми у країнах Європейського 

Союзу", або "Світовий досвід 

запровадження патронату над 

дітьми", або "Формування 

інституту патронату на території 

України ІХ – ХХ ст." 

Основні форми сімейного 

утримання вказані у Сімейному 
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Кодексі України (далі – СК 

України). Перш за все, це – 

усиновлення, далі – опіка і 

піклування, прийомна сім'я, 

дитячий будинок сімейного типу і, 

нарешті, патронат. Правовому 

регулюванню інституту патронату 

присвячено усього п'ять статей 20 

глави СК України (ст. 252 – 256)[2]. 

На початку семінарського 

заняття буде доцільним зазначити, 

що останнім часом державні органи 

України активно пропагують ідею 

пріоритетного сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Застосувавши метод "мозкового 

штурму" запропонуємо пояснити 

причини такої державної політики. 

Студенти висувають досить багато 

припущень щодо поставленої 

проблеми.  

Виділений час на вивчення 

інституту патронату необхідно 

розбити на три блоки: історичний, 

правовий та прогностичний. 

Історичний блок. Оскільки 

дана тема вивчається майбутніми 

вчителями історії і права, то 

дослідження історико-правового 

аспекту проблеми є актуальним. 

Буде вдалим після виступів 

студентів-доповідачів, наголосити, 

що сімейний патронат зародився у 

Шотландії. Поступово він 

трансформувався у фостерне 

виховання як найбільш вдале 

поєднання державної системи 

піклування з сімейною опікою [3, 4, 

5]. 

 У Київській Русі сільська 

громада за звичаєвим правом 

вирішувала кому з господарів 

віддати дитину-сироту. Ця 

неписана норма зберігалася чи не 

до кінця Х1Х ст. У Російській 

імперії, до складу якої з ХУП ст. 

стала входити значна частина 

українських земель, ще Катерина ІІ 

"Уложенням про губернії" (1775 р.) 

здійснила першу спробу правового 

врегулювання патронату. За цим 

документом створювалися станові 

органи (дворянські опіки – для 

дітей-сиріт дворянського стану та 

сирітські суди – для дітей-сиріт 

міщанського стану), які вирішували 

долю дитини шляхом передачі 

останньої у дворянські чи купецькі 

сім'ї за певну винагороду. 

 Після встановлення влади 

більшовиків, пріоритетним стало 

колективне державне виховання. 

Однак, держава не могла 

справитися одна з масовою 

безпритульністю і бездоглядністю у 

20-х рр. ХХ ст., тому у 1922 р. у 

Кодекс законів про народну освіту 

були введені норми про патронат. 

Детальна регламентація останнього 

була відсутня. Патронат 

застосовувався для двох категорій 

дітей: відпущених із будинків 

перевиховання та до неповнолітніх, 

для яких не було місць у 

інтернатних закладах держави. 3 

березня 1926 р. вийшла постанова 

ВЦВК і РНК РРФСР "Про передачу 

вихованців дитячих будинків у 

селянські сім'ї", а 28 травня 1928 р. 

ще одна постанова цього ж органу 

"Про порядок і умови передачі 

вихованців дитячих будинків і 

інших неповнолітніх трудящим у 

містах і робітничих селищах"[6]. За 

цими нормативно-правовими 

актами утримання дітей 
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здійснювалося за рахунок місцевих 

коштів. 

 Наступна Постанова ВЦВК і 

РНК РРФСР від 1 квітня 1936 р. 

"Про передачу дітей на виховання 

(патронат) у сім'ї трудящих" 

визначила вказані відносини 

терміном "патронат".  

Законодавство Радянської 

України фактично повторювало 

норми правових актів РРФСР. Так, 

РНК УРСР 11 червня 1940 р. 

винесла Постанову "Про порядок 

патронування дітей у колгоспах та 

родинах трудящих". За нею 

підтверджувалася норма РРФСР 

про утримання дітей з місцевих 

бюджетів. З 14 р. неповнолітня 

особа мала право на грошову 

допомогу з кас громадської 

взаємодопомоги колгоспів і на 

одноразову грошову допомогу з 

місцевого бюджету. Сучасні 

дослідники підкреслюють, що 

патронат у 20 – 30-ті рр. минулого 

століття був досить 

розповсюдженим явищем. Його 

навіть класифікують на 

громадський патронат (на 

утримання дитину брав трудовий 

колектив підприємства, установи, 

організації, колгоспу) та 

індивідуальний патронат. За своєю 

сутністю він не був інститутом 

сімейного права, адже 

регламентувався Кодексом законів 

про народну освіту, постановами 

ВУЦВК та РНК і низкою відомчих 

нормативних актів Народного 

комісаріату освіти. За допомогою 

його передбачалося вирішувати такі 

завдання: утримання дітей, 

підготовка до майбутньої трудової 

діяльності, соціальна реабілітація 

правопорушників; у випадках 

індивідуального патронату – 

забезпечення сімейного виховання. 

У 50 – 70-ті рр. ХХ ст. інститут 

патронату був забутий 

законотворцями. Зокрема, у 

"Основах законодавства Союзу РСР 

і союзних республік про шлюб і 

сім'ю" 1968 р. нічого не говориться 

про вказану інституцію. Лише у 

сімейних кодексах Узбецької та 

Литовської РСР він залишався.  

На сьогодні у Сімейному 

кодексі України містяться статті 

252-256. якими і здійснюється 

правове регулювання інституту 

патронату. 

Правовий блок. Він має на меті 

визначити особливості сучасного 

правового регулювання патронату в 

Україні. Використовуючи метод 

розширеного термінологічного ряду 

третьокурсники дають визначення 

таким поняттям як "патронат над 

дітьми", "патронатний вихователь", 

"сім'я патронатного вихователя", 

"договір про патронат". Необхідно 

акцентувати увагу студентів на 

тому, що патронат над дітьми – це 

тимчасова форма утримання 

дитини строком від трьох до шести 

місяців. Такими тимчасовими 

формами утримання дітей в 

економічно розвинених країнах є 

прийомна сім'я і дитячий будинок 

сімейного типу. Доречним буде 

виділити ознаки патронату[7, с. 55]. 

У процесі вивчення сутності 

договору патронату слушним буде 

застосування проблемно-

пошукового методу. Для цього 

перед студентами ставиться 

запитання: "Чи можна вважати 

договір про патронат над дітьми 
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цивільно-правовим договором чи 

трудовим договором?" І тут 

необхідно пам'ятати, що за своєю 

природою договір сімейно-

правовий, з елементами цивільного 

договору. 

Цікавим є проблемне 

запитання: "У яких "складних 

життєвих обставинах" (ст. 253 СК 

України) може використовуватися 

інститут сім'ї патронатного 

вихователя?" Студенти часто 

припускають, що патронатна сім'я 

могла б тимчасово утримувати 

дітей із так званих 

неблагополучних сімей, тим самим 

зменшивши навантаження на 

кризові центри жертв насилля в 

сім'ї і зберігши сімейну форму 

виховання для маленьких громадян 

України. 

Студентам можна 

запропонувати проаналізувати 

розроблені Міністерством 

соціальної політики проекти 

нормативно - правових актів від 

29.08.2016 р., що мають бути 

затверджені Кабінетом Міністрів 

України[8, 9, 10]. Тут 

застосовується метод 

коментування нормативно-

правових актів. Для полегшення 

аналітичної роботи, 

третьокурсникам доцільним є 

запропонувати декілька питань:  

1. Чи достатньо чітко 

прописані права і обов'язки 

патронатного вихователя у 

запропонованих проектах?  

2. До якого із вказаних 

інститутів подібний за статусом 

патронатний вихователь: 

усиновитель, опікун 

(піклувальник), фактичний 

вихователь чи батьки-вихователі 

прийомної сім'ї або дитячого 

будинку сімейного типу? 

3. На скільки повно 

визначена компетенція 

уповноважених державних органів і 

органів самоврядування у питаннях 

патронування дітей?   

4. Чи зрозумілі 

повноваження органів опіки і 

піклування при доборі і підготовці 

патронатних вихователів, чи 

встановлена сутність їх допомоги 

(юридичної, соціальної, 

психологічної, педагогічної та 

медичної) патронатній сім'ї та 

механізм здійснення контролю за 

становищем дитини у патронаті.  

5. Як детально визначені 

права і обов'язки біологічних 

батьків? 

Викладачеві варто зазначити, 

що більшість науковців схиляються 

до думки, що патронатний 

вихователь за правовим статусом 

наближається до опікуна 

(піклувальника). 

Хоча патронат над дітьми в 

юридичній літературі називають 

інколи "квазісімейною формою" 

утримання дітей, однак він має 

низку переваг перед іншими 

формами сімейної опіки. Для 

визначення позитивних і 

негативних сторін цієї інституції, 

необхідно застосувати метод 

протистояння, поділивши 

студентів на дві групи і поставивши 

завдання знайти плюси і мінуси 

патронату [11, с.191]. Студенти 

можуть виділити наступні його 

позитивні риси : 

 він дає можливість 

утримувати дитину сім'ям з 
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незначним економічним достатком, 

коли фінансові можливості не 

дозволяють усиновити дитину; 

 між дитиною і патронатним 

вихователем не виникає аліментних 

та спадкових відносин; 

 цю форму влаштування дітей 

можна застосовувати до дитини 

будь-якого віку, юридичного 

статусу, стану здоров"я; 

 зв'язок дитини з кровною 

сім'єю не припиняється (дитина 

зберігає право на аліменти, пенсії, 

допомоги, що мала до патронатного 

влаштування; залишається право на 

спадкування від кровних родичів; 

зберігається право на спілкування з 

біологічними батьками, якщо це не 

суперечить інтересам дитини та 

рішенню суду.  

Звичайно, існують і недоліки 

даної форми сімейного виховання. 

Зокрема, патронатний договір є 

строковим, а тому дитина 

психологічно "прив'язується " до 

сім'ї патронатних вихователів. Крім 

того, патронатна сім'я не є у 

повному обсязі законним 

представником дитини. Ці функції 

розпорошені між нею та органом 

опіки і піклування.  

Прогностичний блок. 

Підсумовуючи здобуті знання, 

студенти можуть запропонувати 

періодизацію процесу формування 

інституту патронату в Україні. Вона 

може складатися з трьох етапів: 

перший – починається з Київської 

Русі; другий – з 20-30 рр. ХХ ст.; 

третій – з початку ХХ1 ст. 

Використовуючи метод 

моделювання необхідно 

запропонувати третьокурсникам 

зробити прогноз щодо майбутнього 

розвитку патронатних відносин. 

Тут важливим є виділення 

декількох причин повільного їх 

впровадження у життя у наш час. 

Зокрема, це обмеження кола 

опікуваних патронатними батьками 

лише дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування та обмаль 

заохочувальних норм для 

патронатних вихователів.  

Закріпити вивчений матеріал 

допоможе застосування 

аудіовізуального методу. Його суть 

полягає у тому, що декільком 

студентам дається завдання 

підготувати до семінару презентації 

за вказаною тематикою. 

Підсумовуючи викладений 

вище матеріал, необхідно 

відмітити, що використання 

викладачем курсу "Цивільне і 

сімейне право" різноманітних 

інноваційних методів навчання на 

семінарських заняттях дає 

можливість студентам глибоко і 

системно опановувати різноманітні 

інституції правових дисциплін, на 

власному прикладі навчатися 

умінню використовувати вказані 

методи. Викладач, виділяючи 

окремі блоки вивчення інституту 

патронату, враховує специфіку 

підготовки фахівців – вчителів 

історії і права.  
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The article devoted to the problem how to use innovative methods during to learn one of the 

institutes of subject family low - patronage over children. These methods  take into consideration 

peculiarity to give training fo future teachers history and low. 
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Постановка проблеми. 
Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти 

2011 р. спрямував навчально-

виховний процес у СЗОШ на 

досягнення результатів, якими є 

ієрархічно підпорядковані ключова, 

загальнопредметна і предметна 

(галузева) компетентності [1]. 

Відтак, метою і кінцевим 

результатом навчання 

правознавства є правова предметна 

компетентність. Проте, як у 

названому документі, так і в 

навчальних програмах з шкільних 

курсів правознавства диференціація 

правової предметної 

компетентності як результату 

навчання правознавства на різних 

рівнях (базовому, стандартному, 

профільному) не проведена. На 

цьому тлі результати вивчення 

масової практики навчання 

правознавства засвідчили, що воно 

не достатньо орієнтоване на 

розвиток в учнів правової 

предметної компетентності. У 

навчанні переважають фронтальні 

форми і пасивні (монологічні) 

методи. Це актуалізувало питання 

форм, методів, технологій 

компетентнісно зорієнтованого 

навчання правознавства на різних 

його рівнях з урахуванням 

відповідної специфіки. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дана проблематика 

викликає науковий інтерес фахівців 

з методики навчання правознавства. 

Її розробляли Н. Жидкова, 
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С. Нетьосов, О. Пишко, 

О. Пометун, Т. Ремех, О. Святокум, 

Т. Смагіна та ін. Однак, в їхніх 

працях розкрито окремі аспекти 

організації компетентнісного 

навчання правознавства, відсутній 

комплексний підхід. Авторську 

рівневу компетентнісно 

орієнтовану методичну систему 

навчання правознавства учнів 

основної і старшої школи 

обґрунтовано нами у 

дисертаційному дослідженні [2].  

Мета статті – викласти 

авторську рівневу компетентнісно 

орієнтовану методичну систему 

навчання правознавства учнів 

основної і старшої школи. 

Виклад основного матеріалу. 
Метою і кінцевим результатом 

навчання правознавства є розвиток 

правової предметної 

компетентності базового, 

стандартного і профільного рівнів. 

Зміст навчання правознавства має 

два аспекти: 1) сукупність правових 

знань, способів діяльності за 

зразком, способів і досвіду творчої 

діяльності, емоційно-ціннісного 

ставлення й досвіду його 

вираження; 2) сукупність предметів 

/ курсів з правознавства 

інваріантної та варіативної частин 

навчального плану СЗОШ (курси: 

«Правознавство. Практичний курс» 

для 9-х класів, «Основи 

правознавства» для 10-х, 

«Правознавство» для 10-11-х 

класів; курси за вибором). При 

цьому, зміст, навчальний 

правознавчий матеріал на кожному 

наступному рівні його засвоєння 

ускладнюється, розширюється і 

доповнюється згідно з навчальними 

програмами відповідних курсів та 

засвоюється учнями на двох рівнях: 

фактичному і теоретичному.  

Систематизована сукупність 

конкретних форм, методів, 

прийомів, засобів, технологій має 

відбиратися з урахуванням 

психофізичних особливостей учнів 

та практики навчання 

правознавства. Як і зміст, методи, 

прийоми, технології мають 

ускладнюватися на кожному 

наступному щаблі навчання 

правознавства з урахуванням 

попереднього досвіду їх 

застосування учнями.  

Основною формою навчання в 

9-х та 10-х класах є урок. Його тип 

(вивчення нового матеріалу; 

застосування знань та формування і 

вдосконалення умінь і навичок; 

узагальнення та систематизації 

знань і вмінь; контролю і корекції 

знань і вмінь; комбінований) 

визначається за дидактичною 

метою. При цьому, кожний урок має 

бути компетентнісно зорієнтованим, 

тобто, дидактичний потенціал 

певної навчальної теми має 

реалізуватися таким чином, аби 

забезпечити формування правової 

предметної компетентності в 

сукупності когнітивного, 

діяльнісно-процесуального та 

ціннісно-мотиваційного 

компонентів.  

Дидактична мета обумовлює 

різні структури відповідних типів 

уроків. Проте, практично всі вони 

містять наступні компоненти: 

організаційний момент; актуалізація 

опорних знань; мотивація 

пізнавальної діяльності; 

повідомлення теми і завдань 
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(очікуваних результатів); виклад 

вчителем і сприймання учнями 

навчального матеріалу; 

застосування знань і формування 

умінь; узагальнення і 

систематизація; оцінювання учнів; 

повідомлення домашнього завдання. 

Компоненти розміщені у логічній 

послідовності й у взаємозв’язках 

забезпечують реалізацію змістового, 

процесуального та результативного 

складників навчання.  

Конкретні завдання уроку 

мають враховувати специфіку 

навчального матеріалу й 

передбачати розвиток в учнів таких 

умінь і навичок: визначати поняття, 

аналізувати, узагальнювати, робити 

висновки; встановлювати головне 

(істотне) і другорядне; порівнювати, 

встановлювати подібне й відмінне, 

спільні ознаки; класифікувати; 

встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки; самостійно мислити і діяти, 

опрацьовувати нормативно-правові 

акти, матеріал у підручнику, 

словнику, довіднику, інших 

джерелах, застосовувати 

інформацію для заповнення 

таблиць, розробки схем, відповідей 

на питання, розв’язання правових 

задач, юридичного аналізу ситуації; 

здійснювати самостійну контрольну 

(оцінювальну) діяльність; 

застосовувати знання в стандартних 

і нових ситуаціях; переносити 

знання (дії) з однієї теми на іншу, 

однієї галузі знань на іншу, 

реалізувати міжтемні та 

міжпредметні зв’язки; оцінювати 

державно-правові явища, процеси, 

формувати, висловлювати й 

обґрунтовувати відповідні оціночні 

судження тощо.  

У 10-11-х класах, в яких 

правознавство вивчається на 

профільному рівні, враховуючи 

особливості даного шкільного віку і 

завдання навчання правознавства, 

доцільно проводити лекції та 

семінари. Вид лекції (вступна, 

поточна, настановча, оглядова, 

узагальнююча) обирається залежно 

від дидактичної мети і місця в 

навчальному процесі, а тип 

(інформаційно-пізнавальна чи 

проблемна) – від характеру викладу 

матеріалу й пізнавальної діяльності 

учнів.  

Зазначимо, що структура лекції 

корелює із структурою уроку 

вивчення нового матеріалу і містить 

такі компоненти: 1) вступ – 

оголошення теми і мети заняття, 

плану викладу навчального 

матеріалу; мотивація навчання та 

актуалізація опорних знань учнів; 2) 

основна частина – виклад учителем 

матеріалу відповідно до плану, 

сприйняття та осмислення його 

учнями; 3) заключна частина – 

узагальнення і систематизація 

навчальної інформації, надання 

вчителем рекомендацій щодо 

самостійного опрацювання окремих 

аспектів теми.  

Організовуючи навчання у 

формі лекції, слід враховувати певні 

вимоги. Вона має бути: 

інформативною, науково 

обґрунтованою, дидактично 

правильно структурованою, 

забезпечувати зв’язок теорії з 

практикою, матеріалу лекції із 

змістом інших тем, навчальних 

предметів тощо. 

 Застосування знань, отриманих 

під час лекції та самостійної роботи, 
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забезпечують семінари. Саме на 

таких заняттях створюються умови 

для розвитку складників правової 

предметної компетентності шляхом 

формування в учнів умінь 

аналізувати, систематизувати, 

узагальнювати, робити усні 

повідомлення, оперувати правовими 

поняттями і термінами, 

використовувати різні джерела 

правової інформації для висвітлення 

певних питань, формувати і 

висловлювати особисті оціночні 

судження. Особливу роль на 

семінарах відіграє вступне та 

заключне слово вчителя. У 

вступному слові він має нагадати 

тему, мету, план заняття, 

запропонувати дискусійні питання, 

мотивувати пізнавальну діяльність 

учнів. Під час заняття вчитель 

спрямовує його хід, доповнює, 

уточнює виступи. У заключному 

слові за участю учнів має 

узагальнити, систематизувати 

матеріал, оцінити навчальну 

діяльність учнів, повідомити тему 

наступного заняття. 

Для розвитку правової 

предметної компетентності 

особливу роль відіграють практичні 

заняття. Програма курсу «Основи 

правознавства» для 9-х класів, яка 

розроблена згідно з Державним 

стандартом 2011 р., передбачає 

практикуми з вивчення нового 

матеріалу з виконанням нескладних 

практичних завдань на 

підтвердження теоретичних 

положень. Під час їх проведення 

вчитель має консультувати учнів, 

організовувати самостійне 

опрацювання ними (у парах, 

групах, індивідуально) окремих 

питань теми з використанням 

різних джерел правової інформації 

(підручників, посібників, 

довідників, інтернет-ресурсу) [3].  

Їх проведення передбачає 

послідовну реалізацію таких етапів: 

1) вивчення (опрацювання) нового 

матеріалу за різними джерелами 

правової інформації; 2) 

встановлення можливостей його 

застосування (наприклад, 

усвідомлення учнем сутності та 

призначення звернень громадян 

сприяє формуванню у нього моделі 

поведінки щодо звернення у певній 

ситуації до потрібного органу з 

документом відповідного виду – 

заявою, скаргою); 3) постановка 

вчителем проблеми, формулювання 

завдання, ситуації, яка потребує 

юридичного аналізу; 4) 

встановлення конкретної норми 

права (з нового матеріалу), що 

регулює відносини у даній ситуації, 

пошук іншого необхідного 

теоретичного матеріалу; 5) 

виконання завдання; 6) усний чи 

письмовий виклад результатів і їх 

загальне обговорення (у широкому 

колі); 7) переосмислення учнем 

нових знань у теоретичному, 

практичному, ціннісному аспектах, 

«вкладання» їх в систему знань 

учня з правознавства; 8) 

оцінювання навчальної діяльності 

учнів. 

Після вивчення теми, розділу 

програми для систематизації, 

поглиблення, закріплення, 

комплексного застосування знань, 

навичок, умінь доцільно проводити 

практичні заняття повторювально-

узагальнюючого типу. Їх структура 
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не містить компонента «вивчення 

нового матеріалу». 

Загалом під час проведення 

практикумів вчитель повідомляє 

учням завдання, описує умови, 

зміст явища, процесу, ситуації 

державно-правової дійсності, 

вказує джерела правової 

інформації, які слід опрацювати для 

вирішення чи аналізу, актуалізує 

знання і досвід, набуті ними 

раніше, мотивує навчальну 

діяльність. Формулювати 

пізнавальні завдання для учнів слід 

через вказівку на спосіб діяльності 

за допомогою дієслів: доведіть, 

обґрунтуйте, зробіть аналіз, дайте 

визначення, юридичну оцінку, 

порівняйте, вкажіть види, підстави 

тощо. Обов’язковим елементом 

практикуму з правознавства є 

робота учнів з джерелами права та 

складання ними документів 

юридичного характеру (змісту). 

Залежно від рівня навчання, вони 

відрізняються ступенем складності, 

обсягом та змістом.  

Якщо тема уроку, крім 

правознавства, вивчається й іншими 

навчальними предметами (історією, 

економікою, природознавством 

тощо), доцільно реалізували 

міжпредметні зв’язки або проводити 

інтегрований урок. Для цього 

необхідно: проаналізувати 

навчальну програму, обґрунтовано 

виділити в ній тему інтегрованого 

уроку (якщо на це немає прямої 

вказівки у пояснювальній записці); 

організувати продуктивну спільну 

діяльність вчителів з підготовки 

уроку (вивчити літературу, 

проводити взаємні консультування, 

скласти спільний план заняття, 

узгодити методи, прийоми і засоби 

навчання); сприяти активізації 

пізнавальної діяльності школярів; 

забезпечувати постійний зворотній 

зв’язок. 

Зазначимо, що ефективність 

навчання, незалежно від того, в якій 

формі (урок, лекція, семінар, 

практикум) воно проводиться, 

значною мірою обумовлюється 

якістю підготовки вчителя. Вона 

має бути системною і проходити у 

два етапи: 1) загальна (попередня) 

підготовка до викладання 

навчального предмета, курсу; 2) 

підготовка до конкретного заняття. 

Кінцевим результатом підготовки 

вчителя до уроку, в якому 

синтезуються всі її аспекти, є 

складання плану-конспекту уроку. 

У ньому мають знайти своє 

відображення: дата проведення 

уроку і його порядковий номер 

згідно з календарно-тематичним 

планом вчителя правознавства; 

клас, в якому проводиться урок; 

тема, що визначається за 

програмою та календарно-

тематичним планом; мета і 

конкретні завдання уроку 

(очікувані результати), які можуть 

передбачати формування 

загальнонавчальних і предметних 

умінь тощо; методично-дидактичне 

забезпечення уроку; поняття, 

формування яких планується на 

даному уроці; тип уроку відповідно 

до теми і мети. У плані-конспекті 

також необхідно розкрити «Хід 

уроку» – найбільший за обсягом 

його складник, в якому детально 

виписується все, що планується на 

уроці згідно із структурою 

обраного типу, а саме: етапи уроку 
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з орієнтовним розподілом часу; 

зміст навчального матеріалу; 

методи і прийоми навчання на 

кожному етапі уроку тощо.  

На різних рівнях навчання 

правознавства, на різних етапах 

засвоєння його змісту доцільно 

широко використовувати наочність. 

Абстрактна, умовно-графічна 

наочність дає можливість 

відобразити дійсність в умовних, 

символічних і графічних формах. 

Відповідними засобами є: схеми 

(структурно-логічні, які ілюструють 

взаємозв’язки елементів об’єкта, що 

вивчається, зокрема граф-схеми, які 

показують ієрархічні зв’язки та 

блок-схеми як спосіб спрощеного 

викладу навчального матеріалу); 

таблиці (прості й складні (зведені); 

порівняльні), опорні конспекти 

(інтегрують елементи таблиць і 

схем). Прикладами зображувальної 

наочності є: репродукції картин, 

малюнки, фотографії, натуральної – 

певні процедури, діяльність 

державних органів, органів 

місцевого самоврядування тощо, за 

чим можуть спостерігати учні. 

Наочність має супроводжувати 

як рецептивно-репродуктивне, так і 

творче навчання. Вона може 

супроводжувати проблемний виклад 

матеріалу. Результати своєї 

пошуково-дослідницької діяльності 

учні також можуть презентувати 

наочно.  

Застосування наочності під час 

сприйняття нового матеріалу 

покликане зацікавити учнів. 

Пояснення вчителя, супроводжуване 

унаочненням, забезпечує 

проникнення учнів у сутність нових 

явищ, процесів, понять, сприяє 

осмисленню їх внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків та з’ясуванню їх 

місця і ролі в системі знань з 

правознавства. Розробка таблиць і 

схем учнями, дозволяє як 

узагальнювати та систематизувати, 

так і застосовувати навчальний 

матеріал.  

Для усного викладу 

навчального правознавчого 

матеріалу можна використовувати 

розповідь (переважно у 9-х класах), 

шкільну лекцію (переважно у 10-11-

х класах), пояснення, бесіди. 

Розповідь передбачає усний, 

описовий, образний, динамічний, 

емоційний, логічний у доступній 

формі виклад вчителем нового 

навчального матеріалу і триває, як 

правило, до 10 хвилин.  

Для обґрунтування положень, 

розкриття сутності, проведення 

аналізу певного явища, процесу, 

розповідь слід доповнювати 

поясненням, що ґрунтується не 

стільки на уяві, скільки на 

логічному мисленні з опертям на 

попередні знання та досвід учнів. 

Вид пояснення обирається залежно 

від дидактичного завдання, 

виконання якого воно має 

забезпечити: причинні пояснення – 

для розкриття причин виникнення 

держави і права, вчинення 

правопорушень і настання 

юридичної відповідальності; 

закономірні – для встановлення 

закономірностей виникнення, 

функціонування і розвитку держави 

і права; структурні – для 

висвітлення структури державного 

апарату, механізму, правової 

системи, системи права і 

законодавства, складу 
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правовідносин, правопорушення; 

генетичні – для розкриття сутності 

держави і права, теорій їх 

виникнення, концепцій про їх 

сутність і соціальне призначення; 

функціональні – для з’ясування 

напрямків впливу державно-

правових явищ на особу і 

суспільство, суспільні відносини. 

Дидактичний вплив пояснення слід 

підсилювати наочністю. 

Бесіда, на відміну від розповіді 

та пояснення, позначається 

взаємними запитаннями вчителя й 

учнів. Різні види бесіди (вступні, 

поточні, підсумкові, контрольно-

перевірні; індивідуальні, фронтальні 

тощо) дозволяють актуалізувати вже 

набуті учнями знання і водночас 

сприяють засвоєнню нових. При 

цьому питання вчителя мають бути 

короткими, чіткими, точними, 

однозначними за змістом, щоб усі 

учні могли правильно їх зрозуміти. 

Кожне питання слід пов’язувати з 

попереднім і з темою бесіди в 

цілому.  

Навчання правознавства (не 

лише під час практикумів) 

передбачає роботу з різними 

джерелами правової інформації 

(підручниками, юридичними 

словниками, довідниками, 

енциклопедіями). Відповідними 

методичними прийомами є: 

конспектування; розробка плану 

тексту; цитування; анотування; 

рецензування; ведення словника 

правових понять; порівняння 

визначень понять, характеристики 

тих самих предметів, явищ у працях 

різних авторів, різних джерелах. 

Особливим джерелом правової 

інформації є нормативно-правові 

акти. У 9-х класах учням доцільно 

пропонувати працювати з витягами, 

у 10-х рівня стандарт – з витягами та 

невеликими і нескладними актами, 

на профільному рівні – з актами 

різного обсягу та рівня складності. 

Організація такої роботи має 

проходити у декілька етапів: 1) 

формування рецептивно-

репродуктивних умінь (знаходити 

потрібну інформацію у тексті; 

здійснювати посилання на статтю 

нормативно-правового акта тощо); 

2) формування перетворюючих 

умінь (аналізувати текст; 

порівнювати і співвідносити правові 

поняття, визначені в різних актах 

або різних частинах акта, 

конкретизувати їх; узагальнювати і 

систематизувати інформацію тощо); 

3) формування творчо-пошукових 

умінь (використовувати інформацію 

різних нормативно-правових актів з 

певного питання тощо). 

Для закріплення і застосування 

навчального правознавчого 

матеріалу, формування в учнів 

навичок оцінки суспільних явищ та 

життєвих ситуацій з позицій права 

доцільно використовувати вправи, 

при цьому, усні вправи поєднувати з 

письмовими і графічними. Робота з 

їх виконання, як й інші види роботи, 

має спрямовуватися на перехід від 

репродуктивної діяльності учнів до 

творчої. Це забезпечується 

послідовним виконанням таких 

видів вправ: на заучування і 

запам’ятовування матеріалу; на 

відтворення раніше засвоєного 

матеріалу; на самостійне 

перенесення засвоєного в нові 

ситуації (тренувальні вправи); на 
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творче застосування засвоєного 

(проблемно-пошукові вправи). 

Формуванню правової 

предметної компетентності сприяє 

проблемне навчання правознавства. 

Воно забезпечується шляхом 

систематичного залучення учнів до 

вирішення творчих завдань 

теоретичного і практичного 

характеру й реалізується 

посередництвом проблемного 

викладу, частково-пошукового і 

дослідницького методів, які 

передбачають постановку проблеми, 

проблемного завдання. Учні мають 

сприйняти їх як утруднення, 

прагнення до подолання якого й 

стане мотиваційним чинником 

навчання. 

Способом реалізації 

проблемного підходу є задачне 

навчання або метод (методика) 

кейсів (case-study). Його сутність 

полягає у проведенні учнями 

аналізу з позицій законодавства 

певних ситуацій та формулюванні 

рішень юридичного характеру. 

Кейси можна представляти у 

друкованій, відео, аудіо, 

мультимедіа формах. Їх обсяг може 

бути різним: від одного речення до 

декількох сторінок тексту; містити 

опис однієї події або декількох 

взаємопов’язаних подій, процесів. 

У 9-х і 10-х класах рівня стандарт 

кейси мають бути невеликі за 

обсягом з описом однієї-двох 

пов’язаних подій, у профільних – 

обсяг більший, складність вища. 

Проблемне навчання може 

бути реалізоване й шляхом 

виконання учнями проектів. При 

цьому, в основній школі доцільно 

пропонувати інформаційні, в 

старшій – дослідницькі, на обох 

рівнях – ще й творчі, ігрові, 

практико-орієнтовані проекти, а для 

презентації результатів проектної 

діяльності – застосовувати ІКТ. 

Зазначимо, що під час 

засвоєння принципово нових та / 

або складних тем методично й 

дидактично обґрунтованим є 

поєднання проблемно-пошукового 

та пояснювально-репродуктивного 

навчання.  

Закріпленню теоретичних 

знань та формуванню практичних 

умінь і ціннісних орієнтацій учнів, 

що необхідно для розвитку 

правової предметної 

компетентності, сприяють 

навчальні ігри (імітаційні, 

операційні, рольові). У навчання 

ігрову діяльність можна 

впроваджувати різними способами: 

проведення всього уроку як гри; 

використання гри як структурного 

елементу уроку (ігрова ситуація); 

застосування кілька разів під час 

уроку ігрових прийомів, у тому 

числі, неімітаційних, наприклад, 

розгадування ребусів, кросвордів.   

Організація дидактичної гри 

передбачає послідовне 

проходження таких етапів: 1) 

підготовчий (попереднє, за 1-4 

тижні, оголошення теми і мети; 

розподіл ролей; підготовка 

приміщення, наочності); 2) 

актуалізуючий (актуалізація 

проблеми, знань учнів з теми гри); 

3) безпосередньо гра; 4) підведення 

підсумків ігрової навчальної 

діяльності; 5) аналіз діяльності 

учнів під час гри, рефлексія. 

В основній та старшій школі 

тематику ігор слід обирати з 
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урахуванням відповідної специфіки 

навчального матеріалу. Наприклад, 

опрацьовуючи положення трудового 

права у 9-х класах, можна проводити 

ігри, які імітують прийняття на 

роботу неповнолітнього, у 10-11-х – 

повнолітнього працівника, 

накладання дисциплінарних 

стягнень, звільнення за порушення 

дисципліни тощо. 

Реалізацію діяльнісного та 

компетентнісного підходів шляхом 

взаємодії учнів у процесі навчання 

забезпечують інтерактивні 

технології. Кількість годин, 

відведених на вивчення 

правознавства в 9-х класах та 10-х 

рівня стандарту дозволяє 

застосовувати лише невеликі за 

часовим виміром і нескладні за 

організацією інтерактивні 

технології з елементами дискусії 

(обговорення у загальному колі, 

мікрофон, ажурна пилка тощо). 

Більша кількість годин і специфічні 

завдання навчання правознавства 

на профільному рівні 

уможливлюють застосування не 

тільки складних інтерактивних 

міні-технологій, але й повноцінних 

дискусій.  

Дискусійний елемент у 

навчання на будь-якому рівні 

можна вносити за допомогою 

«ПОПВ-формули». В якості 

проблеми для обговорення при 

цьому можна обирати будь-яке 

питання, що має правовий характер 

і пов’язане з темою, яка вивчається. 

Виступ учня наразі триває одну-три 

хвилини і складається з двох-

чотирьох речень. Сутність цієї 

технології полягає в тому, що учень 

висловлює: 

- П – позицію та пояснює її, 

починаючи словами: «Я вважаю, 

що …»; 

- О – обґрунтування, яке 

починає словами: «Тому, що …»; 

- П – приклад, використовуючи 

зворот: «Я можу це пояснити тим, 

що …»;  

- В – висновок, до якого 

доходить, починає словами: «У 

зв’язку з цим, …». 

Для реалізації індивідуально-

диференційованого навчання 

правознавства роботу учнів 

необхідно організовувати 

колективній, індивідуальній, 

груповій, парній формах.  

Навчання правознавства 

логічно має завершуватися 

проведенням контрольних заходів у 

різних видах (попередній, 

поточний, тематичний, 

підсумковий (заключний)) та 

формах (усний, письмовий, 

комбінований). За умов методично 

правильної організації, підвищенню 

ефективності навчання сприяє 

взаємоперевірка та самоперевірка 

учнів. У старшій школі доцільно 

проводити колоквіум – співбесіду з 

учнями як форму періодичного 

контролю. Кожний вид і форма 

контролю має супроводжуватися 

спостереженням вчителя, яке 

дозволяє доповнити і узагальнити 

характеристику учня, його 

ставлення до предмета, обсяг і 

глибину оволодіння знаннями, 

рівень опанування навичками і 

вміннями, сформованості 

особистісних якостей тощо. 

Висновки. Таким чином, 

рівнева компетентнісно орієнтована 

методична система навчання 
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правознавства учнів основної і 

старшої школи – це 

систематизована сукупність 

диференційованих за рівнями 

навчання форм, методів, прийомів, 

технологій організації 

взаємопов’язаної діяльності 

вчителя й учнів, що обумовлена 

логікою процесу пізнання, 

спрямована на засвоєння учнями 

всіх елементів змісту навчання 

правознавства та досягнення його 

мети – розвиток правової 

предметної компетентності 

відповідного рівня.  
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юридичних спеціальностей університету в процесі їх професійної підготовки, 

конкретизуються структурні елементи управлінської діяльності, функції, управлінські дії, 

механізм самореалізації особистості в освітньому процесі, розкриваються специфічні 

функції навчання і самоосвіти в професійному становленні майбутніх фахівців юридичної 

сфери діяльності. 

Ключові слова: управління, самоуправління, взаємодія навчальної і самоосвітньої 

діяльності, управлінські функції і дії. 

 

Постановка проблеми. 

Реформування життєдіяльності 

суспільства на гуманістичній і 

демократичній правової основі 

актуалізують проблему підготовки 

майбутніх фахівців в умовах 

університетської освіти на 

вдосконалення правової сфері 

життя, оновлення правоохоронної, 

правозахисної та судової систем. 

Потреба суспільства в 

кваліфікованих юристах обумовлює 

пошук ресурсів, шляхів та засобів 

їх використання в модернізації 

традиційної парадигми підготовки 

студентів юридичних 

спеціальностей університету. 

Основні напрями 

реформування вищої юридичної 

освіти ґрунтується на оновленні її 

змісту, форм, методів, засобів 

підготовки студентів до 

професійної діяльності, посилення 

управлінського її аспекту. 

Ускладнення завдань юридичної 

освіти, вимог до якості підготовки 

фахівців юридичної сфери 

діяльності обумовлює необхідність 

створення системи управління 

усіма ланками освітнього процесу, 

розробки сукупності необхідних і 

достатніх управлінських дій по 

забезпеченню якісного 

професійного становлення 

майбутніх фахівців, самостійного 

засвоєння ними теоретичних основ 

обраної професії та оволодіння 

практичним досвідом їх 

використання в самостійної 

юридичної сфері діяльності. 

Управлінському аспекту 

досліджуваної проблеми у сфері 

освітніх процесів, зокрема 

управління навчанням, науковці 

(І. Аржанова, А. Балакіна, 

О. Глущенко, І. Дереза, Н. Кудас, 

О. Співаковський, А. Тихонова, 

О. Філіппов та ін.) приділяли 

більшу увагу, стверджуючи, що 

найменше досліджені механізми 

зворотного зв’язку в управлінні 

навчальним процесом. Без 

ефективного управління 

пізнавальними процесами, 

установлення зворотного зв’язку в 

навчанні неможлива висока якість 

засвоєння предметного знання і 

загалом навчальних досягнень у 

пізнавальної діяльності. При цьому 

самоосвітня діяльність як важливий 

складник підготовки майбутніх 

фахівців до професійної праці 

страждає на ці ж недоліки. 

Відсутність чіткого визначення 

поняття «управління самоосвітньої 

діяльністю», розмитість змістовних 

характеристик, показників і рівнів її 

сформованості готовності до нею 

не сприяють ефективному 

управлінню процесом професійного 

становлення студентів і негативно 

впливає на якість підготовки 

майбутніх фахівців (в тому числі 
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студентів юридичних 

спеціальностей університету). 

Резерви підвищення 

ефективності підготовки студентів 

до професійної діяльності слід 

шукати в управлінні процесом 

взаємодії навчальної і 

самоосвітньої діяльності як 

важливих чинників професійного 

становлення майбутні фахівців. 

Мета статті полягає в 

розкритті особливостей управління 

взаємодією навчальної та 

самоосвітньої діяльності у системі 

підготовки студентів юридичних 

спеціальностей університету як 

важливого чинника їх професійного 

становлення. 

Виклад основного матеріалу. 

Підвищення вимог до підготовки 

конкурентоспроможних кадрів, ролі 

вищої освіти в їх 

конкурентоздатності обумовлює 

зростання інтересу дослідників і 

практиків до вивчення специфіки 

управління розвитком особистості 

майбутніх фахівців і виявлення 

особливостей управління всіма 

ланками освітнього процесу як 

важливого фактору їх професійного 

становлення. У зв’язку з цим О. 

Касьянова стверджує, що в 

сучасних умовах визріла 

потрібність оновлення теорії і 

практики управління освітніми 

процесами, зокрема усвідомлення 

сутності і значення управління й 

управління розвитком, 

використання різноманітних 

функцій управління, здійснення 

конверсії концептуальних підходів 

до управління освітніми процесами 

[2, с.65]. 

Демократизація освітніх 

процесів, зокрема навчання й 

самоосвітньої діяльності, пов’язана 

з підвищенням ролі управління 

цими процесами, хоч тривалий час 

уважалося, що самоосвітня 

діяльність не пов’язана з 

управлінням, керівництвом і 

контролем. Пошуки нових шляхів 

підвищення ефективності 

навчальної та самоосвітньої 

діяльності в підготовці 

конкурентоспроможних 

педагогічних кадрів зумовили 

необхідність розробки та 

теоретичного обґрунтування моделі 

управління не тільки навчальною, 

але й самоосвітньою діяльністю 

студентів. Управління особливо 

актуальне на початковому етапі 

підготовки студентів до 

самоосвітньої діяльності, унаслідок 

чого змінюються вони, 

оволодівають її методикою і 

технологією. Грамотна допомога 

викладача на підготовчому етапі, 

постійний супровід самоосвітньої 

діяльності стимулюють 

самоорганізацію та професійне 

становлення студентів юридичних 

спеціальностей в системі 

університетської освіти. 

Навчальна діяльність у вищій 

школі призвана забезпечити умови 

на особистісному рівні для 

самореалізації устремлінь, потреб, 

інтересів, траєкторії і стратегії 

індивідуального професійного 

розвитку, гнучкості оцінки 

студентами власних навчальних 

досягнень. Навчальна діяльність 

перебуває в рамках навчання, для 

якого вона є об’єктом управління, 

адже навчання визначає структуру, 
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закономірності, функціонування та 

формування навчальної діяльності 

як фактору самореалізації 

особистості. Самореалізація 

особистості в процесі навчання не 

може бути повністю забезпечена 

предметним навчанням. Орієнтація 

тільки на “знаннєвий” підхід, 

організацію предметного вивчення 

наукового знання не відповідає 

зміненим умовам і вимогам 

суспільства до підготовки 

юридичних кадрів. В сучасному 

суспільстві докорінно змінюється 

статус і роль фахівців юридичних 

спеціальностей та вимоги до 

професійних якостей їх 

особистості, що вимагає 

кардинальних змін організації 

навчання і характеру самоосвітньої 

діяльності в університеті. 

Механізмом самореалізації 

студентів у процесі навчання 

виступає управління нею, а не 

тільки передача навчальної 

інформації студенту. 

Управлінський аспект 

навчання має місце в реалізації 

управлінської діяльності в сфері 

освітніх процесів. Управлінській 

діяльності важливу роль відводили 

різні вчені. На думку О. Філіппова 

управлінська діяльність – це процес 

вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень; різновид 

професійної діяльності, 

спрямованої на оптимізацію 

діяльності за різноманітних 

впливів, кожний з яких спрямовує 

та активізує, підвищує 

результативність професійної 

діяльності” [4, с. 117]. 

Усі отримані знання та 

способи роботи в процесі 

навчальної діяльності слугують 

фундаментом самоосвітньої 

діяльності, створюють емоційно-

позитивне ставлення студентів до 

обраної професії і бажання 

оволодівати нею, посилює 

професійну спрямованість і 

готовність до самоосвітньої 

діяльності. У той же час успішність 

навчальної діяльності багато в чому 

визначається характером 

самоосвітньої діяльності студентів 

юридичних спеціальностей 

університету. 

Навчальна діяльність є 

орієнтиром самоосвітньої 

діяльності і стимулює прояв 

суб’єктності особистості, процес 

розвитку «само». Процес “само” 

зумовлюється автономією та 

накопиченням досвіду (передусім 

логічних і практичних дій). 

Особистість ідентифікує себе як 

суб’єкт своєї діяльності, у той час – 

у процесі власного удосконалення 

набуває суб’єктивного 

професійного досвіду. Без 

усвідомлення себе суб’єктом 

власної діяльності та здобуття 

професійного досвіду процес 

саморозвитку неможливий [3]. 

Самоосвітня діяльність 

виходить за рамки навчання: 

механізмом її здійснення виступає 

сам студент, його потреби й 

інтереси. При організації 

навчальної діяльності слід 

зосереджувати увагу студентів на 

значущості самоосвітньої 

діяльності в їхньому особистісному 

та професійному становленні й на 

необхідності формування 

готовності до здійснення цієї 

діяльності. 
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Різниця між навчальною та 

самоосвітньою діяльністю лежить у 

площині управління пізнавальним 

процесом, власними навчальними 

діями. Управління навчальною 

діяльністю здійснюється переважно 

викладачем, а самоосвітня 

діяльність здійснюється при 

самоуправлінні особистості. 

Самоосвітня діяльність являє собою 

усвідомлений перехід від системи 

зовнішнього управління до 

управління студентами власними 

пізнавальними діями, професійним 

розвитком і становленням. 

Самоосвітню пізнавальну 

діяльність розглядають як активну 

діяльність особистості, спрямовану 

на виконання поставленої мети, 

засвоєння нових знань, їх 

осмислення, закріплення, на 

формування умінь і навичок, їх 

узагальнення та систематизацію. 

Г. Зборовський стверджує, що 

самоосвітня діяльність передбачає 

удосконалення особистості 

майбутнього фахівця як у 

професійному, так і в 

загальнокультурному розвитку. 

Метою її науковець уважає 

компенсацію недоліків базової 

освіти, адаптацію майбутніх 

фахівців до нових знань, 

професійної культури, розвиток їх 

творчого потенціалу [1, с. 25]. 

У своєму дослідженні 

самоосвітню діяльність ми будемо 

розглядати як особистісно-

орієнтовану систему професійної 

самореалізації, саморозвитку та 

самоствердження студентів 

юридичних спеціальностей 

університету в обраної професійної 

сфері, спрямовану на реалізацію 

індивідуальної стратегії по 

збагаченню їх професійного образу 

і накопичення досвіду творчої 

професійної діяльності.  

Управління навчальної і 

самоосвітньою діяльністю має 

загальну структуру у вигляді 

технологічного ланцюга (див. рис. 

1.) 

Управління взаємодією 

навчальної і самоосвітньої 

діяльності як важливих чинників 

професійного становлення 

студентів юридичних 

спеціальностей університету 

базується на технологічному 

підході, що дозволяє гармонізувати 

управління усіх ланок освітнього 

процесу і реалізується за 

допомогою різних технологій, які 

спрямовані на забезпечення 

взаємодії між різними суб’єктами 

управлінського та 

самоуправлінського процесів. 

Технологічний підхід дозволяє 

об’єднати всі ланки управління 

освітнього процесу (навчання, 

самостійної роботи, самоосвіти), 

стимулювати їх взаємодію, 

спрямувати зусилля суб’єктів 

управління і самоуправління на 

досягнення загальних і 

специфічних цілій професійного 

становлення майбутніх фахівців 

юридичної сфери діяльності (див. 

рис. 1). 
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Рис. 1. Управлінська діяльність у взаємодії навчального процесу і 

самоосвітньої діяльності студентів 
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вирішення, можливих наслідків) 

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ 
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Управлінські дії за допомогою 

управлінських технологій 

реалізовують управлінське 

завдання в контексті включення 

суб’єктів у активну навчальну або 

самоосвітню діяльність через 

виконання різних функцій, зокрема 

мотиваційної, конструктивної, 

організаційної, стимулюючої, 

контрольної. 

О. Кучерявий підкреслює 

важливість управлінських дій в 

самостійної роботи студентів. Але 

тільки у взаємодії всіх ланок 

освітнього процесу підготовки 

студентів до професійної діяльності 

можливо говорити про позитивний 

результат, оптимізацію дій 

пізнавальної діяльності в 

професійному становленні 

майбутніх юристів. Управління 

взаємодією навчання і 

самоосвітньої діяльністю необхідно 

розглядати як систему 

управлінських і самоуправлінських 

дій усіх її учасників в узгодженої 

різноманітних форм пізнавальної 

діяльності і спрямовану на 

самореалізацію стратегічних і 

локальних цілей професійної 

підготовки студентів юридичних 

спеціальностей університету, 

успішне виконання ними завдань 

навчальної і самоосвітньої 

діяльності. 

Управління взаємодією 

навчальної і самоосвітньої 

діяльності базується на принципу 

співробітництва, що дозволяє 

узгоджувати цілі, інтереси, бажання 

установки, виробляти для всіх 

учасників освітнього процесу 

професійні цінності, орієнтуватися 

на можливості та здібності 

студентів, спиратися на 

толерантність, взаєморозуміння та 

взаємодопомогу. Управління 

стимулює майбутніх фахівців до 

самовдосконалення, професійного 

саморозвитку, самореалізації в 

обраної правової сфері діяльності. 

Управління усіма ланками 

професійної підготовки і освітніми 

процесами як її основи моделює 

такі ситуації, де студент вимушено 

шукати раціональні способи 

рішення проблеми, рухатися 

шляхом самостійного прийняття 

раціональних рішень, вибору 

необхідної інформації, способів її 

використання для досягнення 

запланованого результату.  

Управління навчальної 

діяльністю стимулює студентів на 

пошуки нової інформації, 

структурування її потоків, 

самоуправління власними діями в 

активної самоосвітньої діяльності, 

спонукає до професійного розвитку, 

усвідомлення ролі самоосвіти в 

професійному становленні кожного 

студента. Управління взаємодією 

навчальної та самоосвітньої 

діяльностями спрямовує студентів 

на: 

• оволодіння вміннями пошуку, 

збору, обробки і використання 

інформації в рішенні завдань 

власного професійного 

становлення; 

•  роботу з законами, 

підзаконними актами, фактами, 

поглядами, оригінальними ідеями, 

критичне відношення до них і 

об’єктивну оцінку прийнятих 

рішень; 

• володіння способами і 

прийомами роботи з різними 
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джерелами інформації, що 

розвивають пізнавальні інтереси і 

потреби; 

• орієнтацію в модельованих 

ситуаціях, які стимулюють власні 

погляди, принципи, позицію 

майбутніх фахівців правової сфери 

діяльності; 

• залучення студентів у 

різноманітні форми пізнавальної 

діяльності, що потребує вмінь 

використання різних джерел 

інформації, способів її обробки і 

використання для вирішення 

проблем професійної підготовки і 

формування професійного образу 

майбутнього юриста; 

• використання стратегії 

взаємозбагачення особистісного 

потенціалу, обміну думками, 

способами прийняття колективних 

рішень; 

•  створення емоційно 

сприятливого клімату, що 

стимулює ефективність управління 

освітніми процесами і підвищення 

його ефективності і професійному 

становлення кожного студента. 

Управління взаємодією 

навчальної і самоосвітньою 

діяльністю при раціональної 

організації, своєчасного 

встановлення зворотного зв’язку у 

системі відношень усіх учасників 

підготовки до професійної 

діяльності слугую ефективним 

резервом професійного 

саморозвитку, самоствердження і 

самореалізації майбутніх фахівців у 

обраної правової сфері.  

Висновок. Управління 

взаємодією навчальної і 

самоосвітньої діяльністю студентів 

юридичних спеціальностей 

університету як система 

взаємопов’язаних елементів у змісті 

об’єднує планування, мотивацію, 

організацію планів самоосвіти і 

прийнятих рішень, стимулювання 

активності та самостійності 

суб’єкта самоосвітньої діяльності, 

контроль за якістю та оцінку 

досягнутих результатів.  

Системоутворювальними 

чинниками управління 

самоосвітньою діяльністю є цілі, 

зміст, принципи, форми, методи та 

й засоби цього освітнього процесу 

його менеджменту. Визначити 

сутнісні ознаки управління 

навчальною і самоосвітньою 

діяльністю можливо на підґрунті 

соціально-управлінського, 

змістово-функціонального та 

процесуально-психологічного 

підходів до організації професійної 

підготовки студентів юридичних 

спеціальностей університету. 
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The article describes the ability to manage the interaction of educational and self-

educational activity as the factor of professional development of law students of the University in 

the course of their training, are characterized by structural elements of management, functions, 

administrative action, the individual self-fulfillment mechanism in the educational process, are 

specified the specific function of education and self-education work professional formation of the 

future experts of the legal scope. 

Relationship Management training and self-employment is considered as system 

management and local government actions all participants in agreed various forms of cognitive 

activity and aimed at self-realization of strategic goals and local vocational training of students of 

legal specialties of the University, the successful implementation of their educational tasks and 

self-educational activity. 

Educational activity serves as a reference of self-activity, stimulates the subjectivity of the 

individual, the development process of "self." Self-educational activity outside the scope of 

training, as the mechanism of its implementation serves the student himself, his interests and 

needs. 

The difference between the educational and self-educational activity lies in the cognitive 

process of the control plane. the educational process is controlled by the teacher and the students 

self-education activities are carried out with the help of government's own actions. Self-

educational activity is a conscious shift from external control system to manage the students own 

cognitive activities and professional development 

Managing the interaction of educational and self-educational activities with a rational 

organization, the timely establishment of a feedback system to all participants to the training of 

professional activities as an effective reserve of professional self-development, self-affirmation 

and self-realization of the future experts in their chosen field of law. 

Keywords: management, self-management, interaction of educational and self-educational 

activity, management functions and actions 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ З МЕТОЮ 
ВИХОВАННЯ В МОЛОДІ ПАТРИОТИЗМУ ТА ЛЮБОВІ ДО 
БАТЬКІВЩИНИ 

У статті розглядається проблема використання етнографічної екскурсії з метою 

національно-патріотичного виховання учнів. Автор представляє аналіз особистого 

практичного досвіду роботи.  

 

Постановка проблеми. 

Державна політика України в галузі 

освіти спрямована на вирішення 

стратегічних завдань, що постали 

перед національною системою 

освіти.  Одним з пріоритетних 

напрямів сучасної освіти є 

патріотичне виховання молоді, 

формування дбайливого ставлення 

до культури та історії своєї країни. 

Політика у галузі освіти відображає 

спрямованість виховної роботи на 

створення умов для формування 

багатогранної, висококультурної 

особистості, яка матиме активну 

громадянську позицію, що 

базується на сформованих 

цінностях та поглядах молодого 

громадянина. Концепція 

національно-патріотичного 

виховання молоді, затверджена 

МОН України в 2015 році, акцентує 

увагу на тому, що в сучасних 

важких і болісних ситуаціях 

викликів та загроз і водночас 

великих перспектив розвитку, 

кардинальних змін у політиці, 

економіці, соціальній сфері 

пріоритетним завданням 

суспільного поступу, поряд з 

убезпеченням своєї суверенності й 

територіальної цілісності, 

пошуками шляхів для інтегрування 

в європейське співтовариство, є 

визначення нової стратегії 

виховання як багатокомпонентної 

та багатовекторної системи, яка 

великою мірою формує майбутній 

розвиток Української держави [1]. 

Але, на мій погляд, значна доля 

успіху виховної роботи полягає у 

відході від формалізму, відмові від 

проголошення гучних лозунгів. 

Виховання базується на любові, 

любові до рідної країни, до своєї 

родини, що починає формуватися з 

перших кроків дитини. І в цьому 

аспекті велике значення набувають 

методи виховання, побудовані на 

неформальних підходах до рішення 

цієї задачі, у тому числі 
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використання етнографічного 

туризму.  

Таким чином, виходячи з 

потреб виховного процесу, метою 

даної статті є спроба 

проаналізувати можливості, які 

представляє використання 

етнографічного туризму в процесі 

виховання молоді задля 

формування свідомості нинішніх і 

прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу як 

запоруку власного особистісного 

розвитку, що спирається на ідеї 

гуманізму, соціального добробуту, 

демократії, свободи, толерантності, 

виваженості, відповідальності, 

здорового способу життя, 

готовності до змін [1]. 

Історіографія проблеми. Слід 

зазначити, що проблема 

використання етнографічного 

туризму з виховною метою 

практично не висвітлювалася в 

вітчизняної історіографії. Можна 

виділити декілька цікавих праць, 

що досліджують саме напрямок 

розвитку етнотуризму. Серед 

досліджень, що присвячені 

розвитку туризму в Україні слід 

виділити роботи  С. Хвостенко, 

Т.С. Пархоменко, О.О. Любіцевої 

та інших [2, 3, 4]. Цікавий підхід до 

визначення саме напрямку 

етнотуризму містить дослідження 

Олени Дутчак [5]. Але питання 

реалізації виховних задач через 

використання етнографічної 

екскурсії як засобу формування 

патріотичного ставлення до своєї 

Батьківщини в молоді на цей час 

досліджено недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. 

Відповідно вимогам Державного 

стандарту освіти, метою навчання 

історії в загальноосвітній школі є 

формування в учнів ідентичності та 

почуття власної гідності в 

результаті осмислення соціального 

та морального досвіду минулих 

поколінь, розуміння історії і 

культури України в контексті 

історичного процесу. Завданням 

вчителя є не тільки формування 

уявлення про історичний процес, а 

й ознайомлення учнів з духовними і 

культурними надбаннями та 

цінностями, історико-культурними 

традиціями українського народу і 

цивілізації в цілому [6].  

Сучасний учитель історії 

ставить перед собою в процесі 

навчання дітей не тільки освітні, а й 

виховні завдання. Однією з 

найважливіших завдань є 

виховання у підростаючого 

покоління поваги до історії і 

культурі нашої Батьківщини, 

формування справжнього патріота з 

активною громадянською позицією. 

Таке завдання не може 

реалізуватися при формальному 

підході до вивчення історії. У своїй 

роботі ми часто стикаємося з 

поверхневим ставленням до 

вирішення даної проблеми. 

Набагато простіше розробити 

кілька заходів з гучними назвами. 

Це не вимагає істинно творчого 

підходу до своєї роботи, витрат 

значних зусиль. Справжній педагог 

не шукає легких шляхів і 

стандартних рішень. Основним 

завданням роботи в школі я вважаю 

пробудження інтересу дитини до 

досліджуваного предмета. А що 

може викликати інтерес до 

вивчення історії надійніше, ніж 
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реальне зіткнення з її проявами в 

повсякденному житті?  

На сьогоднішній день одним з 

найбільш вдалих способів 

"оживити" вивчення шкільного 

предмета, наповнити його не 

академічним, а практичним 

змістом, є використання 

можливостей етнографічного 

туризму. В сучасній науці 

однозначного трактування цього 

терміну не існує. Деякі вчені його 

трактують як етнічний, 

етнографічний, ностальгічний 

туризм. Можливо, це пов’язано з 

тим, що як окремий вид туризму він 

не виділений у Законі України «Про 

туризм» [7]. Етнографічний туризм 

дає можливість зануритися в епоху, 

доторкнутися до історії певного 

етносу. Саме таке трактування 

надає йому М. Орлова, яка 

розглядає вказаний напрямок як 

різновид пізнавального туризму, 

головною метою якого є 

ознайомлення з історією, 

матеріальною та духовною 

культурою певного етносу [8].  

Одним з напрямків роботи 

шкільного вчителя є виховна 

робота. Більшою мірою це 

повсякденна діяльність, 

багатогранна і складна. Ми 

виховуємо учнів через призму 

викладання навчального матеріалу 

на заняттях, через систему 

позакласних заходів, через 

взаємодію з родиною, особистим 

прикладом та поведінкою. Але в 

кожному житті є місце святу. Саме 

такі свята залишають найяскравіші 

враження, впливають на 

формування в дитини відношення 

до оточуючого світу. Саме таким 

святом може стати етнографічна 

подорож.  На зіткненні з реальною 

історією легко пробудити інтерес 

до нашого минулого, викликати 

зацікавленість, сформувати 

позитивне ставлення до нього. А це 

перший крок до виникнення тієї 

любові й гордості своєю 

Батьківщиною, з яких потім 

виростає справжній патріотизм.  

У цьому навчальному році мої 

учні завершують навчання у школі. 

Ми подорожували з п’ятого класу. 

Починаючи з невеликих поїздок у 

межах Харківської області, ми 

разом формували навички 

пізнавальної мандрівки. Перший 

крок до пробудження патріотичних 

почуттів – це знайомство з красою 

рідного краю, де поєднується 

багатство природи й дбайливе 

відношення до історичної 

спадщини. Одним із цікавіших 

об’єктів для етнографічних 

екскурсій нашої області є 

археологічний заповідник у 

Верхньому Салтові. Взаємодія 

пошукової краєзнавчої роботи із 

співпрацею з археологічною 

експедицією Харківського 

національного університету імені 

В. Н. Каразіна дало дуже вдалий 

результат – музей, що поєднує 

багатий археологічний матеріал із 

етнографічною експозицією, котрій 

могли б позаздрити і деякі столичні 

музеї. Значною перевагою 

експозиції для роботи з дітьми є 

можливість доторкнутися до 

багатьох експонатів, потримати в 

руках, навіть одягти. Враження від 

відвідування музею настільки 

яскраві, що діти пам’ятають його й 

досі.  
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Із найбільш яскравих спогадів 

про подорожі етнографічно-

історичної спрямованості слід 

виділити екскурсію до садиби 

Тарновських у Качанівці 

(Чернігівська область) і 

найяскравіший фестиваль-свято 

«Легенди стародавнього Києва» у 

парку «Київська Русь». Спочатку 

хочу зупинитися на екскурсії до 

садиби Тарновських. По-перше, це 

найкраще збережена садиба 

Лівобережжя з багатою історією. 

Цікаво, що під час відновлення 

історичного заповідника, активну 

участь у збиранні експонатів брали 

місцеві жителі, чиї діди під час 

революційних подій і розібрали по 

домівках більшість предметів 

побуду з садиби. Кожен куточок 

парку дихає історією і пронизаний 

любов'ю. Умиротворення й 

душевний спокій у поєднанні з 

красою пейзажів наповнюють душу 

піднесеними поетичними 

почуттями. Такі екскурсії сприяють 

формуванню не тільки патріотизму, 

але і естетичних цінностей і 

гуманістичного світогляду. Зовсім 

інше враження викликає 

відвідування парку «Київська 

Русь». Цей історичний заповідник в 

2017 році відсвяткує 10-річний 

ювілей. Побудований з 

урахуванням історичних традицій, 

він відновлює стародавній град 

Ярослава з кріпосним муром, 

будівлями, реконструкцією 

кораблів і зброї ІХ – ХІІІ ст. Парк 

надає широкі можливості для 

ознайомлення з традицією 

слов’янських свят. Програма 

діяльності установи різноманітна, 

останніми роками до заходів 

залучаються професійні артисти й 

каскадери. Вистави дуже яскраві, 

пізнавальні. Якщо й можна навчити 

любити свою Батьківщину, її 

історію, культуру, то 

використовуючи саме такі 

фестивалі, що організовані 

керівництвом парку. Вражаючий 

фестиваль до Дня Незалежності 

України поєднав  інсценування 

подій «Повісті минулих літ», 

яскравий конкурс національного 

костюму, ярмарок народного 

ремесла з презентацією майстер-

класів. Але, на жаль, під час 

фестивалю частіше було чути мову 

іноземців, ніж українську.  

Але, мабуть, найбільший 

інтерес для дітей представляє не 

скільки відвідування представлених 

заходів, скільки можливість 

зануритися в культуру й побут 

українського народу. Одним з 

найцікавіших об'єктів 

етнографічного туризму на 

сьогоднішній день є садиба "Старий 

хутір" у селищі Опішне 

Полтавської області. На території 

садиби розташовані хати 1914 року, 

1928 – 1930 року побудови. 

Відвідувачі можуть пожити в 

умовах українського села. Інтер'єр 

витриманий в історичному стилі. 

Відпочинок за бажанням 

відвідувачів садиби 

супроводжується численними 

екскурсіями по столиці гончарного 

ремесла, музеям-садибам відомих 

майстрів. Неподалік розташоване 

місце найвідоміших археологічних 

розкопок – Бєльське городище. 

Можна замовити проведення 

майстер-класів по народній 

кулінарії, гончарства та інших. Для 



 

 

152 

 

прихильників не самого 

цивілізованого відпочинку є місце 

для кемпінгу. Почуття причетності 

до історії свого народу, можливість 

зануритися в минуле в поєднанні з 

прекрасною природою, екологічно 

чистої народної кухнею сприяють у 

вихованні більше, ніж безліч 

проведених лекцій. 

Висновки. Процес виховання 

патріотичного ставлення до рідної 

країни, до історії та культури 

нашого народу дуже важливий та 

кропіткий. Це багаторічна робота, 

яка повинна спиратися на 

системний підхід, що поєднує 

навчання й виховання, формування 

естетичних поглядів та дбайливого 

ставлення до історії та культури 

українського народу. Формування 

патріотизму, національної гідності, 

почуття гордості за свою країну 

реалізується в процесі вивчення 

майже кожного уроку історії. Але у 

своій роботі вчителеві необхідно 

широко використовувати й 

позаурочні методи виховання, 

практичні заняття, однією з 

найбільш вдалих форм яких є 

етнографічна екскурсія. 
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В статье рассматривается проблема использования этнографической экскурсии с 

целью национально-патриотического воспитания учащихся. Автор представляет анализ 

личного практического опыта работы. 

The problem of using ethnographic trips with the purpose to improve national-patriotic 

pupils' education considered this article. The author presents an analysis of personal practical 

experience. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПРИКЛАДІ ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ 

 
Автор аналізує досвід використання методу проектів у навчально-виховному процесі 

на прикладі шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ» Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізюмської районної ради Харківської області. Реалізація проекту «Шкільна 

газета «ПОРТФЕЛЬ»» надасть учням величезний стимул для саморозвитку і 

самоорганізації. Шкільна газета допомагає становленню особистості дитини. 

 

Постановка проблеми. 
Сучасні тенденції розвитку 

українського суспільства призвели 

до трансформації системи 

цінностей і пріоритетів 

підростаючого покоління. У зв’язку 

з цим виникає потреба в організації 

виховання школярів, яке покликане 

формувати у них морально-етичну 

позицію. Формуванню морально-

етичної позиції старших підлітків 

сприяє соціальний досвід, який 

складається з практичних навичок 

участі в суспільному житті. Такий 

досвід набувається як під час 

навчання, так і в позакласній 

виховній роботі, зокрема при 

випуску шкільної газети. 

Розгортання проектної роботи 

щодо шкільної газети дає змогу 

створити демократичну атмосферу, 

залучити учнів до обговорення 

важливих для них проблем і до 

прийняття рішень. 

Для ефективної роботи не 

тільки редакції, а й усіх, хто в тій 

чи іншій формі бере участь у 

випуску газети, дуже важливо 

відчути значимість колективного 

зусилля. Навчатися бути вільним − 

важка праця. Але в умовах 

колективного обговорення 

можливого майбутнього, школярі 

досить швидко і, головне, 

самостійно знаходять цікаві 

рішення. Саме така форма роботи 

редакції шкільної газети 



 

 

154 

 

«ПОРТФЕЛЬ» зацікавила як дітей, 

так і вчителів. 

Історіографія проблеми. В 

праці російського публіциста 

О. П. Гостомислова «Детская 

журналистика: хозрасчётные газета 

и журнал в школе» поряд з 

аргументацією важливості шкільної 

преси у навчанні та вихованні 

підростаючого покоління 

узагальнено досвід автора, який 

довгий час викладав журналістику 

учням школи № 264 м. Санкт-

Петербург [1]. Журналіст, 

громадський та державний діяч 

О. Я. Школьник наголошує на 

важливості шкільної преси у 

процесі соціалізації підлітка, 

описує оптимальну модель 

соціального виховання підлітків на 

основі використання педагогічного 

потенціалу дитячої преси, визначає 

організаційоно-педагогічні умови 

соціального виховання підлітків в 

процесі створення дитячої преси 

[2]. В збірнику «Путівник у 

медіапросторі шкільної преси», 

укладачем якого є 

Ю. М. Скоробогач, наводяться 

практичні рекомендації щодо 

організації шкільної преси [3]. 

Метою дослідження є 

узагальнення досвіду використання 

методу проектів у навчально-

виховному процесі на прикладі 

шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ» 

Іванчуківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Ізюмської 

районної ради Харківської області.  

Відповідно де мети було 

поставлено наступні завдання 

дослідження:  

 проаналізувати 

використання методу проектування 

під час організації шкільної газети;  

 узагальнити досвід 

використання методу проектів у 

навчально-виховному процесі на 

прикладі шкільної газети 

«ПОРТФЕЛЬ» Іванчуківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізюмської районної ради 

Харківської області. 

Виклад основного матеріалу. 

Ідея створення шкільної газети в 

Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Ізюмської райради належить 

вчителю історії В. П. Владикіну. 

Восени 2009 р. було проведено 

«круглий стіл» за темою 

«Необхідність змін учнівського 

самоврядування в школі». Метою 

проведення зборів було вироблення 

і прийняття колективного рішення з 

виникаючих проблем, за 

визначенням видів діяльності 

дитячого колективу, виходячи з 

інтересів учнів. На зборах було 

визначено, що в школі буде 

створено газету і було обрано назву 

майбутньої газети («ПОРТФЕЛЬ»). 

Також на початковому етапі було 

проведено SWOT-аналіз 

(порівняння позитивних та 

негативних впливів). 

Отже, було сформовано група 

старшокласників зацікавлених у 

створенні шкільної газети. 

Розгортання проектної роботи щодо 

шкільної газети дало змогу 

створити демократичну атмосферу, 

залучити учнів до обговорення 

важливих для них проблем і до 

прийняття рішень.  

Щоб видавати і поширювати 

газету насамперед потрібна 
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відповідальна та сильна команда. 

Основою цієї команди стали 

представники шкільного 

самоврядування. Ця творча команда 

створила кореспондентську 

мережу, у якій, крім постійного 

складу редакції шкільної газети, у 

підготовці й випуску брали участь й 

інші особи. Результатом творчої 

команди шкільного самоврядування 

стала шкільна газета 

«ПОРТФЕЛЬ», матеріали якої 

оформлюються на шкільному 

комп’ютері обсягом 4, 8 чи 

сторінки, а роздруковується на 

шкільному кольоровому принтері 

за допомогою програми ClickBook 

Printer.  

Щоб газета справляла на 

читача приємне враження, у неї, 

наприклад, має бути:  

 Назва газети – одне із 

самих головних завдань, від якої 

залежить не тільки тематика 

майбутнього видання, але і його 

доля. Назва несе в собі багато 

значеннєвого навантаження. 

Наприклад, шкільна газета 

«ПОРТФЕЛЬ». Ця назва відбиває 

прагнення учнів зібрати 

якнайбільше знань та інформації. 

Також символом учня є портфель, а 

символом Іванчуківської ЗОШ І−ІІІ 

ступенів – газета «ПОРТФЕЛЬ».  

 Оригінальний і свіжий 

зміст.  

 Самостійні погляди. Дуже 

важливі переконання газети, її 

позиція з того чи іншого питання.  

 Привабливий голос. Голос 

газети − це тон, заданий загальним 

стилем її матеріалів.  

Наступним кроком реалізації 

проекту стало вивчення досвіду 

організації шкільних газет. 

За основу газети 

«ПОРТФЕЛЬ» було взято: 

- газету «Ліцеїст» Ізюмського 

професійного ліцею; 

- газету «Істфаківець» 

Історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. 

В ході практичної реалізації 

проекту було розроблено 

Положення про шкільну газету, 

розподілено обов’язки, визначено 

джерело фінансування газети.  

В грудні 2009 р світ побачив 

перший номер газети. 

Важливим елементом у 

створенні умов для особистісного 

розвитку є формування ідеї 

спадкоємності. Коли випуск газети 

починає сприйматися як шкільна 

традиція і члени редакції беруть 

участь у підготовці нового 

покоління − проект вже не потребує 

зовнішньої підтримки. 

Перше покоління редакції 

шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ» 

2009/2010 навчального року 

(Бурлака Марія, Смага Дарья, 

Турко Аліна, Лісняк Ярослав) не 

просто заснувала шкільну газету 

«ПОРТФЕЛЬ», а створили умови 

для самореалізації особистості 

шляхом вільного висловлювання 

для майбутніх поколінь редакції 

газети. Тому наступність їх думок 

уже прослідковується у випусках 

газет другого покоління редакції 

шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ» 

2010-2011 років (Куріна Діанна, 

Мантула Анна, Харитонова Анна). 

Ця творча група підготувала третє 

покоління редакції шкільної газети 
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«ПОРТФЕЛЬ» (Мантула Катерина, 

Михайліченко Лариса, Череватова 

Тетяна), яке передало досвід роботи 

редакційної команди наступникам 

(Ткаченко Світлана, Петухова 

Настя, Федоряка Артем, Федоряка 

Денис). 

Розповсюдження газети 

здійснюється шляхом продажу. До 

речі, газета «ПОРТФЕЛЬ» 

розповсюджується серед читачів на 

платній основі. І це правильно. 

Таким чином редакція газети 

розуміє, що чим краще вона працює 

тим більше буде куплено газет. 

Ціна на кожен випуск визначається 

з врахуванням всіх витрат (папір, 

фарба для принтера). 

Результатом роботи шкільної 

газети «ПОРТФЕЛЬ» є участь у 

Всеукраїнському національному 

конкурсі шкільних газет у 

м. Миколаєві: шкільна газета 

«ПОРТФЕЛЬ» − лауреат ХІІІ 

Національного конкурсу шкільних 

газет (2010 р.), лауреат ХV 

Національного конкурсу шкільних 

газет (2012 р); лауреат ХVІ 

Міжнародного національного 

конкурсу шкільних медіа (2013 р.). 

В 2014 р. за підсумками XVІІ 

Міжнародного конкурсу шкільних 

газет шкільна газета Іванчуківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів «ПОРТФЕЛЬ» 

стала переможцем в номінації 

«Висвітлення теми законності та 

правопорядку». 

Майже за 5 років існування 

було випущено 25 номери газети та 

4 спеціальних випуски газети (2 до 

Дня Перемоги і по 1 в ході 

реалізації проектів «Наше майбутнє 

– це здорова нація» (направлений 

проти тютюнопаління) та «В гості 

до ялинки»). 
Висновки. Таким чином, 

випуск шкільної газети як творча 

колективна праця сприяє активній 

участі підлітків у позакласній 

роботі загальноосвітньої школи. Це 

вид суспільної діяльності, що 

допомагає учням випробувати різні 

соціальні ролі та проявити і 

відстоювати свою морально-етичну 

позицію. 

Набутий досвід участі дає 

можливість в майбутньому бути 

більш активними громадянами, 

тобто брати участь в громадському 

житті на місцевому рівні і в житті 

суспільства в цілому.  
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Автор анализирует опыт использования метода проектов в учебно-воспитательном 

процессе на примере школьной газеты «ПОРТФЕЛЬ» Иванчуковской 
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общеобразовательной школы І-ІІІ степеней Изюмского районного совета Харьковской 

области. Реализация проекта «Школьная газета «ПОРТФЕЛЬ»» стимулирует 

саморазвитие и самоорганизацию учеников. Школьная газета помогает становлению 

личности ребенка. 

The author analyzes the experience of using a method of projects in the educational process 

by the example of the school newspaper «PORTPHEL» Ivanchukovskoy comprehensive school of 

I-III degrees Izyum regional council of Kharkiv region. The project «School Newspaper 

«PORTPHEL», encourages self-development and self-organization of students. School 

newspaper helps the formation of the child's personality - a free, thinking, tolerant. 
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РОЛЬ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ 
ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
 

Нині в українському 

суспільстві простежується 

тенденція, пов’язана зі зростанням 

політичного відчуження. Проявами 

відчуження є конформізм, 

соціальна апатія, абсентеїзм, 

відсутність інтересу до політичних 

знань, подій, відмова від виконання 

громадянського обов’язку як форма 

протесту проти політики, влади, її 

лідерів. З огляду на це, проблеми 

формування демократичної, 

правової держави ставлять на 

перше місце задачу становлення 

особистості молодої людини як 

суб’єкта свідомої політичної 

діяльності, активного громадянина, 

який використовує свої права, має 

активну життєву позицію, 

усвідомлює причетність до подій, 

що відбуваються в державі. У 

формуванні невідчуженої 

особистості ключову роль мають 

посісти освітні заклади.  

Для вітчизняного 

суспільствознавства політичний 

вимір освіти відносно нова тема. 

Лише в останні роки, особливо в 

період розробки проекту 

Національної доктрини розвитку 

освіти, питання освітньої політики, 

в першу чергу державної, набули 

певного розголосу та стали 

привертати більше уваги з боку 

дослідників. Оригінальні ідеї щодо 

цього можна віднайти в роботах 

Н. Єфтєні [1], А. Мінаєва [2], 

Г. Стасюка [3], І. Фещенка [4]. 

Звернення до існуючих 

теоретичних розробок з цієї 

проблеми показує, що висвітлення 

процесу відтворення молоддю 

політичного досвіду, певної 

системи норм, цінностей і 

установок політичної діяльності та 
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політичних відносин, а також 

вивчення тенденцій та пошук 

шляхів подолання політичного 

відчуження молодого покоління 

належать до числа актуальних 

теоретичних проблем, але 

досліджених досить фрагментарно. 

Також актуальним залишається 

питання визначення впливу освіти 

на процес подолання політичного 

відчуження.  

На політичну поведінку молоді 

у сучасних реаліях впливають два 

основних фактори: зростання 

суспільної потреби в активному її 

включенні в політичний процес та 

політичне відчуження, що 

знаходить своє відображення у 

відсутності інтересу до політики, 

політичному нігілізмі, абсентеїзмі, 

різноманітних протестних формах 

поведінки, неконструктивізмі, 

недовірі до влади тощо. Однією з 

причин зростання цих негативних 

факторів є недостатня обізнаність 

молоді в закономірностях 

політичного розвитку. Соціологічні 

дані останніх років демонструють, 

що у більшості молодих 

респондентів відсутнє чітке 

розуміння структур і функцій 

інститутів виконавчої, законодавчої 

і судової влади, механізмів їх 

взаємодії [4]. Інша проблема, що 

постала на сучасному етапі, 

пов’язана з тим, що досить значним 

джерелом отримання інформації 

про суспільно-політичні процеси 

стає Інтернет та електронні ЗМІ, у 

результаті чого отримані молоддю 

знання є безсистемними, 

невпорядкованими, еклектичними. 

Досить часто наукові знання 

витісняються неперевіреною, 

науковоподібною інформацією, яка 

не піддається молоддю критичному 

аналізу. 

З огляду на це, важливим 

показником ефективності 

функціонування суспільства має 

стати освіта. При цьому освіта як 

соціальний інститут здійснює як 

пряму, так і латентну політичну 

соціалізацію особистості. Пряма 

відбувається завдяки організації 

інформаційного процесу з 

вираженою ідеологією (вивчення 

суспільно-гуманітарних дисциплін, 

виховні, патріотичні заходи тощо). 

Латентна здійснюється через 

організацію інтерактивних 

процесів, завдяки яким 

засвоюються соціальні ролі та 

форми поведінки. За другим 

напрямком, в процесі політичної 

соціалізації особистість виступає не 

пасивним об’єктом впливу 

політичної системи, а активним 

учасником. Її активність у взаємодії 

з владою обумовлена інтересами, 

здатністю діяти усвідомлено. 

Перетворенню індивіда на свідомий 

та активний суб’єкт політики 

відповідає така система політичної 

соціалізації, що не тільки задає 

йому мотивацію до активності та 

створює умови і можливості для 

участі в політичному житті, але й 

водночас забезпечує індивіда 

необхідним обсягом знань і 

навичок практичної діяльності, 

формує у нього здатність розуміти 

політичну дійсність. 

Освітні заклади на сьогодні є 

найбільш позитивно діючими 

агентами подолання політичного 

відчуження в українському 

суспільстві. Політологічні 
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дослідження довели, що чим вищий 

рівень освіти людини, тим більше 

вона є політично орієнтованою, і 

схильною до демократичних 

орієнтацій, настанов і вчинків: 

сильно розвинене почуття 

обов’язку брати участь в 

політичному житті; сильне почуття 

ефективності власної політичної 

участі (вважає, що може впливати 

на політичний процес і що для неї 

відкритий доступ до політичної 

влади); чим вища освіта громадян, 

тим більше вони цікавляться 

політикою і тим більше вони 

залучені до неї. На думку 

А. Щербініна, політична освіта 

може зіграти двояку роль. З одного 

боку, вона здатна послужити 

найважливішим механізмом 

підтримки цілісності існуючого 

політичного світу, подолання 

негативних екзогенних факторів і 

приборкання руйнівних 

схоластичних тенденцій. З іншого 

боку – вона сама нерідко стає 

каталізатором руйнівних процесів 

[5, с. 42]. Суперечливість впливу 

освіти на процес політичної 

соціалізації полягає з одного боку, в 

зростанні її ролі в реалізації 

соціальної поступальності поколінь 

в умовах модернізації, а з іншого, у 

зростанні неузгодженості її зусиль з 

іншими факторами соціалізації – як 

стихійними (несприятливі 

соціально-економічні умови), так і 

планомірними (вплив ЗМІ як засобу 

свідомо організовуваного впливу). 

Вагоме місце освіти у процесі 

подолання політичного відчуження 

ставить високі умови щодо її 

змісту. Подолати політичне 

відчуження можна лише базуючись 

на культурних традиціях народу та 

її сучасних досягненнях. Тому не 

дивно, що одним із принципів 

Державної національної програми 

«Освіта» («Україна XXI століття») 

є національна спрямованість освіти, 

що полягає у невіддільності освіти 

від національного ґрунту, її 

органічному поєднанні з 

національною історією і народними 

традиціями. Варто властивими 

формами з раннього віку 

закріплювати знання про символіку 

держави (прапор, герб, гімн), 

поширити знання про історію 

країни з найдавніших часів, 

сутність політичної влади і 

політичних режимів, виборчих і 

партійних систем тощо [6]. 

Визначальну роль у політичному 

вихованні має відігравати 

запровадження суспільно-

політичних дисциплін у вищих 

навчальних закладах, які 

сприятимуть утвердженню 

гуманістичної моралі та 

формуванню поваги до таких 

цінностей, як свобода, рівність, 

справедливість тощо. Значним 

досягнення у цьому плані є те, що 

політологію нині вивчають в усіх 

вищих закладах освіти України та в 

середніх спеціальних навчальних 

закладах [7, с. 509]. Наявність 

політичних знань, умінь та 

готовність застосовувати їх на 

практиці є необхідною умовою 

успішної взаємодії особистості з 

іншими людьми та державою, а 

також основою розуміння 

політичних процесів. У підсумку це 

забезпечує діалектичну взаємодію 

традицій та новацій в 

індивідуальній та суспільній 
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свідомості, що сприятиме 

подоланню відчуження. 

Таким чином, освіта є 

найбільш пріоритетним каналом 

впливу на молодь. Політична освіта 

закладає основи в розвитку 

громадянських якостей та 

самовизначення особистості в 

реальних соціально-політичних та 

економічних умовах. Очікуваним 

результатом політичної освіти та 

виховання молоді в Україні має 

бути формування громадянина, 

якому властиві шанування ідеалів 

свободи, рівності, справедливості, 

відчуття власної гідності й 

готовність до захисту прав, 

дотримання чинних норм і законів, 

потреба в ефективній і стабільній 

політичній системі, здатність 

визначати проблеми суспільного 

життя, бажання і вміння їх 

розв’язувати. 

Джерела та література: 

1. Єфтєні Н. М. Вплив 

політичної освіти на соціалізацію 

особистості / Н. М. Єфтєні. – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/ha

ndle/11300/347/Efteni%20Vplyv%20

pol2.pdf?sequence=1 

2. Минаев А. Проблема 

отчуждения в современном 

обществе: предпосылки и 

проявления (на примере высшей 

школы Украины) / А. Минаев // 

Історична панорама. Зб. наукових 

статей ЧНУ. Спеціальність 

«Історія». – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 

Вип. 11. – С. 142-168 

3. Стасюк Г. Є. Освіта як 

чинник державотворення: автореф. 

дис… канд. філос. Наук / Г. Є. 

Стасюк. – К., 2008. – 20 с. 

4. Фещенко І. О. Політична 

освіта як чинник політичної 

соціалізації молоді / І. О. Фещенко. 

– [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pa

ges/vyp15/feshhenko_tezi_2-e.pdf 

5. Щербинин А. И. Что же 

будет с Родиной и с нами? 

(Предвзятые заметки о российской 

политической науке и проблемах 

образования) / А. И. Щербинин // 

Полис. 2003. – № 4. – С. 38-45. 

6. Державна національна 

програма «Освіта» («Україна XXI 

століття»). – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/ 

7.Політологічний 

енциклопедичний словник. – К.: 

Генеза, 2004. – 736 с. 
 

 

УДК 94 (100)     

Григор’єва О. М., вчитель 
математики, спеціаліст ІІ категорії 
Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Ізюмської районної ради Харківської 
області 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/347/Efteni%20Vplyv%20pol2.pdf?sequence=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/347/Efteni%20Vplyv%20pol2.pdf?sequence=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/347/Efteni%20Vplyv%20pol2.pdf?sequence=1
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/feshhenko_tezi_2-e.pdf
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/feshhenko_tezi_2-e.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/


 

 

161 

 

ВНЕСОК МАТЕМАТИКІВ У ДОСЯГНЕННЯ ПЕРЕМОГИ 
У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 

Постановка проблеми. 

Радісно та урочисто відзначає наша 

держава свято Перемоги – одного з 

найяскравіших та пам’ятних днів у 

її літопису. Друга світова війна дала 

безліч прикладів героїзму та 

самопожертви людей у боротьби з 

агресором. Академік 

А. П. Александров сказав: «У 

період Великої Вітчизняної війни 

багато вчених воювали, а інші 

напружено працювали в тилу в 

інститутах і на заводах, в різних 

експедиціях , а також у фронтових 

умовах» [5, с. 47 ]. Труднощі 

роботи у фронтових умовах не 

знижували напруги творчих 

пошуків, не лякали вчених. У ті 

важкі дні досліджень вони вважали 

своїм патріотичним обов’язком 

бути там, де цього вимагали 

інтереси захисту Батьківщини. 

Мета статті – висвітлити 

внесок математиків у досягнення 

перемоги у Другій світовій війні. 

Виклад основного матеріалу. 

Видатний математик М. В. Келдиш 

(1911 – 1978) очолюваний ним 

колектив учених досліджували 

причини флаттера і шиммі. 

Створена вченими математична 

теорія цих небезпечних явищ 

допомогла радянській авіаційній 

науці вчасно захистити конструкції 

швидкісних літаків від появи таких 

вібрацій. У результаті наша авіація 

під час війни не знала випадків 

руйнувань літаків через неточний 

розрахунок їхніх конструкцій. Тим 

самим були врятовані життя 

багатьох льотчиків і бойові машини 

Збройних сил. 

У квітні 1942р. колектив 

математиків під керівництвом 

засновника конструктивної теорії 

функцій дійсної змінної і першої 

аксіоматики теорії ймовірностей 

академіка С. Н. Бернштейна (1880 – 

1968) розробив і обчислив таблиці 

для визначення місцезнаходження 

судна по радіопеленгах. Таблиці 

прискорювали штурманські 

розрахунки приблизно в 10 разів. У 

1943 р. були підготовлені 

штурманські таблиці, що знайшли 

широке застосування в бойових 

діях далекої авіації, значно 

підвищили точність літаководіння. 

Штаб авіації далекої дії, даючи 

високу оцінку роботі математиків, 

відзначив, що в жодній країні світу 

не були відомі таблиці, рівні цим по 

своїй простоті й оригінальності. 

Необхідність випуску 

величезної маси однорідної 

продукції, з яким неминуче 

пов’язане військове виробництво, 

привела до постановки задачі 

виняткової важливості: перевірка 

якості великих кількостей 

однорідних виробів. При її рішенні 

виникали труднощі двоякого 

характеру: по-перше, перевірка 

якості кожного виробу вимагає 

деякого часу і, по-друге, перевірка 

якості деяких виробів призводить 

до їх псування. Нерідко перевірка 

якості одного-єдиного виробу 

вимагає незрівнянно більшого часу, 

ніж його виготовлення. Так, 
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виготовити патрон для гвинтівки на 

відповідному автоматі можна за 

малу частку хвилин, а перевірка 

якості вибухівки призводить до 

його неминучого псування. Як бути 

в умовах, коли продукція вкрай 

потрібна, а робочої сили бракує? 

Вихід було знайдено: використання 

статистичних методів контролю за 

якістю продукції. Під час війни 

цими питаннями займалися багато 

математиків у СРСР, у тому числі 

видатний математик, академік 

А. М. Колмогоров (1903 – 1987). 

Розроблені ним ідеї лягли в основу 

важливої прикладної області теорії 

ймовірностей – теорії статистичних 

методів приймального контролю. 

Колектив кафедри теорії 

імовірностей МДУ під 

керівництвом А. М. Колмогорова за 

завданням Головного 

артилерійського керівництва 

збройних сил проводив великі 

дослідження з розробки теорії 

артилерійського обстрілу і 

створення таблиць обстрілу. У 

стислий термін була вирішена 

задача про найвигідніше 

розсіювання снарядів по площах і 

цілях, положення яких відомо з 

малою точністю. Математична 

розробка цього питання дала 

можливість розраховувати 

оптимальні способи ведення 

артилерійського вогню, у 2 – -3 

рази підвищити ефективність 

обстрілу по площах і цілях, що не 

спостерігаються, і знизити в такий 

спосіб витрати снарядів, 

необхідних для ураження цілі. 

У другій половині 1942 р. 

професор Б. В. Гніденко, 

доповнюючи роботу академіка 

А. М. Колмогорова з теорії 

артилерійського обстрілу, 

спеціально розглянув питання про 

теоретично оптимальну середню 

витрату снарядів для ураження цілі. 

Отримані вченими результати 

допомогли підвищити влучність 

обстрілу і тим самим збільшити 

ефективність дії артилерії, яку 

заслужено називали «богом війни». 

Відомий геометр професор 

С. В. Хвалько (1898 – 1963) 

розробив теорію приладів 

керування артилерійським вогнем 

[1, с. 578]. 

У роки війни активну участь у 

теоретичних і експериментальних 

дослідженнях, зв’язаних з 

обороною країни, брав математик 

Ф. Р. Гантмахер (1908 – 1964). 

Успіхи нової зброї – реактивних 

снарядів – поставили низьку 

важливих проблем, серед яких 

особливе місце посіла задача 

розсіювання цих снарядів. Ця 

задача стала однією з основних у 

новій науковій дисципліні – 

зовнішній балістиці реактивних 

снарядів. Ф. Р. Гантмахер розробив 

наукові основи нової дисципліни і 

створив новий навчальний курс, 

який він читав протягом багатьох 

років. Він брав активну участь у 

теоретичних і експериментальних 

дослідженнях, присвячених 

підвищенню купчастості 

реактивних снарядів. Ці 

дослідження привели до створення 

нових реактивних снарядів 

поліпшеної купчастості, що були 

прийняті на озброєння. За цю 

діяльність Гантмахер був 

нагороджений орденом Червоної 

Зірки. За цикл робіт із зовнішньої 
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балістики він був визнаний гідним 

Державної премії 1-го ступеня. 

Блокадну зиму 1941 – 1942 

років провів А. А. Марков (1903 – 

1979) [4, с. 284], не раз 

перебуваючи на грані голодної 

смерті і непохитно розділяючи з 

усіма жителями міста загальні 

незгоди. Працюючи в той час у 

Ленінградському університеті, він 

звертається до прикладної 

математики – займається теорією 

пластичності, що мала тоді велике 

оборонне значення. Багато 

математиків воювали на фронтах 

Великої Вітчизняної війни.  

Викладач кафедри 

математичного аналізу 

Саратовського університету Г. М. 

Положій (1914 – 1968) початок 

війни з нацистською Німеччиною 

зустрів командиром стрілецького 

взводу. В жорстких боях під 

Нелідовим Положій був важко 

поранений. Після довготривалого 

перебування в госпіталі він 

демобілізувався та повернувся у 

свій університет, де знову розпочав 

наукову та педагогічну діяльність. З 

1949 р. працював у Київському 

університеті. Член-кореспондент 

АН СРСР. О. В. Погорєлов, 

академік АН УРСР, академік АН 

СРСР, Королюк В. С. академік АН 

УРСР, Космодаміанський О. С. 

академік АН УРСР, академік АН 

СРСР, Ляшко І. І. академік АН 

УРСР, Пухов Г. Є. академік АН 

УРСР, Петров О. З. академік АН 

УРСР, та багато інших [3, с. 188-

301]. 

Висновок.Тут згадано далеко 

не всіх із них. На жаль, цей огляд 

не може охопити всіх, хто зробив 

свій внесок у наближення перемоги 

над ворогом. 
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Труднощі роботи у фронтових умовах не знижували напруги творчих пошуків, не 

лякали вчених. У ті важкі дні досліджень вони вважали своїм патріотичним обов’язком 

бути там, де цього вимагали інтереси захисту Батьківщини. 

В статье анализируется вклад математиков у победу во Второй мировой войне. 

Трудности работы в фронтовых условиях не снижали напряжения творческих поисков, не 

пугали ученых. В те тяжелые дни исследований они считали своим патриотическим 

долгом быть там, где этого требовали интересы защиты Родины. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ ЯК НАУКИ 

Стаття присвячена проблемам методики викладання географії в школі. 

Розглядаються основні компоненти і організація процесу викладання географії в школі. 

Досліджуються також проблеми, методи і мета викладання і їх відображення в 

навчальному процесі школи. 

Ключові слова: географія, викладання, методика, мета, засоби навчання, 

педагогічний експеримент, виховання. 

 

1. Предмет і проблеми 

методики навчання географії 

Методика навчання географії – 

одна з педагогічних наук. Головний 

предмет її вивчення – громадський 

процес навчання основам географії 

з елементами суміжних наук, таких 

як економіка, геологія, екологія 

тощо. 

Процес навчання географії має 

свої конкретні особливості. 

Найважливіші завдання 

методики навчання географії: 

1. Відбір знань про природно-

наукових засадах раціонального 

природокористування, про охорону 

навколишнього середовища; 

розробка прийомів формування цих 

знань. 

2. Розробка теоретичних і 

методичних питань методичної 

науки (положення в системі 

педагогічних наук, зв'язок з 

практикою). 

3. Вивчення закономірностей 

розвитку, використання методів 

дослідження, умов підвищення 

ефективності методичних 

досліджень, зіставлення навчання і 

наукового пізнання [2,c. 25]. 

Проблеми методики 

викладання географії: 

1. Мета навчання, тобто 

навіщо вчити географії. 

2. Який зміст шкільної 

географії, тобто чому вчити. 

3. Які методи і форми 

навчання, тобто як вчити. 

4. Які засоби навчання 

географії, тобто за допомогою чого 

вчити. 

Методика викладання 

географії є педагогічною наукою, 

побудованої з урахуванням вікових 

особливостей. Одна з центральних 

завдань вдосконалення змісту 

географічної освіти полягає в тому, 

щоб повніше відобразити сучасний 

рівень розвитку і досягнення 

системи географічних наук. Це 

виразилося в економічній, 

екологічних і гуманітарної 
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спрямованості змісту освіти, 

інтеграції фізико-географічних і 

економіко-географічних знань. 

Засоби навчання завжди 

залежать від обраних методів 

навчання. Це можуть бути 

статистичний, польовий, 

демографічний та інші методи. 

Методика викладання 

географії тісно пов'язана з 

дидактикою, яка утворює загальну 

наукову основу методики всіх 

навчальних предметів. 

Дидактика як загальна теорія 

процесу навчання не може успішно 

розвиватися без узагальнення 

закономірностей навчання всіх 

навчальних предметів. 

Методика навчання географії 

пов'язана з психологією (знання 

закономірностей психіки допомагає 

знайти найбільш ефективні засоби і 

методи навчання та виховання) [4, 

c. 57]. 

2. Методи в методиці 

навчання географії. 

Вчительські колективи ведуть 

розробку актуальних проблем 

навчання і виховання учнів. 

I. Теоретичні методи 

дослідження спрямовані на 

створення узагальнення, 

встановлення і формулювання 

закономірностей вивчення явищ і 

процесів. виділяються: 

1. Системно-структурний 

підхід, який полягає в тому, що 

предмет дослідження розглядається 

в якості цілісної системи, яка 

складається з взаємозв'язаних 

елементів. Даний підхід передбачає 

визначити цілі, відбір змісту, 

методів і засобів навчання уроку, 

оцінку ефективності уроку. 

2. Типологічний підхід – 

здійснюється угруповання 

досліджуваних об'єктів і явищ, 

виділяються істотні ознаки кожної 

групи. Він знаходить застосування 

при дослідженні всіх проблем 

методичної науки. 

3. Математичні методи 

дослідження – не обмежуються 

проведенням розрахунків. Головна 

їхня функція – виявлення і 

пояснення складних взаємозв'язків і 

закономірностей педагогічних 

явищ. 

4. Дослідницький метод – всі 

досліджувані явища розглядаються 

в розвитку і зміні в часі. Цей метод 

допомагає залучати дані історико-

методичних досліджень при 

вивченні проблем сучасної 

методики навчання географії. 

5. Метод моделювання – 

полягає в тому, що в простій і 

доступній формі об'єкт стає 

моделлю більш складного об'єкта, 

іменованого прототипом. Приклад 

– модель земної кулі. 

II. Емпіричні методи 

дослідження поділяються на: 

1.) вивчення практики;  

2.) педагогічний експеримент. 

Емпіричні методи дослідження 

тісно пов'язані з практикою школи. 

Зазвичай застосовується кілька 

методів, частка кожного залежить 

від завдань дослідження. При їх 

використанні необхідно засвоїти 

мета вивчення практики школи, 

скласти план цього вивчення, 

підготувати тематичні роботи, 

розробити схему спостереження на 

уроці, скласти схему для учнів і 

вчителів тощо. 

Педагогічний експеримент 
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буде поділятися на природний і 

лабораторний. Його 

використовують, щоб визначити:  

1) наявність певної для учнів 

той чи інший навчальний матеріал, 

який дослідник вважає за потрібне 

включити в зміст курсу,  

2) ефективні нові способи 

вивчення питань шкільної 

географії, нові наочні посібники та 

їх стан. 

Перша умова експерименту – 

продумана гіпотеза або наукова 

пропозиція, яку треба довести. 

Воно включає:  

1) знання і вміння, які повинні 

бути засвоєні;  

2) найбільш раціональні 

методи, форми і засоби навчання. 

Друга умова ефективності 

експерименту – створення 

навчально-методичних матеріалів 

(навчальних текстів, питань і 

завдань для учнів, роздаткового 

дидактичного матеріалу), за 

допомогою яких ведеться навчання. 

Головний критерій цінності 

нових методичних пропозицій (по 

вдосконаленню змісту, методів, 

форм, засобів навчання) – 

позитивні зрушення в знаннях і 

уміннях учнів, їх пізнавальних 

процесів і емоційно-ціннісній 

сфері. Тому необхідне створення 

вимірювальних матеріалів, що 

дозволяють відзначити ці зрушення 

(тематичні роботи, плани 

спостережень за учнями, анкети для 

учнів і вчителів та ін.). 

Поширеною формою 

педагогічного експерименту є 

виділення особливих класів 

(експериментальних і 

контрольних). 

Вивчення практики 

підрозділяється на:  

1) спостереження процесу 

навчання;  

2) анкетування вчителів, учнів, 

батьків;  

3) вивчення шкільної 

документації;  

4) письмові тематичні роботи;  

5) метод експертів. 

МЕТА ГЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ В ШКОЛІ 

1. Мета навчання географії в 

школі 

Головним питанням методики 

викладання географії є питання про 

мету навчання (тобто питання: 

Навіщо вчити?). Від нього залежить 

структура і зміст курсу географії, 

спрямованість навчання, методи, 

форми організації навчального 

процесу. 

Мета навчання пов'язана з 

головною умовою навчання і 

виховання в школі – формуванням 

всебічно розвиненої особистості з 

урахуванням змісту, проблематики 

та методів дослідження 

географічної науки [2, c. 105]. 

Географія – єдиний предмет у 

школі, який розглядає природні та 

суспільні об'єкти і явища, завдяки 

чому цілі цього навчального 

предмета дуже широкі. 

Специфічним внеском географії в 

особистість учня є вивчення 

проблем взаємодії природи і 

суспільства, екологічне виховання 

кожного члена суспільства, 

особиста установка на дбайливе 

ставлення до навколишнього 

середовища. Наступне положення 

пов'язане з екологічною освітою 

школярів, яке розкриває аспекти 
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ринкового господарства, концепцію 

підприємницької діяльності, стан і 

шляхи вирішення економічних і 

соціальних проблем свого краю. 

Третє положення – це просторові 

аспекти розвитку природи, 

суспільства, господарства, розгляд 

яких становить специфіку 

географії. Четверте положення 

полягає в тому, що населення 

активно бере участь в суспільно-

політичному житті. Четверте 

положення – це комунікативна 

функція географії, яка необхідна 

для свідомого сприйняття засобів 

масової інформації, для контактів 

між людьми різних 

національностей і рас, які 

проживають в різних соціально-

економічних умовах, для 

налагодження економічних 

контактів, туризму тощо [1, c. 48]. 

Мета навчання географії в 

школі: 

1. Розкрити географічну 

картину світу, що включає природу, 

населення, господарство, дати 

розуміння територіальних 

відмінностей навколишнього світу, 

їх об'єктивного характеру і 

значення для життя людей. 

2. Виробити в учнів наукові 

погляди на взаємозв'язок природи і 

суспільства і на просторові 

особливості цього взаємозв'язку. 

3. Сприяти моральному 

вихованню учнів, формувати у них 

любов до Батьківщини, широкий 

погляд на світ і інші народи. 

4. Розкрити природно-наукові, 

техніко-економічні та соціально- 

економічні основи суспільного 

виробництва, охорони природи та 

раціонального 

природокористування в якості бази 

для успішної участі в виробництві, 

громадському житті і для 

правильної поведінки в природі. 

5. Зробити внесок у трудове 

виховання і профорієнтацію, 

допомогти в виборі життєвого 

шляху. 

6. Сприяти формуванню у 

школярів екологічної свідомості, 

любові до природи, емоційного 

ставлення до екологічних проблем. 

7. Сформувати у школярів 

географічну культуру, інтерес до 

географічних знань, уміння 

користуватися картою, 

довідниками, вести спостереження 

на місцевості, підготувати до 

самоосвіти в області географії та 

суміжних наук. 

8. Розвивати географічне 

мислення як один із проявів 

діалектичного мислення, тобто 

навчити їх мислити комплексно і 

просторово, вирішувати доступні 

географічні проблеми. 

9. Допомогти за рахунок 

географії задовольняти інтереси і 

потреби особистості учня: 

допитливість, активність, 

взаємодопомога, доброту та ін. 

Мета навчання може бути 

здійснена тільки при широкому 

використанні методів і форм 

навчання, що розвивають 

пізнавальну самостійність [3]. 

2. Зміст географічної освіти 

К.Д. Ушинський, великий 

педагог-новатор, писав, що 

«наукове та педагогічне викладання 

науки – дві різні речі» і «педагоги 

всіх країн діяльно трудяться над 

переробкою наукових систем в 

педагогіці». Близькі думки 
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висловив М.М. Баранський, 

вважаючи, що «географія як 

шкільна дисципліна відрізняється 

від географії як науки не тільки 

загальним охопленням матеріалу, 

але і його послідовністю, яка в 

науці диктується виключно логікою 

самої науки, а в шкільному 

предметі – значною мірою, а часом 

і переважно - особливими 

методичними міркуваннями». 

Перша проблема розробки 

шкільних курсів – знайти базовий 

зміст освіти з географії, тобто 

виділити той мінімум змісту, який 

був би достатній для виконання 

кожним школярем загально-

соціальних функцій. 

Друга постійно існуюча 

проблема – поєднати два 

діалектично протилежних 

принципів діалектики: науковість і 

доступність навчального матеріалу. 

До можливих шляхів 

сполучення науковості та 

доступності навчального матеріалу 

можна віднести: 

1. Посилення ролі громадських 

теоретичних знань щодо 

емпіричних. 

2. Типологічний підхід у 

викладі навчального матеріалу. 

3. Вибірковий підхід до 

розгляду географічних об'єктів і 

процесів. 

4. Реалізація міжпредметних і 

внутрішньопредметних зав’язків [1, 

c.39]. 

Узагальнені типологічні 

знання в шкільній програмі 

представлені закономірностями 

розвитку і диференціації 

географічної оболонки, формування 

природних комплексів, 

географічного поділу праці. 

Типологічний підхід широко 

застосовується в географічній науці 

як один з методів дослідження. 

Одночасно він має важливе 

педагогічне значення, тому що 

сприяє генералізації знань, їх 

впорядкування та полегшує їх 

засвоєння. 

Географ І. М. Майєргойз 

виділив два шляхи типологізації: 

типологію географічних об'єктів і 

типологію процесів. 

Вибірковий підхід означає, що 

деякі країни і райони розглядаються 

як еталон. Це дозволяє зменшити 

число досліджуваних об'єктів. 

3. Загальна характеристика 

зразкової програми з географії. 

Відповідно до закону України 

«Про освіту» державні органи 

забезпечують розробку зразковою 

навчальної програми та програм 

окремих дисциплін. Це служить 

основою для визначення змісту 

освіти в школі. 

Існує державна атестаційна 

служба, яка займається розробкою 

підсумкових атестацій по 

завершенню кожного навчального 

курсу, це впливає на розробку 

програми. 

Вивченню географії передує 

курс «Я у світі» (I– IV класи). 

Це інтегрований курс (основи 

шкільних предметів географії, 

біології, екології, фізики, хімії), 

його мета – формування первинних 

знань про природу і суспільство, 

виховання морального ставлення до 

середовища проживання і до свого 

організму. Головна ідея курсу – 

нерозривний зв'язок людини, 

природи і суспільства і визначальна 
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роль суспільного буття в 

формуванні особистості людини. У 

цьому курсі учні отримують 

початкові географічні знання, деякі 

вміння по роботі з картами і 

спостереженнями на місцевості, а 

також набувають деякі ціннісні 

орієнтири і морально-етичних норм 

поведінки в природі, спілкування з 

однолітками і старшими. 

До виховних завданнь 

відносять: емоційно позитивне 

ставлення до навколишнього життя, 

інтерес до природи і соціальним 

явищам, співчуття, 

співпереживання, дбайливе 

ставлення до природи і людям. 

Початковий курс фізичної 

географії (VІ клас, 2 год. на 

тиждень) покликаний дати загальне 

уявлення про природу і населення 

Землі, сформувати первинні 

географічні знання. Чотири розділи 

цього курсу присвячені вивченню 

плану і карти, геосфер Землі, 

чисельності та расовому складу 

населення, а також природі і 

населенню рідного краю. 

Другий базовий курс 

«Географія материків і океанів» 

(VII клас, 2 год. на тиждень) 

знайомить учнів з головними 

особливостями природи Землі, з 

різноманітністю і поширенням 

природних комплексів, а також з 

населенням і політичною картою 

світу. Курс присвячений 

характеристиці материків і океанів. 

Для кожного материка розглядають 

географічне положення, природу, 

населення, господарську діяльність, 

політичну карту, короткий опис 

окремих країн. 

У VIII-IX класах викладають 

курс «Географія України», 

розрахований на два роки. У VIII 

класі – курс «Фізична географія 

України. Населення» (2 год. на 

тиждень), який складається з 

чотирьох розділів. Перший 

присвячений загальній географічній 

характеристиці країни, що охоплює 

природу, населення, господарство. 

Другий розділ включає комплексні 

характеристики географічних 

регіонів України, третій розглядає 

особливості межують з Україною 

держав, а в четвертому - географія 

своєї області. 

У IX класі вивчають курс 

економічної і соціальної географії 

України (1,5 год. на тиждень). Курс 

складається з трьох розділів. 

перший розглядає особливості 

господарських комплексів на 

території України. Другий - 

економічні райони України, третій 

вивчає специфіку економічної 

географії своєї області. 

Курс економічної і соціальної 

географії світу в X класі (1,5 год. на 

тиждень) відкривається розділом 

про загальну економіко-

географічної характеристики світу. 

У ньому розглядають політичну 

карту світу, географію світових 

природних ресурсів, економічні 

проблеми, географію населення і 

світового господарства. Далі йдуть 

розділи, присвячені вивченню 

окремих груп країн [3]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО 
МУЗЕЮ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ТА ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

У статті подаються приклади використання експозиції Харківського художнього 

музею при розкритті окремих тем на уроках історії у 8-9 класах та елементи музейної 

педагогіки.Поданий матеріал може зацікавити вчителів історії та студентів 

педагогічних ВНЗ.  

Ключові слова: музей, музейна педагогіка, естетичне виховання. 

 

Останнім часом підвищується 

увага до питання музейної 

педагогіки, оскільки практичне 

застосування новітніх методів і 

форм роботи у форматі «школа – 

музей» дає відчутні результати в 

процесі формування знань та вмінь 

школярів, у їхньому патріотичному 

та естетичному вихованні. 

Мистецтво виступає могутнім 

фактором морального виховання. 

Естетичне та етичне – своєрідні 

сторони взаємовідносин людини з 

дійсністю. Їх єдність – основа 

виховної ролі мистецтва в житті 

суспільства. Культурно-історичний 

матеріал присутній у навчанні з 

різних предметів, і в кожному 

випадку має свою специфіку. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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Історії належить найважливіша 

роль в освоєнні культурного 

надбання, бо багатогранність 

духовної культури (освіта і наука, 

суспільна думка, література, 

мистецтво, писемність, видавнича 

справа) розкриваються тільки при 

вивченні історії. Культурно-

історичні цінності розглядаються як 

виняткові явища дійсності, а тому 

органічно включаються до 

вивчення історії як свідоцтво свого 

часу – документ епохи,– з одного 

боку, як фактор розвитку культури 

– з іншого. 

Виявити зв’язок пам’ятки 

культури з епохою досить складно. 

Не можна розглядати твори 

мистецтва тільки як ілюстрацію 

того чи іншого історичного явища. 

Пам’ятки культури повною мірою 

усвідомлюються у зв’язку з життям 

суспільства і, в свою чергу, 

дозволяють краще, яскравіше, 

більш емоційно його осмислити. 

Вони є свідченням рівня 

художнього розвитку людства, 

розкривають етичні та естетичні 

ідеали свого часу. Зрозуміти 

культуру країни, народу, епохи 

можна тільки усвідомлюючи 

особливості певного періоду історії, 

в якому вона розвивається.  

Поняття «музейна педагогіка» 

було сформовано та введено в 

науковий обіг на початку XX 

століття в Німеччині. Його 

розробка пов'язана з іменами 

А. Ліхтварка, А. Рейхвена, 

Г. Фройденталя. 

Англійська школа знана 

іменами та ідеями Ч. Гіббса-Смітта, 

А. Ветліна, Г. Осборна. В її основу 

покладена «галерейна освіта». 

Вітчизняна теорія музейної 

педагогіки почала формуватися в 

кінці XIX – на початку XX століть, 

отримавши найбільш повне 

обґрунтування в 

працяхосновоположниківросійської 

екскурсійної школи (Н. А. Гейник, 

І. М. Гревс, Б.Е. Райков). 

У радянські часи цією 

проблемою займалися 

Ю. А. Омельченко, Г. Г. Мезенцева, 

видавалися спеціальні збірники 

статей з музеєзнавства. 

У 1973 р було проведено 

семінар «Роль художніх музеїв в 

естетичному вихованні школярів».  

Таким чином, у 80-ті роки XX 

ст. музейна педагогіка 

сформувалася як наукова 

дисципліна, але цей процес далекий 

від завершення. 

Вашій увазі надаються деякі 

узагальнення використання 

експозиції Харківського 

художнього музею у викладанні 

історії в 8-9 класах. 

Розповідаючи про життя і 

побут козаків, їхню героїчну 

боротьбу проти іноземних 

загарбників, обов’язково 

зупиняємося на іконі «Трійця», на 

прикладі якої показуємо зв’язок 

української культури із 

західноєвропейською, а також на 

полотнах із зображенням козаків, 

які достатньо представленні в 

експозиції музею. Так, у рідкісній 

авторській іконі «Благовіщення» 

Федуска з Самбора (1579) виявлено 

характерну для XVI ст. 

загальноєвропейську орієнтацію на 

мистецтво італійського 

Відродження. 
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Слід відзначити симетричну, 

врівноважену архітектурними 

спорудами композицію із 

зафіксованим колоною 

композиційним центром. У 

вишуканості та насиченості 

кольорових сполучень відчувається 

вплив на іконопис мозаїчного 

живопису. Порушення канону в бік 

безпосереднього висловлення 

жестами почуттів героїв, 

зображення їх постатей і 

визначають зв’язки ікони з 

місцевою народною традицією. 

У першому залі експозиції 

музею також представлено 

український живописний портрет 

XVII-XVIII ст. Зв’язки літератури 

та образотворчого мистецтва з 

Лаврами та монастирями 

обумовили зображення в церковній 

традиції. Вона визначається 

портретами парсунного типу, у 

яких риси реальної персони наче 

розчиняються в умовній схемі лику. 

У цей час формуються різні лінії 

світського портрета, що було 

пов’язано із зростанням ролі 

особистості в історії. 

«Портрет Юрія 

Хмельницького» є прикладом 

розповсюдженого в Україні XVII-

XVIIIст. типу гетьманського 

портрету. «Портрет Ганни 

Полуботок» за своєю стилістикою 

наближений до групи епітафіальних 

(посмертних) зображень. «Портрет 

осадчого Харка», образ якого 

пов’язано з легендою про назву 

нашого міста, належить до 

портретів козацької старшини. 

Виконане на зразок народних 

картин зображення осадчого 

нагадує козака-бандуриста з 

картини «Козак Мамай». 

Слід підкреслити, що 

українська козацька старшина дуже 

пишалася своєю генеалогією. 

Портрети гетьманів були 

обов’язковим атрибутом інтер’єру 

будинків заможних козаків.  

У другій пол. XVIII ст. 

Гетьманщина остаточно втрачає 

автономію. Вихідці з України 

залучаються до російського 

мистецького простору. Подальший 

блискучий розвиток вітчизняного 

живопису XVIII ст. стає 

невід’ємною частиною 

загальнокультурного процесу, що 

відбувався завдяки «економічному 

стрибку» Росії, її військовим 

перемогам. Заснування в 

Петербурзі Академії Мистецтв 

(1757 р.) – вищого художнього 

навчального закладу на зразок 

європейських академій, обумовило 

професійний рівень її випускників. 

Розповсюдження в суспільстві ідей 

просвітництва значною мірою 

формувало громадянські ідеали, що 

визначило загальний напрямок 

розвитку російського мистецтва в 

руслі  класицизму, головною рисою 

якого було звернення до форм 

античного мистецтва – ідеального 

естетичного еталону. 

В історії образотворчого 

мистецтва особливе місце посідає 

творчість художників – вихідців з 

України. Антон Лосенко, Дмитро 

Левицький, Володимир 

Боровиковський, становлення 

творчої особистості яких проходило 

на українському ґрунті, стали також 

яскравими представниками 

російського академізму. 
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Першу третину XIX ст. 

позначено в історії Російської 

імперії визначними подіями. 

Переможним маршем російської 

армії країнами Європи закінчилася 

війна з Наполеоном. Ідея 

справедливого упорядження 

державного устрою була 

проголошена учасниками 

Грудневого повстання. Трагічна 

доля декабристів знайшла відгук у 

серцях справжніх патріотів. 

Громадянський подвиг дворян-

революціонерів живив романтикою 

літературу та образотворче 

мистецтво, що розвивалися в 

протиборстві з академічними 

канонами за реалізм зображення 

людини, людських почуттів, 

природи, за нову сучасну 

літературну та живописну мову. 

Велику роль у формуванні нових 

ідеалів епохи  на початку XIXст. 

відіграла творчість О.С.Пушкіна. 

Ознакою  тематично-образної 

спорідненості двох видів мистецтва 

став термін «Мистецтво 

пушкінської пори». Яскравими 

представниками цієї історичної 

доби є О. А. Кипренський та 

В. А. Тропінін.  

В експозиції музею 

представлений «Портрет 

О. А. Щербиніна» роботи 

О. А. Кипренського. В образі 

учасника російсько-французької 

війни 1812 року художник 

підкреслює романтичний порив, 

який відповідає почуттям 

громадянського обов’язку, що 

довели у воєнній кампанії 1812 – 

1814 років кращі представники 

дворянства. В. А. Тропінін, який 

сам довгий час був кріпаком, 

привніс до образотворчого 

мистецтва поетизоване зображення 

повсякденності та людей 

непривілейованого стану. Значну 

роль у формуванні естетичних 

уподобань В.Тропініна відіграло 

перебування художника в Україні. 

Прикладом є полотно «Дівчина з 

горщиком троянд» (1855 р). 

Початок промислового 

перевороту, економічний розвиток 

Російської імперії в першій 

половині XIX ст. додає 

реалістичних тенденцій в 

мистецтві. Завдяки творчим 

досягненням випускників Академії 

Мистецтв, у світі зростає авторитет 

російської художньої школи. 

Картина «Останній день  Помпеї» 

принесла світову славу 

К. П. Брюллову. Відомо, яку 

визначну роль відіграв К. Брюллов 

у долі Т. Шевченка. Здобутки 

видатного українського поета і 

художника представлено в колекції 

музею творами, що характеризують 

різні періоди його біографії. В 

експозиції знаходиться «Портрет 

Горленко», написаний 

Т.Шевченком під час подорожі 

Україною. 

Коло тем, що висвітлив у своїй 

творчій практиці Кобзар, надає 

право характеризувати художника 

як засновника у вітчизняному 

мистецтві критичного реалізму. 

Глибоке знання соціальних 

проблем, сумний особистий досвід 

кріпацтва обумовили правдивість і 

щирість творів Шевченка, а 

високий професіоналізм – інтерес 

до їх автора широкої спільноти. У 

колекції музею зберігаються 

графічні твори різних періодів 
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творчості Шевченка, в тому числі й 

роботи, що були створені під час 

заслання. У сепії «Байгуші» 

художник подає і свій автопортрет 

– знак співчуття до знедолених. 

Образ суворого краю, де пройшли 

роки військової служби, передає 

Шевченко в акварелі «Чекан - 

Арал». 

Т. Шевченку належить ідея 

відродження в Росії офорту. 

Художник цінував цю графічну 

техніку за образотворчі та 

репродукційні можливості. 

«Автопортрет», представлений в 

музейній експозиції, належить до 

серії, за яку Шевченко отримав 

звання академіка гравюри. 

Творчістю Т. Шевченка народна 

тематика закріпилася на ниві 

українського мистецтва. У 

подальшому вона посіла значне 

місце в творчості основоположника 

харківської художньої школи 

Д. Безперчого, роботи якого 

представлено в експозиції. 

Багатоплановими можуть бути 

і позакласні заходи в музеї. Саме 

співробітництво з художнім музеєм, 

яке триває вже більше 20 років, 

надає вчителям нашої школи 

велику допомогу у вихованні 

духовності, розвитку  творчих 

здібностей учнів. 

Ставка робиться на 

системність у роботі з музеєм. 

Щороку укладається договір про 

співробітництво, до якого додається 

орієнтовна тематика лекцій і 

практичних занять. Для того, щоб 

корегувати  програму, 

удосконалювати її, зрозуміти, чи 

отримали ми той результат, на який 

розраховували, були проведені 

психолого-соціологічні 

дослідження ефективності занять 

для школярів. Висновки досліджень 

показали, що ми на правильному 

шляху. 

До проекту залучені учні 

різних вікових категорій. 

Інтерактивні уроки в других, третіх 

та четвертих класах проходять раз 

на місяць. Вони складаються з 

теоретичної частини та майстер-

класів. Учні отримують домашнє 

завдання. 

Курс «Художня культура» для 

учнів 9-11 класів доповнюють 

лекції з теорії живопису, зустрічі з 

художниками, мистецтвознавцями, 

реставраторами, ознайомлення з 

музейними фондами. 

Тематику лекторію було 

сплановано та узгоджено, 

враховуючи шкільну програму з 

історії, літератури та художної 

культури. Така робота має сенс 

тільки тоді, коли вона є системною, 

органічно пов’язаною з вивченням 

навчальних предметів. 

За роки співпраці з музеєм 

учителі зрозуміли, що не можна 

сприймати експонати  тільки як 

ілюстрацію до шкільного 

підручника. Учні, відвідуючи 

музей, не можуть бути пасивними 

слухачами. Робота в музеї повинна 

«розворушити душу» учня, 

привернути його увагу, спонукати 

до більш уважного спостереження, 

активного дослідження, практичної 

діяльності. І музейні співробітники 

отримали в слухачах лекторію 

рівноправних співбесідників. 

Робота з творами мистецтва 

допомагає учням усебічно 

осмислити життя суспільства й 
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людини, навчає естетично 

сприймати природу, навколишній 

світ, бачити прекрасне й дивовижне 

навкруги нас, активно протидіяти 

всьому негативному, допомагає їм 

стверджуватися як особистостям. В 

учнях формується ціннісне 

ставлення до культурного надбання 

як складової розвитку суспільства 

певного історичного періоду. 

Незамінним у цьому випадку є 

використання новітніх 

інтерактивних технологій, 

залучення різноманітних партнерів.  

Життя вимагає пошуків 

партнерських стосунків, оскільки 

музей і школа в меті своєї 

діяльності традиційно мають багато 

спільного: вони прагнуть 

виховувати почуття патріотизму, 

свідоме ставлення до надбань 

світової та вітчизняної культури; 

розвивати мислення, творчі 

здібності та певні практичні 

навички, стимулювати творчу 

активність особистості. 

Отже, музей та школа повинні 

об’єднатися та спільно 

реалізовувати навчальні та виховні 

завдання. Для  цього необхідна 

єдина скоординована система 

роботи, яка б орієнтувала музеї 

розробляти екскурсії, лекції, 

конференції з урахуванням 

шкільної програми. Вчителі, в свою 

чергу, могли б з одного ресурсу 

дізнаватися про потенціал 

виставкових фондів, їх тематику, 

про виховні заходи, які проводяться 

музеями. 
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Keywords: museum, museum education, aesthetic education. 
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У статті здійснено ретроспективний аналіз історико-педагогічних основ 

формування аксіологічної складової змісту освіти в середній школі.  
Ключові слова: аксіологічний підхід, цінність, ціннісна орієнтація, зміст освіти. 

 
Аксіологічний (ціннісний) 

підхід у змісті сучасної освіти в 

школах України є досить 

актуальним, і відноситься до 

проблем світоглядного характеру. 

Тому посилення інтересу науковців 

до аксіологічної проблематики 

цілком обґрунтований і своєчасний 

процес, обумовлений низкою 

суперечностей. Суспільні 

перетворення, з одного боку, 

призводять до девальвації 

традиційних суспільних цінностей, 

ціннісних установок, на які була 

орієнтована освітня сфера. З іншого 

боку, ці перетворення сприяють 

розвитку нової, ціннісної свідомості 

і поведінки, що викликає 

необхідність розробки 

аксіологічних підходів в освіті.  

Для виявлення ціннісних 

орієнтирів подальшого розвитку 

освіти необхідне систематизоване 

аксіологічне знання, яке дозволить 

зберегти традиційні гуманістичні 

цінності вітчизняної педагогічної 

теорії і практики та ефективно 

використовувати їх в модернізації 

сучасної української освіти, яка 

завдяки своїй масовості і 

системності здатна перевести вищі 

цінності загальнолюдської 

культури у сферу нового 

суспільного світогляду, що 

формується, і таким шляхом 

здійснює ефективний вплив на всі 

процеси, які відбуваються не лише 

в духовному житті особистості, а й 

в економіці, практичній політиці – 

у всіх сферах суспільного життя. 

Об’єктивні потреби розвитку 

середньої освіти в Україні, 

практика навчання в 

загальноосвітніх школах, 

актуальність та перспективність 

наукової розробки даної 

проблематики зумовили 

формулювання мети статті — 

аналіз історико-педагогічних основ 

введення аксіологічної складової до 

змісту освіти в середній школі. 

Проблема цінностей, не 

дивлячись на наявні класичні 

роботи з аксіології М. Бердяєва, 

І. Канта, Р. Ріккерта, П. Сорокіна, 

Е. Фромма, ін., як в зарубіжній, так 

і в українській філософській думці 

(В. Андрущенко, Г. Васянович, 

В. Кремень) і психолого-

педагогічній літературі (І. Бех, 

Г. Костюк, С. Максименко, 

Л. Романюк, В. Семиченко) нині 

розглядається як одна з 

найважливіших і найактуальніших. 

Проблемі цінностей 

присвячені філософські 

дослідження (Н. Бердяєва, 

Е. Гуссерля, О. Дробницького, 

Л. Кагана, В. Тугарінова, 

М. Шелера, К. Ясперса, ін.), 

соціологічні (М. Вебера, 

Е. Дюркгейма, А. Здравомислова, 

Н. Лапіна, П. Сорокіна, А. Тойнбі, 

ін.), психологічні (О. Асмолова, 

Л. Божович, М. Боришевського, 

Л. Виготського, І. Кона, 

Г. Костюка, Д. Леонтьєва, 

А. Маслоу, В. М’ясищева, 

Р. Олпорта, В. Петровського, 

С. Рубінштейна, Д. Узнадзе та ін.), 



 

 

177 

 

педагогічні (Б. Ананьєва, 

Т. Бутківської, І. Ващенко, 

Б. Гершунського, М. Кларіна, 

Б. Ліхачова, В. Лугового, 

Н. Нікандрова, З. Равкіна, В. Розіна, 

О. Савченко, В. Сластьоніна, 

О. Сухомлинської, О. Турянської, 

Г. Чижакової, О. Удода, В. Ядова). 

Значно менше ця проблема 

висвітлена в науковій літературі 

відносно практичної сфери – 

формування ціннісних орієнтацій 

особистості в процесі навчання. 

При цьому проблема порушується 

різними авторами при вирішенні 

суміжних питань, таких, наприклад, 

як: виховання інтересів 

(Ш Амонашвілі, Є. Ільїн та ін.); 

формування морально-етичного 

ідеалу (Н. Вітковська, Д. Джола, 

В. Сухомлинський та ін.), 

виховання моральної культури 

особистості (В. Андрущенко, 

П. Сохань, І. Надольний та ін.). 

Питання ціннісної основи 

змісту освіти стали предметом 

аналізу науковців Л. Зоріної, 

І. Лернера, В. Огнев’юка, 

І. Осмоловської, еволюції цінностей 

педагогічної освіти – О. Булиніна, 

аксіологічних характеристик 

педагогічної діяльності А. Старєвої, 

В. Сластьоніна, Є. Шиянової, 

мотиваційно-ціннісного ставлення 

учнів до пізнавальної діяльності в 

умовах подальшої гуманізації 

системи освіти – Б. Додонова, 

Б. Кузнєцова, В. Миронова. 

Цінності є своєрідним 

орієнтиром руху особистості і 

соціуму, сприяють їх 

трансформації, визначають 

“майбутнє обличчя” суспільства. 

Це пов'язано з тим, що 

“привласнення” (Л. Виготський, Д. 

Леонтьєв) особистістю цінностей 

соціуму сприяє формуванню 

системи, що самоорганізовується, 

що породжує психічні 

новоутворення і що спирається на 

них при переході на якісно новий 

суб'єктний рівень (К. Абульханова-

Славська, В. Зінченко, 

А. Петровський, К. Роджерс та ін.). 

Дослідники Л. Виготський, 

Л. Божович, Д. Леонтьєв довели, 

що наявність несуперечливих, 

гармонійних, ієрархічних та стійких 

цінностей як системного утворення 

свідчить про високий рівень 

розвитку особистості. Виходячи з 

викладеного, слід зазначити, що 

цінності вважаються реальним 

життєвим ресурсом особистості, 

визначаючи цілі і сенси життя, 

забезпечуючи реалізацію 

суб’єктності особистості як цілісної 

психологічної системи. 

У різних класифікаціях 

ієрархія цінностей вибудовується з 

різних позицій. Проте ми не 

можемо стверджувати, що всі 

системи цінностей, які склалися у 

філософії чи загальній аксіології, 

неодмінно взаємопов'язані з 

розв’язанням реальних проблем 

освіти. Водночас взаємозв'язок 

існує, і він більшою мірою 

простежується філософією освіти 

[5].  

Цінності, на нашу думку, 

виступають в якості одного з 

перших критеріїв освіти, оскільки 

освітній процес – це передача не 

будь-якого, а значущого, 

гуманітарного знання, що володіє 

певною цінністю. Цінності у 

педагогіці трактуються переважно 
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як нормативи, регулятори 

діяльності особистості учня / 

учителя (цінності-норми, цінності-

ідеали, цінності-цілі, цінності-

засоби).  

Заслуговує уваги класифікація 

цінностей освіти 3. Равкіна [6, с. 3 – 

10]. Вона містить:  

 соціально-політичні цінності 

(загальнодоступність та 

безкоштовність освіти, рівне право 

на освіту всіх громадян незалежно 

від національності, статевої 

приналежності тощо, свободу 

вибору учнем або його батьками 

типу школи);  

 інтелектуальні цінності 

(допитливість, потреба в пізнанні, 

пізнавальний інтерес і активність, 

творча самодіяльність учнів, 

естетика думки і слова як засоби 

пізнавальної діяльності);  

 етичні цінності (честь та 

особиста гідність учня, його право 

бути суб'єктом педагогічного 

процесу, патріотизм і 

громадянськість, повага до праці і 

людей праці, готовність до 

співпраці);  

 цінності професійно-

педагогічної діяльності 

(покликання до праці вчителя-

вихователя; відповідальність за 

вибрану професію; талант педагога, 

його пошуково-дослідницька, 

інноваційна діяльність, 

комунікативні здібності; 

професіоналізм педагога, що 

характеризується його орієнтацією 

в процесі діяльності на 

інтелектуальні, етичні та естетичні 

цінності освіти).  

Ця класифікація відображає 

зміст і взаємозв'язок діяльності 

вчителів та учнів, розкриває її 

гуманістичну спрямованість. 

Система цінностей особистості 

(за М. Боришевським) включає в 

себе такі підсистеми:  

 моральні цінності 

(справедливість, толерантність, 

щирість, сумлінність, взаємоповага, 

відповідальність, тощо);  

 громадянські цінності 

(патріотизм, національна свідомість 

і самосвідомість, національна 

гідність, ідентифікація з етносом, 

нацією);  

 правові (правова вихованість, 

законослухняність, протидія 

правовому нігілізму тощо);  

 світоглядні цінності (віра, 

добро, благородство, щастя, надія);  

 екологічні цінності 

(естетичність природних явищ, 

екологічна вихованість, велич 

навколишнього природного 

середовища);  

 естетичні цінності 

(розвиненість естетичних смаків, 

любов до краси, відчуття 

прекрасного тощо);  

 інтелектуальні цінності 

(логічність мислення, критичне й 

самокритичне мислення, здатність 

до самостійного вибору тощо);  

 валеологічні цінності 

(відповідальне ставлення до свого 

фізичного і психічного здоров’я) 

[3]. 

Науковці Л. Зоріна, І. Лернер, 

В. Оконь, І. Осмоловська 

визначають проблему включення 

цінностей в зміст освіти і їх 

використання особливо актуальною 

на сучасному етапі, що зумовлено 

передусім значним зростанням ролі 



 

 

179 

 

школи у забезпеченні формування в 

дитини бажаних для суспільства 

норм поведінки, внутрішніх 

моральних цінностей та установок. 

Разом з тим, як зазначають 

В. Сластьонін і Г. Чижакова: 

“…парадокс полягає в тому, що 

педагогіка, яка є повноправною 

складовою наук про людину, 

практично не вивчає саму людину, 

а розробляє зміст обставин її 

життя” [8, c. 5]. 

Досвід емоційно-ціннісного 

ставлення до світу припускає дію 

на емоційну сферу учнів, 

формування мотивації, системи 

цінностей особистості. Зміст 

базової освіти визначається як 

мінімальний інваріант, необхідний і 

достатній для всіх учнів, який 

включає знання, уміння, а також 

цінності. Через стихійність 

включення останніх у діючий зміст 

освіти, вони не структуровані і 

подаються списками, тому 

використання їх у навчально-

виховному процесі значно 

ускладнюється. Крім того, існує 

проблема “включення цінностей” у 

внутрішній світ особистості 

дитини, але мало уваги 

приділяється внутрішнім ціннісним 

резервам учня. 

В етиці виділяють два основні 

типи цінностей: ті, які 

задовольняють нагальні потреби 

людини, підтримують 

самоствердження людської 

особистості, та ті, які “творять” і 

“духовно відроджують” 

особистість. Духовні цінності – 

індикатори розвиненої особистості, 

за допомогою яких вона 

розпізнається. Суб’єкт із 

розвиненою духовністю є діючим 

носієм моральних норм, оскільки 

він знає, що є загально важливим, 

усталеним, вічним, а що – 

марнотратним [1, с. 8-12]. 

Поряд із поняттям “цінність” в 

етиці розглядається поняття “вищі 

цінності”. Ці категорії необхідно 

розрізняти. Вищі цінності не 

утилітарні, сформовані не 

нагальними потребами та 

інтересами людей. Вищі цінності є 

цінними не тому, що служать для 

чогось іншого, ніж для самих себе, 

навпаки, все інше набирає суті і 

значущості лише у світлі вищих 

цінностей. В етиці категорією, що 

позначає вищу цінність, є добро – 

воно відображає абсолютне, 

ідеально досконале. До вищих 

моральних цінностей відносимо: 

совість, обов’язок, честь, сенс 

життя і щастя, усвідомлені 

людством як такі, що визначають 

душевну гармонію і гармонійне 

буття. 

У своїй поведінці, прийнятті 

рішень, судженнях людина 

керується тими чи іншими 

цінностями. Найважливіші з них 

(для індивіда) визначають його 

“систему координат” – систему 

ціннісних орієнтацій. У 

педагогічній літературі термін 

“ціннісні орієнтації” розглядається 

як: ціннісні ставлення до 

об'єктивних цінностей 

(М. Козакіна, В. Караковський); 

етичний ідеал (І. Ісаєв, 

В. Сластьонін); найважливіший 

чинник мотивації поведінки особи 

(Л. Архангельський, Р. Накохова); 

змістовний бік спрямованості 

особистості (Н. Асташова, 
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П. Ігнатенко); вибіркове ставлення 

суб'єкта до об'єкта (А. Боїв, 

Ю. Танюхін, Є. Ященко); оціночно-

імперативні устремління моральної 

свідомості (А. Титаренко); 

світоглядні орієнтири (Є. Новікова, 

В. Хмелько); соціальна установка, 

соціальна властивість особистості 

(М. Бурова-Ілієва, С. Новікова). 

У дослідженні ціннісних 

орієнтації спостерігаються дві 

основні тенденції. У рамках першої 

– теоретичної – активно 

розробляються різні 

характеристики ціннісних 

орієнтацій: структура 

(А. Здравомислов, М. Каган, 

А. Титаренко, В. Отрут, 

Л. Романюк); механізм формування 

(Л. Архангельський, В. Водзінська); 

ієрархічність (С. Бубнова, І. Дубів, 

М. Лапін), їх регулятивна роль у 

життєдіяльності людини (І. Бех, 

М. Бобнєва, О. Зотова).  

Друга тенденція полягає в 

тому, що дослідження ціннісних 

орієнтацій набуває прикладного 

характеру. Особливо чітко це 

прослідковується в педагогічних 

дослідженнях, присвячених 

проблемам молоді й освіти, у 

дослідженнях структури і динаміки 

ціннісних орієнтацій різних груп 

молоді, диференційованих за 

соціальними, регіональними, 

віковими та іншими ознаками 

(Р. Гурова, В. Лісовський, 

У. Собкін); методиках формування 

ціннісних орієнтацій учнів у різних 

умовах і засобами різних 

навчальних дисциплін 

(Т. Анісімова, М. Гаджієва, 

І. Матвієнко, Є. Ященко). 

У філософії ціннісні орієнтації 

розглядаються в кількох аспектах: у 

зв’язку з емоційною сферою 

особистості, її інтелектом, 

виводяться із чуттєвого досвіду 

людини. Ціннісна орієнтація може 

виступати як стійке ставлення 

суб’єкта до навколишнього світу, 

яке формується в процесі свідомого 

вибору ним життєвозначущих для 

нього об’єктів [4, c. 28]. 

У сучасній українській 

соціологічній літературі найбільш 

поширеним є визначення ціннісних 

орієнтацій, сформульоване 

В. Хмелько: ціннісні орієнтації – 

особистісні орієнтації стосовно 

цінностей загальнолюдських, 

національних, класових, 

професійних тощо [9, с. 678-679]. 

Ціннісні орієнтації – це комплекс 

духовних детермінант діяльності 

людей або окремої людини, а також 

відповідних їм соціально-

психологічних утворень, що 

інтерпретуються у позитивному 

ракурсі їх значень. У якості 

духовних детермінант можуть 

виступати уявлення, знання, 

інтереси, мотиви, потреби, ідеали, а 

також установки, стереотипи, 

переживання людей. Ціннісні 

орієнтації. Вони регулюють 

загальну спрямованість діяльності 

людини стосовно цінностей та 

інших об’єктів високої соціальної 

значущості. Вищим рівнем 

ціннісних орієнтацій є орієнтації 

світоглядні [9, c. 679]. 

Ціннісні орієнтації людини 

динамічні: вони видозмінюються з 

віком, у міру накопичення досвіду, 

отримання освіти тощо. Згідно з С. 

Рубінштейном “історію 
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становлення особистості ми 

можемо розуміти як історію 

актуалізації одних цінностей і 

відмову від інших” [7, c. 370]. 

Проте ціннісні орієнтації завжди 

альтернативні. Якщо людина 

зорієнтована на добро і свідомо 

проявляє це в поведінці, то тим 

самим вона виключає із своїх 

ціннісних орієнтацій зло. 

Узагальнення результатів 

вивчення соціально-психологічних 

(В. Водзінська, А. Здравомислов, 

В. М’ясищев, В. Ядов та ін.) та 

психолого-педагогічних 

(К. Альбуханова-Славська, І. Бех, 

Л. Божович, М. Боришевський, 

Т. Бутківська, С. Максименко, 

В. Семиченко, М. Титма та ін.) 

аспектів ціннісних орієнтацій з 

боку виховання в учнів 

пріоритетних цінностей, засвоєння 

та відбору ціннісних систем через 

колективну взаємодію у 

нерозривному взаємозв’язку з 

проблемами соціалізації 

особистості дитини дозволяють нам 

розглядати їх як одне з головних 

новоутворень дитячого і юнацького 

віку.  

Ціннісні орієнтації визначають 

основні мотиви прагнень і 

поведінки дитини, впливаючи на 

всі сфери життєдіяльності і 

водночас будучи залежними від 

них. Тобто, ціннісні орієнтації 

окремої дитини, учня формуються 

на основі тих загальних цінностей, 

які мають значущість у певному 

соціокультурному середовищі, що 

його оточує (наприклад – сім’я, 

школа тощо). Особливо активно це 

відбувається в підлітковому віці, 

адже саме цей період 

характеризується великою 

соціальною активністю підлітка, 

спрямованістю на засвоєння ним 

зразків і цінностей, на побудову 

задовільних взаємин із дорослими і 

однолітками. 

Самоактивність (активність) 

будь-якого рівня, навіть 

найелементарніша, спонукається 

певним чинником, який можна 

назвати цінністю, тобто тим, що 

має певну вартість для конкретного 

суб’єкта. Однією з провідних 

детермінант самоактивності 

особистості у навчально-виховному 

процесі є система ціннісних 

орієнтацій, що внутрішньо визначає 

напрям і зміст самоактивності, її 

мотивацію і врешті – її самооцінку 

(М. Боришевський) [2, с. 144–150].  

Ціннісні орієнтації 

формуються і розвиваються на 

основі індивідуального та 

соціального життєвого досвіду 

людини/людей, на основі пізнання 

нею/ними ідеалів та цінностей. 

Вони є базою для формування 

людиною перспективних життєвих 

цілей і мотивів, потреб особистості 

та організму, стратегій управління, 

планів, програм поведінки людини, 

її дій і діяльності. 

З цих положень випливає 

припущення, що процес оволодіння 

цінностями та формування 

ціннісних орієнтацій учнів у 

навчально-виховному процесі 

потребує наповнення змісту 

навчальних предметів 

аксіологічною проблематикою, а 

також відповідної організації 

роботи вчителя по створенню 

психолого-педагогічних умов, за 

яких цінності набувають цілісного, 
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значущого, системного характеру і 

справляють регуляторний вплив на 

самостійність особистості дитини. 

Аналіз історико-педагогічних 

основ формування аксіологічної 

складової змісту освіти в середній 

школі довів, що включення теорії 

аксіологічного підходу в зміст 

загальноосвітньої підготовки учнів 

сприятиме соціально-корисному 

спрямуванню діяльності школярів – 

майбутніх громадян; гуманному 

ставленню до навколишнього світу, 

соціуму, іншої людини, самого 

себе; пріоритетності для школяра 

цінностей і потреб власної сім’ї; 

прагненню до самовдосконалення 

та самореалізації як Людини, 

громадянина, особистості. 
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В статье проведен ретроспективный анализ историко-педагогических условий 

формирования аксиологического компонента содержания образования в средней школе. 

Ключевые слова: аксиологический подход, ценность, ценностная ориентация, 

содержание образования. 

The article presents a retrospective analysis of the historical and pedagogical foundations 

of the formation of axiological component the content of education in secondary school.  
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ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧІ ПАРАЛЕЛІ КАЗКИ БРАТІВ ГРІММ 
«HÄNSEL UND GRETEL» ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 
«ІВАСИК-ТЕЛЕСИК», ЗАПИСАНОЇ І. РУДЧЕНКОМ 

 

Стаття є дослідженням у окремо взятих казках, які представляють німецьку 

(«Гензель і Ґретель») і українську («Івасик-Телесик») фольклорну культуру, співвідношення 

національного і наднаціонального, виявлення впливу суспільних явищ двох країн на сюжет 

казок, виокремлення того, що їх об’єднує, визначення, в чому проявляються відмінності, 

порівняння проявів ментальності обох націй. Це допомагає зрозуміти культурні, 

країнознавчі явища, національний характер як німецького, так і українського народів. В 

сучасних умовах це видається важливим і актуальним, оскільки порівняльний аналіз явищ 

культури двох країн відіграє значну роль у розвитку мовної і лінгвокраїнознавчої 

компетенції учнів, сприяє усвідомленню себе як членів європейської спільноти.  

Ключові слова: казка, сюжет, фольклорна культура, лінгвокраїнознавча 

компетенція. 
 

Казка – один з найдавніших 

видів словесного мистецтва. Це 

найпопулярніший і 

найдемократичніший жанр 

уснопоетичної творчості у всіх 

народів світу, який відзначається 

яскраво вираженим національним 

характером. Кожен народ вкладає в 

казку свою специфічну життєву і 

соціальну філософію, яка 

визначається побутом і історичним 

розвитком. Вона унаочнює 

життєвий уклад, традиції, мовні 

реалії нації. У ній збереглися 

елементи, котрі дають чітке 

уявлення про національний 

характер того чи іншого народу, 

національну специфіку умов 

проживання, звичаїв, імен. Проте, 

казку розуміють усі. Вона 

переходить від одного народу до 

іншого, без перешкод долає всі 

мовні кордони і зберігається у 

живому вигляді тисячоліттями [6]. 

За віки, що казки мандрували 

світом, деякі національні 

особливості стерлись, казки 

інтернаціоналізувались. В казках 

різних країн ми бачимо часто 

подібні ідеї, теми, сюжети і образи.  

Учені багатьох країн прагнуть 

проникнути в таємницю схожості 

сюжетів, персонажів казок різних 

народів світу. Серед теорій, які 

вони пропонують, найбільш 

популярна – міфологічна (автори: 

брати Грімм, О.Афанасьєв, Ф. 

Буслаєв та інші). За нею, усі казки 

розвинулися з прадавнього міфу, 

переказу про явища природи, про 
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різні події, про богів. Інша теорія – 

міграційна: казки «мандрують» по 

світу (Т. Бенфей, С. Ольденбург) 

[9]. В. Пропп стверджував, що казка 

– це твір історичний, оскільки вона 

неодмінно відображає певний етап 

життя народу, який її склав [6]. У 

досліджуваних казок багато 

спільного, що пояснюється 

подібністю культурно-історичних 

умов життя. Водночас казки 

відзначаються національними 

особливостями, відображаючи 

спосіб життя конкретного народу, 

його працю та побут, природні 

умови, а також індивідуальні риси 

казкаря (виконавця-оповідача). 

Казка фіксує національні традиції. 

Мотиви, теми, образи, мова казок 

як невід’ємної складової усної 

народної творчості представляють 

собою самостійний світ, особливий 

для кожного народу, що впродовж 

історії розвивався у певних 

суспільно-економічних умовах.  

Цікавим представляється 

порівняння двох фольклорних 

творів різних народів, що мають 

схожі сюжетні лінії, аналіз їх 

стильових особливостей, виявлення 

аналогій та розбіжностей дійових 

осіб та мовних засобів їх 

зображення. У сучасних умовах це 

видається важливим і актуальним, 

оскільки порівняльний аналіз явищ 

культури двох країн відіграє значну 

роль у розвитку мовної і 

лінгвокраїнознавчої компетенції. 

Співставлення сюжетних ліній, 

стилістичних особливостей і 

мовних засобів, завдяки 

використанню яких 

вимальовуються образи казок, 

дозволяє зрозуміти і оцінити 

важливість казки як літературного 

твору як у німецькій, так і в 

українській культурі, що служить 

вихованню у читачів 

загальнолюдських якостей, серед 

яких чи не найважливішим є вміння 

розрізняти в житті хороше і погане, 

захищати добро і боротися зі злом 

[7].   

Об’єктами для такого 

дослідження ми обрали німецьку 

народну казку «Гензель і Ґретель» 

та українську народну казку 

«Івасик-Телесик». Мета роботи – 

встановити лінгвокраїнознавчі 

паралелі між німецькою казкою 

«Гензель і Ґретель» та українською 

народною казкою «Івасик-

Телесик». Відповідно до мети були 

поставлені наступні завдання: 

розкрити поняття казки, визначити 

лінгвокраїнознавчі особливості 

німецької та української казки, 

провести їх порівняльний аналіз. 

Дані казки стоять на різних, так би 

мовити, еволюційних стадіях 

розвитку казки як літературного 

жанру. «Івасик-Телесик» являє 

собою запис народної казки, тоді як 

«Гензель і Ґретель» є, все-таки, 

літературною обробкою 

уснопоетичного фольклорного 

твору – «фольклористичною 

казкою» – проміжною ланкою між 

фольклористичним записом і суто 

авторською інтерпретацією.  

Правомірність такого 

порівняння визначається 

декількома факторами. Відповідно 

до прийнятої класифікації, обидві 

                                                           
 Для дослідження був використаний текст із 

джерела [2] 
 Для дослідження був використаний текст із 

джерела [8] 
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казки відносяться до чарівних. 

Персонажі обох досліджуваних 

казок розподіляються на носіїв 

добра і зла, у протистоянні яких 

перемагає добро. Головні позитивні 

герої як німецької, так і української 

казки піддаються складним 

випробовуванням, мають виявити 

високі духовні почуття: повагу до 

старших, милосердя, вдячність, 

продемонструвати вміння 

розв’язати важкі завдання, 

хоробрість тощо. Обидві казки 

належать до того виду чарівних 

казок, що позбавлені або майже 

позбавлені героїки [9]. Їх 

центральними персонажами є 

знедолені особи. Відповідно до 

стилістики чарівних казок, обидві 

казки мають досить складні 

сюжетні лінії, що спричиняє і 

складну структурованість їх 

текстів. У них наявні аналогічні 

вступні (початкові речення, 

просторові і часові дані), серединні 

(повтори, вживання пісень та 

римувань, пряма мова і діалогічне 

мовлення, зображення дороги, 

аналогічні символи – полум’я, 

дерево (ліс), вода) та заключні 

(прикінцеві приповідки) формули.  

Встановлюючи аналогії 

дійових осіб, ми користуємося 

поділом героїв чарівних казок на 

добротворців, злотворців та 

знедолених, встановленим 

Л.Ф.Дунаєвською [3]. При аналізі 

героїв досліджуваних казок 

правомірним є встановлення 

сюжетних паралелей (у розвитку 

подій та взаємовідносинах 

персонажів): батько і його дружина 

– дід та баба (старше покоління), 

Гензель і Ґретель – Івасик-Телесик 

(головні герої), відьма – змія 

(відьми), красива сніжно-біла 

пташка – коваль (помічники 

відьми), біла качка – гусенятко 

(добрі помічники). Дійство обох 

фольклорних творів розпочинається 

зображенням старшого покоління. 

Як у «Гензель і Ґретель», так і в 

«Івасику-Телесику» воно 

представлене подружніми парами: 

батько і його дружина («Гензель і 

Ґретель»), дід та баба («Івасик-

Телесик»). Уже із їх найменувань 

видно, що герої української казки 

старші. Постаті ці неоднозначні як 

у порівнюваних казках, так і у 

співставленні один з одним у парі. 

Активним началом у обох дуетах 

виступають жінки, бо вони є 

ініціаторами, призвідниками 

головних подій і спонукають своїх 

чоловіків до активних дій: у 

«Гензель і Ґретель»  до 

негативних, у «Івасику-Телесику»  

до позитивних. І одна, і друга 

виявляють при цьому впертість, 

напосідливість у досягненні своєї 

мети. Баба, на відміну від Frau, 

виявляється лагіднішою, бо не 

наказує діду, а просить. 

Антагоністично протилежною є 

мета, якої вони прагнуть. У 

«Гензель і Ґретель»: щоб вижити 

самим  позбутися дітей, обравши 

спосіб, який свідчить про 

неймовірну жорстокість. Цікавим є 

те, що у більш ранньому варіанті 

цієї казки, опублікованому братами 

Грімм у 1812 році, ця жінка 

виявляється матірю дітей. Однак, у 

більш пізньому виданні 

уточнюється, що це – мачуха, 

ймовірно, щоб у певній мірі 

виправдати жорстокість цієї особи 
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[11]. Своїм характером і 

поведінкою жінка повністю 

відповідає образу злої мачухи, який 

склався у народі. Вона груба як з 

чоловіком, так і з дітьми. 

Виряджаючи в дорогу, на вірну 

погибель дітей, вона дала їм 

«шматочок» хліба. У «Івасику-

Телесику», щоб бути доглянутою в 

старості, баба прагне мати сина, на 

що вона не дуже й сподівалася. 

Цим самим підкреслюється її 

наївність, простодушність, 

підсвідома віра у диво. І, як 

винагорода – довгоочікувана 

дитина. Баба у казці – добра 

господиня, дбайлива, турботлива 

мати. Чоловіки у цих подружніх 

парах пасивніші. Вони, хоч і не 

відразу, та все ж піддаються на 

умовляння дружин. У «Гензель і 

Ґретель» чоловік стурбований 

долею не стільки своєю, як дітей, 

однак, його воля підкорена волі 

дружини. Свої думки і переживання 

чоловік приховує від жінки, 

піддається її впливу і у манері 

спілкування з дітьми. Ведучи дітей 

в ліс, він грубо підганяє сина. В 

«Івасику-Телесику» дід – це 

виконавець прохань, з якими 

звертаються до нього його рідні. 

Він поступається дружині, хоча і не 

відразу. У стосунках з сином 

ініціатором виступає теж не він, а 

син. Дід, на відміну від баби, 

більший реаліст, який мало вірить у 

диво. Особливо чітко це видно 

наприкінці казки, де він піддає 

сумніву можливість повернення 

сина: «Та то,— каже дід,— мабуть, 

так учувається». 

Головними героями в обох 

казках виступають діти. У «Гензель 

і Ґретель» їх двоє  хлопчик і 

дівчинка. У «Івасику-Телесику»  

один хлопчик. Схожість цих героїв 

виявляється уже в іменах хлопців: 

Гензель у німецькій казці і Івасик в 

українській. Ці імена є похідними 

від одного і того ж імені: Ганс - 

Іван. У Г.П. Півторака читаємо, що 

«виникло воно … на Близькому 

Сході. У гебрайській мові ім’я 

Iōhānān (Iěhōhnānān) означало 

«Ягве (Бог) змилувався» [5, с. 29]. 

У героїв обох казок є багато 

спільних рис характеру. У парі 

Гензель і Ґретель хлопчик 

активний, винахідливий, саме він 

шукає вихід із скрутного 

становища. Івасик-Телесик має 

багато спільного з Гензель, теж 

виявляє себе турботливим і 

ініціативним. Вони обидва розумні, 

бо зуміли розпізнати відьму. 

В центрі обох казок стоять 

злочинні персонажі: у «Гензель і 

Ґретель» - Hexe (відьма), у 

«Івасику-Телесику» — змія (у 

другому варіанті —відьма). Більш 

повно змальовано образ Hexe у 

«Hänsel und Gretel». Тут вказано на 

її вік, зовнішність, риси характеру, 

фізичні властивості і смакові 

вподобання. За віком Hexe не 

просто стара, а «стара, як каміння». 

Вона має відразливу зовнішність. 

Відьма може мати «тоненький 

голосок», проте, є грубою. До її 

головних рис відноситься 

підступність. Hexe у казці «Гензель 

і Ґретель» — людоїдка. У неї немає 

друзів, вона живе самотньо посеред 

лісу. Змія в українській казці 

зображена більш схематично, 

відсутній опис зовнішності. Це 

можна пояснити однозначністю 
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сприйняття зла українцями: 

неважливо, як воно виглядає, зло є 

зло. З цієї ж причини немає 

вказівок на вік. Із рис характеру 

виділяється її наполегливість 

(приходила за Івасиком не один 

раз) та винахідливість у досягненні 

своєї мети (додумалася змінити 

голос). Змія вміє впливати на 

інших, бо змусила коваля скувати 

собі тоненький голосок. На відміну 

від Hexe змія в українській казці 

проживає недалеко від людей, має 

дочку і є компанійською, бо 

полюбляє гостей. Цікавим тут є 

множинність зла: змія в казці не 

одна, вона має потомство і дружить 

з іншими зміями, даних про яких в 

казці немає. Цікаво, що Івасику-

Телесику вдається обдурити 

зміючину дочку Оленку, напевне, 

через її недосвідченість. Як і Hexe, 

змія — людоїдка і діє підступними 

методами. Отримати для поживи 

людину для неї, як і для Hexe, 

свято. З приводу цього вона 

влаштовує гуляння. Ідея обох казок 

– зло можна побороти. 

Спорідненим є фінал існування як 

Hexe, так і зміючки Оленки. Вони 

згорають у полум’ї – символі 

очищення.  

В німецькій і в українській 

казках при зображенні другорядних 

персонажів теж відбувається їх 

розподіл на доброчинних і 

злочинних. У казці «Гензель і 

Ґретель» злочинним другорядним 

персонажем виступає красива 

сніжно-біла пташка. Ця пташка 

служить здійсненню підступних 

намірів Hexe. Вона є красивою і 

дуже гарно співає. Однак, краса її є 

оманливою, бо по суті вона 

помічниця відьми. Позитивним же 

героєм в казці виступає біла качка – 

добрий помічник. Білий колір 

чистоти і доброти тут співпадає із 

добрими вчинками.  

У казці «Івасик-Телесик» 

другорядних персонажів декілька. 

Злочинними є коваль – помічник 

змії — і три табуни гусей. Коваль 

сприяє обману і , як і красива 

сніжно-біла пташка допомагає змії 

здійснити її підлість. Гуси своєю 

байдужістю сприяють поширенню 

зла. Характерним є їх велика 

кількість. Доброчинним виступає в 

казці гусенятко – «маленьке» і 

«слабеньке», яке «відбилося – 

насилу летить». Однак, йому стає 

до снаги врятувати Телесика, бо 

його сила в його доброті. 

Таким чином, ми можемо 

констатувати, що при аналізі 

дійових осіб досліджуваних казок 

правомірним є встановлення 

сюжетних паралелей (у розвитку 

подій та взаємовідносинах 

персонажів). Однак, тут є, 

звичайно, ряд розбіжностей. 

Наприклад, у казці «Гензель і 

Ґретель» батько і його дружина – 

злочинні герої, а у «Івасику-

Телесику» дід та баба – доброчинні 

(хоча, паралелізм проглядається 

при передачі однієї з рис їх 

характерів – активності у жінок і 

пасивності у чоловіків). У 

німецькій казці нечиста сила 

одноосібна (Нехе), в українській – 

множинна (змія, її дочка та гості-

змії).  

Мовознавчий аналіз доводить, 

що стиль розповіді у казці «Гензель 

і Ґретель» більш характерний для 

авторського літературного твору. 
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Несхожість синтаксичної побудови 

їх текстів, різниця у застосуванні 

стилістичних фігур, різна кількість 

тропів підтверджують той факт, що 

казка «Гензель і Ґретель», хоч і має 

першоджерелом фольклорну 

оповідь, все ж таки належить до 

жанру літературної 

(фольклористичної) казки, 

створеного письменниками-

казкарями братами Грімм. Казка ж 

про Івасика-Телесика є 

фольклорним записом, зробленим 

Іваном Рудченком із повним 

збереженням традицій української 

народної казки. 

Отже, дослідження дозволило 

констатувати спорідненість 

лінгвокраїнознавчих характеристик 

даних казок: наявність аналогій 

стилю (належність до чарівних 

казок, позбавлених героїки, 

схожість стилістичних формул), 

сюжету (паралелізм дійових осіб, їх 

взаємовідносин, елементів дійства) 

та мовних засобів. Несхожість 

синтаксичної побудови їх текстів, 

різниця у застосуванні 

стилістичних фігур, різна кількість 

тропів підтверджують той факт, що 

казка «Гензель і Ґретель», хоч і має 

першоджерелом фольклорну 

оповідь, все ж таки належить до 

жанру літературної 

(фольклористичної) казки, 

створеного письменниками-

казкарями братами Грімм. Казка ж 

про Івасика-Телесика є 

фольклорним записом, зробленим 

Іваном Рудченком із повним 

збереженням традицій української 

народної казки. 

Вважаємо перспективними 

подальші дослідження 

лінгвокраїнознавчих паралелей 

українських і німецьких казок. 
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Статья является исследованием в отдельно взятых сказках, которые 

представляют немецкую («Гензель і Ґретель») и украинскую («Івасик-Телесик») 

фольклорные культуры, соотношения национального и наднационального, определение 

влияния общественных явлений двух стран на сюжет сказок, установление общего и 

различного, сравнение ментальности обеих наций. Это помогает понять культурные, 

страноведческие явления, национальный характер как немецкого, так и украинского 

народов. В современных условиях это представляется важным и актуальным, так как 

сравнительный анализ явлений культуры двух стран играет значительную роль в 

развитии языковой и лингвострановедческой компетентности учащихся, содействует 

осознанию себя как членов европейского сообщества.  

Ключевые слова: сказка, сюжет, фольклорная культура, лингвострановедческая 

компетенція. 

 The article is a study in the individual tales, which are German («Hеnsel аnd Gretel») and 

Ukrainian («Іvasik-Telesyk») folk culture, the ratio of national and supranational, to determine 

the effect of social phenomena of the two countries on the subject of fairy tales, the establishment 

similarities and differences, comparing the mentality of both nations. It helps to understand the 

cultural, cross-cultural phenomenon, as a German national character, and Ukrainian peoples. In 

modern conditions it is important and relevant, as a comparative analysis of cultural phenomena 

of the two countries plays a significant role in the development of the linguistic and linguistic-

cultural competences of pupils, promotes awareness of himself as a member of the European 

community.  

 Key words: fairy-tale, plot, folk culture, linguistic-cultural competencе. 
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УКРАЇНСЬКІ КОРЕНІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ 

Статтю присвячено дослідженню джерел правового виховання. Джерела правового 

виховання особистості дуже глибокі, вони знайшли своє відображення не тільки в 

культурі Стародавньої Греції, Риму, у філософських ідеях видатних мислителів, педагогів, 

громадських діячів різних часів. У статті доводиться думка, що правове виховання має і 

свої українські корені. 

Ключові слова: право, закон, права та обов'язки, правове виховання, соціальна 

справедливість. 

 

Постановка проблеми. За 

роки незалежності України 

зроблено суттєві кроки в розбудові 

національної системи освіти та 

демократизації освітянської 

діяльності. Основні вимоги до 

вдосконалення процесу навчання і 

виховання молоді, спроможної 

жити і працювати в XXI столітті, 

визначаються Державною 

національною програмою "Освіта 

(Україна XXI століття)", 

Концепцією національного 

виховання. Реалізація завдань 

потребує розв'язання низки 

проблем. Як відомо, особистість 

пов’язує з іншими людьми безліч 

своєрідних стосунків, серед яких 

важливе місце посідають моральні, 

бо саме вони є основним 

регулятором поведінки. 

Найважливішим завданням 

сьогодення є правове виховання 

молодого покоління. Вектор 

нашого дослідження звернутий на 

пошуки українських джерел 

правового виховання.  

 Актуальність дослідження. 

Процес становлення української 

школи неможливий без розробки 

теоретико-методологічних аспектів 

національної системи виховання з 

урахуванням вітчизняного досвіду. 

Вивчення історико-педагогічної 

спадщини, її аналіз свідчать про те, 

що правове виховання має свої 

українські корені. Актуальність 

обраної теми зумовлюється 

недостатністю її розробленості в 

науці, а також необхідністю 

використання історичного досвіду 

для подальшого вдосконалення 

процесу правового виховання учнів 

і молоді. 

Аналіз актуальних 

досліджень. Джерела правового 

виховання особистості дуже 

глибокі, вони знайшли своє 
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відображення в культурі 

Стародавньої Греції, Риму, у 

філософських ідеях видатних 

мислителів, педагогів, громадських 

діячів різних часів. Аналіз історико-

педагогічної спадщини минулого 

свідчить про те, що перші теорії 

правового виховання зародилися в 

Афінах. Древньогрецька цивілізація 

дала світу немало чудових 

мислителів, у філософських 

концепціях яких містяться безцінні 

ідеї, що стосуються правового 

виховання. 

Мета статті: визначити 

національні корені правового 

виховання, що виникли і 

розвивалися на українському 

ґрунті.  

 Викладення основного 

матеріалу. Аналіз давньоруського 

судочинства свідчить пр. те, що в 

школах підвищеного типу вивчався 

юридичний кодекс «Правда Руська» 

(ХІ ст.) – збірка наших давніх 

законів. Вона кодифікувала 

соціальні й економічні відносини в 

умовах зростання приватної 

власності, усталювала права та 

обов’язки підданих. Створення цих 

законів мало прогресивний 

характер, бо ставилися перешкоди 

кровній помсті, вводилися однакові 

норми за певні злочини на всій 

території держави. Ці закони стали 

на цілі століття зразком, правилом, 

основою для будь-яких 

розпоряджень. 

 Знайдені під час розкопок 

давньоруських городищ берестяні 

грамоти, що об’єктивно 

відображають «сліди» шкільної 

науки, дають підстави вважати, що 

деякі їх автори також знали 

«Правду Руську». Окрім того, учні 

шкіл підвищеного типу 

знайомилися із церковним правом 

за «Кормчою книгою». 

 У ХІ – ХІІ століттях 

з’являються видатні зразки 

тогочасної писемної літератури 

«Слово про закон і благодать» 

Іларіона, «Повчання» Володимира 

Мономаха, які знаменували новий 

етап у становленні правового 

виховання. 

 40-і роки ХІ століття – це час 

напружених політичних стосунків 

Київської Русі з Візантією, період 

гострої боротьби Російської 

держави за свою незалежність. У 

«Слові про закон і благодать» 

публіцистично гостро 

протиставлялася візантійській 

теорії вселенської імперії і церкви 

ідея рівності, рівноправності всіх 

великих і малих народів та держав. 

Благодать дана всім народам – і 

великим, і малим, що мають право 

на її вільне обрання. 

 Велике значення в ХІ – ХІІ 

століттях мала поява «Повчання» 

Володимира Мономаха, яке він 

писав незадовго до смерті. Це був 

заповіт, адресований дітям, 

адресований дітям, майбутнім 

поколінням. Володимир Мономах 

закликав своїх дітей і всіх, хто 

почує «сию грамотицю», суворо 

додержуватися вимог феодального 

правопорядку, керуватися ними, а 

не особистими користолюбними 

сімейними інтересами. Тим самим 

«Повчання» вийшло за межі 

сімейного заповіту і набуло 

великого суспільного значення. 

 Правові традиції Київської 

держави були розвинуті й збагачені 
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європейськими юридичними 

поняттями ІУ – ХУІ ст.., коли 

українські землі складали більшу 

частину Великого князівства 

Литовського, а 90 відсотків його 

населення були слов’яни. Як 

свідчить дослідження, серед 

пам’яток, які відіграли важливу 

роль у становленні і розвитку 

правового виховання, 

найвидатнішим був Литовський 

статут – кодифікований звід законів 

феодального права, що мав три 

редакції (1529, 1566, 1588) і діяв на 

Україні до ХУІІІ століття. Цей 

документ визначав гуманістичні 

ідеї того часу – суверенність народу 

і держави, рівність усіх перед 

законом, осуд деспотизму, особисту 

недоторканість людини,юридичний 

захист її прав. Статут проголошував 

принцип особистої відповідальності 

перед законом: «Ніхто ні за кого не 

повинен нести покарання, а лише 

сам за себе». 

 У ході дослідження було 

встановлено, що важливе значення 

у формуванні й становленні 

вітчизняної теорії правового 

виховання мала діяльність 

видатного українського полеміста 

Івана Вишенського (1550 – 1620). 

Його твори мали велике значення у 

формуванні правосвідомості 

українського народу, бо в них 

І.Вишенський висував ідею захисту 

людської гідності й громадянських 

прав трудівників міста села. І. 

Вишенський стверджував, що всі 

вони рівні незалежно від 

походження, суспільно-правового 

стану, оскільки їхнє тіло 

складається з єдиної субстанції – 

матерії. Не відступаючи від 

традиційного для свого часу 

трактування походження влади від 

Бога, письменник водночас 

наголошував на рівності носія 

влади й усіх людей. Зверхність його 

лише в даних йому владних 

повноважень. 

 Зазначимо, що в становленні 

правового виховання важливе місце 

займає його «Посланіє до 

єпископів». І. Вишенський 

наголошував, що особа повинна 

підпорядковуватися законам, 

відповідати за свої помилки, 

прагнути до загального добра. 

 Велике значення для 

формування правосвідомості 

українського народу мали твори 

першого українського просвітника, 

захисника ідей гуманізму й 

демократії – Г. С. Сковороди (1722 

– 1794). У своїх творах мандрівний 

філософ зображав безправне 

становище трудящих у другій 

половині ХУІІІ століття, їхнє 

прагнення до волі. З особливим 

сарказмом він змальовує в пісні 

«Всякому городу нрав і права», як 

поміщик або козацький старшина 

«непрестанно стягає грунта», 

чиновник-кар’єрист, аби зробити 

собі дорогу, «для чинов углы 

панскіє трет», а представник 

тогочасного суду строит на свій 

тон…права». 

Значний внесок у розвиток 

питання, що розглядається, зробив 

видатний український учений-

енциклопедист, просвітник, 

філософ Яків Павлович 

Козельський (1728 – 11764). 

Заслуга Я. Козельського полягає в 

тому, що висловлені ним ідеї про 

те, що закладені природою в 
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людину закони її життєдіяльності 

(«природного права») є джерелами 

законів суспільства, і якщо закони в 

державі не ґрунтуються на 

природному праві, то «вони не 

можуть бути справедливими»; а 

також про рівність усіх громадян 

перед законом, сприяли 

формуванню правосвідомості 

«суспільної людини». 

 Я. Козельський указав на 

необхідність застосування 

законодавства, вивчення законів. 

Він виступав за поширення освіти 

та виховання і вважав, що саме 

вони сприятимуть застосуванню 

законодавства в країні. 

 Джерела правового виховання 

простежуються й у творчості 

українських письменників 

І. Котляревського, Г. Квітки-

Основ’яненка. Їх творча спадщина 

мала велике значення для 

формування правової свідомості 

українського народу. 

 Проведений аналіз історичної 

спадщини свідчить про те, що 

важливе значення в становленні 

правового виховання мала 

діяльність Михайла 

Олександровича Максимовича 

(1804 – 1873), відомого 

українського вченого, першого 

ректора Київського університету. У 

вирішенні цього питання він 

відводив державі. В основі вчення 

М. Максимовича лежить ідея про 

виховання людини-громадянина, 

захисника справедливості. Він 

наголошував, що людині від 

природи притаманна здатність до 

самовдосконалення, тому прогрес у 

розвитку суспільства за допомогою 

виховання необхідно розглядати не 

тільки як загальний закон, але й як 

обов’язковий наслідок потреби 

особистості. 

Беззавітним борцем за права і 

кращу долю простого люду був 

український поет, художник, 

мислитель, автор багатьох 

прогресивних теоретичних суджень 

про суть і форму держави, право і 

закон, право і соціальну 

справедливість, правосуддя і 

законність, а також історичних 

оцінок найважливіших етапів 

розвитку української державності 

Т.Г Шевченко (1814 – 1861). У 

низці творів поета вирішуються 

філософсько-правові проблеми, що 

стосуються формування правової 

свідомості. 

Становленню і розвитку 

правового виховання в першій 

половині ХІХ століття сприяло 

введення до шкільних програм 

різних навчальних закладів основ 

правознавства. Про це свідчить 

аналіз статутів, шкільних програм. 

У 1804 році Міністерство 

народної освіти опубліковало 

„Статут навчальних закладів, 

підпорядкованих університетам”, 

який визначив мету, завдання, а 

також навчальні плани. Належне 

місце в ньому займало вивчення 

правознавства. 

До навчального плану 

парафіяльних училищ входило 

читання деяких розділів із книги „О 

дожностях человека и гражданина”, 

яка використовувалась з 1786 року. 

Основний її зміст був направлений 

на виховання дітей. У ній були 

подані вказівки по використанню 

різних суспільних обов’язків і 

посад. Цей предмет входив і до 
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навчальних планів повітових 

училищ. Викладати його 

рекомендувалось, пов’язуючи із 

життям. 

 До змісту навчання слухачок 

Смольного інституту шляхетних 

дівчаток входив предмет „знание 

совершенное закона” (останній 

клас, вік 15 – 18); до змісту освіти 

Сухопутного шляхетного 

кадетського корпусу входили 

природне право й громадянське 

право. Згідно статуту 1804 року 

правознавство викладалось у 

гімназіях.  

У 1759 році було відкрито 

Пажеський корпус. Це була 

привілегійована установа для 

виховання і навчання синів вищої 

дворянської знаті. До змісту освіти 

цього навчального закладу теж 

входило вивчення правознавства. З 

1885 року Пажеський корпус мав 

сім загальних і два спеціальних 

класи. У спеціальних класах 

вивчали військові і юридичні 

науки. 

 У 1852 році відбулись зміни 

навчальних планів. Загальноосвітні 

науки вивчались у чотирьох 

молодших класах, а далі основна 

увага приділялась спеціальним 

знанням. Було запроваджено три 

типи шкіл (гімназій): у першому 

типі шкіл викладалось 

природознавство і законодавство; в 

другому – законодавство. Третім 

типом були гімназії, в яких 

вивчалась грецька мова. 

Усі наведені факти мали 

велике значення для становлення і 

розвитку правового виховання. 

Разом з тим проведений аналіз 

свідчить про те, що хоча питання 

правового виховання і хвилювали 

багатьох філософів, вчених, 

педагогів, але наукової теорії 

правового виховання до другої 

половини ХІХ століття ще не 

існувало. 

 Вивчення історико-

педагогічної літератури, матеріалів 

педагогічної журналістики другої 

половини ХІХ – початку ХХ 

століття дає можливість 

стверджувати про те, що саме в цей 

період були закладені наукові 

основи вітчизняної теорії правового 

виховання. Друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття 

характеризувалися прогресом науки 

і техніки, зростанням революційно-

демократичного руху, значними 

перетвореннями в соціальному, 

економічному житті. 

 Одна з найважливіших подій 

того часу – падіння кріпосництва. 

Реформа 1861 року представляла 

собою новий етап у розвитку 

держави. Це була дуже складна 

реформа: економічна, політична і 

гуманітарна. Своїми різними 

сторонами вона по-різному 

впливала на життя і розвиток 

суспільства.  

 Соціально-гуманітарна 

реформа 60–х років показала, що 

кожна людина зобов'язана 

користуватися громадянськими 

правами і обов'язками. 

 Прогресивні представники 

суспільства стали на шлях активної 

боротьби за реформи народної 

освіти, нові напрями у вирішенні 

найбільш сучасних питань 

навчання і виховання, розвитку 

національної культури. Саме 

початок 60-х років позначився 
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широким суспільно-педагогічним 

рухом. На обговорення були 

поставлені корінні питання 

розвитку системи освіти і 

педагогіки. У процесі складних і 

суперечних шукань складались 

педагогічні теорії. 

Цей період представлений 

плеядою видатних педагогів. Серед 

них – Ушинський К. Д., 

Пирогов М. І., Толстой Л. М., 

Каптерев П. Ф., Стоюнін В. Я. та 

інші. Кожний з них по-своєму 

привертав увагу суспільства до 

важливих питань. 

Передові представники того 

часу (Максимович М. О., 

Білецький-Носенко П. П., 

Тимківський І. Ф., 

Котляревський І. П., Орлай І. С., 

Духнович О. В., Пирогов М. І., 

Ушинський К. Д., Деркач І. П та ін.) 

виступили проти знеособлюючої 

системи виховання, проти 

утилітарного підходу до освіти. 

Вони намагались створити таку 

школу, яка могла б морально 

розкріпостити людину, виховувати 

не бездушних вихованців-

чиновників, а різнобічно 

розвинутих особистостей. 

 Висновок. Таким чином, 

проведене дослідження дозволяє 

зробити висновок про те, що 

правове виховання має і свої 

національні корені. Які виникли і 

формувалися на українському 

грунті. Про це свідчать матеріали 

часів Київської Русі («Повчання 

Володимира Мономаха», «Слово 

про закон і благодать» Іларіона), 

спадщина та діяльність 

І. Вишенського, Г. Сковороди, 

Я. Козельського, І. Котляревського, 

Г. Квітки-Основ'яненка, 

М. Максимовича, Т. Шевченка та 

ін. Вони потребують подальшого 

дослідження.  
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2. Антология педагогической 
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педагоги второй половины ХІХ 

столетия. – СПб., 1909. – 167 с. 
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Константинов Н. А., 

Медынский Е. Н., Шабаева Н. Ф. – 
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 Статья посвящена исследованию источников правового воспитания. Источники 

правового воспитания личности очень глубокие, они нашли свое отображение не только в 

культуре Древней Греции, Рима, философских идеях известных мыслителей, педагогов, 

общественных деятелей разных времен. В статье доказывается, что правовое 

воспитание имеет и свои украинские источники. 

 Ключевые слова: право, закон, права и обязанности, правовое воспитание, 

социальная справедливость. 

 The article is devoted to the research of sources legal upbringing. The sources of legal 

upbringing of personality are very deep, they found their reflexion not only in the culture of 

ancient Greece, Rome, philosophical ideas of famous thinkers pedagogues, public figures of 

different times. The article proved that legal upbringing has it’s Ukrainian sources. 

Keywords: right, law, right and duties, legal education of young people, social justice. 
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ЕКСКУРСІЯ ЯК МОДЕЛЬ ІСТОРИЧНОЇ ЕМПАТІЇ 
 

У статті дається характеристика туристичного маршруту «Стежка Сковороди».  

Пропонуються різні варіанти проведення екскурсії з використанням методичних прийомів 

історичної емпатії, що сприятимуть глибокому розумінню філософських ідей 

Г. С. Сковороди. 

 

Екскурсія як прийом навчання 

належить до групи евристичних 

методів. Переважаючим прийомом 

екскурсії є емпатія, що відноситься, 

в свою чергу, до когнітивних 

методів (методів навчального 

пізнання) [2, с.29]. Подорожі по 

Сковородинівським місцям 

Харківського району – Стежці 

Сковороди та відвідання садиби у 

маєтку Щербиніних, де гостював 

філософ, є новим туристичним 

маршрутом. Для ознайомлення 

пропонуються природні туристичні 

об’єкти, пов’язані з життям та 

творчістю видатного філософа – 

Стежка Сковороди, криниця 

Сковороди, Чорне озеро та Грушева 

галявина. Дидактичною метою 

такої екскурсії є створення образу 

факту за допомогою історичної 

емпатії. 

Питання історичної епатії є 

одним із актуальних напрямків 

досліджень. Емпатія – це здатність 

однієї людини осягнути та 

зрозуміти емоції іншої, уявити себе 

на її місці, відчути його емоційний 

стан і думки. Це є інтуїтивне 

розуміння психологічного настрою, 

уміння прийняти на себе роль іншої 

людини, зрозуміти її приховані 

мотиви, душевні сумніви, 

ототожнення своїх почуттів з 

емоціям іншої людини і разом з тим 

усвідомити їх винятковість, 

індивідуальність. Відсутність 

емпатії або її низький рівень 

свідчать про байдужість людини, її 

емоційну холодність. Це невміння 

зрозуміти душевні переживання, 

співчувати їм [9]. 

Сучасні методисти пов’язують 

екскурсії із формуванням 

емпатичних здібностей. Наприклад, 

О. І. Пометун зазначає, що 

екскурсії, зокрема уявні, 

розвивають емпатичні здібності та 

формують особистісне ставлення до 

минулого [7, c. 225]. К. О. Баханов 

поставив прийом емпатії на перше 

місце серед когнітивних методів [2, 

c. 29]. Даний напрямок дослідження 

потребує свого подальшого 

розвитку, зокрема, у практичній 

площині. 

 Щодо другого напрямку 

розвідки, то вивчення життя і 

творчості Г. С. Сковороди за 

допомогою туристичної роботи, то 

першу спробу зробили колектив 

авторів під керівництвом професора 
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П. Ковалевського за допомогою 

В. Ю. Білецької, Л. М. Зайцевої, 

М. М. Кузьменка та д-ра Сукачова у 

розвідці «Слобожанщина в 

екскурсіях», що видана у 1928 р. 

[6]. У розділі «Загальний план 

екскурсій по Слобожанщині», де 

вивчається Харків як культурно-

освітній центр [6, с.17]. – 

запропоновані дводенні екскурсії 

по околицях міста Харкова – у 

Сковородинівку, на могилу 

Г. С. Сковороди. Серед «культурно-

історичних екскурсій» названі 

місцевості, що пов’язані з іменами 

видатних осіб та діячів [6, с.20-21], 

у тому числі згадано с. Пан-

Іванівку Харківського округу 

(могила філософа Сковороди).  

У м. Харкові у якості 

туристичних об’єктів, пов’язаних з 

іменем видатного філософа, можуть 

бути Свято-Покровський монастир, 

на території якого розміщувався 

колегіум, а також пам’ятник 

Г. С. Сковороді під 

монастирськими стінами. 

Отже, екскурсія «Стежка 

Сковороди» доповнює вже наявні 

туристичні маршрути та потребує 

популяризації.  

Мета даної статті – розкрити 

зміст нового краєзнавчого та 

літературознавчого туристичного 

маршруту – екскурсії «Стежка 

Сковороди», показати його 

навчально-виховні можливості за 

допомогою прийомів історичної 

емпатії. 

Ім’я українського філософа, 

видатного мислителя 

Г. С. Сковороди знаходиться на 

чільному місці серед імен 

найвідоміших людей України 

другої половини XVIII ст. Духовна 

спадщина безсмертного філософа є 

неоціненним національним 

надбанням. Його філософські та 

літературні твори відповідають на 

вічні питання, які завжди 

хвилювали людство: у чому сенс 

життя, як пізнати самого себе, як 

виховати гідну людину. «Зробимо 

світ кращий, створимо день 

веселіший» – закликав філософ. 

Екскурсія «Стежка Сковороди» 

(с. Бабаї Харківського району) має 

на меті ознайомити учнівську 

молодь з життям і творчістю 

філософа, просвітителя, поета, його 

християнськими та морально-

етичними ідеалами.  

26 серпня 1995 р. у 

Бабаївському лісі було відкрито 

меморіал «Стежка Сковороди». 

Його створили архітектор 

Н. А. Фоменко та скульптор 

С. І. Ястребов. Мальовнича стежка 

спускається до Холодної криниці, а 

далі – до Чорного озера та Грушевої 

галявини, улюблених місць 

Г. С. Сковороди. У найскрутніші 

часи нашої історії люди завжди 

звертались до вічних цінностей. 

Саме вони допомагали зберегти 

гідність і право називатись 

Людиною. Свого часу Сковорода, 

працюючи над своїми творами біля 

Холодної криниці і Чорного озера в 

Бабаях, зазначав; «Materia deterna» 

(«Матерія вічна»), дивлячись, як 

тече вода з земних надр. Змінили за 

багато часу свій вигляд стежки, 

якими ходив філософ «з 

припорошілими саквами». Але 

природа сама зберігає місця, 

пов’язані з іменем цієї видатної 

людини. Так, наприклад, на картині 



 

 

198 

 

Ю. Любавіна «Сковорода у Бабаях» 

легко пізнається пагорб на 

колишній вулиці Колгоспній, де 

зображено філософа.  

У перебуванні Григорія Савича 

Сковороди на Слобожанщині 

можна виділити три періоди. 

Перший харківський період – (1759 

– 1760), другий – (1762 – 1764), 

третій – (1768 – 1769). 

Хронологічно вони співпадають з 

педагогічною діяльністю у 

Колегіумі. Викладання в 

Харківському колегіумі було і 

покликанням, і випробуванням, 

конфліктом вільного духу з 

консерватизмом.  

Останні 25 років свого життя 

Григорій Сковорода був 

мандрівним учителем, 

Подорожуючи по Слобожанщині в 

70 – тих роках XVIII ст. 

Г. С. Сковорода часто гостював у 

свого учня по Харківському 

колегіуму, священика Іакова 

Правицького. Деякі з філософських 

творів були написані у Бабаях. Це – 

«Диалог, или разглагол о древнем 

мире» (1772 р). та «Разговор пяти 

путников о истинном счастии в 

жизни», а також половина із 30 – ти 

«Байок Харківських». 

У 1774 р. Григорій Сковорода 

завершив у маєтку Щербиніних в 

селі Бабаї «Байки харківські» та 

присвятив їх станційному 

доглядачеві міста Острогожська 

Афанасію Панкову. Свідченням 

цього є лист до нього. У 1774 р. 

філософ писав: «Любезный друг! В 

седьмом десятке нынешнего века, 

отстав от учительской должности и 

уединяясь в лежащих около 

Харькова лесах, полях, садах, селах, 

деревнях и пчельниках, обучал я 

себя добродетели и поучался 

Библии, притом, блапристойными 

игрушками забавляясь, написал 

полтора десятка басен, не имея с 

тобой знаемости. А сего года, в селе 

Бабаях, умножил оные до 

половины» [1, с.16]. 

Іаков Правицький старанно 

піклувався про збирання 

рукописних праць Г. С. Сковороди. 

В одному зі своїх листів філософ 

писав: «У друга нашего, 

бабаевского иерея Иакова 

Правицкого, все мои творения 

хранятся, по мне они бы давно 

пропали! Я удивился, увидев у него 

моего «Наркисса» и «Симфонию» 

[1, с.16]. 

Отець Іаков був у дружніх 

стосунках із Г. Сковородою, про що 

свідчить тон їхнього листування, 

доброзичливі епітети і, нарешті, 

особисте визнання мислителя: 

«Если ты переписал мои новые 

сочинения, то верни ко мне 

оригиналы, также пришли вместе с 

оригиналами и тот мой диалог, 

который ты обыкновенно хвалишь 

более других, по переписке он 

будет прислан тебе обратно». 

Таким чином, І. Правицький дбав 

про збереження творів Г. 

Сковороди, був шанувальником і 

читачем його творів. Найбільше за 

всіх І. Правицькому подобався 

«Марк препростий» (що не зберігся 

до нашого часу). Г. Сковорода 

присвятив отцю Якову один із своїх 

трактатів – «Жену Лотову» в 

особливому листі, який повинен 

був стати вступом до самого твору.  

Про довірливі стосунки г. 

Сковороди та І. Правицького 
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свідчить той факт, що твір «Жена 

Лотова» був присвячений критиці 

Священого писання і містить у собі 

ряд положень, які не відповідають 

суворо-ортодоксальному напрямку 

релігійної думки. І в інших листах 

Г. Сковорода викладав другові 

Правицькому свої особисті погляди 

і переконання. Григорій Савич 

листувався не тільки з 

І. Правицьким, а також з іншими 

священиками. Цей гурт мав дружнє 

листування із учнем мислителя 

М. Ковалинським, у якого і 

знайшов свій останній притулок 

великий український філософ. 

Г. С. Сковорода завжди у своїх 

листах до І. Правицького передавав 

щирі вітання спільним знайомим – 

священикам сусідніх сіл – «Отцу 

Василию, отцу Євстафию, отцу 

Гусляте от меня лобзание 

искреннее». В одному з листів до 

отця Іакова Сковорода в 1786 р. 

написав: «Цілуйте також де 

духовну мати мою, ігуменію 

Марфу. Писати полінився до неї». 

Марфа Авксентієва була 

служницею Хорошівського 

Вознесенського монастиря в 

п’ятнадцяти верстах від Харкова. 

Філософ присвячував свої 

праці приятелям. І, зрозуміло, що 

той, хто одержував один твір, хотів 

отримати і списувати для себе інші. 

З одного боку, він пробуджував 

критичну думку у сучасників, з 

іншого – наполегливо проводив у 

суспільство морально-етичні 

ідеали. 

У даній статті подано лише 

короткі тези змісту екскурсійного 

маршруту, до якого є спеціальна 

методична розробка, підготовлена у 

відділі культури і туризму 

Харківської районної державної 

адміністрації. Маршрут містить такі 

зупинки та екскурсійні об’єкти: 

1. Історико-краєзнавчий 

музей сел. Бабаї. 

2. Бюст і стела «Стежка 

Сковороди». 

3. Криниця Сковороди. 

4. Чорне озеро та Грушева 

галявина.  

Послідовність викладу тексту 

екскурсії може бути змінена у 

відповідності до маршруту, який 

може починатися у різних місцях. 

За зручністю пересування та 

мотивації поїздки (освітня чи 

оздоровча) можна обрати один чи 

декілька будь-яких окремих 

пунктів. Екскурсійні об’єкти – 

Грушева галявина, Чорне озеро або 

Сковородинівська криниця стануть 

у нагоді як маршрути вихідного дня 

для відпочинку на природі.  

Життєвий шлях та творчість 

філософа вивчається на уроках 

української літератури, історії 

України та філософії за 

концентричним принципом. При 

вивченні теми «Культура України у 

другій половині XVIII ст.» у 8 класі 

учні знайомляться з біографією та 

основними положеннями філософії 

Г. С. Сковороди. Початкове 

знайомство продовжується у 9 та 10 

класі. У програмі з української 

літератури для 9 класу 

загальноосвітніх шкіл вивчається 

зміст творів «Бджола та Шершень», 

«Всякому місту – звичай і права» 

(вивчається напам’ять), «De 

libertate» (із «Саду Божественних 

пісень»), а також зі збірка «Байки 

Харківські» та основні ідеї деяких 
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філософських трактатів. 

Поглиблення знань про видатного 

філософа та його творчість 

відбувається в 10 класі на уроках 

філософії та курсу «Людина і світ».  

Отже, міжпредметні зв’язки з 

українською літературою, 

філософією, курсом «Людина і 

світ» дозволяють глибоке вивчення 

(«занурення») у духовний світ 

філософа. 

Структурними компонентами 

екскурсії як моделі історичної 

емпатії є персоніфікація, 

драматизація, інтерв’ю, стилізація. 

За О. І. Пометун, ці прийоми 

допомагають провести історичні 

реконструкції на основі джерел [7, 

с. 116]. Прийом попереднього 

ознайомлення передбачає 

актуалізацію наявних знань 

школярів про життя та творчість 

Г. С. Сковороди. Прийоми 

персоніфікації та драматизації 

(озвучення листа Афанасію 

Панкову, читання будь-якої байки 

за ролями), стилізації (придумати 

байку на морально-етичну тему), 

історичного інтерв’ю «Я запитаю у 

філософа», а також використання 

інтеграційного та аксіологічного 

підходів дозволять відтворити 

яскравий образ волелюбної 

талановитої людини. Акцент на 

особистих якостях філософа 

дозволить краще зрозуміти мотиви 

його дій та внутрішній світ. 

Історична реконструкція потребує 

також почергового використання 

методичних прийомів руху, 

довідки, картинного опису, 

цитування, пояснення, 

розмірковування.  

Проведення екскурсії «Стежка 

Сковороди» буде незабутньою 

подією, якщо співпаде у часі із 

проведенням фестивалю «Сад 

пісень Сковороди» . 

Джерела та література 
1. Бабаї: Зб. архівних 

документів і матеріалів / Головний 

ред. Б. К. Мигаль; упоряд.: 

Л. О. Михасенко та ін.; – Х.: Фоліо, 

1993. – 62 с. – (Краю мій, 

Слобожанщина) 

2. Баханов К. О. Традиції 

та інновації в навчанні історії в 

школі: Дидактичний словник-

довідник /Костянтин Олексійович 

Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 

2002. – 108 с.  

3. Вяземский Е. Е., 

Стрелова О. Ю. Теория и методика 

преподавания истории / 

Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 384 с.  

4. Внутрипредметные и 

межкурсовые связи в обучении 

истории / Под ред. А. Г. Колоскова. 

– М.: Просвещение, 1990. – 112 с.  

5. Єфімова В. О. Історія: 

Методичні рекомендації щодо 

проведення навчальної практики / 

В.О. Єфімова. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2004. – 144 с. 

6. Слобожанщина в 

екскурсіях. Пророблено в окремій 

комісії при етнологічній 

краєзнавчій секції Х.Н.Д.К. історії 

укр. культури ім.. акад. Д. І. Багалія 

проф. П. Ковалевським за 

допомогою В. Ю. Білецької, 

Л. М. Зайцевої, М. М. Кузьменка та 

д-ра Сукачова. – Видано Харк. 

ексурсійною секцією 

Окрметодкому. Х., 1928. – 24 с. 
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7. Пометун О. Методика 

навчання історії в школі / О. І. 

Пометун, Г. О. Фрейман. – К.: 

Генеза, 2006. – 328 с. 

8. Навчальні програми для 

учнів 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською 

мовою навчання (рівень стандарту, 

академічний рівень Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%

D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82

%D0%B0/ukr-lit-5-9-klasi(1).pdf 

9. Емпатія - це Розвиток 

емпатії Режим доступу: // 

http://stylezhinki.ru/osobistist/8235-

empatija-ce-rozvitok-empatii.html 
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завідуюча сектором відділу   
організації проведення масових 
заходів Інституту                                                                                                          
інноваційних технологій і змісту 
освіти Міністерства освіти і науки 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗМАГАННЯ З ІСТОРІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Нове тисячоліття  ставить 

перед  українським  суспільством, 

яке переживає період становлення,  

ряд актуальних  проблем: 

техногенних,  політичних, 

економічних,  моральних  та 

духовних. Розв'язати  ці проблеми   

можливо шляхом   впровадження   

високих  технологій  у 

виробництво, економіку  і  

політику,  в  соціальну  сферу, в  

галузі   культури  та  освіти.  Чільне 

місце у   цьому  процесі  належить  

науковим  знанням, як  основі всіх  

досягнень,  та  формуванню ще  зі  

шкільної  лави  творчої  

особистості,  яка  критично  

мислить, формує  самостійні  

судження, вміє доцільно 

використовувати   набуті  знання на  

практиці. І, найголовніше,   в 

сьогоденні молода  людина повинна 

заздалегідь усвідомлювати,  для 

чого вона  набуває  знання та  

навички, і  якими вона,  можливо  

буде  оперувати   у  житті. 

 Біля витоків розвитку 

інтелектуальних здібностей дитини 

стоять, як правило,  дорослі  

(батьки, а іноді інші старші люди). 

Вагоме місце у цьому процесі 

посідають вчителі. Творчий, 

висококваліфікований педагог не 

дозволить собі бути байдужим до 

учнів, які виявили підвищений 

інтерес до предмета, який він 

викладає. Щоб не  загубити талант, 

вчитель повинен забути про спокій.                     

В. Моляко зазначає, що «творча 

особистість рідко приносить спокій, 

рівновагу в той колектив, де 

працює. Така людина часто 

сперечається, відстоює свою точку 

зору, не визнає ніяких авторитетів, 

не погоджується із 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukr-lit-5-9-klasi(1).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukr-lit-5-9-klasi(1).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/ukr-lit-5-9-klasi(1).pdf
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загальновизнаними думками»1.

 Тому праця з такими 

особистостями має ряд  проблем. 

По-перше, вчитель повинен 

визначити перспективний план 

роботи з обдарованою дитиною, 

орієнтуючись на її індивідуально-

психологічні особливості, та вміти 

якісно і вчасно корегувати власну  

роботу під час розв‘язання 

проблем, які виникають внаслідок 

навчання та виховання юного 

інтелектуала. 

 По-друге, вчитель сам 

повинен бути професійно та 

психологічно готовим до  роботи з 

обдарованими дітьми і завжди 

стояти на вершині новизни знань.  

 По-третє, наставник має бути 

готовим захистити свого учня від 

тих помилок і негативних впливів 

виховання, яких часто 

припускаються батьки та школа. 

Якщо учень демонструє високі 

досягнення з якогось окремого 

предмета, а з інших – його успіхи 

середні, часто дитину «жорстко» 

примушують вирівнювати знання з 

усіх предметів. На улюблену справу 

не вистачає часу. Критикуючи такі 

настанови, П.Ф. Каптерєв писав про 

роль школи у вихованні видатних 

діячів  науки,  мистецтва та 

практичної діяльності: «Школа 

своїм навчанням справить 

найглибший вплив у тому випадку, 

коли вона йтиме за природними 

нахилами учнів, їхніми смаками, 

схильностями й здібностями і 

надаватиме їм якомога ширшу 

свободу в заняттях улюбленими 

предметами»2 

 Звичайно, постановка 

питання щодо навчання і виховання 

обдарованих дітей відповідно до 

виявлених здібностей не зовсім 

узгоджується із стандартними 

навчальними планами. З цими 

проблемами частіше стикається 

педагог у середніх класах, оскільки 

старша школа сьогодні здебільшого 

орієнтується на диференційоване 

навчання. Крім того, як відмічає М. 

Рибакова, вчителів сьогодні  

влаштовує так звана стабільність: 

зміни, перебудова відносин 

потребують витрат психічних сил, і 

в учителів з’являється  своєрідна  

«інерція спокою»,  коли дорослі 

намагаються підкорити поведінку 

дитини своїм очікуванням, а не 

змінюють систему відносин з нею 

відповідно до зміни дитини, її 

психічного розвитку3. 

 Однак через слабку поки що  

психологічну службу школа стоїть 

на порозі нелегкого і складного 

шляху відбору, розвитку та 

навчання обдарованих дітей. 

Сучасні дослідження педагогіки та 

психології визнають, що кожна 

дитина своєрідно  обдарована і 

унікальна, незалежно від того в 

навчальній чи позашкільній 

діяльності визначаються її 

досягнення. Тому глобальною 

проблемою процесу навчання і 

виховання учнівської молоді  – 

вчасно помітити особливий та 

оригінальний прояв дитини до тієї 

чи іншої діяльності. Саме перед 

школою стоїть першочергова 

задача – виявити даровані 

природою розумові здібності учнів, 

які далеко не завжди у стандартній 



 

 

203 

 

ситуації знаходять можливість 

належним чином проявитись і 

розвинутись. 

Визначне місце в цьому 

процесі належить вчителям історії. 

Саме система викладання історії та 

інших суспільних дисциплін 

вирішальним чином впливає на 

формування самосвідомості 

суспільства. Єдиний засіб зрозуміти 

реалії життя, які так швидко 

змінюють один одного, 

пристосуватись до них, органічно 

зв‘язати при цьому сучасне і 

минуле – це навчитись дитині 

самостійно  переосмислювати свій 

власний шлях та шлях розвитку 

суспільства, стати творчою 

особистістю і не боятися мислити 

по-новому.  

Однак,  здатність до творчості  

та  інтелектуальної  праці  не  

з‘являється  сама  по  собі,  вона  

виховується в  результаті  

наполегливого навчання. І тут  

традиційне  навчання, не дивлячись 

на  деякі  беззаперечні  чесноти, має  

і значну  кількість  недоліків. 

Робота вчителя на уроці 

зорієнтована на передання готових 

знань, робота учня – в основному 

на їх запам‘ятовування і 

відтворення. Але без усвідомлення 

власної діяльності, якій потрібно 

навчити вихованця,  неможливо 

отримати особистісно значущих 

результатів. Таким чином, 

традиційне навчання носить 

переважно репродуктивний 

характер.  

Тому виникає проблема в 

пошуку та розробці інноваційних 

форм і методів викладання історії 

та впровадження їх як на уроках, 

так і в позаурочну роботу. 

Нетрадиційна система дає педагогу 

більше можливостей виявити 

творчу особистість і залучити її до 

відповідних видів навчальної 

діяльності, яка забезпечить 

всебічний розвиток її розумових 

здібностей та сформує необхідні 

життєві компетенції. Серед таких 

видів діяльності слід виділити 

підготовку учня до участі в 

історичних турнірах та олімпіадах, 

залучення до наукової та 

дослідницької роботи.  

Серед розмаїття різних форм 

проведення державних 

інтелектуальних змагань з історії 

особливої уваги заслуговує 

Всеукраїнська учнівська олімпіада. 

По-перше, в ній можуть брати 

участь усі школярі, яких цікавить 

історія. По-друге, відпрацьована 

система проведення олімпіади в 

чотири етапи створила 

максимально сприятливі умови для 

найбільш повної реалізації 

здібностей учнів4. По-третє, 

переможці IV етапу мають пільги 

при вступі до вищих навчальних 

закладів України, що є особливою 

мотивацією для учнів. Це означає, 

що держава визнала високий рівень 

наукових знань олімпійців та 

формування в процесі підготовки 

до цих змагань  всебічно розвинутої 

особистості.  

Багато наукових статей та 

методичних рекомендацій 

присвячено проведенню 

теоретичних турів олімпіади, тому 

що ця методика  добре 
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відпрацьована вчителями та 

методистами. Вчитель, який навчає 

і виховує олімпійця, як правило, у  

своїй роботі орієнтується  на форми 

і методику проведення фінального  

етапу. Особливо це стосується 

видів та змісту завдань. Однак 

сьогодні можна з упевненістю 

сказати , що ті види та типи 

завдань, які пропонуються на IV 

етапі змагань, об‘єктивно 

виявляють об‘єм, рівень і глибину 

засвоєних знань. Уміння та 

навички, сформовані в процесі 

навчання та додаткової підготовки 

до олімпіади, дають можливість 

учням якісно, послідовно та 

змістовно розкрити запропоновані 

завдання.  

 Олімпіада є однією з 

найефективніших форм виявлення 

найкращих, а іноді прихованих  

якостей учнів.  А тому обмежувати 

кількість учасників змагання на 

шкільному рівні не припустимо. 

Але постає питання, яким чином 

організувати цей етап, щоб не 

тільки розкрити здібності та талант 

кожної дитини, яка цікавиться 

історією, і заохотити її до 

подальшої роботи в цій галузі, але й 

виховати активну і успішну  

особистість,  яка вільно 

орієнтується в сучасному світі. 

 Ще в радянські часи 

І.М.Лєбедєва  приділяла велике 

значення проведенню шкільної 

олімпіади  з історії, яка, на її думку,  

повинна  проводитись у два тури. 

Виконання письмових робіт у 

першому  турі чергуються із 

змаганнями команд у  декількох  

конкурсах у другому. Для 

уболівальників, які  беруть участь у 

відкритих змаганнях, також 

пропонуються різні   ігри 

(вікторини - "запитання - 

відповідь")5. Олімпіада  стає  не 

випробуванням, а святом не лише 

для "шанувальників історії",  а й 

для пересічного школяра. 

 Така відкрита та багатогранна 

система проведення  шкільного 

етапу змагань дає можливість 

всебічно розкрити талант  кожної  

дитини. В останні роки  творчо 

працюючі українські вчителі історії  

прийшли  до  цього висновку  

також. Перемога у фінальному 

етапі не повинна стати  самоціллю 

для учня. Можливість розкрити свій 

інтелектуальний потенціал, 

навчитись різними способами та  

методами  пізнавати  минуле і  

дійсність, а також самоутвердитись,  

– є  головною функцією  історичних  

перегонів. 

 Але  в процесі багаторічного 

дослідження та спостереження 

виявлено, що випускники, в тому 

числі й олімпійці,  з  досить 

солідним "багажем знань" часто  не 

вміють оперувати ними, та іноді не 

здатні пристосуватися до складного 

сучасного життя. Тому  вчитель 

повинен сприяти не лише 

накопиченню  знань, а й розвитку 

життєвої  компетентності в учнів, 

формувати  необхідність постійної 

роботи  над собою та можливість 

досягнути особистого успіху.  

Значення ігрової діяльності та 

впровадження її в систему  

проведення історичних 

інтелектуальних  змагань мало 
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висвітлюється на сторінках 

фахових видань та й мало 

досліджено.  Але коли ми говоримо 

про навчання і виховання 

компетентної та активної 

особистості, то повинні розуміти, 

що тільки через колективну 

співпрацю учнів та її  

переосмислення ними, через власні 

почуття, вміння та презентацію 

своєї точки зору на ту чи іншу 

історичну проблему, через повагу 

до іншої думки учень вірогідніше  

виросте інтелігентним та 

висококваліфікованим  

професіоналом. Якщо для людини 

рефлексія є джерелом внутрішнього 

досвіду, то органи почуттів є 

джерелом зовнішнього досвіду,  

засобом самопізнання, необхідним 

інструментом творчого мислення, 

виробленням важливих життєвих 

стандартів. 

 Тому пошуки альтернативних 

форм змагань, окрім олімпіади, 

наштовхнули педагогів-практиків 

на розробку та впровадження їх  

нових видів. Серед них  

найактуальнішим став турнір юних 

істориків. Задача, яка ставилась 

розробниками цього проекту, 

полягала у створенні 

загальнодержавного заходу, який 

би дав можливість талановитим 

учням бути не лише носіями знань, 

а й навчитись презентувати свої 

власні здобутки перед однолітками, 

учителями та фахівцями. З іншого 

боку – дав би можливість  

сформувати життєво необхідні нові 

якості кожної особистості.  

 Процедура кожної командної 

гри передбачає обговорення однієї 

із п'ятнадцяти задач Доповідачем, 

Опонентом і Рецензентом6. За 

висловами постійних членів журі. 

турнір юних істориків – це 

своєрідний захист кожним гравцем 

п'ятнадцяти науково-дослідних 

робіт з історії, які зазвичай  можуть 

бути дипломними роботами 

випускників вищих навчальних 

закладів. Але головним здобутком 

змагань стало виховання 

особистості, яка вміє внаслідок 

копіткої праці отримувати знання 

не тільки зовні – від учителя та з 

підручника, а навчилась сама 

конструювати, здобувати та 

генерувати знання у своїй 

діяльності. Адже під час гри йде 

змагання різних поглядів на ту чи 

іншу історичну проблему. По-

перше, учень повинен володіти 

колосальним об'ємом знань, щоб 

апелювати або погоджуватись з 

думкою суперника. По-друге, 

незалежно, в якій ролі виступає 

гравець, кожен із учасників, крім 

набуття нових знань, виховує в собі 

повагу до іншої думки, уміння 

слухати і чути, володіти 

комунікативною культурою та 

розширення обізнаності в різних 

сферах життя.    

Адже з розвитком сучасної 

цивілізації постає актуальне 

питання навчитись молодій людині 

визначати мету та стратегію свого 

життєвого шляху, формувати 

соціогенні параметри відповідно до 

своїх здібностей, уміти 

використовувати набутий досвід у 

прогнозуванні і конкретизації 

власних і суспільних планів щодо 

задоволення матеріальних і 
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духовних потреб. Таким чином, 

пройшовши справжню «школу 

турніру», молода людина стає 

компетентною, мобільною та 

конкурентноспроможною у 

непростому життєвому просторі.  

 1. Моляко В.А.Психологія 

рішення школярами творчих задач. 

К., 1983,       ст. 17. 

 2. Каптерев П.Ф. Избранные 

педагогические сочинения. М., 19,  

С. 354. 

 3. Рыбакова М.М. Конфликт и 

взаимодейстие в педагогическом 

процессе.      М., 1991. 

 4. Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових і спеціальних дисциплін, 

турніри, конкурси-захисти  

науково-дослідницьких робіт та 

конкурси фахової майстерності 

затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від      

18 серпня 1998 року № 305. 

 5. Лебедева И.М. 

Организация и проведение 

исторических олимпиад в 6-9 

классах. М., 1990. 

 6. Гінетова Т.Л.. Турнір юних 

істориків. Історія в школах України. 
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ 
ВЧИТЕЛЯ З СУЧАСНИМ УЧНЕМ 

У сучасному світі 

технологічні засоби стали 

невід’ємної частиною життя 

кожної людини. Комп’ютери, 

телефони, гаджети, електронні 

книги значно покращують 

життя людині ХХІ століття. У 

кожній середньостатистичній 

родині батьки з малих літ 

привчають дітей 

користуватися технічними 

засобами, чи то для розвитку 

дитини і полегшення її 

ознайомлення з навколишнім 

світом, модернізованим 

суспільством і пристосування 

до сьогочасності, чи то для 

того, аби зайняти дитину, що б 

звільнити для себе трохи 

більше вільного часу. Так чи 

інакше, але ця тенденція 

збільшується і наразі, 

практично не можливо 

огородити будь-кого від 

технологічного прогресу. 
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Актуальність даної теми 

обумовлюється швидкими 

темпами технологічного 

розвитку суспільства, та 

необхідність пристосування до 

нових умов, удосконаленням 

способів викладання історії, 

загальнодоступністю та 

практичністю можливостей 

надання знань за допомогою 

технічних засобів, а також 

удосконаленням зв’язків 

учителя і сучасних учнів через 

мобільність у переданні і 

доступі даних. 

Метою роботи є 

теоретичне обґрунтування 

введення нової концепції 

використання технічних 

засобів на уроках та поза ними, 

виявлення проблем і методів їх 

вирішення, доведення 

необхідності удосконалення 

вже існуючих і 

запропонування нових 

стратегій покращення рівня 

навчання учнів у сфері 

комп’ютерних технологій.  

Невпинний розвиток світу 

впливає на розвиток 

суспільства. Уже складно 

знайти в сучасній людині щось 

схоже з її предками минулих 

століть. Педагогіка теж не 

стоїть на місці і шукає 

абсолютно нові актуальні 

умови викладання і виховання 

на сьогоднішній день. Тому 

застосування технологічних 

новинок є досить 

розповсюдженим явищем у 

всьому світі, яке досліджується 

у сфері педагогіки багатьма 

науковцям, такими як 

О. П. Буйницька, П. К. Гороль, 

В. М. Ісаєв, Л. П. Іщенко, М.В, 

Стадник праці яких є 

методологічною основою даної 

теми. Але разом з тим 

методологічні аспекти цієї 

теми не є до кінця 

дослідженими і вивченими. 

Завдання дослідження: 

- Розкрити терміну 

«технічні засоби»; 

- Визначити плюси та 

мінуси у використання 

технічних засобів на уроках; 

- Обґрунтувати 

необхідність провадження 

нової концепції застосування 

технічного обладнання для 

визначення умов ефективності 

їх використання як для 

школярів, так і вчителів; 

Технічні засоби навчанні 

(ТЗН) – сукупність технічних 

пристроїв з 

дидактичним забезпеченням, 

що застосовуються у 

навчально-виховному процесі 

для пред'явлення й обробки 

інформації з метою її 

оптимізації. ТЗН поєднують 

два поняття: технічні пристрої 

(апаратура) і дидактичні 

засоби навчання (носії 

інформації), які за допомогою 

цих пристроїв відтворюються 

[2,с.17.]. 

На сьогоднішній день ще 

немає єдиної 

загальноприйнятої 

класифікації технічних засобів 

навчання, що викликано 

складністю застосування 

завдання. Вони відрізняються 

покладених в основу 
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класифікацій змістом 

принципів, які бувають: за 

поновленням,  навчальними 

предметами, способом 

повідомлення навчальної 

дисципліни, та самим 

призначення.  

У кожній сучасній школі 

прогрес дозволяє 

користуватися вже з молодших 

класів девайсами, замість 

товстих підручників, занадто 

важких для дитини, або яких 

не завжди вистачає на всіх 

учнів. Тому батьки вимушені 

давати дітям планшети, та 

електронні книги, пам'ять яких 

вистачає на всі необхідні 

книжки. Це зручно 

мобільністю і легко 

доступністю. Але разом з тим, 

перед вчителем виникає  

проблема втрати уваги. Діти 

починають грати в ігри на 

своєму апараті. 

Тому пропоную 

застосування нової концепції у 

роботі з ТЗН. По-перше, якщо 

дитина буде користуватися 

засобами накопичення і 

переносу інформації, то це 

будуть тільки електронні 

книжки, огородивши дитину 

від можливості переносу уваги 

на віртуальні ігри, по-друге, не 

кожна родина може дозволити 

собі електронний гаджет, то 

виходом є модернізація шкіл та 

оснащення їх достатньою 

кількістю ТЗН, які б 

видавалися на одного учня 

вдовж певного строку. По-

третє від інтернету та 

соціальних мереж нікуди не 

дітися, тому кожний клас має 

мати доступ до інтернету, але 

лише до певних сайтів. 

Доцільним є вирішення 

проблеми пропущених занять, 

через створення єдиної 

електронної бази для учнів і 

вчителів, де учень, який з 

певних причин попустив 

вивчення певного матеріалу, 

або дитина на індивідуальному 

графіку навчання, може 

продивитися відео записи 

уроків, знайти джерельну та 

наукову базу, онлайн 

перевірити себе. Про цеписав 

Г.І. Хозяїнов - «незважаючи на 

широку область застосування й 

розмаїтість функцій, які 

виконують ТЗН, вони не 

можуть замінити викладача. 

Вінзавжди буде центральною 

фігурою педагогічного 

процесу. ТЗН не підмінюють, а 

розширюютьйогоможливості. 

Вони – один із засобів 

навчання, педагогічний 

інструмент у руках викладача» 

[2, с.135.].  Ця база має діяти 

на основі чинної державної 

навчальної програми, бути 

легкою у редагуванні 

вчителями та адміністрацією 

навчального закладу, які все 

частіше використовують 

ексклюзивні навчальні 

програми. Це значно 

допомогло б не відставати 

школярам, що пропустили 

уроки, підтримувати постійний 

зв'язок з вчителем, а також 

мати постійний доступ до 

знань. 
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Висновки та 

перспективи подальших 

досліджень. ТЗН 

використовуються повсюдно у 

всьому світі. Відео-проектори, 

комп’ютери, аудіоапаратура і 

як наслідок – онлайн тести, 

кінофільми, презентації та 

подібне, покращили 

сприйняття нового матеріалу, 

та вивели викладання на 

технічно новий рівень. 

«Технічне забезпечення являє 

собою адаптацію, 

удосконалення і розробку ТЗН, 

що використовуються задля 

передачі інформації учням, 

зворотного зв'язку від учнів до 

викладача, контролю знань, 

організації самостійних занять, 

обробки та документування 

інформації. Але навіть 

надсучасні ТЗН не забезпечать 

необхідного ефекту, якщо вони 

будуть використовуватися 

невміло, без необхідної 

методичної підготовки й 

розробки дидактичних 

матеріалів, з порушенням 

ергономічних і психолого-

педагогічних вимог, з 

необґрунтованим розширенням 

галузей їх застосування, тобто 

методично неграмотно. 

Організаційне забезпечення 

ТЗН в освітніх установах має 

велике значення – їх 

обслуговування й підтримка в 

робочому стані, модернізація й 

своєчасна заміна 

устаткування» [2, с. 14.]. Тому 

запропонована концепція 

удосконалення роботи з ТЗН 

через введення певних 

обмежень у їх використанні 

учнями, створення єдиної 

електронної бази теоретичного 

матеріалу, яка стане ключем до 

вирішення проблем в 

полегшенні дистанційного 

навчання і доступності до 

інформаційних ресурсів. 

Розробивши комплекс 

потрібних методів і прийомів 

організації пізнавальної 

діяльності учнів вже на 

сучасному рівні, вчитель може 

розраховувати на отримання 

очікуваних результатів своєї 

діяльності. А саме: 

- Встановлення та 

налагодження зв’язку вчителя 

з сучасним учнем; 

- Доступність і легкість у 

пошуку та сприйнятті 

наукового матеріалу. 
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ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА ЯК СПОСІБ РЕФЛЕКСІЇ НА 
УРОКАХ ІСТОРІЇ 

 

У роботі розглядається використання фізкультхвилинки на уроках історії, яка 

допомогає  вчителю підтримувати здоров’я дитини. Розглядається новий спосіб 

проведення фізкультпауз, за допомогою якої вчитель допоможе засвоїти,  закріпити 

та перевірити здобуті знання дитиною під час вивчення нового історичного 

матеріалу.  

Ключові слова: фізкультхвилинка, фізкультпауза, урок історії, новий матеріал, 

здоров’я. 

 

Актуальність: необхідність 

активізації фізкультурно-

оздоровчої роботи в школі є 

надзвичайно важливою умовою для 

проведення уроку, не виключенням 

є й уроки з історії. Тому одним із 

пріоритетних напрямів є 

поглибленням міжпредметних 

зв'язківз фізкультурою, реалізація 

нової концепції, використання 

фізкультхвилинки як засіб 

початкового закріплення знань 

учня з поданого нового матеріалу. 

Використання фізкультхвилинки 

допоможе покращити здоров’я 

дитини та слугуватиме ефективним 

способом засвоєння навчального 

матеріалу.  

Фізкультхвилинка – 

короткотривалий активний 

відпочинок для школярів під час 

заняття. Виконуючи нескладні 

фізичні вправи і коментуючи зміст 

теми забезпечується 

міжпредметний зв’язок на уроці. За 

допомогою фізкуртпауз можна 

попередити виникнення таких 

захворювань: сколіоз, вади зору і 

зберегти здоров'я дитини, а також 

рухами зобразити фактичний 

матеріал. 

Фізкультхвилинки як 

короткотривалі фізичні вправи 

традиційно проводяться у процесі 

уроків, що не вимагають 

інтелектуального напруження, вони 

призначені для профілактики 

втоми, та виконують релаксаційну, 

комунікативну, розважальну, 

виховну функцію [1, с.12-15]. 

Для профілактики 

стомлюваності, порушення 

статури, зору учнів початкових 

класів на уроках письма, мови, 

читання, математики тощо 

необхідно через кожні 15 хвилин 

уроку проводити фізкультхвилинки 

та гімнастику для очей [3, с. 23]. 

Переходячи на наступний, другий 

ступінь загальноосвітньої школи, 

ця корисна вимога наче губиться. 

Отже, актуальність обраної 

теми посилюється тим, що 

важливою ланкою у розумовій 
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працездатності школяріві є 

правильно організований руховий 

режим. 

Метою роботи є розкриття 

можливостей міжпредметних 

зв’язків історії та фізкультури, а 

саме способу проведення  

фізкультхвилинки, за для 

гармонійного розвитку особистості 

з метою розкриття фактичного 

матеріалу та його засвоєння. 

У зв’язку з впровадженням 

новітніх технологій, погіршенням 

екології та ряду факторів, що 

впливають на організм людини, а 

впершу чергу дитини, багато 

вчених та науковців розглядають 

питання, щодо покращення 

здоров’я дітей за допомогою 

навчальних закладів. Під час 

написання роботи спиралася на 

праці О. Л. Єременої [4], 

О. Д. Дубогая [5], В. М. Качашкіна 

[6], О. О. Монетової[1], Ю. М. 

Старко [2] та інших. 

Для рефлексії та релаксації 

пропоную застосування нової 

концепції засвоєння та перевірки 

знань на уроках історії за 

допомогою фізкультхвилинки. 

Вчитель задає учням питання, 

запропонувавши дітям відповісти 

на них рухливими вправами. 

Взявши за основу урок вивчення 

теми «Національна-визвольна 

війна», то наводимо приклад, 

«Якщо національно-

визвольна війна українського 

народу під проводом 

Б. Хмельницького почалась 1648 

року, то підніміться», якщо діти не 

погоджуються то можна 

запропонувати їм присісти і т.д.  

Пропоную використання 5-7 

питань, бо така кількість не займе 

великого проміжку часу, 

тривалістю до 5 хвилин і дасть 

можливість дітям розім’ятися після 

тривалого часу знаходження у 

статичному положенні. Вважаю, 

що слід такий тест проводити 

швидко, змінючи положення тіла 

дитини, використовуючи нахили 

тулуба, підняття рук та присідання, 

можливе використання вправ для 

очей та шиї. Можливим є 

запровадження таких фізкуртпауз 

декілька раз під час заняття, 

зменшивши кількість питань, та 

проведення тесту після кожного 

параграфу, в залежності від вікових 

особливостей дітей. Завдяки 

вчителю та креативному 

підходуможна підбирати вправи 

так, щоб при їх виконанні були 

охоплені різні групи м'язів. 

До уваги пропоную відомий 

спосіб «релаксація», його також 

можна фактично застосовувати під 

час вивчення нового матеріалу на 

уроках історії. Наприклад, 

запропонувати заплющити учням 

очі і уявити образ історичного 

персонажа з данної теми, при 

цьому вчитель повинен читати, або 

розповідати про нього. Ця вправа 

дає можливість не тільки відпочити 

та покращити настрій учням, а й за 

допомогою фотографічної пам’яті 

краще запам’ятати новий материал.  

Важливо пам'ятати пораду 

К. Д. Ушинського: «Дайте дитині 

трохи порухатися, і вона знову 

подарує вам десять хвилин уваги, а 

десять хвилин жвавої уваги, якщо 

ви зуміли їх використати, дадуть 

вам в результаті більше, ніж цілий 
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тиждень напівсонних занять» [2, с. 

25-26]. 

Висновки та перспективи 

подальших досліджень: 
Таким чином, зазначимо, що 

така перевірка знань, зможе 

забезпечити дітям стійку увагу до 

вивчення нового матеріалу та  

допомагти активізувати 

пізнавальну діяльність школярів на 

уроках, а також закріпити його 

вивчення. 

На сучасному етапі 

реформування освіти в Україні 

треба тільки наголошувати на 

значення фізкультвправ на уроці та 

більш звернути увагу на процес їх 

використання. Бо педагоги мають 

перш за все піклуватися про 

здоров’я своїх вихованців,  

використовуючи багатоманітність 

педагогічної майстерності. 
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На сьогоднішній день ми 

можемо спостерігати формування 

нового типу суспільства, яке 

постійно оновлюється. Про це 

свідчить стрімкий та динамічний 

розвиток сучасної світової 

цивілізації, швидкі зрушення в 

технологіях, зростання соціальної 

мобільності, інтелектуалізація 

праці. 

Нове суспільство висуває нові 

вимоги перед освітою. Однією із 

них є підготовка громадян, які 

можуть знаходити свій шлях у 

зміненому оточенні, приймати 

рішення в критичних ситуаціях, які 

швидко встановлюють нові зв’язки. 

Активність, творчість, 

самостійність, здатність 

адаптуватися до стрімких змін у 

світі – ці риси особистості стають 

найважливішими на сучасному 

етапі. Їх формування вимагає 

інноваційних підходів до процесу 

навчання.  

Одним з основних прийомів на 

уроках історії є рольова гра.  

Дослідженням гри як засобу 

розвитку особистості на уроках 

історії займалися представники 

зарубіжної (Ф. Фребель, 

М. Монтессорі, О. Декролі), 

радянської (С. Соловейчик, 

Ш. Амонашвілі, С. Лисенкова, Ю. 

Азаров, С. Матков, М. Яновська), 

пострадянської (К. Баханов, 

Л. Борзова, М. Кифін, 

М. Короткова, О. Пометун) 

історіографії. 

Завдання нашої роботи: 

дослідити роль рольових ігор у 

вивченні історії; визначити правила 

проведення рольових ігор на уроках 

історії. 

При проведенні дослідження 

ми спиралися на методичну 

літературу, зокрема О. Пометун, 

Г. Фрейман «Методика навчання 

історії в школі». 

Одним з основних прийомів на 

уроках історії є рольова гра. Під час 

розігрування ролей вивчаються 

різноманітні факти, точки зору. 

Застосовуються різні форми 

проведення рольової гри (історичні 

суди чи прес-конференції, «круглі 

столи» чи театралізовані вистави). 

Завдання вчителя при підготовці до 

проведення заняття полягає в 

якнайширшому і всебічному 

розгляді даної проблеми з 

використанням інформації, 

доступної учням. Учитель не тільки 

не дає готових відповідей, але й  не 

повинен вимагати від учня 

приєднатися до однієї з точок зору, 

натомість останній має 

спрямовуватися у бік вироблення 

власної позиції. Дуже ефективним є 

прийом, коли учні після 

переконання своїх опонентів 

спробують піддати критиці власні 

погляди. Відтак, рольова гра – це 

невелика п’єса, яка 

ставиться учнями, а в основі лежить 

імпровізація. 

Рольові ігри вимагають  

ретельної підготовки Вони мають 

величезний пізнавальний, 

розвивальний та виховний ефект. За 

спостереженнями вчених, саме 

рольові ігри є найцікавішими для 

дітей. Історія з її героїчною 

тематикою, легендарністю, 

таємничістю, боротьбою добра й 

зла є чи не найблагодатнішим 

ґрунтом для проекції у царину гри. 

Саме в таких іграх приховано 
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практично безмежні можливості 

оновлення процесу навчання 

історії. 

За класифікацією, що її 

дотримуються чимало дослідників, 

зокрема М. Короткова, рольові ігри  

є власне іграми, відрізняючись від 

решти пізнавальних завдань 

наявністю прямої мови (діалогів) 

учасників та вигаданої (уявної) 

ситуації, що начебто мала місце в 

минулому або відбувається нині (з 

обговоренням минулого). 

Рольові ігри поділяють на 

театралізовані вистави, 

театралізовані ігри й проблемно-

дискусійні ігри. 

Театралізовані 

вистави мають чіткий, завчасно 

складений сценарій, згідно з яким і 

розігруються ролі. Для успішного 

проведення таких ігор варто мати 

всі атрибути театрального 

мистецтва – й декорації, і костюми. 

Сенс театралізованої вистави при 

вивченні історії не лише в 

оживленні картин минулого, а й у 

наступному обговоренні всім 

класом. 

Особливістю  

театралізованих ігор є те, що 

тексти ролей складають самі 

школярі. У порівнянні з 

театралізованими виставами тут 

значно більша вага імпровізації, 

хоча дійство й наближене до епохи, 

що «оживає», а ситуація загалом не 

модернізується. Цілком зрозуміло, 

що такі ігри можливі при високому 

рівні підготовки учнів. 

Проблемно-дискусійні ігри 

відтворюють вигадану ситуацію, 

ніби відбулася в минулому, проте 

розгортаються вони не за 

сценарієм, а навколо обговорення 

важливого питання чи проблеми. 

Проблемно-дискусійна гра 

передбачає суперечку учасників, 

кожен з учнів має обстоювати 

переконання чи позицію свого 

героя. Результат такої гри 

непередбачений, цілком залежить 

від підготовки та гри кожного з 

учасників. 

Варто підкреслити, що 

учасниками рольових ігор з історії є 

всі учні класу, а не лише виконавці 

ролей. Дітям треба пояснювати, що 

завжди у грі ролі розподіляються 

таким чином: актори, глядачі й 

експерти. Власне, тому 

обов'язковими етапами занять з 

використанням ігор є вступне слово 

вчителя (воно може не збігатися у 

часі з власне грою, а передувати їй, 

коли, скажімо, гра-вистава 

відбувається не на уроці, а в певний 

час перед учнями кількох класів), 

обговорення по закінченні гри, де 

з'ясовуються не стільки нюанси 

вистави як дійства, а історичні 

факти, явища, якість їх відтворення 

тощо. 

Рольові ігри вигідно 

відрізняються від інших методів 

навчання тим, що дозволяють 

учням бути причетними до 

розробки теми, яку вивчають, 

дають можливість їм як би 

«прожити» деякий час у ролі когось 

іншого, спробувати свої сили 

в конкретних життєвих ситуаціях. 

При цьому треба підкреслити, що 

рольові ігри не замінюють 

традиційні методи навчання, а 

раціонально їх доповнюють. 

Однак, перед тим як застосовувати 

гру в навчальному процесі, 
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необхідно чітко з’ясувати, який 

навчальний матеріал доцільно 

викладати за допомогою рольових 

ігор, для якого контингенту учнів їх 

можна використовувати, як зв’язати 

гру з іншими засобами навчання, 

які є в навчальному плані. 

Основним критерієм, який з’ясовує 

правильність використання 

рольових ігор у навчальному 

процесі, є досягнення мети 

навчання з урахуванням умов, у 

яких буде проходити процес 

навчання. Формулюванню цілей 

гри треба надавати великого 

значення. Перед тим, як відповісти 

на запитання, як буде проходити 

гра, треба відповісти на запитання, 

чому ми бажаємо навчити. При 

цьому мета гри має бути 

сформульована настільки чітко, 

щоб служити орієнтиром не тільки 

конструкторам гри й викладачам, а 

й усім учасникам гри, включаючи 

самих гравців. 

Таким чином, практика 

показує, що гра на уроці – це 

заняття серйозне. Методично вірно 

організована гра, особливо рольова, 

вимагає від її учасників активної 

пізнавальної діяльності не тільки на 

рівні відтворення чи перетворення, 

але й на рівні творчого пошуку, 

сприяє співробітництву вчителя й 

учнів у процесі навчання. Однак 

слід зазначити, що навчальні ігри, 

звичайно, не можуть розглядатися 

як універсальний засіб і повинні 

використовуватися тільки в 

сукупності з іншими прийомами і 

засобами навчання. 

Навчальні ігри в розумному 

поєднанні з іншими прийомами і 

засобами навчання допоможуть 

інтенсифікувати процес навчання 

історії, більш успішно вирішувати 

завдання з формування творчого 

мислення учнів, їх предметних 

компетенцій. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ 

 Сучасна навчальна практика 

ставить перед вчителем завдання 

показати багатосторонній образ 

минулого. Вітчизняна історія 

вивчається в школі не тільки з 

точки зору політичних, 

економічних, соціальних процесів, 

акцентується увага на 

повсякденних практиках різних 

верств українського суспільства. 

Вивчення історії повсякденності 

потребує використання особливих 
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типів джерел, серед  яких великого 

значення набувають візуальні 

джерела, зокрема фотографії. 

Зорове сприйняття інформації 

є так само важливим, як і слухове, 

дотикове, інтелектуальне. 

Безпосередня фіксація історичної 

інформації в момент дії – одна з 

основних властивостей переважної 

більшості різновидів зображальних 

джерел. Фото-, кіно-, 

відеодокументи, образно 

відображають конкретику часу й 

місця; самі є відбитками певної 

епохи, вміщена в них інформація 

потребує прочитання й розуміння. 

Ці джерела не поступаються 

інформативністю джерелам 

писемним. 

Фотографія подає різноманітні 

свідчення, які потрапили в об'єктив 

спеціально чи випадково. Вона 

фіксує важливу подію, гарний 

краєвид чи інтер'єр, портретує 

людину чи товариство в офіційній 

або невимушеній обстановці. 

Уважне знайомство з фотографіями 

надає значно більшу інформацію, 

ніж іноді це передбачалось під час 

фотографування. «Застигла мить», 

як нерідко називають фотографію, 

може бути вдалим і промовистим 

«кадром» з життя людини і 

суспільства, за яким можна 

розгорнути цілу стрічку життя. 

Офіційні світлини дають 

різноманітну інформацію: про 

статус і статки,  психологічні 

особливості характеру. Групові 

портрети (творчих товариств, 

трудових колективів) дозволяють 

типізувати характерні ознаки 

соціальних верств, їх фахові і вікові 

відмінностей. 

Особливе значення мають 

сімейні альбоми. Навіть сама 

наявність таких - важливий 

покажчик родинних традицій, 

ціннісних орієнтирів. Світлина 

може відображати різні культурні 

епохи, породжувати різні культурні 

смисли, оскільки вона є знаком, і 

ми можемо сказати, що вона 

означає. 

Аналізування фотографій 

відбувається від елементарного 

опису до історичної інтерпретації. 

Опис передбачає відповіді на прості 

питання: хто і що зображено, 

скільки осіб, якого віку, статі, 

соціальної приналежності; які 

предмети і речі видно, яке тло 

(природа, інтер'єр), чи є зафіксовані 

написи (вивіски, афіші, газети, 

реклами). Первинна інтерпретація 

здійснюється на рівні з'ясування, 

наскільки типовою чи виключною є 

зображена на фото ситуація; коли 

вона відбувалася (рік, пора року, 

період); світлина постановочна чи 

документальна; про що свідчать 

написи. Історична інтерпретація 

має містити висновки про 

соціальний статус зображених, 

приналежність до вікових і фахових 

груп, їхнє матеріальне становище, 

їхній моральний стан і 

психологічний настрій. Фотографія 

має досліджуватися в контексті, 

тільки тоді її можна інтерпретувати 

максимально повно. 

Робота учнів з фотографіями, 

як історичним джерелом пов’язана 

як з реалізацією пізнавальних цілей, 

так і з формуванням у них навичок 

само ідентифікації з культурою і 
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спільнотою їх батьківщини. Як 

опосередкований і статичний 

наочний засіб, фотографія має 

відповідати умовам, що виникають 

із її специфіки, а також завданням, 

поставленим вчителем. Задля 

правильного використання цього 

навчального засобу на уроці 

потрібно дотримуватися певних 

умов: фото має відповідати темі 

уроку, споглядання має бути 

цілеспрямованим, систематичним і 

завершуватися висновками. 

Навчальний процес, проведений 

таким чином розвиває у учня 

навички аналізу, синтезу, 

споглядання, узагальнення, 

абстрагування. У навчальному 

процесі є багато моментів, коли 

можна використовувати 

фотографію як ілюстрацію, або 

джерело знань. 

Велике значення має 

фотографія у вивченні історії 

рідного краю, його пам’ятних 

місць, пам’ятників. Учні можуть 

провести пошукову роботу у 

сімейних альбомах, за допомогою 

старих і нових фотографій 

визначити схожі і відмінні риси 

міста(селища та ін.): його забудови, 

вигляду вулиць, фасадів, крамниць, 

вбрання мешканців. 

Використання фотографій, як 

історичного джерела, є доволі 

актуальним при вивченні 

радянського минулого України, яке 

останнім часом ідеалізується 

старшим поколінням, а в 

родинному колі це впливає на 

молодь. На уроках історії учні 

мають можливість ознайомитися з 

науковою інтерпретацією даних 

подій. Аналізуючи як офіційні так і 

особисті фотографії, зроблені в 

післявоєнні роки вони можуть 

зробити низку висновків про  

матеріально – побутове становище 

громадян радянської України, їх 

дозвілля, навіть, про суспільно – 

політичну ситуацію, морально – 

психологічний стан суспільства.  

Таким чином, фотографії – це 

історичні джерела, які існують в 

найближчому оточенні учнів, вони 

мають низку функцій – від 

документальних до виховних. 

Фотографії відіграють важливу 

роль у процесі творчого розвитку 

учнів, їх пізнавальної активності, 

формування уявлень про історичне 

минуле. 
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РОЛЬОВА ГРА НА УРОКАХ ІСТОРІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ») 
 
У роботі проаналізовано досвід використання методики рольової гри на прикладі 

уроку з всесвітньої історії у 11 класі на тему «Початок Другої світової війни». 

 
Актуальність даної теми 

полягає у тому, що наш час вимагає 

від педагога бути весь час у 

науковому, методичному та 

творчому пошуку, викликає гостру 

потребу у підвищенні ефективності 

навчально-виховного процесу, 

пошуку нових форм, які б 
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допомагали зацікавити дітей, 

розвивати їх інтелектуальний та 

творчий потенціал. Зацікавити їх з 

кожним роком стає все важче. Тому 

на сучасному етапі розвитку наук 

дуже гостро стоїть питання 

вивчення впливу нетрадиційних 

форм роботи на уроці для 

формування всебічно розвинутої 

особистості. 

За сучасних умов учителі 

прагнуть розробити нові форми 

проведення навчальних занять, 

вийти за рамки шаблону. Можна 

виділити такі групи нестандартних 

уроків: 

1. Уроки у формі змагань та 

ігор: конкурс, турнір, естафета, 

дуель, КВК, ділова гра, рольова гра, 

кросворд, вікторина. 

2. Уроки, засновані на формах, 

жанрах і методах роботи, відомих у 

суспільній практиці: дослідження, 

аналіз першоджерел, коментар, 

інтерв'ю, репортаж, рецензія. 

3. Уроки, що нагадують 

публічні форми спілкування: прес-

конференція, аукціон, бенефіс, 

мітинг, регламентована дискусія, 

панорама, телепередача, телеміст, 

діалог, усний журнал. 

4. Уроки-фантазії: урок-казка, 

урок-сюрприз, урок XXI століття, 

урок «Подарунок від Хоттабича» та 

ін. 

5. Уроки, засновані на імітації 

діяльності установ та організацій: 

слідство, вчена рада та ін. 

Вчитель, проводячи 

нестандартні уроки, прагне 

урізноманітити життя школяра, 

викликати інтерес до пізнавального 

спілкування, до уроку, школи; 

задовольнити потребу дитини в 

розвитку інтелектуальної, 

мотиваційної, емоційної та інших 

сфер [2,с.61-62]. 

Одним з основнихприйомів на 

уроках історії є рольова гра. Під час 

розігрування ролей вивчаються 

різноманітні факти, точки зору. 

Застосовуються різні форми 

проведення рольової гри (історичні 

суди чи прес-конференції, «круглі 

столи» чи театралізовані вистави). 

Завдання вчителя при підготовці до 

проведення заняття полягає в 

якнайширшому і всебічному 

розгляді даної проблеми з 

використанням інформації, 

доступної учням. Учитель не тільки 

не дає готових відповідей, але й не 

повинен вимагати від учня 

приєднатися до однієї з точок зору, 

натомість останній має 

спрямовуватися у бік вироблення 

власної позиції. Дуже ефективним є 

прийом, коли учні після 

переконання своїх опонентів 

спробують піддати критиці власні 

погляди. Відтак, рольова гра – це 

невелика п’єса, яка ставиться 

учнями, а в основілежить 

імпровізація [1,с.172]. 

Пропонуємо Вашій увазі урок 

історії з елементами рольової гри на 

тему «Початок Другої світової 

війни». Підготовка до уроку. Учнів 

варто попередити заздалегідь, що 

вони були підготовленими для того, 

щоб залучити якомога більше 

учасників до гри, вчитель 

розподіляє між учнями ролі, які 

вони гратимуть. Кожен учень 

представлятиме інтереси однієї з 

країн-учасниць, відповідатиме на 

запитання відповідно до ролі. Це 

можна зробити демократичним 
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методом жеребкування. 

Визначаються основні ролі: 

Німеччина, СРСР, Польша, 

Фінляндія, Данія, Норвегія, Бельгія, 

Голандія, Велика Британія, Франція 

та інші.  

Перелік питань, що 

розглядаються, включає: 1) 

Причини та періодизація Другої 

світової війни; 2) Інтереси країн – 

учасників війни; 3)Радянсько-

фінська війна; 4) Німецька окупація 

країн. Кожен учень-учасник працює 

над вказаними питаннями 

відповідно до інтересів і поглядів 

тієї країни, яку він представляє. 

Мета уроку: визначити 

причини, характер Другої світової 

війни, проаналізувати умови 

мирних договорів Німеччини та її 

союзників; аналізувати процес 

формування антигітлерівської 

коаліції. 

Організаційний момент. До 

початку уроку приготувати 

«робочімісця». Оптимальним 

варіантом буде розташування парт 

колом, щоб учасники могли бачити 

обличчя одне одного. Ті учні, які не 

беруть участь в інсценуванні, 

сидітимуть позаду і 

відображатимуть роль преси, яка 

має висвітлити події Другої світової 

війни найбільш повно і детально, 

але водночас акцентуючи увагу на 

основних важливих моментах. 

Таким чином, усі присутні учні 

будуть залучені до роботи.  

Хід уроку. Учителю надається 

роль модератора у даній грі. Він 

повідомляє мету уроку, озвучує 

питання, які мають бути розглянуті 

та запрошує до круглого столу 

учасників зібрання. Під час 

розгляду першого питання 

«Причини та періодизація Другої 

світової війни» всі учасники по 

черзі відповідають на нього. 

Під час розгляду другого 

питання «Інтереси країн – 

учасників війни» учні, відповідно 

до обраної країни формулюють 

власні інтереси. У разі необхідності 

вчитель коригує і спрямовує їх так, 

щоб вони якнайчіткіше розкрили 

дійсні мотиви та інтереси країн-

учасниць. Бажано аби у ході гри 

були змістовно розкриті такі тези: 

Німеччина прагнула розгромити 

Радянський Союз, створити нову 

колоніальну систему в Африці, на 

Близькому Сході; Італія бажала 

перетворити Середземне море в 

Італійське озеро, підпорядкувати 

собі країни Балканського 

півострова і Близького Сходу, 

частину Східної і Північної 

Африки; Японія мала намір 

захопити Китай, частину СРСР, 

Бірму, Індонезію, Філіппіни та інші 

країни в басейні Тихого океану; 

прагнула світового панування 

тощо. Учні-журналісти після 

розгляду кожного з запитань 

конференції можуть задавати 

уточнюючі запитання учасникам та 

вчителю для того, щоб якомога 

достовірніше подати інформацію на 

розгляд громадськості. 

Наступні питання 

розглядаються за подібною схемою. 

Після розгляду всіх питань 

модератор підводить підсумки 

роботи та дає домашнє завдання. 

Таким чином, рольові ігри 

розвивають пізнавальний інтерес, 

активізують розумову діяльність, 

позитивно впливають на емоційну 
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атмосферу в учнівському колективі. 

За їх допомогою формуються 

спостережливість, уміння робити 

висновки, зіставляти й порівнювати 

окремі факти. Під час гри учні 

краще засвоюють матеріал, вчаться 

застосовувати набуті знання у 

нових ситуаціях. 

В статье проанализирован 

опыт использования методики 

ролевой игры на примере урока по 

всемирной истории в 11 классе по 

теме «Начало Второй мировой 

войны». 
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Провідну роль в реалізації 

сталого розвитку, в становленні 

екологічної культури грає 

загальноосвітня школа, де 

формуються основи світогляду, 

відбувається активне становлення 

ціннісно-смислової сфери 

особистості, засвоєння на практиці 

екологічних норм і вимог.  

Сучасний погляд екологічного 

права спрямував вектор 

інтенсивних наукових пошуків у 

напрямку дослідження новел 

правового регулювання окремих 

видів суспільних відносин у галузі 

екологіі. У наш час глобальна 

екологічна загроза стала 

усвідомлюватися суспільством. 

Вона сьогодні вважається в усьому 
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світі однією з найважливіших. Це 

пояснюється тим, що, на думку 

вчених, безвідповідальне, 

споживче та варварське ставлення 

людини до природи поставило світ 

на межу екологічної катастрофи [1, 

с. 57]. Негаразди природи 

відбиваються на умовах життя 

людини. З розвитком науково-

технічного прогресу негативний 

вплив людини на навколишнє 

середовище збільшується, 

посилюється забруднення повітря, 

води, землі, знищуються ліси, 

тварини, рослини. Намагаючись 

вирішити цю проблему, держави 

об'єднуються в різні міжнародні 

організації, метою діяльності яких 

є охорона природи. Це, наприклад, 

Міжнародний союз охорони 

природи і природних ресурсів 

(МСОП). Міжнародне агентство 

атомної енергії (МАГАТЕ). 

Всесвітня метеорологічна 

організація (ВМО) і ін. Грамотне, 

раціональне природокористування 

– єдино можливий шлях 

виживання людства. 

Забезпечити виживання 

неможливо без розвитку 

екологічної науки. Вона дозволяє 

зрозуміти, якими шляхами треба 

будувати взаємини з природою в 

різних областях людської 

діяльності. Сьогодні загальна 

екологічна освіта стає одним з 

головних вимог часу [2, с. 43 ]. 

Тому в даний час треба залучати 

до цього актуального питання 

школярів, щоб вони мали уявлення 

про охорону довкілля. 

Свідоме і бережливе 

ставлення кожної людини до 

природи можливе тільки при 

наявності екологічної культури, 

широких екологічних знань [3, 

с.5]. 

Школярі отримують знання на 

уроках, з підручників, науково-

популярної літератури, по радіо і 

телебаченню. Чи достатньо одних 

знань сьогоднішньому школяру, 

щоб навчитися розуміти природу, 

цінувати її багатства і красу, вміти 

в майбутньому використовувати 

корисні копалини, землю, воду, 

охороняти і відновлювати ліси, 

піклуватися про братів наших 

менших? Звичайно, недостатньо. 

Для цього потрібні практичні 

вміння та навички, а вони саме 

з'являються в процесі трудової 

діяльності дітей. 

Шкільна молодь в більшості 

своїй гостро реагує на бездушне 

ставлення до природи і готова 

стати на її захист. Нерідко школярі 

виступають з гарною ініціативою, 

але виконати їх пропозиції часом 

неможливо без допомоги 

відповідних організацій і відомств, 

тому що здійснення кожного 

заходу вимагає матеріальних і 

грошових витрат, нерідко і 

кваліфікованого керівництва. Тому 

потрібно постаратися знайти 

додаток своїх сил в загальному 

комплексі планових заходів з 

охорони навколишнього 

середовища міста, району, села, а 

іноді і домогтися внесення 

пропозицій до плану 

природоохоронних заходів. 

Тобто в умовах екологічної 

кризи актуальним є питання 

розвитку та удосконалення 

екологічного виховання школярів 
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у відповідності з потребами 

суспільства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В ХХI СТ. 

Розпад СРСР, проголошення 

незалежності України, науково 

технічний прогрес дали поштовх 

для пошуку нової стратегії розвитку 

системи освіти, відбулись глобальні 

зміни пріоритетів та цінностей. Це 

дало підґрунтя для створення нових 

методів та принципів навчання. 

Велику увагу цьому питанню 

наділяли такі вчені: В. А. Адольф 

«Професійна компетентність 

сучасного вчителя», 

А. І. Кузьмінський «Післядипломна 

педагогічна освіта: теорія і 

практика», А. К. Маркова 

«Психологія професіоналізму», 

Л. М. Митина «Психологія 

професійного розвитку вчителя».  

Основними завданнями 

нашого дослідження є наступні: 

визначити ступінь вивчення 

проблеми педагогічної діяльності в 

літературі з педагогіки та 

психології на сучасному етапі; 

визначити особливості педагогічної 

діяльності викладача. Свідченням 

високого професіоналізму є 

формування викладачем 

педагогічних завдань на основі 

проблемних ситуацій в педагогічній 
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практиці і знаходити їх вирішення 

та протилежний вектор осмислення 

професійної та особистісної 

абілітації. 

Сучасному викладачеві 

необхідно розуміти структуру 

педагогічної діяльності та її 

особливості, удосконалювати 

власні педагогічні вміння та 

навички для подальшого 

професійного розвитку. Викладачу 

необхідно спрямовувати та 

стимулювати роботу аудиторії на її 

самостійну роботу для формування 

нових вмінь та навичок, формувати 

впевненість та віру у вирішення 

поставлених перед ними проблем. 

Н. В. Кузьміна, З. Ф. Єсарєва 

вбачають структуру педагогічної 

діяльності в таких компонентах: 

комунікативний, організаційний, 

конструктивний і дослідницький 

або гностичний. Автори в своїх 

роботах зазначають, що кожний 

компонент додатково потребує 

спеціальних вмінь та навичок. 

Комунікативний компонент 

розкриває стиль спілкування під час 

заняття, з колегами, студентами. 

Завдяки цій функції передається 

навчальна інформація. 

Організаційний компонент являє 

собою самоорганізацію своєї 

діяльності та організацію 

навчального процесу. 

Конструктивний компонент 

виявляється в складанні конспекту-

лекції, підбору конкретного 

матеріалу за темою, вибору методів 

та форм викладання, плануванні 

навчальної роботи. Гностичний 

компонент розкриває знання та 

вмінь викладача, які направлені на 

реалізацію пізнавальної діяльності, 

що є основою для його професійної 

діяльності. Важливим аспектом 

цього компоненту є дослідницька 

діяльність. 

Н.В. Кухарєв у своєму 

дослідженні виділяє наступні 

вміння: організаторський 

компонент (залучення до корисного 

для студента виду навчання), 

конструктивний компонент 

(конструктивний розподіл поданої 

інформації), стимулючо-

мотиваційний компонент 

(заохочення бажання вчитися), 

комунікативний компонент 

(створення оптимального 

мікроклімату). Специфіка 

діяльності вимагає від викладача 

постійної зміни видів роботи і, в 

той же час, повернення до них. 

Діяльність викладача має велике 

значення у формуванні 

національній свідомості і духовної 

культури, що є актуальним у наш 

час. На сучасному етапі викладач 

повинен поєднувати у собі роль: 

лектора (передавати знання), 

вихователя (здійснювати всебічний 

розвиток студента), дослідника 

(розробляти нові проблеми в своїй 

галузі), консультанта (допомагати 

учням орієнтуватись в розмаїтті 

існуючої інформації). 

Викладач в даний момент 

виконує такі функцій: інформаційна 

(повідомлення нової інформації), 

організаторська (керівник 

навчального процесу), 

трансформаційна (перетворення 

власних знань в знання кожного 

студента), орієнтовно-регулятивна 

(структура знань студента 

визначається структурою знать 

викладача). 
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Саме у процесі реалізації 

функцій педагогічної діяльності 

вирішуються такі завдання: 

проектування (розробка та 

формування цілей навчального 

курсу), конструювання (підбір 

матеріалу з урахуванням здібностей 

студентів), організація 

(використання педагогічних 

методів та форм в процесі 

навчання), соціально-психологічне 

регулювання (заохочення студентів 

до постановки проблемних питань), 

рефлексія (власна оцінка 

результативності, продуктивності 

учнів та саморозвиток). 

У наш час перед вищими 

навчальними закладами стоїть нове 

завдання: підготовка фахівця який 

здатен швидко реагувати на зміни в 

соціальному та економічному 

середовищі, адаптувати до 

новостворених умов власну 

професійну діяльність. Виконувати 

таке державне замовлення можуть 

лише професійно-мобільний 

професорсько-викладацький склад 

вищої школи. Сучасний викладач 

повинен володіти сукупністю 

знань, що дадуть йому змогу 

подивитися на педагогічну 

діяльність через призму 

інноваційних методів навчання. 

 

 
                                                               Трихліб Ю. А.  
                                                                   студентка ІV курсу 
                                                                   історичного факультету 
                                                                   ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

КАРИКАТУРИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 
 
 У данній роботі аналізуються особливості використання карикатур в шкільному 

підручнику історії. Розкривається методика роботи з ними на уроках історії. 

 

Завданням данної статті є, на 

основі узагальненого досвіду, 

розкрити методичні аспекти 

використання карикатур в 

шкільному підручнику історії в 

умовах дослідницького навчання. 

В даний час все частіше 

застосовуються творчі, інноваційні 

підходи до викладання історії. Вони 

сприяють розвитку учнів. 

Особливий інтерес становлять 

нетрадиційні джерела історичної 

інформації. Карикатура, заснована 

на алегорії, є повноцінним 

джерелом, за допомогою якого 

можливо зрозуміти історичну 

ситуацію та настрої людей. При 

роботі з нею на уроках історії в 

учнів створюється емоційний образ 

досліджуваної епохи, з'являється 

привід для роздумів про те чи 

іншому історичному періоді. 

Проблемі методиці 

використання карикатур у 

структурі підручника присвячено 

публікації, М. В.Комарова[1] 

О.Пометун[2] та ін. 

    Вітчизняний досвід 

використання карикатур у шкільних 

курсах історії, переважно нового і 

новітнього часу, зводиться до 

ілюстрування ними матеріалів з 
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історії культури та побуту, до 

демонстрації під час розповіді 

вчителя, до пізнавальним 

завданням, спрямованим на 

пояснення сенсу карикатури і 

підписи до неї, на з'ясування 

політичних і релігійних поглядів 

автора зображення, на 

реконструкцію ситуацій, що 

викликали появу карикатури, на 

витяг нових відомостей про 

культуру історичної епохи, на 

складання діалогів між 

персонажами карикатури. 

    Методична цінність 

карикатури в тому, що вона 

створює яскравий образ, 

коротко і яскраво резюмує суть 

історичного чи суспільного явища, 

події. 

Зміст більшості карикатур 

зрозумілий старшокласникам і 

дозволяє отримати уявлення про 

думки та настрої людей у той час. 

Проте, слід наголосити учням, що 

карикатури зазвичай висловлюють 

думки щодо події, а не фактичну 

інформацію. Карикатури, як вид 

мистецтва, має давні витоки. 

Зокрема, на пам’ятках Стародавньої 

Греції і Риму присутні численні 

зображення гумористичного і 

сатиричного характеру. І все ж, 

карикатура, як самостійний жанр, 

з'являється в епоху Ренесансу як 

малюнок декількома швидкими 

розчерками пера на листочку 

паперу. Подальше її поширення 

пов'язане з розвитком 

книгодрукування і освоєнням 

техніки гравюри. Найбільш частим 

прийомом виявляється приниження 

об'єкту, що зображається, і 

насмішка над владою. Великого 

поширення набула карикатура в 

роки Першої світової війни. Саме 

працюючи з карикатурами цього 

періоду, можливо застосувати 

порівняльний підхід до карикатур в 

різних воюючих країнах. 

У радянський період офіційна 

карикатура служила політичним 

цілям: боротьбі із «зовнішнім 

ворогом – капіталізмом» і з 

внутрішніми окремими моральними 

недоліками суспільства «будівників 

соціалізму», висміюючи 

дармоїдство, пияцтво, прогули і 

тому подібне. А втім, нарівні з 

офіційною карикатурою завжди 

існувала підпільна, така, що 

висміювала владні струк- тури, що 

не могла робити офіційна. В роки 

непу з’явилось багато різних 

гумористичних журналів, але їх 

життя виявилося недовгим. 

Під час Другої світової війни 

карикатура стала якоюсь мірою 

знаряддям боротьби і засобом 

патріотичного підняття духу. 

Чимало яскравих карикатур 

було в українському сатирично-

гуморис- тичному ілюстрованому 

журналі «Перець», який критикував 

такі вади су- спільства: пияцтво, 

бюрократію, присвячував увагу 

боротьбі зі спекуляцією, 

безпорадністю адміністрації, також 

побутовим справам. Працюючи з 

карикатурою, слід пам’ятати, що 

багато в чому цей вид матеріалів 

схожий на пропагандистський 

плакат, але більшою мірою він 

демонструє авторську позицію 

щодо зображуваного. Але слід 

памятати що карикатура робить 

припущення з приводу загальної 

ерудиції читача, а іноді і його 
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політичних поглядів. Карикатури 

зазвичай висловлюють думку, а не 

фактичну інформацію. Карикатура 

в основному використовує 

гіперболу і сатиричний шарж. Вони 

можуть бути як позитивними, так і 

негативними. 

Щоб досягти мети, карикатура 

повинна відповідати сучасним 

нормам та умовностям, 

притаманним даному соціуму. 

Таким чином, за багатовікову 

історію свого існування карикатура 

пройшла безліч етапів – 

утрируваного зображення 

реальності, шаржу, побутової 

сценки, жанрової зарисовки, 

книжкової і журнальної ілюстрації, 

політичної сатири, і, нарешті, 

філософського осмислення 

реальності. Вона, як правило, 

відображає проблеми суспільства і 

ще з ранніх часів служила певним 

методом самоствердження над 

кривдником чи ворогом. 

Карикатура створює яскравий 

образ, коротко і яскраво резюмує 

суть історичного чи суспільного 

явища, події. Але авторам 

підручників слід пам’ятати, що цей 

вид джерела не може бути 

використаний для точної кількісної 

характеристики процесів 

історичного розвитку, але 

допомагає виявити їх основні 

тенденції. Отже, карикатура – це 

своєрідний документ свого часу, в 

якому автори часто підкреслюють 

типові риси певних історичних та 

суспільних явищ; розкривають їх 

політичну природу; розкривають 

(часто знегативного боку) образ 

політичного діяча. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА 

 

Як відомо, дисциплінованість – 

це риса характеру, яка проявляється 

в свідомому дотриманні людиною 

норм і правил поведінки в школі та 

поза нею, чіткому та 

організованому виконанні 

обов’язків. Дисциплінованість 

характеризує ставлення не тільки 

до себе, але й до інших, справи, 

праці. Тому можна говорити про 

трудову, навчальну дисципліну, 

дисципліну виконання громадських 

доручень, дисципліну власної 
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поведінки (ввічливість, точність, 

ретельність). 

Процес формування 

дисциплінованості, як зазначає 

Г.І. Щукіна, являє собою процес 

зміни мотивів, учинків та поведінки 

від «я так хочу, мені так 

подобається», до «так потрібно, у 

цьому полягає мій обов’язок» 

[1].На думку С. Френе, 

«дисципліна, яка тримається на 

примусі як у школі, так і в сім’ї, не 

прямо, але неминуче готує дітей до 

поневолення, диктатури, до 

фашизму. Тільки за допомогою волі 

можна підготувати до волі; тільки 

за допомогою співробітництва 

можна підготувати до соціальної 

гармонії й співробітництва, тільки 

за допомогою демократії можна 

підготувати до демократії»[2, с. 

223]. 

 Формуванню 

дисциплінованості як риси 

особистості сучасного школяра 

сприяють такі основні чинники: 

 *організація навчально-

виховного процесу в школі (чітка 

підготовка та проведення уроків, 

навантаження школярів на уроці, 

активізація їх уваги, різноманітні 

навчально-виховні засоби та 

прийоми; особистий приклад 

учителята його справедливість); 

 *дотримання школярем 

режиму; 

 *індивідуальна робота 

вчителя з учнями, вивчення мотивів 

учнівських учинків тощо; 

 *зв'язок з родиною, співпраця 

школи й родини. 

 З-поміж цих чинників, 

беззаперечно, найважливішим є 

правове виховання школярів. Його 

завдання полягають у такому: 

 *школа має забезпечувати 

оволодіння школярами системою 

знань з питань держави і права; 

 *у школярів треба виховувати 

шанобливе ставлення до законів 

своєї держави, переконаність у 

необхідності їх виконання; 

 *необхідно виховувати 

навички правової поведінки, 

потреби захищати інтереси й права 

власної особистості, а також 

державні, суспільні; 

 *требавиховувати активну 

громадянську позицію у своїх 

вихованців, нетерпимість до 

порушників закону й правопорядку. 

 Таким чином, правове 

виховання сприяє підготовці 

молодого покоління до виконання 

громадянських обов’язків стосовно 

держави, праці, сім’ї. 

 Кожна людина повинна знати 

норми й правила поведінки в 

суспільстві, свої права й обов’язки, 

основні положення про працю, 

одруження, шлюб і сім’ю, норми 

цивільного й кримінального 

кодексів та законодавства про 

охорону здоров’я й охорону праці, 

зокрема у відповідній галузі, до 

якої ця людина дотична. 

 В умовах демократичної 

держави великого значення набуває 

ознайомлення з такими 

міжнародними документами, як: 

«Конвенція про права дитини», яку 

було прийнято Генеральною 

Асамблеєю ООН (1989 р.), 

«Резолюція з прав людини» (1989 

р.) тощо.Правове виховання в 

школі здійснюється на уроках з усіх 

дисциплін, зокрема, під час 
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вивчення спеціального предмету 

«Людина і суспільство», а також у 

позакласній роботі. 
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 КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПРАВА В ШКОЛІ.  ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 
У статті схарактеризовано аспекти консультативної діяльності, уточнено зміст 

поняття «консультування», визначено функції психологічного консультування в школі, 

визначено суть консультативно-просвітницької діяльності. 

Ключові слова:, консультативна діяльність, психологічне консультування в школі. 

 

Постановка  проблеми у 

загальному вигляді. Аналіз праць 

сучасних науковців свідчить про те, 

що соціально-правове 

консультування, метою якого є 

роз’яснення прав і сприяння в 

реалізації правових гарантій різних 

категорій дітей та молоді, соціальне 

виховання, визначення правових 

норм соціально-значущої діяльності 

та поведінки, ознайомлення з 

нормативними міжнародними 

державними документами, які 

забезпечують розвиток особистості, 

рівень освіти і вибір професії тощо, 

є недостатньо організованим для 

категорії школярів і майже зовсім 

не представленим для категорії  

їхніх батьків. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питання організації 

консультативної педагогічної 

допомоги досліджувалось вченими 

в галузі соціальної педагогіки ( Л. 

Завацька, А. Григорьєва, В. 

Келасьєв, І. Трубавіна), психологіі 

(Е. Зеєр, Ф. Ісмагілова, В. 

Семиченко) медицини (О. 

Гаранський, І. Сенюта). Вчені 

звертали увагу на важливість 

можливості як для учнів, так і для 

їхніх батьків отримати 

консультацію щодо професійного 

самовизначення (Е. Зеєр, В. 

Семиченко), актуальною визначено 

проблему фізичного розвитку (М. 

Дутчак, С.Сінгаєвський) медико-

соціальні (наркоманії, алкоголізму) 

(С. Белогуров, Г. Степанов). 

Важливими для науковців 

вважаємо проблеми, пов’язані із 

підготовкою майбутніх фахівців до 

консультативної діяльності (М. 

Бадалова, О. Балагурова, М. 

Василенко, Н. Гаркавенко). Функції 

психологічного консультування в 
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школі досліджували у своїх 

наукових працях Ю. Альошина, Р. 

Конючас, А. Осипова, С. Савченко, 

М. Бітянової, Є. Холостова, О. 

Пожидаєва, А. Капська, Т. 

Шишковець, Л. Завацька, Р. Мей. 

Формування цілей. Отже, 

метою роботи визначаємо 

характеристику консультативної 

діяльності вчителя права. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Слово 

«консультування» походить від 

латинського «consultare», що 

означає радитись, піклуватися. У 

Великому тлумачному словнику 

знаходимо пояснення цього 

концепту як «поради, роз’яснення 

спеціаліста з будь-якого питання; 

бесіди з метою розширення і 

поглиблення знань [1]. Із 

авторських наукових визначень 

поняття «консультування» 

найбільш змістовним уважаємо 

представлення його Т. Алексєєнко 

як процес взаємодії між двома або 

кількома людьми,в ході якої певні 

знання консультанта 

використовуються для надання 

допомоги тим, хто отримує 

консультацію [2]. 

Консультування як процес 

спілкування виконує різні функції: 

надання порад та рекомендацій; 

підтримки щодо прийняття рішень 

та розв’язання проблем; надання 

інформації, необхідної для 

прийняття рішення. Відповідно до  

функціональності можна 

відокремити види консультування: 

психотерапевтичне, педагогічне, 

організаційне, інформаційне, 

професійне (у окремих галузях 

знання).  

Особливості організації 

консультативної  діяльності у 

науковій  літературі  висвітлюються 

відповідно до професійних завдань 

фахівців різного профілю. Однак 

при цьому зауважимо,що найбільш 

інтенсивна консультативна 

діяльність виокремлюється у 

професіях, пов’язаних із 

забезпеченням комунікацій між 

людьми, що відносяться до 

психологічного виду професій 

«людини – людина». Крім того, 

консультації є затребуваним видом 

послуг від населення у фахівців, 

функціональними завданнями яких 

є забезпечення комфортних умов 

життєдіяльності у різних видах її 

прояву та поєднання функцій 

знавців певного професійного 

напряму та ввічливого 

співбесідника, що реалізується 

здебільшого у галузях медицини, 

психології, юриспруденції, гігієни 

та збереження здоров’я, педагогіки, 

косметології тощо. 

Слід зазначити,що у науковій 

літературі та у педагогічній 

практиці широко представлено 

досвід консультативної діяльності 

вчителя в її двох аспектах: або така 

діяльність є зверненою на учня 

(йдеться про консультації з 

шкільних дисциплін з метою 

відпрацювання недостатньо 

усвідомленого програмного 

матеріалу), або консультації 

педагогів призначені для батьків 

учнів з особливими потребами. У 

цьому випадку найбільш активно 

висвітлюється досвід 

консультативної діяльності 

шкільних психологів, логопедів та 

соціальних педагогів.  
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Так, у дослідженнях Ю. 

Альошиної, Р. Кончюнас, А. 

Осіпової визначаються функції 

психологічного консультування в 

школі: контролю за перебігом 

психічного розвитку дитини на 

основі уявлень по нормативний 

зміст та вікові періодизації цього 

процесу; конструктивно-

просвітницьку, відповідно до якої 

відбувається повідомлення 

вчителям основних відомостей із 

психології дитини; 

психопрофілактичну, що 

виявляється у попередженні та 

профілактиці конфліктів; 

консультативну, яка дозволяє 

здійснювати психологічну 

інтерпретацію окремих станів 

педагогів та вихованців, 

особливостей їхньої поведінки 

тощо. 

Автори по різному підходять 

до визначення консультативної 

психологічної діяльності. Так, Ю. 

Альошина консультативною визнає 

будь-яку роботу з людьми, 

спрямовану на розв’язання різних 

психологічних проблему 

міжособистісних відносинах [3];  Р. 

Кончюнас уважає психологічне 

консультування професійним 

ставленням кваліфікованого 

консультанта до клієнта [4]; А. 

Осіпова ототожнює цей процес із 

поняттям психокорекції, що 

спрямована на розв’язання у 

процесі розвитку особистості 

конкретних проблем навчання, 

поведінки і психологічного 

самопочуття [5]. 

 Надання психологічно–

педагогічних консультацій для 

батьків створюють для них 

можливість навчитись адекватно 

оцінювати потенціал дитини, 

усвідомлювати способи її розвитку, 

налаштовувати на виховання 

толерантності у взаєминах дитини 

із однолітками тощо. Серед інших 

напрямків консультативної 

діяльності, організовано для батьків 

учнів у загальноосвітніх школах, 

найбільш важливими є 

консультативно-просвітницька  та 

консультативно-методична 

діяльність. При цьому перша – 

дозволяє педагогу надавити 

батькам необхідні знання  у межах 

визначеної проблеми, а друга – 

спрямована на навчання засобів та 

прийомів впливу на дитину у межах 

виховної або просвітницької 

батьківської діяльності. 

Узагальнюючи авторські 

підходи до розуміння 

консультування як особливого виду 

професійної діяльності, зокрема 

пов’язаного із психолого-

педагогічним впливом на особу, що 

потребує допомоги у вирішенні 

певної проблеми, дозволяє 

встановити, що консультування 

визначається науковцями 

як:кваліфікована порада; технологія 

надання допомоги; процес  і засіб 

втручання, спрямований на 

допомогу клієнту; різновид 

послуги.  

Висновки з даного 

дослідження.  Таким чином, 

консультативна діяльність вчителя 

визначаються інформативною і 

превентивною функцією, яка 

стосується способу поведінки 

людини. Крім того, цікавим 

вважаємо той факт, що 

просвітницька діяльність містить 
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консультативну функцію, а 

консультативна – відповідно – 

просвітницьку. 

Вважаємо важливим зауважити 

на позитивності організації у 

середніх школах для батьківських 

колективів просвітницько- 

консультативної діяльності 
вчителів, яку розглядаємо як спосіб 

організації отримання знань та 

засобів вирішення окресленої 

проблеми педагогічного або 

суспільного-соціального характеру 

для конкретної аудиторії, 

представленої з позиції фахівця 

окремої галузі знання. 

Перспективи подальших 

розвідок вбачаємо у дослідженні 

проблеми консультативно-

просвітницької діяльності вчителя у 

галузі соціально-правових відносин 

для батьків учнів. 
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