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Педагогіка
УДК 37.013.091.2(092)(477)
Юлія Багно
ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В. СУХОМЛИНСЬКОГО
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті розкрито педагогічний досвід В. Сухомлинського в освітньому процесі Нової
української школи. Доведено, що розвиток потенціалу кожної людини, розкриття її здібностей,
задоволення потреб в інтелектуальному, духовному, моральному й фізичному розвитку є
актуальною проблемою сучасності. У цьому контексті цінними є педагогічні надбання В.
Сухомлинського: неповторність та цінність кожної людини, повага в поєднанні з вимогливістю,
мудра влада педагога над дитиною, довіра дитини до педагога, обережність з обвинуваченнями,
індивідуальний підхід, розвиток творчих здібностей дитини.
Ключові слова: Нова українська школа, індивідуальний підхід, освітній процес, діти із
зниженою здатністю до, диференціація освітнього процесу.
Recognition of the value of the individual in a complex of its individual characteristics,
independently, which they have character in the global world is the main engine of the development of
society. The development of the potential of each person, the disclosure of his abilities, the satisfaction of
needs for intellectual, spiritual, moral and physical development is an actual problem of our time.
In this context, V. Sukhomlinskyi's pedagogical achievements are valuable, which the teacher's
task considered studying individual manifestations of students' development, their inherent and unique
features, individual abilities and inclinations. The main ideas of V. Sukhomlinsky on the formation of the
younger generation are: the inimitability and value of each person, respect in combination with demand,
the wise authority of the teacher over the child, the child's trust in the teacher, caution with accusations,
individual approach, development of the child's creative abilities.
The realization of the individual approach V. Sukhomlinskyi theoretically substantiated and
practically implemented through the differentiation of training. Its main principles were as follows: the
development of mental abilities of schoolchildren; assistance in raising the intellectual level of the
student body; achieve the results of "weak" students at a certain stage, at least one subject; the
establishment of mutual benevolence in the lesson between the teacher and the students; facilitating the
work of the teacher due to the effective and feasible employment of all children.
Values of V. Sukhomlinskyi are valuable in organizing the educational process and teaching
children with a reduced ability to learn. These councils acquire special importance in the process of
training with psychophysical disorders (autism, mental retardation, mental retardation), which have a
reduced ability to learn: a slow response to external stimuli, problems in memorizing and reproducing
the educational material, rapid fatigue, the inability to concentrate for a long time his attention to a
certain kind of work, to distribute attention, switch and concentrate it. In his work with children with
reduced ability to learn V. Sukhomlinskyi advises to develop cognitive abilities and strengthen the
memory of such a child; To assess only if educational success is achieved; and in no case allocate a
child.
The choice of forms, methods, methods and means of education in accordance with the
individual characteristics of the individual, is a prerequisite for the successful education of a child with
special educational needs in a general educational institution. V. Sukhomlinskyi saw effective forms of an
individual approach in conducting conversations face to face on various topics; division of the class into
several groups, depending on the intellectual abilities of the students; conducting lessons of thinking for
junior schoolchildren in nature; solving problems on a specially concluded collection; Reading on a
specially designed reader; writing fairy tales; poetic creativity; creative handmade.
Keywords: New Ukrainian school, individual approach, educational process, children with
learning difficulties, differentiation of educational process.

Постановка проблеми. Інтеграція України в глобальний світ,
прагнення
покращення
якості
життя
громадян,
підвищення
_______________________________________________________________________
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конкурентоспроможності на світовому ринку має вплив на всі без
виключення процеси в державі. Новітні тенденції спостерігаємо і в системі
освіти, що характеризуються пошуком шляхів приведення її змісту у
відповідність зі світовими стандартами. Так останнім часом було
започатковано реформування системи вищої освіти (Закон України «Про
вищу освіту», 2014), закладено принципи розвитку дослідницького
простору (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
2015), закладено основи становлення та розвитку освіти на найближчі
десятиліття (Концепція розвитку інклюзивної освіти, 2010; Концепція Нової
української школи, 2016; Закон України «Про освіту», 2017). Вище
зазначенні документи ключовим принципом розвитку освіти України в
умовах сьогодення визначають дитиноцентризм (людиноцентризм), та
зорієнтовані на потреби учня, побудову освітнього процесу на засадах
особистісно орієнтованої моделі.
Актуальність і розробленість проблеми. Визнання цінності
особистості у комплексі її індивідуальних особливостей, незалежно, який
вони мають характер, у глобальному світі є основним рушієм розвитку
суспільства. Таких поглядів дотримується В. Кремень, на його думку,
утвердження в освіті принципу дитиноцентризму, тобто максимально
наближених навчання і виховання дитини до його сутності, здібностей і
талантів, важливі передовсім для самого розвитку суспільства,
самореалізації кожної людини [Кремень, 2013]. На думку О. Вишневського,
філософія дитиноцентризму передбачає: а) якнайраніше виявлення
природних можливостей, потреб та життєвих цілей дитини – її життєвої
стратегії – тієї сфери, де вона може себе виявити найповніше;
б) забезпечення їй у школі можливостей мобілізувати навколо цих потреб і
цілей свою волю, здібності, ціннісні орієнтації [Вишневський, 2009]. Відтак,
усвідомлення розвитку потенціалу кожної людини, розкриття її здібностей,
задоволення потреб в інтелектуальному, духовному, моральному й
фізичному розвитку є актуальною проблемою сучасності.
У
цьому
контексті
цінними
є
педагогічні
надбання
В. Сухомлинського, який вважав, що реалізація індивідуального підходу,
полягає у вивченні індивідуальних проявів розвитку учнів, вивчення тільки
їм притаманних і неповторних особливостей, індивідуальних здібностей та
нахилів. З цього приводу він зазначав, що «…розпізнати, виявити, розкрити,
виростити, виплекати в кожного учня його неповторно індивідуальний
талант [Сухомлинський, 197: Т.2, с. 80-96]». Педагогічна теорія та шкільна
практика В. Сухомлинського, його наукова спадщина набувають особливої
ваги у вирішенні вище зазначених проблем та є предметом наукового
осмислення М. Антонця, Н. Бібік, Л. Березівської, І. Беха, А. Богуш,
Л. Бондара, І. Зязюна, В. Кузя, Н. Ничкало, Н. Побірченко, Г. Пустовіта,
О. Савченко, О. Сухомлинської та ін.
Мета статті – розкрити здобутки педагогічної спадщини
В. Сухомлинського в контексті Нової української школи.
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Виклад
основного
матеріалу.
Узагальнюючи
погляди
В. Сухомлинського на проблему формування підростаючого покоління,
Л. Ярославцева визначила такі головні ідеї дитиноцентризму вченого:
неповторність та цінність кожної людини, повага у поєднанні з
вимогливістю, мудра влада педагога над дитиною, довіра дитини до
педагога, обережність з обвинуваченнями, індивідуальний підхід, розвиток
творчих здібностей дитини. Педагог виявив, що реалізувати індивідуальний
підхід до школярів можна лише на основі вивчення їхніх індивідуальних
здібностей, нахилів, особливостей, що сприятиме успішній життєдіяльності
після закінчення школи [Ярославцева, 2015: с. 187].
Основним принципом реалізації індивідуального підходу до
організації освітнього процесу В. Сухомлинський теоретично обґрунтував і
практично випробував диференціацію навчання. Основними її засадами
педагог вважав: розвиток розумових здібностей школярів; сприяння
підвищенню інтелектуального рівня учнівського колективу; досягнення
результатів «слабкими» учнями на певному етапі хоча б з одного предмета;
установлення взаємної доброзичливості на уроці між учителем і учнями;
полегшення праці вчителя завдяки ефективній та посильній зайнятості усіх
дітей [Березівська, 2010]. Індивідуальний підхід В. Сухомлинського полягав
у постійному пошуку «…індивідуальних стежок. Допомогти кожному
вихованцеві знайти його стежку – це означає поставити людину на ноги,
ввести її в життя громадянином з своєю індивідуальністю…
[Сухомлинський, 1977: Т. 5, с. 247]». Ці ідеї науковця є особливо
актуальними у процесі побудови Нової української школи, зокрема, в
реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Формування інклюзивного освітнього середовища в сучасних
умовах вимагає побудови освітнього процесу саме на засадах
індивідуалізації, постійного вивчення індивідуальних особливостей учня, в
першу чергу його сильних сторін. В. Сухомлинський індивідуалізацію
навчання вбачав у: вивченні особливостей школярів, зібранні загальної
інформації про дитину, зокрема, про її фізичний розвиток та стан здоров’я;
вивченні особливостей виховання дитини в сім’ї; спостереженні і доповіді
лікаря на педагогічній раді про стан здоров’я учнів; спостереженні
вчителями за дітьми зі слабким здоров’ям; розробці індивідуального
режиму праці й відпочинку спільно із сім’єю для таких дітей;
функціонуванні батьківської школи, де порушувалися проблеми здоров’я
дитини, її розумового та морального розвитку; створенні атмосфери творчої
діяльності у школі й розвитку технічної творчості, музичних здібностей та
ін. [Сухомлинський, 1977: Т. 4, с. 393-626].
Цінними є настанови В. Сухомлинського в організації освітнього
процесу та навчанні дітей зі зниженою здатністю до навчання. Особливої
уваги ці поради набувають у процесі навчання дітей з психофізичними
порушеннями (аутизм, затримка психічного розвитку, розумова
відсталість), які мають знижену здатність до навчання: сповільнену реакцію
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на зовнішні подразники, проблеми у запам’ятовуванні та відтворенні
навчального матеріалу, швидку втомлюваність, неможливість тривалий час
зосереджувати свою увагу на певному виді роботи, розподіляти увагу,
переключати та концентрувати її.
В. Сухомлинський у роботі з дітьми із зниженою здатністю до
навчання зазначав, що до таких дітей потрібен «…тонкий, делікатний
індивідуальний підхід», адже це «…найтендітніші, найніжніші квіти в
безмежно різноманітному квітнику людства [Сухомлинський, 1976: с. 86]».
Основними умовами задля запобігання появи в учнів байдужого ставлення
до навчання педагог вважав: забезпечення навчання і виховання в масовій
загальноосвітній школі; добір видів посильної розумової праці та цікавої
роботи; вивчення причин зниженої здатності до навчання.
Одним із найскладніших завдань педагога у роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами в інклюзивному класі є – уміння
забезпечити засвоєння ними змісту освіти, формування необхідних умінь і
навичок, що вимагають чіткого планування розумової діяльності,
конкретизація часу фізичних та психічних розвантажень дитини,
врахування її психофізіологічних особливостей. У роботі з дітьми із
зниженою здатністю до навчання В. Сухомлинський радить розвивати
пізнавальні можливості й зміцнювати пам’ять такої дитини; здійснювати
оцінювання лише за умови досягнення освітнього успіху; та ні в якому разі
не вирізняти дитину.
Вибір форм, способів, методів і засобів навчання у відповідності з
індивідуальними особливостями особистості, є передумовою успішного
навчання дитини з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому
навчальному закладі. Ефективними формами індивідуального підходу
В. Сухомлинський вбачав у проведенні бесід віч-на-віч на різні теми; поділі
класу на кілька груп залежно від розумових можливостей учнів; проведенні
уроків мислення для молодших школярів на природі; розв’язуванні задач за
спеціально укладеним збірником; читанні за спеціально розробленою
хрестоматією; складанні казок; поетичній творчості; творчій ручній праці.
У практиці роботи Павлиської школи широко застосовували поділ
класу на групи, який у сучасній педагогіці називають диференціацією
освітнього процесу: «У першій групі найбільш підготовлені діти, які легко
розв’язують без будь-якої допомоги будь-яку задачу. Друга група – старанні
учні, для яких відмінне виконання завдання пов’язане з певним
напруженням розумових сил, з пошуком, з подоланням труднощів. Третя
група – діти, які без допомоги справляються із задачами середньої
складності, але складні задачі інколи не можуть розв’язати… Четверта
група – учні, які повільно осмислюють задачу, повільно розв’язують…
П’ята група – окремі учні, які взагалі не можуть справитися із задачею
середньої складності [Сухомлинський, 1976: с. 438-439].
На основі узагальнення діяльності Павлиської середньої школи
Л. Березівська виділила специфічні способи, форми і засоби, за допомогою
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яких здійснювався індивідуальний підхід до дитини, а саме: проведення
психологічних семінарів, де обговорювалися найскладніші сфери духовного
життя кожної дитини; вивчення природних нахилів, характеру та уподобань
дитини повинно починатись з раннього дитинства; проведення
індивідуальних бесід; пізнання дитини не лише за партою у класі,
а насамперед у процесі взаємодії з навколишнім світом, що відбувалося у
Школі під блакитним небом; переваги диференціації навчання; розвиток
розумових здібностей школярів; сприяння підвищенню інтелектуального
рівня учнівського колективу; досягнення «слабкими» учнями на певному
етапі результатів хоча б з одного предмета; установлення взаємної
доброзичливості на уроці між учителем і учнями; полегшення праці вчителя
завдяки ефективній та посильній зайнятості усіх дітей; виявлення в
різноманітній діяльності (позакласній роботі) індивідуальних здібностей та
нахилів учнів; розкриття задатків і виховання здібностей дітей як
найкращий метод стимулювання нового успіху; провідна роль вчителя у
здійсненні індивідуального підходу [Березівська, 2011].
В умовах становлення та розвитку Нової української школи
особливої уваги набуває запровадження компетентнісного підходу до
відбору змісту, його структурування й оцінювання навчальних досягнень
учнів через категорії ключових і предметних компетентностей.
Компетентнісний підхід став одним із принципових напрямів перебудови
системи освіти у світовому та вітчизняному вимірі. Аналіз педагогічної
спадщини В. Сухомлинського [Сухомлинський, 1977: Т. 4, с. 67] дав змогу
закцентувати увагу на переконаннях педагога щодо формування
обов’язкових умінь та навичок учнів початкової школи та корелювати їх з
компетентностями Нової української школи (Табл. 1).
Таблиця 1.
Компетентності Нової
Погляди В. Сухомлинського про
української школи
обов’язкові уміння та навички
учнів початкової школи
Основні
компетентності
у уміння
спостерігати
явища
природничих науках і технологіях. навколишнього світу
Наукове розуміння природи і
сучасних технологій, а також
здатність застосовувати його в
практичній діяльності. Уміння
застосовувати науковий метод,
спостерігати,
аналізувати,
формулювати гіпотези, збирати
дані, проводити експерименти,
аналізувати результати.
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Спілкування державною (і рідною
у разі відмінності) мовами. Це
вміння
усно
і
письмово
висловлювати
й
тлумачити
поняття, думки, почуття, факти та
погляди
(через
слухання,
говоріння,
читання,
письмо,
застосування
мультимедійних
засобів).
Здатність
реагувати
мовними засобами на повний
спектр соціальних і культурних
явищ – у навчанні, на роботі,
вдома,
у
вільний
час.
Усвідомлення ролі ефективного
спілкування.
Уміння
вчитися
впродовж
життя. Здатність до пошуку та
засвоєння нових знань, набуття
нових вмінь і навичок, організації
навчального процесу.

уміння висловлювати думку про те,
що учень бачить, спостерігає, робить,
думає; уміння вільно, виразно,
свідомо читати; уміння швидко і
правильно писати

уміння
думати,
зіставляти,
порівнювати,
протиставляти,
знаходити
незрозуміле,
вміння
дивуватися

Висновки. Аналіз праць В. Сухомлинського дозволив визначити, що
творча думка педагога в сучасних умовах набуває актуальності як у
підходах до побудови та наповнення сутності навчання, так і його
гуманістичного спрямування – усвідомлення цінності особистості дитини в
цьому процесі, залежності освітнього процесу від її індивідуальних
особливостей та є поштовхом до їх переосмислення та впровадження в
сучасну освітню практику.
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УДК 27-774-75(477.43/44) «1910-1913» (09)(045)
Надія Балабуст
СТАН І ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ
ПОДІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті на основі документальних матеріалів, публікацій періодичних видань
висвітлено стан і діяльність церковно-парафіяльних шкіл Подільської єпархії напередодні першої
світової війни, проаналізовано навчальний та виховний процес в цих закладах, успіхи і недоліки у
викладанні загальноосвітніх та церковних предметів, стан шкільної дисципліни, кадрові питання
щодо вчительського корпусу, проведення додаткових занять.
Автором враховано значний фактологічний матеріал щодо стану церковних шкіл
Подільської губернії в 1910-1913 навчальних роках, який відображений у відповідних звітах, що
надавались місцевим органам самоуправління і друкувались у часописі «Православна Подолія» за
вищевказані роки. Автором ґрунтовно проаналізовано стан успішності учнів залежно від
обставин, які впливали на відвідування шкіл, кадрового потенціалу, виховного процесу у школах,
який базувався на релігійності учнів, дотримання ними християнських морально-етичних
цінностей.
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У статті зосереджено увагу й на недостатній фінансовий стан вищезазначених шкіл в
передвоєнні роки, через що фактично не проводились капітальні і поточні ремонти,
облаштування гуртожитків, підтримка дітей-сиріт, дітей-інвалідів, учнів із малозабезпечених
сімей.
Ключові слова: перша світова війна, Подільська губернія, церковно-парафіяльні школи,
навчальний та виховний процес, графік занять, передвоєнні роки, шкільна дисципліна, вчительські
кадри.
Based on documentary materials, publications of periodicals, the status and activity of church
parish schools of Podillya diocese on the eve of the First World War in this article the author has
highlighted and analyzed the educational and educational process in these institutions as well as
successes and disadvantages in the teaching of general and church subjects, the state of school discipline,
personnel issues, conducting additional classes.
The author has taken into account a significant factual material on the status of church schools
in the Podillya province in the academic years 1910-1913, which is reflected in the relevant reports
provided to local self-government bodies and published in the"Orthodox Podolia" magazine during the
above-mentioned years.
The article analyzes the schedules of educational activities in urban and rural church parish
schools, which were distributed in accordance with the programs, instructions and circulars approved by
the Ministry of Popular Education. The same applies to subjects taught in one-class schools, among
which he Law of God was at the first place, as well as church chants, church Slavonic writing, Russian
language, letter, initial arithmetic, and needlework (for girls). Two-class schools taught national history,
geography, linear drawing, etc.
The author thoroughly analyzed the student's state of progress depending on the circumstances
that influenced school attendance, the staffing capacity of teachers and priests who, in most cases, could
not reach remote villages because of the bad weather, since they lived in cities and towns. In addition, the
study of a number of subjects depended on the availability of quality textbooks, manuals, visual devices,
etc. Much attention was paid to the educational process in schools, which was based on the religiousness
of students, their observance of Christian moral and ethical values.
The article also focuses on the inadequate financial condition of the aforementioned schools in
the prewar years, which in fact did not involve capital and current repairs, dormitory facilities, support
for orphans, children with disabilities, and pupils from low-income families.
Keywords: First World War, Podillya province, church-parish schools, educational and
upbringing process, schedule, prewar years, school discipline, teaching staff.

Постановка проблеми. Церковно-парафіяльна освіта починаючи з
ІІ половини ХІХ ст. пройшла нелегкий шлях реформування, а прийняте 14
червня 1864 р. «Положення про початкові народні училища» утвердило
відповідальність православного духовенства за формування та розвиток
народної освіти на рівні з іншими державними інституціями, адже саме
церковно-парафіяльна освіта могла забезпечити формування світогляду та
моральних якостей, при цьому маючи перевагу через свою доступність для
простого населення та будучи фінансово необтяжливою для держави.
На початку ХХ ст., після прийняття у 1902 р. «Положення про
церковні школи відомства православного віросповідання», розпочався
новий етап розвитку церковно-парафіяльних шкіл, проте революційні події
1905 р. призвели до скептичного ставлення населення до освіти,
поширювались ліберально-націоналістичні ідеї, тому багато хто
відмовлявся посилати своїх дітей на навчання взагалі, а відповідно кількість
цих шкіл зменшувалась. Після революційних подій, прагнучи закріпити
свій вплив у сфері початкової освіти, Російська Православна Церква взяла
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курс на розширення мережі церковно-парафіяльних шкіл. Саме у
передвоєнні роки церковно-парафіяльні школи набули найбільшого
поширення та займали значну нішу у сфері народної освіти, особливо у
Подільській губернії. Аналіз процесів, які відбувалися в освітній сфері
Подільської губернії і, зокрема, в системі церковно-парафіяльних шкіл
Подільської єпархії, дасть змогу використати позитивний досвід минулого
періоду, що сприятиме проведенню ефективних освітніх реформ на
сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі в
Україні, зокрема й на Поділлі, здійснюються історико-педагогічні
дослідження щодо ролі та місця церковно-парафіяльних шкіл у системі
освіти Російської імперії, концептуальні положення методології яких
представлено у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників
Н. Білокопитова, Ф. Благовидова, П. Смирнова, П. Ігнатович, Н. Мукалова,
С. Бричко, В. Перерви, С. Сірополка, М. Чехова, О. Кошель, І. Сесака,
П. Каньоси, С. Каменєва, О. Ососкова, О. Кошолапа, А. Святненко,
Ю. Бояра, В. Коваля, Г. Мітіна, М. Плохової, А. Філінюка, автора цієї статті
та ін. Проте у своїх публікаціях вони звертали увагу лише на окремі аспекти
цієї теми. Історичний розвиток церковно-парафіяльного шкіл мав чималий
асортимент різноманітних питань, кожне з яких ще чекає на детальне
дослідження. Саме до таких питань належить дослідження стану та
особливостей функціонування церковно-парафіяльних шкіл Подільської
єпархії напередодні першої світової війни.
Метою статті є дослідження стану і основних складових
чинників діяльності церковно-парафіяльних шкіл Подільської єпархії
напередодні першої світової війни, аналіз навчального та виховного
процесу в цих закладах, успіхи і недоліки у викладанні загальноосвітніх та
церковних предметів, стан шкільної дисципліни, кадрові питання,
проведення додаткових занять тощо.
Виклад основного матеріалу. В 1910-1911 н.р. початкових
церковно-парафіяльних шкіл в Подільській єпархії нараховувалось 1704
однокласних і 20 двокласних, а в 1911-1912 н.р. – 1703 і 20. Серед
однокласних шкіл в 1910-1911 н.р. було чоловічих – 39, жіночих – 66 і
змішаних – 1602, в яких навчалося 60 тис. хлопчиків і 26,5 тис. дівчаток.
Двокласних шкіл було 20, з них – 2 школи для хлопчиків, 1 – для дівчаток і
17 змішаних, в яких навчалося 1810 хлопчиків і 470 дівчаток. На кожну
однокласну школу в середньому припадало по 35 учнів, на кожну двокласну
– 114 [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №32, с. 757]. У повітах
церковні школи розподілились таким чином: Балтський повіт – 1 двокласна
і 237 однокласних; Брацлавський – 1 і 144; Вінницький – 4 і 109;
Гайсинський – 3 і 146; Кам’янецький – 2 і 146; Летичівський – 97
однокласних; Літинський – 2 і 152; Могилівський – 1 і 116; Ольгопільський
– 3 і 131; Проскурівський – 162 однокласні; Ушицький – 132 однокласні;
Ямпільський – 3 і 132 [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №32, с. 758].
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Як вже відзначалося, в 1911-1912 н.р. в Подільській єпархії
нараховувалося 1703 однокласних школи і 20 двокласних. Із однокласних
46 шкіл були для хлопчиків і 70 – для дівчаток, а змішаних – 1587. В них
навчалося 63848 хлопчиків 24622 дівчинки. Серед двокласних шкіл було 2 –
для хлопчиків, 1 – для дівчаток і 17 змішаних. На кожну однокласну школу
в середньому приходилось 52 учні, на кожну двокласну – 110 [Звіт про
стан церковних шкіл…, 1913: №9, с. 179]. У повітах церковні школи
розподілялись таким чином: Балтський повіт – 1 двокласна і 237
однокласних шкіл; Брацлавський – 1 і 145; Вінницький – 4 і 109;
Гайсинський – 3 і 145; Кам’янецький – 2 і 146; Летичівський – 97
однокласних; Літинський – 2 і 151; Могилівський – 1 і 116; Ольгопільський
– 3 і 131; Проскурівський – 162 однокласні; Ушицький – 132 однокласні;
Ямпільський – 132 однокласні [Звіт про стан церковних шкіл…, 1913: №9,
с. 180].
Як бачимо, у вищезазначених навчальних роках, як і в наступних
передвоєнних роках кількість однокласних і двокласних церковних шкіл, а
також контингент учнів не змінювались докорінно і були більш-менш
стабільними. В міських церковно-парафіяльних школах навчальні заняття
розпочинались згідно затверджених програм, інструкцій і циркулярів в кінці
серпня – на початку вересня, а закінчувалися в квітні або на початку травня
з відповідною здачею екзаменів. В сільських школах навчальні заняття
розпочиналися фактично на місяць пізніше в зв’язку із завершенням
польових робіт в яких діти-школярі брали безпосередню участь, а також із
завершенням випасання домашньої худоби і птиці. Все це пов’язано з
небажанням батьків віддавати дітей до школи на шкоду власним
господарським інтересам, тому й навчальний рік завершувався дещо
раніше, ніж в міських школах, бо розпочинався новий сезон домашніх робіт.
Варто також зазначити, що навчальні заняття розподілялись за
навчальними роками згідно затверджених міністерством народної освіти
стандартних для всіх шкіл програм і пояснювальних записок, окрім тих
однокласних шкіл, в яких нараховувалося лише по два учні і для яких,
згідно вказівок Священного Синоду РПЦ від 13.02 – 10.03.1910 р., №1206,
був введений чотирьох річний курс навчання [Звіт про стан церковних
шкіл…, 1912: №32, с. 759].
Предметами навчання в церковно-парафіяльних школах, згідно із
затвердженим російським імператором Положенням від 01.04.1902 р., були:
Закон Божий (молитви, священна історія, пояснення богослужінь і короткий
катехізис); церковні співи; церковно-слов’янське письмо; російська мова;
письмо; початкова арифметика; рукоділля (для дівчат). А в двокласних
церковних школах ще також викладали вітчизняну історію, географію (з
короткими відомостями про природні явища), лінійне креслення [Звіт про
стан церковних шкіл…, 1912: №32, с. 759-760].
Щодо успішності учнів церковно-парафіяльних шкіл, то варто
необхідно зазначити, що значною мірою все залежало від кадрового
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потенціалу вчителів, розумового розвитку школярів, наявності навчальних
підручників, посібників, наочності тощо. Якщо, наприклад взяти
викладання Закону Божого, то в молодшій групі учні засвоювали поняття
про Бога, Святу Трійцю, Богоматір, про ангелів і святих, про ікони,
навчались осмисленому розумінню і виконанню молитовних дій, а також
розумінню і вмінню здійснювати хресні знамення, поклони (поясні і
доземні), колінопреклоніння, відомості про створення світу і людини, життя
первісних людей в раю, гріхопадіння прародичів, місце перебування
Спасителя, інформацію про головні церковні свята [Звіт про стан
церковних шкіл…, 1912: №32, с. 760]. В середній групі учні засвоювали
священну історію Старого і Нового Завітів, символ віри, десять заповідей
Божих, молитву Симеона Богоприїмця, тропарі (піснеспіви) великих і
храмових церковних свят [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №32,
с. 761].
Зрозуміло, що в повному обсязі, та ще й при поганому відвідуванні,
особливо коли затягувалися польові роботи тощо, школярі не завжди
засвоювали матеріал цього предмета. Водночас це залежало і від уміння та
майстерності вчителів, священиків, тому що досить часто їм доводилось
проводити уроки за скороченою програмою, не завжди висвітлювати такі,
наприклад, питання, як про облаштування храмів, вівтаря, іконостасів,
порядком проведення церковних служб. Сюди можна й віднести механічне
заучування уроків за навчальними підручниками, недостатньо осмислене
засвоєння молитов тощо. Деякі священнослужителі, які в основному й
викладали Закон Божий, проживали в містах і містечках і не завжди могли
вчасно добиратись до відділених сіл через негоду, зайнятість іншими
церковними справами (богослужіння, похорони, шлюби, хрестини тощо), а
також через недостатню підготовку в духовних навчальних закладах або й
без підготовки, незнання відповідних методичних прийомів і принципів
дидактики й педагогіки.
Якщо Закон Божий все-таки викладався більш-менш позитивно, то
церковні піснеспіви в багатьох однокласних школах взагалі не проводились,
або читались і практикувались за слухом в унісон або в два голоси при
вивченні деяких основних мотивів і тропарів. Більшість дітей не
ознайомлювались з церковними нотами, не залучались до клиросних
хорових співів, не мали елементарних відомостей про музичні знаки, ключі,
гамми (мажорні і мінорні), ніхто не займався постановкою голосу [1, с.763].
Так, наприклад, в Балтському повіті кращими школами з піснеспівів були
визнані лише біля 40% навчальних закладів, у Вінницькому повіті – біля
30%, в Гайсинському – біля 20%, в Кам’янецькому – біля 10% [Звіт про
стан церковних шкіл…, 1912: №33, с. 780; 5, с. 204-205].
Навчання церковно-слов’янської грамоти в початкових школах
починалося після того, як учні достатньо оволодівали російською мовою.
Спочатку школярі поступово освоювали священно-історичні оповідання за
книжкою Ільмінського «Обучение церковно-словянской грамоте», пізніше
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переходили до Часослова, Євангелія, Псалтиря. Окрім читання відповідних
текстів діти поступово засвоювали російське значення слов’янських слів і
виразів, пробували перекладати слов’янський текст на російську мову,
ознайомлювалися з надбуквенними знаками, титлами і слов’янською
нумерацією. На завершальному етапі учні засвоювали етимологічні і
синтаксичні особливості мови, проходили практику в читанні
богослужбових текстів в кожній церкві, при якій діяла церковна школа
[Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №33, с. 783-784; Звіт про стан
церковних шкіл…, 1913: №10, с. 206-207].
Вивчення російської мови починалося з освоєння окремих слів і
коротких речень, вивчення напам’ять легких і доступних віршів, казок і
прислів’їв. Письмові вправи складалися із звукових диктовок, списування з
книги окремих слів і коротких речень. Потім йшов орфографічний диктант,
правила правописання засвоювалися використовуючи для цього букварі і
книги для читання авторів Одинцова, Богоявленського, Лукашевича
[Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №33, с. 784; Звіт про стан
церковних шкіл…, 1913: №10, с. 207-209].
Письмові вправи велись згідно з «Практичним курсом
правописання» Некрасова, а також з відповідними хрестоматіями. На
останньому етапі служили книги Радонежзького, Одинцова і
Богоявленського (друга книга), «Сеятель» Лукашевича, «Родная речь»
Вольцера, різноманітні хрестоматії тощо. Діти до кінця навчального року
повинні були оволодіти читанням і переказом російського тексту,
передавати зміст віршів, байок, оповідань, узагальнювати російською
мовою відомості, події і факти з вітчизняної історії, оточуючого світу,
географії тощо. В другокласних школах учні повністю проходили курс
російської граматики в обсязі підручників Смирновського і Кирпичникова,
хрестоматії Радонежзького і Невзорова, писали твори описового характеру
тощо [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №33, с. 785-786; Звіт про
стан церковних шкіл…, 1913: №10, с. 208-209].
Чистописання (навчання письму) велось в школах згідно з
підручником Гербача і починалось з роз’яснення як правильно сидіти,
тримати перо і зошит, навчались виводити букви, слова у відповідно
розграфлених зошитах, дещо пізніше засвоювали чистописання в достатній
мірі для висловлення своїх думок і можливості правильно, чітко і швидко
набувати навиків писання. Зрозуміло, що в тодішніх умовах через
скупчення в окремих класах великої кількості дітей (до 40-45 осіб),
непрактичне облаштування навчальних столів, відсутність в зимові місяці
світла й тепла, незнання вчителями елементарних педагогічних і
методичних прийомів, лінощі школярів приводили до невтішних наслідків з
цього предмету [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №33, с. 787; Звіт
про стан церковних шкіл…, 1913: №10, с. 209-211].
Відповідно до затвердженої програми в церковних школах
викладалася арифметика. На початковому етапі учні вивчали рахунок і дії
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над числами перших двох десятків, особливо над першим десятком, як
основи всього курсу арифметики. Дітей навчали рахування в умі, а також
письмово розв’язуючи елементарні практичні завдання, освоюючи прямий і
непрямий зворотній відлік в межах сотні. В подальшому школярів
знайомили з такими числовими поняттями, як аршин, сажень, фут тощо.
Далі їх знайомили з особливостями цифрових рахунків від 100 до 1000 та
відповідними діями з ними, потім відбувалося вивчення числових величин
російських мір довжини, ширини, висоти, ваги, знайомлять з поняттями про
дроби і дії над ними згідно з вимогами підручників Гольденберга, Лубенца,
Рачинського, Тенішева і Цвєткова [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912:
№33, с. 788; Звіт про стан церковних шкіл…, 1913: №10, с. 211-212].
Курс вітчизняної історії в двокласних церковних школах читався за
підручником Рождественського, а додатково – за книгами «Родная
Старина» Синовського, «Беседы по русской истории» видання Училищної
Ради при Священному Синоді, «Главнейшие события русской истории»
Попова та ін. Зрозуміло, що виклад історичних подій і фактів був
заангажований і заідеологізований відповідно до самодержавних засад,
приписів і стандартів. Водночас необхідно зазначити, що учні всіх типів
церковних шкіл вивчали цей предмет з бажанням і цікавістю [Звіт про стан
церковних шкіл…, 1912: №34, с. 804; Звіт про стан церковних шкіл…, 1913:
№10, с. 212-213].
Географія для учнів також була цікавим предметом. Школярі на
початковому етапі проходили математичну і фізичну географію, а на
завершальній стадії – географію Російської імперії і короткі відомості про
основні держави планети. Посібниками при вивченні географії були книги
Ковальського, Полянського, Герда, Алчевської, Малиніна та ін. Дещо гірше
було при вивченні тем, пов’язаних з природними явищами, тому що не
вистачало або були повністю відсутні різноманітні фізичні і геометричні
прилади тощо [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №34, с. 804-805; Звіт
про стан церковних шкіл…, 1913: №10, с. 212-213].
На заняттях з лінійного креслення на тиждень відводився лише один
урок. На жаль, відсутність необхідних посібників і приладів нівелювали
практичні заняття, вони велись більше в теоретичному плані. Заняття з
рукоділля проходили в основному в жіночих класах, а також в змішаних
однокласних школах. Матеріал для занять учні приносили з дому, їх в
основному навчали шити, вишивати і в’язати, виробляти штучні квіти і
викрійки. Однак, в деяких повітах дівчат навчали інших видів рукоділля.
Так, наприклад, в Брацлавському повіті в с. Чукове учениці церковної
школи, дякуючи матеріальній і фінансовій допомозі княжни О. Щербатової,
навчалися мистецтву виготовлення із шерсті кольорових килимів, а також
плетінню мережив тощо. А в Кам’янецькому повіті в Кам’янецькій
двокласній церковній школі дівчаток навчали в’язати шкарпетки і
мережива, вишивати гладдю, швом і займатися модельними викройками
_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
19

Pedagogy

j

[Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №34, с. 805-806; Звіт про стан
церковних шкіл…, 1913: №10, с. 213-215].
Варто також зазначити, що хлопчиків і дівчаток навчали в деяких
школах іншим окремим ремеслам. Так, наприклад, в Брацлавському,
Гайсинському і Ольгопільському повітах діти займалися садівництвом і
шовківництвом, виробництвом покрівельної цементної черепиці, токарностолярним і ковальсько-слюсарним ремеслом. Плетінням корзин, кошиків і
меблів з лози займалися школярі в деяких школах Літинського повіту
[Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №34, с. 806-808].
В передвоєнні роки в таких навчальних закладах культивувались
заняття з військової підготовки і гімнастики, що складало до трьох уроків
на тиждень. В багатьох школах ці предмети вели звільнені в запас
військовики – прапорщики, підпрапорщики, вахмістри, унтер-офіцери,
єфрейтори і рядові солдати (таких шкіл було 144), а в 141 школі – звичайні
вчителі, які володіли цими предметами [Звіт про стан церковних шкіл…,
1912: №34, с. 809].
Важливим елементом в церковно-парафіяльних школах був
виховний процес, який базувався на релігійності учнів, дотриманні ними
християнських морально-етичних принципів і правил, активної участі у
відзначенні пам’ятних дат, ювілеїв та церковних свят тощо. Так, наприклад,
такі свята часто проводились у формі літературно-вокальних вечорів, в яких
брали участь майже всі школярі в ролі співаків, читців віршів, байок, казок,
уривків з біблійних історій тощо. Дітям подобалось готуватись і проводити
Різдвяні та Великодні свята, дні пам’яті Кирила і Мефодія, Святого
Миколая, Андрія, Пресвятої Богородиці та інших. На ці свята і на Новий рік
дітям дарували невеличкі подарунки, пригощали солодощами.
У церковних школах також практикувалося проведення екскурсій по
історичних місцях, храмах та святинях держави і навколишніх місць.
Досить часто в цих вищезазначених заходах брали участь батьки учнів. Для
них і з їх участю вчителі проводили народні читання, знайомили з
новинками релігійних журналів і газет, іншими матеріалами, які
знаходились в церковних бібліотеках. Батьки і діти дуже любили виступи
церковних і шкільних хорів.
Шкільна дисципліна, як важлива частина виховної системи, була в
центрі уваги керівництва і вчительського корпусу церковних шкіл. Варто
також зазначити, що протягом всього періоду існування церковнопарафіяльних шкіл їх діяльність постійно перевіряли і контролювали вище
єпархіальне начальство, а також повітові наглядачі, окружні благочинні і
парафіяльні священики. Під постійним наглядом було відвідування занять,
церковних служб, особливо у святкові і недільні дні, ранкових молитв.
Учнів також привчали до правдивості, ввічливості, поваги до старших,
послуху і добрим взаємним стосункам та іншим навичкам. Вчителі і
священики намагались викорінювати брехню, вживання нецезурної
лексики, дрібні крадіжки тощо. Водночас для учнів, що порушували
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дисципліну, були такі засоби покарання: догана в присутності учнів класу,
стояння в кутку, виклик батьків і в деяких випадках – заборона відвідувати
школу на певний час [Звіт про стан паломницької школи …, 1913: №12,
с. 262-263].
Царський уряд і місцева влада дещо робили для забезпечення
церковних шкіл підручниками, посібниками, наочним приладдям, картами,
таблицями, інвентарем, художньою літературою тощо. З цією метою в
більшості повітів Подільської губернії були створені книжкові склади.
В Балтському,
Брацлавському,
Вінницькому,
Ольгопільському,
Проскурівському і Ямпільському повітах такі книжкові склади створили
свої відділення в містечках та інших великих населених пунктах. Звідси
йшло забезпечення церковних шкіл, як і інших навчальних закладів
необхідними книгами і приладдям, які відпускались церковним школам
безкоштовно, на жаль, коштів відомств у щорічній сумі біля 34,0 тис. рублів
на єпархію було недостатньо, щоб охопити всі навчальні заклади, тому
допоміжна і додаткова література, особливо для позакласного читання,
купувалась за особисті гроші. Це ж стосувалось методичних посібників та
наочності для вчителів і учнів [Звіт про стан церковних шкіл…, 1913: №17,
с. 353-354].
В передвоєнні роки, коли більшість коштів з державної казни
спрямовувались на потреби військового відомства, фактично не
фінансувались капітальні і поточні ремонти церковних шкіл, облаштування
гуртожитків і підтримка дітей-сиріт, інвалідів, учнів з малозабезпечених
сімей [Звіт про стан церковних шкіл…, 1912: №38, с. 921-922].
Досить серйозною проблемою для церковно-парафіяльних закладів
у досліджуваний період стала кадрова нестача вчителів. Головними
навчальними закладами щодо підготовки в єпархії педагогічних кадрів були
Подільська духовна семінарія в м. Кам’янець-Подільському, два жіночих
училища в Кам’янці і Тульчині та Вінницька церковно-учительська школа.
Враховуючи те, що ці заклади в загальному за рік готували біля
220 випускників, з яких майже половина йшла у вищі навчальні заклади,
20-25 осіб одержували священицькі місця, біля 30% дівчат виходили заміж,
тому вчителями церковних шкіл ставали лише біля 30 осіб. Тому в єпархії в
ті роки розвинулась система педагогічних курсів з елементами вивчення
піснеспівів. Такі курси діяли, наприклад, в Кам’янці-Подільському (біля 100
осіб), які проводились в липні-серпні, а також періодично з’являлись в
деяких інших повітах (Ольгопільському і Вінницькому). Однак цього було
недостатньо і з’явилося декілька проектів місцевої влади щодо відкриття
нових вчительських семінарій і вдосконалення роботи з педагогічними
курсами. Проте перша світова війна, яка розпочалася влітку 1914 року,
перешкодила виконанню цих планів [Звіт про стан церковних шкіл…, 1913:
№14-15, с. 309-312]. Варто зауважити, що в січні 1913 р. архіпастир
Подільської єпархії затвердив постанову Подільської єпархіальної
училищної ради щодо вищезазначених питань про збільшення духовних
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навчальних закладів, будівництво і капітальний ремонт діючих церковних
шкіл, повне оновлення кабінетів, придбання фізичних і геометричних
приладів, основних і додаткових підручників і посібників, карт, атласів,
інших наочних приладь тощо. Також було піднято клопотання про
асигнування коштів на лікарську допомогу на викладання військової справи
тощо. Ця постанова була відправлена в Училищну раду при Священному
Синоді Російської православної церкви, однак, як це вже зазначалось, перша
світова війна звела нанівець ці перспективні плани.
Висновки. Як бачимо, ситуація з церковно-парафіяльними школами
в Подільській єпархії Російської Православної Церкви була неоднозначною.
Частина цих закладів завдяки підготовленому кадровому складу, наявності
відповідних, а не пристосованих і занедбаних приміщень, достатнього
забезпечення необхідною і додатковою літературою, інвентарем,
приладами, наочністю давали позитивні результати в навчанні і вихованні
майбутніх церковнослужителів, педагогів і вихователів. Інші заклади через
недостатнє
фінансування,
примітивне облаштування
навчальних
приміщень, кадрову нестачу не давали достатніх результатів і потребували
негайної допомоги, однак її не отримали через відомі нам причини.
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УДК 37.014.3)06(477)
Валентина Деркач
ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ УЧИТЕЛІВ В
КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті автором на основі архівних матеріалів та спогадів сучасників видатного
педагога розкрито основні напрямки роботи В. Сухомлинського з молодими вчителями.
Проаналізовано протоколи засідань педагогічних рад та психологічних семінарів Павлиської
середньої школи 1948-1970-х років. Наголошено на тому, яку увагу приділяв видатний педагог
відвідуванню та аналізу уроків та вивченню системи роботи молодих учителів. Зазначено, що
досвід роботи корифея педагогічної науки з даної проблеми за останні роки глибоко вивчався
педагогами та науковцями Китайської Народної Республіки, обговорювався на Міжнародних
конференціях в Україні, Польщі, Китаї та Росії. На конкретних прикладах показано, яка робота
проводиться з молодими вчителями, спрямована на зростання їх професійної майстерності в
умовах Нової української школи.
Ключові слова: В. Сухомлинський, молоді вчителі, видатний педагог, плани роботи,
педагогічний колектив, педагогічна майстерність, урок, педагогічна рада, психологічні семінари.
In the article the author, on the basis of archival materials and memories of contemporary
outstanding teacher, reveals the main areas of work of V.O. Sukhomlynskyi with young teachers.
Analyzing the protocols of meetings of pedagogical councils and psychological seminars of Pavlish high
school 1948-1970 s. Emphasizes the importance of the prominent teacher attending and analyzing lessons
and studying the work of young teachers. It is noted that the experience of the cordier of the pedagogical
science on the given problem has been deeply studied by the teachers and scientists of the citizens
Republic of China in recent years, discussed at the international conferences in Ukraine, Poland, China
and Russia. For example, it shows what kind of work is being done with young teachers, aimed at
increasing their professional skills in the conditions of the New Ukrainian school.
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The creative heritage of the outstanding teacher V.A. Sukhomlinskyi, who enriched the theory
and practice of pedagogical interaction with new approaches. The creativity of the teacher is analyzed,
where bright pages on the pedagogical skills of teachers and school principals can be traced, in the
conditions of democratization of the management of the educational process of the New Ukrainian School
becomes especially relevant.
Keywords: V. Sukhomlynskyi, young teachers, outstanding teacher, work plans, pedagogical
staff, pedagogical skills, a lesson, a pedagogical council, psychological seminars.

Постановка проблеми. Василь Олександрович Сухомлинський
увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, який за
22 роки роботи в Павлиській школі створив унікальну систему навчання і
виховання школярів, спрямовану на гуманізацію навчально-виховного
процесу.
З кожним роком зростає кількість наукових досліджень,
присвячених вивченню його педагогічного доробку. Дослідження науковців
М. Антонця, М. Богуславського, Л. Бондар, С. Білецької, Н. Дічек,
Н. Калініченко, В. Кузя, А. Луцюка, В. Риндак, А. Постільняк, О. Савченко,
О. Сухомлинської, Л. Ткачук, Сяо Су та інших переконливо свідчать про те,
що ідеї видатного педагога сучасності широко втілюються у практику
роботи закладів загальної середньої освіти не тільки в Україні, а й далеко за
її межами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід роботи
В. Сухомлинського з даної проблеми за останні роки глибоко вивчався
педагогами та науковцями Китайської Народної Республіки, обговорювався
на Міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Китаї та Росії.
В основі педагогічної системи павлиського Добротворця лежать ідеї
провідних вчених, класиків педагогічної науки: Я. Коменського, Я. Корчака,
Ж. Руссо, Г. Сковороди, А. Макаренка, М. Монтесорі, С. Русової.
В. Сухомлинський зробив значний внесок у розробку теорії і
практики управління навчальним закладом. Проблемі керівництва
навчально-виховним процесом у школі присвячене його дисертаційне
дослідження «Директор школи – керівник навчально-виховної роботи»,
книги «Павлиська середня школа», «Розмова з молодим директором»,
«Серце віддаю дітям», «Сто порад учителеві», «Як виховати справжню
людну», «Методика виховання колективу», статті «Суспільство і вчитель»,
«Етика взаємовідносин в педагогічному колективі», «Педагог – колективна
особистість» та інші.
Мета статті – розкрити зростання професійної майстерності
учителів у контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського в умовах
Нової української школи.
Виклад основного матеріалу. Свою роботу в Павлиській середній
школі В.Сухомлинський розпочав з підбору кадрів і формування
педагогічного колективу однодумців. Особливу увагу він звертав на одну з
головних управлінських функцій адміністрації школи яка полягає у
підвищенні науково-методичного рівня вчителів, що є основою
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систематичного удосконалення їх педагогічної майстерності.
Думки павлиського Учителя в цьому плані актуальні і сьогодні, вони
співзвучні із статтею 54 Закону України «Про освіту», в якій зазначається,
що «педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність» [Закон України «Про освіту», 2017].
На основі нагромадженого за 22 роки власного досвіду Василь
Олександрович стверджує, що відвідування й аналіз уроків мають бути в
центрі повсякденних турбот директора школи і його заступників.
У книзі «Розмова з молодим директором» він зазначає, що
«директор відвідує й аналізує уроки не тільки для того, щоб учити вчителів,
давати їм поради. Педагогічна лабораторія школи – це творча єдність всіх
учителів, повсякденне інтелектуальне збагачення, взаємний обмін
духовними цінностями. У досвідченого педагога треба відвідувати
достатню кількість уроків для того, щоб з його індивідуальної творчої
лабораторії все цінне передавати в колективну педагогічну лабораторію
школи» [Сухомлинський, 1976: с. 578].
У книзі «Павлиська середня школа» є розділ «Допомога учителю в
удосконаленні педагогічної майстерності», в якому він розповідає про свою
індивідуальну роботу директора школи з учителями, про допомогу їм у
створені індивідуальної творчої лабораторії. «Мудра любов до дітей –
вершина нашої педагогічної культури, думки й почуттів, – стверджував
В. Сухомлинський – сердечність, теплота, доброзичливість у ставленні до
дитини – те, що можна назвати загальним словом доброта є наслідком
великої, тривалої роботи педагога над самовихованням почуттів». Ці слова
видатного педагога актуальні і сьогодні.
«Одним із дев’яти ключових компонентів формули Нової
української школи є педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем,
учителем і батьками. Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки
партнерства», – зазначено в Концепції Нової української школи. Місія
Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності,
таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем,
учнем і батьками. «Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба
осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у
серці дитини ніколи не з’явиться зло», – писав Василь Сухомлинський.
Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін.
Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний,
умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається
професійно» [Нова українська школа, 2017].
У Законі «Про освіту» зазначено: «Професійний розвиток
педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну
самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші
види і форми професійного зростання» [Закон України «Про освіту», 2017].
У річних планах роботи Павлиської школи був виділений розділ «Робота
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директора і його заступника з учителями». У ньому зазначалося, кому з
учителів рекомендується при підготовці до уроку складати детальний
конспект викладу нового матеріалу, хто зобов’язаний систематично
(1-2 рази в місяць) подавати на перевірку директора школи плани уроків,
з якими педагогами (молодими і малодосвідченими) будуть складати планконспект до уроків директор і заступник, хто з учителів згідно з
програмовим матеріалом, розробляє систему уроків певного розділу чи
теми. Не залишався поза увагою і такий шлях підвищення майстерності, як
взаємовідвідування, тому в розділі зазначалося, у яких колег повинен
відвідувати уроки кожен педагог.
Звертаючись до директорів шкіл, В. Сухомлинський наголошував,
що під час відвідування й аналізу уроків вони повинні бачити рівень
педагогічної майстерності вчителя, щоб зробити правильний висновок не
тільки про педагогічну і методичну лабораторію вчителів, а й про його
духовне багатство, кругозір, інтереси. Він відвідував і аналізував велику
кількість уроків своїх колег. «Про урок як єдине ціле з учителем треба
говорити вже після першого відвіданого в нього уроку, але лише аналіз
системи уроків дає змогу перейти до узагальнень про взаємозалежність
педагогічних явищ» [Сухомлинський, 1976: Т.4, c. 414].
Аналіз уроку складався з роздумів директора і учителя про урок.
«Повноцінний лише той аналіз уроку, – наголошував видатний педагог, –
який складається з роздумів директора і вчителя про урок. Розмова про
урок, роздуми, взаємне проникнення в думки і погляди одне одного – це
дуже важлива умова повноцінного педагогічного керівництва»
[Сухомлинський, 1976: Т.3, с. 414].
У Павлиському державно-меморіальному музеї зберігається 31
книга, із записами й аналізами уроків, відвіданих Василем
Олександровичем протягом 1948-1970 рр.
Крім періодичного відвідування, значне місце в його роботі займало
вивчення та аналіз системи уроків з того чи іншого предмету. У планах
роботи школи на кожний навчальний рік він зазначав у кого протягом
навчального року буде вивчатися система уроків директором школи, а в
кого – заступником директора. Як правило охоплював такий вид контролю
за навчально-виховною роботою 15-18 вчителів. Директор відвідував і
аналізував систему уроків у найбільш досвідчених педагогів разом з
молодим учителем.
У статті «Найважливіша ділянка роботи керівника школи», яка була
опублікована у журналі «Радянська школа» № 7 за 1965 рік Василь
Олександрович наголошував: «Я зробив для себе правилом поки не побував
на двох уроках, вважаю, що сьогодні в школі нічого не робив. Якщо
сьогодні нарада директорів, то це означає, що два уроки, які треба було
відвідати сьогодні, будуть відвідані завтра. Отже, завтра в мене буде
напружений день – треба побувати на чотирьох – п’яти уроках. Перед
поїздкою на чотири – п’ять днів я протягом двох тижнів відвідую не по два,
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а по три уроки щодня» [Найважливіша ділянка роботи керівника школи,
1965].
«Найбільш педагогічно виправдана форма аналізу роботи вчителів
директором школи, – на думку В. Сухомлинського, – періодичне
відвідування уроків у всіх учителів – і в того, хто працює 20 чи 30 років, і в
молодого педагога, який рік тому прийшов у школу. Помиляються
керівники шкіл, які вважають, що в педагога з багаторічним стажем можна
відвідувати менше уроків. Великий стаж, не завжди означає багатий досвід»
[Сухомлинський, 1976: Т.3, c. 578].
З метою надання індивідуальної допомоги вчителю, директор школи
глибоко вивчав систему його роботи, форми підготовки до уроків.
З учителем початківцем, який розпочинав працювати в школі він проводив
бесіду, надавав допомогу у підготовці і проведенні уроків, глибоко їх
аналізував, давав рекомендації щодо їх удосконалення. Поряд з цим учитель
був зобов’язаний вивчати педагогічну літературу. Індивідуальний план
роботи для початківців складав директор. Він визначав на початку року
рівень підготовки молодого вчителя, показував шляхи удосконалення його
педагогічної майстерності на зразках власної роботи, надавав допомогу у
складанні календарних планів, у підготовці до уроків, а найбільш складні
теми розробляв спільно, допомагав у підготовці та підборі дидактичних
матеріалів, наочних посібників, проведенні уроків та позакласних заходів.
У кінці року він знову проводив з учителем бесіду. Це мало надзвичайно
важливе значення. Педагог, який не мав ніякого досвіду, з роками ставав
досвідченим майстром своєї справи.
У статті 76 Закону України «Про освіту» зазначено, що у системі
освіти діє психологічна служба. Психологічне забезпечення освітнього
процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи [Закон України
«Про освіту», 2017]. Василь Олександрович невдачі у вихованні дітей
пояснював низькою педагогічною й психологічною культурою окремих
педагогів. Саме тому у 1965 році ним були запроваджені психологопедагогічні семінари. Управління навчально-виховним процесом у його
школі здійснювалося на психологічній основі. Була створена психологічна
служба. Двічі на місяць проводилися заняття психолого-педагогічного
семінару. Директор школи і найбільш досвідчені вчителі читали для своїх
колег цікаві лекції з найрізноманітніших наукових проблем. Згідно з
визначеною темою до кожної лекції добиралася спеціальна література, яку
опрацьовували всі вчителі, готуючись до семінару.
Виступаючи на черговому засіданні психолого-педагогічного
семінару в грудні 1968 року із темою «Учитель – вихователь»
В. Сухомлинський зазначав: «Те, що ми називаємо інтересом до знань, – йде
від особи вчителя, від його духовного багатства. Учителю необхідно
безпосередньо звертатися до душі, думок і почуттів вихованців»
[Протоколи засідання психологічного семінару 1968-1969: с. 17].
У педагогічній спадщині вченого робота з молодими вчителями
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займає особливе місце. Відвідуючи уроки молодих учителів, він постійно
глибоко аналізував їх. Аналіз полягав не лише в тому, щоб вказати на
позитивні та негативні сторони опитування, закріплення, викладу, а перш за
все в тому, щоб допомогти молодому колезі в удосконаленні його
педагогічної майстерності. Цьому в значній мірі сприяла активна участь
всіх педагогів в таких формах педагогічної роботи, як: «Школа педагогічної
культури», «Індивідуальна творча лабораторія», «Школа педагогічного
досвіду», «Школа педагогічної майстерності».
Вважаючи урок основою технології педагогічної майстерності
вчителя, Василь Олександрович особливу увагу приділяв контролю за
роботою вчителів на уроці. Наведемо лише кілька тем, з якими він виступав
на засіданнях педагогічної ради:
– «Про педагогічну культуру уроку і якість знань учнів»
(28.12.1966 р.)
– «Шляхи удосконалення уроку» (10.11.1967 р.).
– «Про удосконалення уроку» (8.01.1968 р.).
Виступаючи на засіданні педагогічної ради 08 жовтня 1969 року
В. Сухомлинський наголошував на тому, що «…найголовніше завдання
вчителя на уроці – бачити як учні думають, чи думають вони взагалі. Чи є в
даний момент контакт між думкою учнів і вчителя. Великим недоліком
багатьох уроків є відсутність стану розумової зосередженості» [Протоколи
засідання педагогічної ради, 1969-1971: с. 6].
Директор школи велику увагу приділяв зростанню педагогічної
майстерності вчителів. Переконливим свідченням цього є тематика засідань
педагогічних рад школи, на яких він глибоко аналізував відвіданні ним
уроки.
На засіданнях педагогічної ради традиційно аналізувався стан
викладання окремих предметів та рівень знань учнів. Це в значній мірі
сприяло підвищенню професійної майстерності вчителів школи. Так,
наприклад, у протоколі засідання педагогічної ради від 10 жовтня 1966
року, на якій розглядалося питання «Про педагогічну культуру вчителя»
зазначено: «Вважати найголовнішим завданням кожного вчителя –
наполегливу працю над підвищенням своєї педагогічної культури»
[Протоколи засідання педагогічної ради, 1965-1966: с. 70].
В одному з пунктів рішення педагогічної ради «Про шляхи
удосконалення уроку» записано: «Кожному вчителю серйозно й
наполегливо щоденно працювати над удосконаленням форм і методів
навчання, виготовленням нового і правильним використанням наявного
унаочнення» [Протоколи засідання педагогічної ради, 1965-1966: с. 72].
Протягом року кожен учитель працював над методичною темою.
Узагальнювалися результати роботи, розроблялися рекомендації, які
успішно використовувалися вчителями в навчально-виховному процесі.
Василь Олександрович був глибоко переконаний в тому, що
фундамент успішного навчання учнів у середніх і старших класах
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закладається у початковій ланці. Тому над удосконаленням професійної
майстерності вчителів початкових класів працював надзвичайно багато.
Наполегливо вимагав від них бездоганного знання теоретичного матеріалу,
високої
професійної
майстерності
у
проведенні
уроків,
індивідуального підходу до учнів.
З цією метою, розповідають вчителі, які працювали з видатним
педагогом, він проводив уроки в початкових класах, вчив педагогічної
майстерності, наполегливо стежив, щоб учителі систематично поповнювали
свої теоретичні та методичні знання, забезпечував необхідною наочністю та
методичною літературою.
Учителям початкових класів спочатку важко давалося впровадження
системи творчих письмових робіт. Василь Олександрович допомагав
кожному в складанні творів, часто сам їх писав для вчителя, вчив вибирати
тему, складати план, підбирати образні вислови.
Видатний педагог був переконаний в тому, що дитина розвивається
до семи років завдяки отриманим враженням з навколишнього світу. Тому
директор особисто готував до навчання в школі шестирічних дітей. Він
створив для них «Школу радості», про яку розповів у книзі «Серце віддаю
дітям». Двічі на тиждень він вів майбутніх першокласників у природу, вчив
спостерігати та відчувати її красу.
Видатний педагог проводив велику роботу з учителями, які повинні
були працювати з молодшими школярами. З його ініціативи з 1956 року
вчителі початкових класів організовано розпочали проводити підготовку
дітей дошкільного віку. «Влітку 1960 року, – розповідала К. Жаленко, –
Василь Олександрович наполегливо готував мене до роботи в першому
класі. Детально пояснював як необхідно працювати, приносив зі своєї
бібліотеки і рекомендував читати необхідну методичну літературу.
На початку серпня ми зібрали майбутніх першокласників. Директор
проводив цікаві бесіди з ними, наполегливо допомагав мені готуватися до
занять. І ось перші уроки, перші радощі й невдачі. Він уважно стежив за
кожним моїм кроком, відвідував мої уроки, детально аналізуючи
кожний…».
Випускникам школи, які мріяли стати вчителями, давали
характеристики-рекомендації для вступу на навчання у педагогічні вузи.
В цих характеристиках детально розкривалися організаторські здібності
випускника, любов до дітей, нахил до педагогічної праці. Яскравим
свідченням цього є протокол засідання педагогічної ради №5 від 24 червня
1964 року: «Заслухавши інформацію директора школи В. Сухомлинського
та класних керівників 11-х класів В. Скочко та О. Філіпова педагогічна рада
вирішила: видати характеристики-рекомендації для вступу до вищих
навчальних закладів таким випускникам: Н. Більчич, О. Сухомлинській,
В. Горбач, К. Походій, Т. Озерянській, С. Гуліду, В. Озерянському, В. Сірій,
Л. Швачко, В. Кривохатько» [Протоколи засідання педагогічної ради, 19691971:, с. 39].
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Сьогодні, для тих школярів, які мріють у майбутньому стати
вчителями, на базі педагогічно-меморіального музею В. Сухомлинського
створено клуб «З поглядом у майбутнє».
Підписані угоди про співпрацю з Миколаївським університетом
імені Василя Сухомлинського, Уманським педагогічним університетом
імені Павла Тичини, Полтавським педагогічним університетом імені
В. Г. Короленка,
Центральноукраїнським
державним
педагогічним
університетом імені Володимира Винниченка. Така робота дає свої плідні
результати: кожного року випускники Павлиської школи поповнюють
студентські ряди цих навчальних закладів. Після закінчення навчання
більшість колишніх випускників повертаються на роботу в свою школу.
Всі молоді колеги, які мають стаж роботи до 5 років об’єднанні в
клуб «Ми – сухомлиністи». Заняття проводяться щомісяця на базі
педагогічно-меморіального музею. План роботи клубу передбачає глибоке
вивчення педагогічної спадщини нашого земляка. Організовується
зацікавлене обговорення книг та статей видатного педагога. Члени клубу
виступають з рефератами.
За 5 років молоді вчителі глибоко вивчають книги
В. Сухомлинського: «Павлиська середня школа», «Серце відаю дітям», «Сто
порад учителеві», «Батьківська педагогіка», «Моральні заповіді дитинства і
юності».
Молодим учителям керівник клубу з перших днів роботи нагадує
слова видатного педагога з книги «Сто порад учителеві»: «Учителю
потрібно володіти величезним талантом любові до людей і безмежної
любові до своєї праці й насамперед до дітей, щоб на довгі роки зберегти
бадьорість духу, ясність розуму, свіжість вражень сприйняття почуттів, а
без цих якостей праця педагога перетворюється в муку» [Сухомлинський,
1976: Т.3, с. 633].
Індивідуальна робота молодих учителів з безцінними архівними
матеріалами допомагає в певній мірі їм опанувати цим складним процесом.
Гортаючи сторінки протоколу педради від 15 березня 1960 року, молоді
вчителі звертають особливу увагу на слова Василя Олександровича:
«Виховуючи дитину, вихователь в першу чергу повинен ставити перед
собою питання, якою людиною повинен бути його вихованець, а не ким
повинен бути». І далі на конкретних прикладах пояснює як цього досягти
[Протоколи засідання педагогічної ради, 1959-1960: с .45].
У протоколі засідання педради від 31 січня 1951 року, молоді
вчителі звертають особливу увагу на слова корифея педагогічної науки:
«Кожен учитель повинен щоденно турбуватися про зростання свого
авторитету з перших днів роботи в школі» і наполегливо прагнуть до цього.
Наприкінці кожного навчального року проводиться конференція
«Роль клубу «Ми – сухомлиністи» в зростанні професійної майстерності
молодого вчителя», відбувається зацікавлений обмін досвідом роботи з
питань творчого впровадження в практику роботи педагогічної спадщини
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нашого земляка.
Висновки. Як показує аналіз творчої спадщини видатного педагога,
В. Сухомлинський збагатив теорію і практику педагогічної взаємодії
новими підходами. У його творчому доробку є чимало яскравих сторінок
про педагогічну майстерність вчителів та керівників школи, яка в умовах
демократизації управління освітнім процесом «Нової української школи»
стає особливо актуальною.
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УДК 378.011.3–051:57:[37/013(092)
Людмила Довгопола
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Здійснено ґрунтовний аналіз педагогічної спадщини В. Сухомлинського. З’ясовано, що
педагог розглядав природу як засіб розумового виховання особистості. Доведено важливість
використання теоретичних основ і систем практичних заходів розроблених В. Сухомлинським з
метою формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності через
природу. З’ясовано шлях ефективного використання потенціалу природи в навчально-виховному
процесі вищої школи. Обґрунтовано важливість навчально-польових практик студентів-біологів у
процесі їх професійної підготовки. Встановлено, що активно залучаючи майбутніх учителів
біології до природоохоронної діяльності під час навчальної практики з ботаніки та зоології, ми
підтримуємо ідею В. Сухомлинського, що зорієнтована на природоохоронне навчання і виховання
особистості.
Ключові слова: майбутні вчителі біології, студенти-біологи, готовність до професійної
діяльності, природа, навчальна практика, екскурсії, охорона природи, рослинні об’єкти, тваринні
об’єкти.
A thorough analysis of V. Sukhomlynskyi pedagogical heritage has been carried out. It was
found that the teacher considered nature as a means of mental education of the individual. It was
established that student biologists need to get acquainted with pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi
while studying in higher education institutions. After all, it is important for them to adopt the many years
of experience of the prominent Ukrainian teacher, the honored teacher of Ukraine, who, through his own
teaching activities, proved that children should be taught not only to read, write, count, but also to learn
the interesting mysterious world of nature that surrounds us, to cooperate with this world and to help to
live it and not to harm it. The importance of using theoretical foundations and systems of practical
measures developed by V. Sukhomlynskyi for the purpose of forming the readiness of future teachers of
biology for professional activity through nature is proved. Professional training of future teachers of
biology first of all involves studying in nature. After all, it is with the help of natural education that form
the cognitive interest of students of biologists to professional activity. The way of effective use of the
potential of nature in the educational process of high school is found. The importance of the field practice
of the future teachers of biology in the process of their training is substantiated. In the system of
professional pedagogical training of biology teachers, the period when students-biologists actively
combine learning with nature are field practices that serve as an important factor in the formation of a
modern specialist. After all, the use of visibility in the process of conducting educational practice
contributes to the mental development of students, helps to identify the relationship between scientific
knowledge and life practices, facilitates the process of awareness and promotes the development of
interest in knowledge, helps to perceive natural objects in real life conditions. It is established that by
actively involving future biology teachers in nature conservation activities during the practice of botany
and zoology, the idea of V. Sukhomlynskyi that is oriented on environmental education and education of
the individual is supported.
Keywords: future biology teachers, students biologists, readiness for professional activity,
nature, educational practice, excursions, nature protection, plant objects, animal objects.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, реформування
системи вищої освіти України передбачає її переорієнтацію на активні
методи отримання знань, на творчий розвиток особистості майбутнього
фахівця та його здібностей і спонукає до реалізації компетентнісного
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підходу в професійній підготовці майбутніх учителів-біологів. Болонський
процес, провідною ідеєю якого є даний підхід до навчання, який змінює
існуючу освітню парадигму вищої школи.
Основним активним методом отримання фахових знань із біології є
навчальна практика, яка входить до складу обов’язкових дисциплін
природничого циклу нормативного блоку навчального плану. Їй відведено
основне місце у системі навчання, при набутті практичних навичок:
впровадження наукових досліджень в польових умовах, спостереження за
об’єктами природи, їх моніторинг упродовж певного відрізку часу та
здійснення природоохоронної роботи. Організація і проведення навчальних
практик забезпечує ефективність професійної підготовки майбутніх
учителів, сприяє формуванню необхідних практичних вмінь і навичок.
Застосування наукової спадщини В. Сухомлинського в процесі
формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів
біології є одним із шляхів розв’язання згаданих вище проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про вплив довкілля на
процес виховання та розумовий розвиток особистості наголошували у своїх
працях видатні педагоги Я. Коменський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, Ж. Руссо,
К. Ушинський та інші. Так, Я. Коменський виводив закони навчання і
виховання, враховуючи закони природи; Ж. Руссо та інші педагоги довели,
що вплив природи облагороджує людину. Вітчизняний педагог
К. Ушинський свої книги для читання у початкових класах школи
(«Дитячий світ і хрестоматія» та «Рідне слово») побудував, в основному, на
природничому матеріалі. Він вважав, що логіка природи є найдоступнішою
і найкориснішою саме для дітей.
Отже, подальше з’ясування різноманітних природних чинників у
процесі професійної підготовки майбутніх учителів є актуальною, потребує
детального розгляду й узгоджується з педагогічною спадщиною
В. Сухомлинського.
Мета статті – здійснити ґрунтовний аналіз наукових праць
В. Сухомлинського, з’ясувати шлях ефективного використання потенціалу
природи в навчально-виховному процесі вищої школи, довести важливість
навчально-польових практик студентів-біологів у процесі їх професійної
підготовки.
Виклад основного матеріалу. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського
необхідно впроваджувати в навчальний та виховний процес не лише у
дошкільній і початковій освіті, а й в основній і старшій школі. Особлива
роль у цьому процесі відведена вчителям біології. Фахова підготовка
майбутніх учителів біології перш за все передбачає навчання серед
природи. Адже саме за допомогою природничої освіти формується
пізнавальний інтерес студентів-біологів до професійної діяльності.
У своїх працях («Серце віддаю дітям», «Духовний світ школяра»,
«Павлиська середня школа» тощо) Василь Олександрович розкриває
значення природи у якості засобу всебічного розвитку особистості, що має
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бути одним із визначальних чинників формування готовності майбутніх
учителів біології до професійної діяльності. «Я прагнув, щоб в усі роки
дитинства навколишній світ, природа постійно живили свідомість учнів
яскравими образами, картинами, сприйняттями та уявленнями»
[Сухомлинский, 1988: с. 124].
Студентів-біологів з педагогічною спадщиною В. Сухомлинського
необхідно знайомити ще під час навчання у закладах вищої освіти. Адже їм
важливо перейняти багаторічний досвід видатного українського педагога,
заслуженого вчителя України, який власною педагогічною діяльністю,
унікальним педагогічним експериментом у Павлиській школі довів, що
дітей необхідно вчити не лише читати, писати, рахувати, а й пізнавати
цікавий загадковий світ природи, який оточує нас, співпрацювати з цим
світом і допомагати йому жити, а не шкодити. Найголовнішим джерелом
розумового розвитку В. Сухомлинський вважає природу, оскільки краса
природи загострює сприймання і пробуджує мислення дітей. «Думка
дитини виявляється у її активному ставленні до навколишнього
середовища» [Сухомлинський, 1977: с. 23]. Він стверджував, що «Природа
мозку дитини потребує, щоб її розум виховувався біля джерела думки –
серед наочних образів, і, насамперед, серед природи, щоб думка
переключалася з наочного образу на «обробку» інформації про цей образ.
Якщо ж ізолювати дітей від природи, якщо з перших днів навчання дитина
сприймає тільки слово, то клітини мозку швидко стомлюються і не
справляються з роботою, яку пропонує вчитель... Ось чому треба розвивати
мислення дітей, зміцнювати розумові сили серед природи – це вимога
природних закономірностей розвитку дитячого організму. Ось чому кожна
подорож у природу є уроком мислення, уроком розвитку розуму...»
[Сухомлинський, 1977: с. 33-34].
Учений-педагог наголошував на гармонійному поєднанні різних
організаційних форм навчання, радив учителям не обмежуватися уроком, не
протиставляти світові, затиснутому у чорну класну дошку той, що пливе за
вікном. «Можливо, все те, що приходить до розуму і серця дитини з
книжок, з підручника, з уроку, саме й приходить лише тому, що поряд з
книжкою – навколишній світ» [Вознюк, 2002: с. 75].
У системі професійної педагогічної підготовки вчителів біології,
період коли студенти-біологи активно поєднують навчання з природою є
фахові практики, які слугують важливим чинником формування сучасного
фахівця. Адже, саме методам безпосереднього ознайомлення дітей з
природою В. Сухомлинський надавав першочергового значення. «Ведіть
дітей у ліс, до річки, на луг, – писав він, – відкрийте перед ними джерело,
без якого неможливе повноцінне духовне життя, і ви побачите, як діти
стануть розумними, спостережливими, кмітливими» [Сухомлинський, 1988:
с. 45].
Основними формами проведення навчальної практики є екскурсії в
природу. Під час екскурсій розповідь викладача поєднується з
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демонстрацією рослинних та зоологічних об’єктів і виконанням студентами
індивідуальних завдань. У процесі проведення екскурсій студенти-біологи
не лише ведуть спостереження, а й отримують первинні знання та вміння
щодо проведення пошуково-дослідницької роботи. Вони опановують
методами проведення спостережень за об’єктами та явищами природи,
вчаться аналізувати, порівнювати, здійснювати узагальнення та висновки.
Дослідницька робота, спостереження та екскурсії в природу не можуть бути
замінені ніякою іншою формою навчання: вони завжди методично
індивідуальні й практично майже неповторні [Шапран, 2012: с. 361]. Василь
Олександрович також наголошував, що під час екскурсій в здобувачів
освіти формуються навички спостережливості, орієнтації в позитивних та
негативних явищах у природному середовищі, відповідальність за її стан.
«Під час екскурсій, взагалі під час кожної зустрічі дітей з природою, – писав
він, – ми намагаємося показати їм світ таким, щоб вони задумалися над тією
істиною, що природа – це наш дім, і якщо ми будемо безтурботними
марнотратцями, ми зруйнуємо його; природа – частинка нас самих, а
байдужість до природи – це байдужість до власної долі» [Сухомлинський,
1977: с. 555]. У процесі проведення екскурсій студентам пропонуються
конкретні завдання, які уможливлюють їхній саморозвиток. Наприклад:
зібрати та зафіксувати представників безхребетних лісу або зібрати та
оформити гербарій із представників родини «Злакові». Виконання такого
роду завдань, по-перше, поглиблює знання студентів із навчальних
предметів, по-друге, вимагає максимально точного та правильного
виконання завдання, по-третє, формує практичні навички та уміння.
Використання наочності у процесі проведення навчально-польової практики
сприяє розумовому розвиткові студентів, допомагає виявити зв’язок між
науковими знаннями і життєвою практикою, полегшує процес засвоєння і
сприяє розвитку інтересу до знань, допомагає сприймати природні об’єкти у
реальних життєвих умовах.
Дійсно, екскурсії в природу позитивно впливають на розвиток
екологічного й естетичного мислення студентів-біологів, формування їх
світогляду, сприяють набуттю знань, умінь і навичок для практичного
розв’язання проблеми охорони довкілля.
Кожного тижня присвячував В. Сухомлинський кілька уроків
подорожам на лоно природи – «до витоків думки і рідного слова». Так
склались 300 сторінок «Книги природи». Він ставив за мету закарбувати у
свідомості дітей яскраві картини дійсності, навчити їх бачити навколишню
красу, стати допитливими дослідниками природи. При цьому не раз
наголошував, що уявлення, якими б яскравими вони не були, – не самоціль і
не кінцева мета процесу навчання. Свої заняття серед природи педагог
назвав «уроками мислення». Під його керівництвом діти розмірковували
над причинами і наслідками явищ природи, порівнювали якості й ознаки
предметів, виявляли існуючі у природі взаємозв’язки.
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Активно
залучаючи
майбутніх
учителів
біології
до
природоохоронної діяльності під час навчальної практики з ботаніки ми
підтримуємо
ідею
В. Сухомлинського,
що
зорієнтована
на
природоохоронне навчання і виховання особистості. Він вказує, що
«людина була й завжди залишається дитям природи, і те, що ріднить її з
природою, має використовуватися для її прилучення до багатств духовної
культури» [Сухомлинський, 1977: с. 127]. Студенти-біологи систематично
вивчають під час навчально-польової практики популяції рослин або
тварин, що підлягають охороні на міжнародному, європейському,
державному та регіональному рівнях. Досліджують уплив різних
екологічних, антропогенних факторів на їх життєдіяльність, у процесі чого
в них формується екологічна компетентність, що передбачає екологічну
освіченість та культуру, усвідомлене ставлення до довкілля, здатність до
раціональної діяльності в соціальному та природному оточенні, подолання
споживацького ставлення до природи тощо [Шапран, 2013: с. 93]. Після
проведення польових досліджень, студенти-біологи обговорюють
результати моніторингу, розробляють презентаційні проекти, де
обґрунтовують створення умов, які будуть спрямовані на збереження та
відтворення рідкісних популяцій рослин і тварин. Кінцевим результатом
такої роботи є розробка рекомендацій: підтримання оптимальної
чисельності
ценопопуляцій,
мінімізація
негативного
надмірного
антропогенного впливу, щорічне відстеження зміни структури популяцій
тощо.
Дані педагогічного експерименту педагога-дослідника Ю. Шапрана
доводять про наступне, що на першому курсі навчання студентамибіологами природа і навколишнє середовище сприймаються, як об’єкт краси
(естетичний тип мотивації) та переважає споживацьке ставлення до природи
(прагматичний тип мотивації), і лише після того як майбутні вчителі
біології проходять навчальну практику з фахових дисциплін у
безпосередньому контакті з природою в них починає домінувати
практичний тип мотивації (природа виступає як об’єкт охорони)
[Шапран, 2013: с. 93].
В. Сухомлинський надавав важливого значення дослідницькому
характеру навчальної діяльності, він вважав, що, думаючи, вивчаючи та
зіставляючи, діти відкривають істину або ж бачать, що для її відкриття
необхідні нові спостереження, експериментування. Важливо, щоб активне
сприйняття світу почалося ще в молодшому віці, а в ранню юність людина
вступила вже із сформованими стійкими переконаннями. Виконання
науково-дослідної роботи є невід’ємною складовою професійної підготовки
майбутнього вчителя біології. Студенти активно залучаються до навчальної
діяльності дослідницького характеру під час проходження навчальнопольових практик.
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Ефективність використання ідей педагога-практика полягає в тому,
що вони допомагають формувати естетичні, практичні, екологічні,
пізнавальні і моральні цінності особистості.
Висновки.
Реалізація
потенціалу
педагогічної
спадщини
В. Сухомлинського у процесі здобуття природничо-педагогічної освіти
студентами вищого навчального закладу – майбутніми вчителями –
забезпечить ефективність психолого-педагогічних підходів використання
природи як вагомого засобу формування особистості дитини, а згодом і
вчителя, бо будь-який дорослий виконує функцію вчителя і вихователя.
Подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на з’ясування
різноманітних форм природоохоронної діяльності зі студентами-біологами.
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УДК 796.011.3:378
Олена Іваницька, Тетяна Носаченко
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОДЯГУ
В статті звертається увага на швидкі зміни у сучасному світовому суспільстві, що
приводить до змін у вимогах до сучасного викладача. Світове суспільство змінюється. Швидкий
науково-технічний прогрес, комп’ютеризація та демократизація суспільства накладають певний
відбиток на професію викладача образотворчого напрямку.
Постає питання про адекватну професійну компетентність сучасного українського
викладача на фоні інтеграції України у європейський та світовий простір. Розглядається
сучасний погляд науковців на поняття педагогічної професійної компетентності. Адже
професійна компетентність педагога це не тільки певні знання та досвід у педагогічній сфері, не
тільки здатність професіонала виконувати певні посадові завдання, це ще й особистісні якості,
що сприяють ефективній реалізації навчального процесу.
Оскільки сучасне суспільство переживає небачену досі демократичну, а отже - і
гуманістичну трансформації, то глибоке дослідження української історії та культури, зокрема
національного одягу, підвищує рівень та якість компетентності сучасного українського
викладача.
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, професійна підготовка,
майбутній вчитель, викладач образотворчого мистецтва, український національний одяг.
This article draws attention to the rapid changes in the modern world society, which also leads
to changes in the requirements for a modern teacher. World society is changing. Rapid scientific and
technological progress, computerization and democratization of society also impose a certain imprint on
the profession of the teacher of fine arts.
The question arises about the adequate professional competence of a modern Ukrainian
teacher against the backdrop of integration of Ukraine into European and world space. The modern view
of scientists on the concept of pedagogical professional competence is considered. After all, the
professional competence of the teacher is not only certain knowledge and experience in the pedagogical
sphere. It is not only the ability of a professional to perform certain tasks. The professional competence of
the teacher is also the personal qualities, which contributes to the effective implementation of educational
processing.
As modern society is experiencing an unprecedented democratic, and therefore - humanistic,
transformation, then teachers from art disciplines in our country influence democratic changes in
Ukraine. One of the means of humanistic impact on society can be a deep study of regional differences in
clothing, as well as historical changes in national clothes.
The defining factor of the Ukrainian people, together with our language and folklore, is a folk
costume that distinguishes us from other peoples. Folk costume keeps our traditions, includes the patterns
of composition, color and form. The results of such studies can be useful for developing lecture courses
and practical classes in such disciplines as clothing modeling, historical costume, history of fine arts,
composition, drawing, painting, arts and crafts and others. This way will ensure the humanistic direction
of the professional training of students, will allow the future teachers of art to understand the universal
values and ethnic sources of their nation.
The modern educational process is a transition to active quality education. In a higher school,
such conditions should be created that promote self-development, self-improvement, individual creative
work of future teachers of fine art.
Keywords: competence, competence approach, professional training, future teacher, teacher of
fine arts, Ukrainian national clothes.
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Постановка проблеми. Актуальність теми якісної професійної
підготовки студентів мистецького профілю очевидна: педагог, викладач,
вчитель в певній мірі несуть відповідальність за долю кожного учня,
студента, підростаючого покоління, суспільства і держави. Якими будуть
результати праці педагогів на сьогодні – таким буде наше суспільство
завтра. Важко уявити собі іншу діяльність, від якої так багато залежить у
долі кожної людини і всього народу.
Педагог повинен мати всі якості ідеального, сучасного,
компетентного і професійного викладача. Ідеальний педагог – це зразок
професіонала, носія громадянських, виробничих та особистісних функцій,
що сформовані на найвищому рівні [Воробьева, 2013: с. 3].
Активний розвиток вищої педагогічної освіти в Україні вимагає
підвищеної уваги до якості фахової підготовки майбутніх педагогів
мистецького профілю, які б відповідали потребам сучасних
євроінтеграційних процесів нашої країни [Воєвідко, 2015: с. 326]. Так
професійна освіта має постійно проходити модернізацію та адаптацію щодо
компетентнісно-орієнтованої системи освіти. Це дозволить вирішити
неузгодженість між вимогами до якості, які вимагає держава, суспільство,
роботодавець, та ринками праці у європейському просторі та інших
регіонах світу. Також це дозволить йти в ногу з актуальними світовими
освітніми тенденціями [Кравцова, 2016: с. 210]. Вирішення цього
надзвичайно важливого завдання реалізується в умовах модернізації та
переходу на якісно новий етап ефективності та оптимізації освітньоговиховного процесу [Воєвідко, 2015: с. 326].
19 травня 2005 року в норвезькому місті Берген в ході конференції
Україна долучилася до Болонського процесу та зобов’язалася вносити певні
зміни у систему освіти України та розпочати процес створення єдиного
європейського простору. Незабаром була створена концепція модернізації
української освіти, в якій в якості однієї з підстав поновлення освіти
значиться компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід став
результатом нових вимог, що пред'являються до якості освіти
[Кравцова: с. 210]. Тому одним з важливих професійних якостей педагога є
професійна компетентність. За допомогою цього педагог реалізується як
працівник, що виконує свої обов'язки в системі виробничих відносин
[Воробьева, 2013: с. 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної
компетентності є актуальним предметом дослідження сучасної науки. Так
Т. Браже, стверджує, що в системі «людина-людина» професійна
компетентність це базові знання та вміння, ціннісні орієнтири фахівця,
мотиви його діяльності, усвідомлення самого себе у світі та світу навкруги
себе, стиль взаємин з іншими людьми, загальна культура, здатність
розвивати свій творчий потенціал [Браже, 1982: с. 18-33].
Вчені розглядають компетентність як можливість здійснювати певну
діяльність (А. Маркова), як здатність особистості, що базується на здобутих
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під час навчання компетенціях (С. Шишов, В. Кальней), визначають
структуру професійної компетентності вчителя на основі педагогічних
умінь (Ангеловски).
Професійна
підготовка
студентів
художньо-педагогічних
спеціальностей є предметом ретельного вивчення у педагогічній науці
(Л. Масол,
Н. Миропольська,
О. Пономарьова,
О. Рудницька,
О. Щолоковата ін.). Вчені акцентують увагу на тенденції дегуманізації
сучасного суспільства. Одним з найважливіших завдань мистецької освіти є
формування
гуманістичного
світогляду
майбутніх
спеціалістів
[Руденька, 2016: с. 130]. Тому вважаємо, що поглиблене вивчення
особливостей українського національного одягу в умовах професійної
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва тільки сприятиме
такій гуманізації.
Метою статті є визначення шляхів формування професійної
компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі
вивчення мистецтва традиційного українського одягу.
Виклад основного матеріалу. Сучасний освітній процес – це
перехід до активного якісного навчання. У вищій школі мають
створюватися
такі
умови,
які
сприятимуть
саморозвитку,
самовдосконаленню, індивідуальній творчій роботі майбутніх учителів
образотворчого мистецтва [Мокін, 2011: с. 199].
У зв’язку з цим, особливе значення має саме початковий етап
підготовки студентів. Його завдання полягає у вихованні специфічного
бачення місця і проблем матеріальної культури свого народу у процесі
суспільного розвитку. Адже визначальним чинником українського народу
разом з нашою мовою та фольклором є народне вбрання, яке відрізняє нас
від інших народів. Народне вбрання береже наші традиції, містить у собі
закономірності композиції, колористики та формотворення. Так, від якості
підготовчих знань студентів в цій сфері залежить їх рівень професійної
компетентності, як педагогів мистецького профілю у майбутньому
[Мокін, 2011: с. 200].
А. Маркова під поняттям компетентність розглядає «оволодіння
людиною здатністю й умінням виконувати певні трудові функції» та
поділяє поняття «компетентність» на чотири різновиди [Маркова, 1996:
с. 308]:
1. Спеціальна компетентність – це оволодіння професією на
високому рівні, проектування подальшого професійного розвитку.
2. Соціальна компетентність – це оволодіння колективною
професійною діяльністю, розуміння певних прийомів у професійному
спілкуванні та здатність до співпраці, розуміння відповідальності за
результати своєї професійної діяльності.
3. Особистісна компетентність – це уміння особистісно
самовиразитись та здатність до саморозвитку, здатність протистояти
професійній деформації особистості.
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4. Індивідуальна компетентність – це здатність фахівця до
самоідентифікації себе ж в межах своєї професії, протистояння своєму
професійному старінню та напроти – прагнення до професійного зростання,
вміння раціонально організовувати свою професійну діяльність
[Маркова, 1996: с. 308].
У своїх наукових дослідженнях С. Шишов та В. Кальней вказують
на нерозривний зв’язок між поняттями компетентності та компетенції.
Вони, наприклад, відзначають, що поняття компетенції відноситься до
області вмінь, а не знань. Компетенція – це загальна здатність, заснована на
знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, які придбані завдяки навчанню.
Компетенція не зводиться ні до знань, ні до навичок, бути компетентним –
не означає бути вченим або освіченим. Передбачається, що програмування
людської поведінки на нескінченну різноманітність життєвих ситуацій
пов’язане із загальною здатністю «мобілізувати в певній ситуації набуті
знання і досвід».
Крім того, на їхню думку, потрібно розрізняти компетенцію і
вміння. Уміння – це дія (doing) у специфічній ситуації. Це прояв
компетентності або здатності (a capability), більш загальної підготовленості
до дії або можливість здійснювати дію у специфічній ситуації. Однак тільки
вміння піддаються спостереженню; компетенція – це характеристики, які
можна отримати зі спостережень за діями, за вміннями [Шишов, 1999:
с. 354].
По великому рахунку поняття «компетентність» (від лат.
«Competentio» від сл. «competo» – добиваюся, відповідаю, підходжу) – це
особистісна здатність фахівця вирішувати певний клас професійних
завдань. Також під компетентністю розуміють формально описані вимоги
до особистісних, професійних якостей співробітників компанії (або до
якоїсь групи співробітників). Тому К. Ангеловски виділяє структуру
професійної компетентності вчителя через педагогічні вміння. Педагогічні
вміння тут об’єднані в чотири групи:
1. Уміння «переводити» зміст об’єктивного процесу виховання до
конкретних педагогічних завдань: аналіз підготовленості до активного
оволодіння новими знаннями окремо узятого учня, студента та учнівського,
студентського колективу; та проектування, на цій основі, розвитку
колективу та окремих учнів; формування комплексу освітніх, виховних і
розвиваючих завдань, їх конкретизація і визначення домінуючого завдання.
2. Уміння побудувати і привести в рух логічно завершену
педагогічну систему: комплексне планування освітньо-виховних завдань;
обґрунтований вибір форм, методів і засобів його організації.
3. Уміння
виділяти
і
встановлювати
взаємозв'язки
між
компонентами і факторами виховання, приводити їх в дію: створення
необхідних умов (матеріальних, морально-психічних, організаційних, і ін.);
активізації особистості школяра, учня, студента; розвиток його діяльності;
та ін.
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4. Уміння обліку та оцінки результатів педагогічної діяльності:
самоаналіз і аналіз освітнього процесу і результатів діяльності вчителя;
визначення нового комплексу домінуючих та другорядних завдань
[Ангеловски, 1991: с. 63].
Таким чином, під поняттям «професійна компетентність педагога»
або «освітня компетенція педагога» дослідники природи компетентності
представляють інтеграцію знань, досвіду і професійно значущих
особистісних якостей, які відображають здатність педагога ефективно
виконувати професійну діяльність і включають професіоналізм і
педагогічну майстерність учителя [Воробьева, 2013: с. 4].
При
дослідженні
студентами
історії
становлення
та
еволюціонування українського національного одягу досягається повніше
розуміння та осмислення того, що українське народне вбрання – це один з
основних компонентів матеріальної культури нації, що тісно пов’язаний з
усім історичним фоном [Ніколаєва, 2006: с. 6]. Так, під час археологічного
дослідження скіфських могил на території сучасної України були знайдені
артефакти, що дають змогу зробити певне уявлення про одяг тогочасних
людей (VI-VII ст. до н. е). Зображення на вазах, прикрасах, зброї скіфів,
свідчать про те, що в ті часи чоловіки носили шкіряні накидки з короткими
рукавами, вузькі штани зі шкіри або широкі штани з вовни. Під час
розкопок на Черкащині були знайдені срібні фігурки людей вже VI-VII ст.
н. е. Ці археологічні знахідки свідчать, що чоловіча сорочка мала довгі
рукава та була прикрашена орнаментом на грудях та рукавах. Про одяг XI
ст. н. е. доби Київської Русі можна дізнатися з малюнків в Ізборниках
Святослава
та
з
фресок
собору
Святої
Софії
(м. Київ)
[Даниленко, 1992: с. 5].
Таким чином аналітичні вміння майбутнього педагога дозволять
розділити навчальний матеріал на складові елементи: явища, причини,
засоби, умови тощо; осмислити кожен елемент, його зв’язок та взаємодію з
іншими елементами; знайти в педагогічній теорії положення, висновки,
закономірності, що відповідають явищам, які досліджуються; правильно
визначити педагогічне явище, сформувати домінуюче завдання та знайти
способи оптимального вирішення [Мокін, 2011: с. 200].
Вивчення археологічних досліджень дозволить студентам
усвідомити, що український національний одяг вже існував в період
Київської Русі і вже тоді мав характерні регіональні відмінності.
Це стосувалось насамперед орнаментів та візерунків на одязі.
У ході викладу навчального матеріалу викладач може знайомити
студентів з історичними даними, що стосуються українського
національного одягу, набутими у процесі глибокого дослідження
культурного надбання у територіальній місцевості, де знаходиться ЗВО, або
культурним надбанням з місцевостей, звідки родом викладач або студенти.
Таким чином, відбувається ще глибше розуміння студентами своєї
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приналежності до культури та історії України, виникає певна зацікавленість
предметом, дисципліною, що вивчається та досліджується.
Художньо-стилістична відповідність одягу до того чи іншого
регіону України відображена символікою у вишивці, технікою виконання
вишивки, кольоровою палітрою ниток та тканини. Через певні відмінності у
кліматі одяг жителів Полісся відрізняється від одягу мешканців Карпат
(гуцулів, лемків), від одягу мешканців лісостепу, Поділля та жителів степів
Запоріжжя [Даниленко, 1992: с. 119].
Зазвичай одяг поділявся на святковий та буденний. Саме святковий
одяг або святковий стрій вважається базою для українського національного
вбрання.
Важливу роль у розвитку розумових та творчих здібностей
студентів, активізації їх мислення, розвитку просторової уяви та емоційної
виразності відіграє інтеграція навчальних дисциплін [Браже, 1996: с. 150].
Так, вивчаючи курс з дисципліни «Живопис» можна проводити паралелі
при вивченні інших фахових дисциплін, наприклад: «Історічний костюм»,
«Національні основи моделювання одягу», «Декоративно-прикладне
мистецтво» тощо.
Викладач може знайомити студентів з біографіями художників та
скульпторів, історією створення певних картин, фресок, скульптур та навіть
знайомити студентів з роботами художників по яких можна дослідити
національний український одяг. Таким чином досліджуючи, аналізуючи та
обговорюючи предмет дослідження, а саме – одяг та його деталі, можна ще
більше сконцентрувати увагу студентів на певному творчому завданні.
В результаті такого дослідження студенти вчаться порівнювати зображене,
наприклад – на картині або історичній фотографії, з тим, що вони
спостерігали в дійсності, це в свою чергу сприяє розвитку логічного
мислення студента та допоможе йому виконати певне практичне поточне
завдання або практичне завдання у майбутньому.
Вдалі творчі завдання будуть для студентів джерелом позитивних
вражень, що безперечно має вплив на емоційний стан студентів та слугує
основою для послідовного висловлювання своїх знань, думок, переконань,
емоцій, що також стимулює грамотну, навіть – компетентну, мовну
діяльність, це також розвиває та збагачує їх словниковий запас.
Висновки. Світове суспільство змінюється, це відбувається дуже
швидко та незворотньо. Причиною таких змін є швидкий науково-технічний
прогрес, комп’ютеризація та демократизація суспільства. При всьому цьому
роль освіти має одне з ключових місць. Бо саме освіта безпосередньо та
найбільше впливає на окрему особистість та на суспільство в цілому. Тому
зрозуміло, що сучасне суспільство потребує максимально компетентних
педагогів.
Професійна компетентність педагога це не тільки певні знання та
досвід у педагогічній сфері, не тільки здатність професіонала виконувати
певні посадові завдання, це ще й особистісні якості, що сприяють
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ефективній реалізації навчального процесу. Тобто до сучасного вчителя, а
тим більше – до педагога, що навчає майбутніх вчителів, пред’являються
достатньо високі вимоги щодо його компетентності. Сучасний педагог
мусить мати абсолютний компетентнісний підхід в усіх сферах своєї
педагогічної діяльності.
Зрозуміло,
що
специфіка
педагогічної
роботи
вчителя
образотворчого мистецтва має свій компетентнісний напрямок. Адже, як
було зазначено вище, суспільство сьогодні переживає небувалу
демократичну та гуманістичну трансформацію. І, як носії, мистецького, а
отже – і гуманістичного, напрямку діяльності, педагоги з мистецьких
дисциплін в нашій країні впливають, можна сказати, на демократичні зміни
в Україні.
Одним із засобів гуманістичного впливу на суспільство може бути
глибоке дослідження історичних та регіональних особливостей розвитку та
змін українського національного вбрання в системі професійної підготовки
студентів мистецького профілю. Результати подібних досліджень можуть
бути корисними для розробки курсів лекцій та практичних занять з таких
дисциплін, як моделювання одягу, історичний костюм, історія
образотворчого мистецтва, композиція, рисунок, живопис, декоративноприкладне мистецтво тощо.
Це, в свою чергу, дасть змогу забезпечити гуманістичне
спрямування професійної підготовки студентів, дозволить усвідомити
майбутніми вчителями мистецтва загальнолюдські цінності та етнічні
коріння мистецтва свого народу [Руденька, 2016: с. 133]. У процесі
вивчення особливостей національного одягу здійснюється виховна й
навчальна взаємодія, створюється психологічний комфорт та позитивна
емоційна атмосфера в студентському середовищі, забезпечується
можливість творчої реалізації майбутнього педагога-художника.
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УДК 378 (092)
Наталія Кошечко
СУЧАСНИЙ ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЯК ОСОБИСТІСТЬ ТА ФАХІВЕЦЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ
ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ
У статті проаналізовано актуальні ідеї з проблеми профілактики педагогічних
конфліктів у вищій школі. Охарактеризовано сутність, специфіку та способи попередження
педагогічних конфліктів студентів, викладачів. Особливий акцент поставлено на особистісних
якостях педагогів. Здійснено аналіз актуальних поглядів В. Сухомлинського на проблему
профілактики конфліктів у школах. Виняткову увагу приділено умінням та навичкам
комунікативної діяльності викладача. Детально розглянуто її зміст, принципи, які використано
для профілактики педагогічних конфліктів у вищій школі.
У результаті дослідження зроблено висновки про необхідність попередження «емоційного
професійного вигорання» викладача закладу вищої освіти, яке є домінантним конфліктогеном
(27%) у суперечках студентів та освітян. Щоб його уникнути, зберегти високий рівень
працездатності викладачу бажано застосувати комплексний підхід. Який базується на
теоретичних дослідженнях сучасних вчених та на емпіричному досвіді автора статті
(сумарна вибірка становила 37 викладачів та 214 студентів факультету кібернетики, психології,
геологічного, фізичного факультетів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка).
Ключові слова: педагогічний конфлікт, профілактика педагогічних конфліктів, сучасний
викладач, заклад вищої освіти.
Nowadays higher education is actively reformed and needs new approaches to teaching students
in accordance with the requirements of modern society. Actual ideas about the problem of preventing
pedagogical conflicts in higher education have been analyzed. The essence, specifics, principles and
dynamics of prevention of pedagogical conflicts between students and teachers have been researched and
characterized. Particular emphasis is put on the personal qualities of teachers. The analysis of
V. Sukhomlynsky's actual views on the problem of conflict prevention in schools was carried out.
Exclusive attention is paid to the skills of the teacher's communicative activities. The contents, principles
used to prevent pedagogical conflicts in higher education are considered in detail.
In the result of the research there have been made conclusions about the necessity of preventing
higher school teacher’s «emotional burnout» which is a dominant reason of conflicts (27%) in the
disputes between students and educators. In order to avoid it and provide a high level of efficiency for the
teacher, it is advisable to use a comprehensive approach, which is based on theoretical researches of
modern scientists and empirical experience of the authors of the article (the total sample consisted of 37
teachers and 214 students of the Faculty of Cybernetics, Psychology, Geology, Physics at Taras
Shevchenko National University of Kyiv).
Summing up all the above mentioned, it can be stated that personal (76%) and objective (24%),
organizational factors influence on the appearing of the "burnout" syndrome of the teacher. These factors
mutually reinforce each other, depending on the mental processes, qualities, properties of the personality
of the teachers and experience, conditions of their educational activity.
The comprehensive approach includes taking into account and balanced combination of the
fundamental factors of the qualitative harmonic style of life of the personality, in general, and the
constructive successful professional work of the teacher of the higher school, namely the physical, mental,
spiritual health of the teacher. So, summing up all the above, we conclude that such a complex
phenomenon of educational life as a pedagogical conflict required a specific comprehensive methodology
for its prevention and overcoming.
Keywords: pedagogical conflict, prevention of pedagogical conflicts, modern teacher, institution
of higher education.
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Постановка проблеми. У наш час актуальна проблема ефективної
підготовки викладачів до освітньої діяльності у вищій школі. Цей процес
передбачає набуття ними знань, умінь та навичок з профілактики
педагогічних конфліктів, які завжди були постійними супутниками
соціального життя. Саме завдяки таким протиріччям, конфліктним
ситуаціям народжувалися нові прогресивні ідеї, які забезпечували подальшу
еволюцію закладів вищої освіти.
У контексті вище означеного, на особливу увагу заслуговує
«компетентнісний підхід» обґрунтований у «Концепції нової української
школи» (квітень, 2017 р.). Її основний зміст базується на тому, що освіта
тільки тоді може вважатися ефективною, коли результатом буде
компетентна особистість, котра володіє на тільки знаннями, моральними
якостями, але й уміє адекватно діяти у відповідних ситуаціях, застосовуючи
набуті знання.
У такій концепції визначального значення набувають комунікативні
навички, критичне мислення, навички вирішення проблем, креативність,
гнучкість у поведінці, навички медіації, тайм-менеджменту тощо. Також,
важливими є наступні навички конструктивної комунікації – вміння
дискутувати, аргументувати позицію, ставити запитання, давати зворотний
зв'язок і, таким чином, здійснювати профілактику педагогічних конфліктів.
На цю проблему звертав увагу В. Сухомлинський та стверджував,
що «…треба вміти згладити, нейтралізувати конфлікт у самому його
зародку, не роздувати іскру, не робити з неї вогнища, а погасити її тоді,
коли вона ще тільки зароджується» [Сухомлинський, 1976: с. 624-626].
Все вище перелічене ефективно здобувається та засвоюється
особистістю завдяки відносно новій дисципліні у вищій школі –
педагогічній конфліктології. Це – сфера наукових психолого-педагогічних
знань про шляхи, способи та засоби передбачення, запобігання й подолання
суперечностей, педагогічних конфліктів, що виникають у освітньому
процесі навчальних закладів.
Педагогічні конфлікти проявляються у взаємодії учасників
освітнього процесу (студентів, викладачів, адміністрації) через наявність
певних протиріч, суперечностей у ціннісних орієнтаціях, поглядах,
взаємних очікуваннях, нетактовності у спілкуванні, деструктивних вчинках,
недостатньої конфліктологічної культури індивідів.
Педагогічний конфлікт – це нормальне суспільне явище, загалом
природнє для такого динамічного соціуму, як сучасна вища школа. Однак,
педагогічні конфлікти часто є деструктивними, знижують ефективність
освітнього процесу та якість підготовки студентів. Можна без вагань
стверджувати, що необхідна відповідальна цілеспрямована діяльність з
розробки системи заходів, орієнтованих на запобігання конфліктам у
закладах вищої освіти.
Профілактика педагогічних конфліктів у вищій школі – це
багатоаспектний довготривалий процес постійного прогнозування та
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попередження, запобігання деструктивним емоціям, поведінці у навчальнопізнавальній діяльності студентів, викладачів, адміністрації у закладах
освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми конфліктів у
закладах освіти дозволяє стверджувати, що вчені (А. Анцупов,
Н. Ануфрієва, І. Ващенко, Н. Гришина, В. Журавльов, Г. Ложкін, М. Пірен,
Н. Пов’якель, А. Шипілов та ін.) найбільшу увагу приділяли з’ясуванню
сутності конфліктів, причин їх виникнення, розв’язанню конфліктних
ситуацій.
В. Басова, Т. Дзюба, Т. Дрожжина, І. Курочкіна, А. Лукашенко,
М. Рибакова, В. Сухомлинський, О. Шахматова виняткову увагу надавали
дослідженню конфліктів у школах. М. Васильєва, В. Семиченко,
Л. Симонова вивчали підготовку майбутніх учителів до розв’язання
конфліктів.
Г. Козирєв, І. Козич, С. Пащенко, Г. Шевченко в основному
досліджували специфіку соціально-педагогічних конфліктів у закладах
вищої освіти. Г. Антонов, Н. Булатевич, Н. Буркало, І. Ващенко, Н. Волкова
розглядали деякі аспекти динаміки конфліктів у вищій школі.
І. Сингаївська, І. Сорока виняткову увагу приділяли конфліктам у
педагогічних колективах навчальних закладів. Зважаючи на такий стан,
припускаємо, що саме профілактика конфліктних ситуацій у ЗВО потребує
більш детального та глибокого вивчення.
Мета дослідження полягає у обґрунтуванні сутності, змісту
діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти у профілактиці
педагогічних конфліктів. Відповідно до мети реалізовано такі завдання
дослідження:
– проаналізовано прояв особистісних якостей викладача у процесі
профілактики педагогічного конфлікту;
– здійснено аналіз актуальних поглядів В. Сухомлинського на
проблему профілактики конфліктів у школах;
– охарактеризовано зміст професійних якостей педагога у
попередженні конфліктних ситуацій;
– упорядковано основні практичні рекомендації щодо профілактики
педагогічних конфліктів у закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Для професійної діяльності викладача
вищої школи надзвичайно важливі розвинені навички спілкування. Вони
виявляються винятково корисними у стресових конфліктних ситуаціях,
коли можуть стати цінною частиною приймання відповідальних рішень.
З цього приводу В. Сухомлинський зазначав, що «Конфлікт між педагогом і
дитиною, між учителем і батьками, педагогом і колективом – велика біда
школи…» та «…найчастіше конфлікт виникає тоді, коли вчитель думає про
дитину несправедливо. Думайте про дитину справедливо – і конфліктів не
буде. Чим менше конфліктів, тим глибше входить у духовне життя
колективу взаємне довір’я, тим яскравіше виражається, розкривається
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особистість. Уміння уникнути конфлікт – одна з рис, які самою суттю своєю
становлять педагогічну мудрість учителя. Запобігаючи конфліктові, педагог
не тільки зберігає, а й творить виховну силу колективу» [Сухомлинський,
1976: с. 624-626].
Тому викладачу потрібно розвивати комунікативні здібності, які
знаходять свій прояв у налагодженні сприятливих взаємовідносин між
колегами та студентами, що забезпечує успіх освітнього процесу ЗВО.
Уміння спілкуватися, налагоджувати контакти, впливати на студентів,
виступати публічно перед співробітниками і поза межами освітніх
інституцій – вкрай необхідні кожному викладачу. Все це залежить від
таланту, здібностей людини, особливостей життєвого досвіду і власних
докладених зусиль. Особистість може стати більш комунікабельною
внаслідок широкої практики спілкування за умови цілеспрямованого
розвитку цих здібностей.
У результаті дослідження зроблено висновки про необхідність
попередження «емоційного професійного вигорання» викладача вищої
школи, яке є домінантним конфліктогеном (27% – дані відсотки округлені
до цілих чисел) у суперечках студентів та освітян. Щоб його уникнути,
зберегти високий рівень працездатності викладачу бажано застосувати
комплексний підхід. Який базується на теоретичних дослідженнях сучасних
вчених та на емпіричному досвіді автора статті (сумарна вибірка становила
37 викладачів та 214 студентів факультету кібернетики, психології,
геологічного, фізичного факультетів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка).
Підсумовуючи все вище зазначене, стверджуємо, що на виникнення
синдрому «burnout» викладача впливають як особистісні (76%), так і
об’єктивні (24%), організаційні чинники і вони взаємно підсилюють один
одного у залежності від психічних процесів, якостей, властивостей
особистості педагога та стажу, умов його освітньої діяльності.
Комплексний підхід до профілактики педагогічних конфліктів у
вищій школі полягає у врахуванні та збалансованому поєднанні
фундаментальних факторів якісного гармонійного стилю життя особистості,
взагалі, та конструктивної успішної професійної діяльності викладача,
зокрема. Якщо наявне перелічене вище, тобто педагог постійно працює над
собою, створюючи комфортне благополучне насичене позитивними
емоціями особисте життя та поєднуючи його із вдалим кар’єрним
розвитком, то ймовірність виникнення синдрому зводиться до нуля. Тому
важливості набуває саморегуляція життєдіяльності викладачем та
дотримання рекомендації, які стосуються:
І) Фізичного здоров’я викладача: 1) 8-годинний сон стає домінуючим
методом рекреації; 2) харчування відповідно до режиму та біологічного
ритму викладача; 3) фізичне навантаження, заняття спортом, ранкова
гімнастика, йога, фітнес, танці; 4) заняття улюбленою справою, хобі;
5) масаж; 6) фітотерапія; 7) гомеопатія; 8) аромотерапія; 9) терапія
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мінералами; 10) дихальні вправи; 11) водні процедури (отож, дотримання
здорового способу життя та уникнення шкідливих звичок істотно знижує
ризик виникнення синдрому «емоційного вигорання» викладача);
ІІ) Психічного здоров’я викладача: 12) позитивна психологія;
13) гумор; 14) тайм-менеджмент; 15) арт-терапія; 16) наукові
конференції, заходи, стажування; 17) ведення щоденника, самоаналіз,
рефлексія у ньому;
ІІІ) Духовного здоров’я викладача: 18) духовні практики (молитва,
медитація); 19) спілкування з сім’єю, друзями, природою, тваринами;
20) подорожі; 21) доброчинність, волонтерство; 22) культивування у собі
відчуття
душевного
спокою,
задоволеності
та
вдячності
[Кошечко, 2016: с. 28].
Отож, образа, злість, гнів, невдоволення, критика себе та інших – все
це найшкідливіші для організму емоції. Наш мозок викидає гормони стресу
на будь-які подразники, що загрожують нашому спокою. При цьому йому
зовсім байдуже, реальні вони чи вигадані. Тому і на надуману психологічну
проблему організм відреагує, як на справжню. Через це викладачу важливо
контролювати свої емоції, «перепограмовуючи» їх з негативних на
позитивні. Адже, у явищах оточуючої дійсності можна знайти багато
корисних моментів. Було б бажання розвивати у собі цю «вигідну та зручну,
конструктивну» психологію та філософію життя. Фундаментальними її
ідеями є: «Важливо не те на «що» я дивлюся, а «як» я це бачу», «Все що
робиться – на краще», «Все буде добре!».
Тому важливо навчитись звертати увагу на позитивні моменти
життя і вміти бути вдячними за них. Негативне запитання «За що?» бажано
перетворювати на позитивне «Для чого?». «Для чого у житті з'явилась та чи
інша ситуація? Які висновки маю з неї зробити?» Якщо з таких позицій
підходити до життєвих ситуацій, то вони перестають сприйматися як
проблеми, і життя починає сприйматись як школа, де події і ситуації
складаються таким чином, щоб ми могли навчитись саме тому, що нам
потрібно.
У результаті дослідження зроблено висновки про закономірності
прояву, окрім синдрому «емоційного професійного вигорання» викладача
вищої школи (27%), низького рівня емоційного інтелекту особистості як
конфліктогена (21%) у вищій школі та розвиток ЕQ за допомогою
освітнього тренінгу. Він стає значущим інструментом у профілактиці
педагогічних конфліктів пов’язаних із незадовільним рівнем застосування
освітніх технологій (13%) та іншими численними конфліктогенами (39%),
які будуть проаналізовані та представлені для наукового загалу у наступних
публікаціях.
Творчо розвиваючи ідеї В. Сухомлинського щодо окресленої
проблематики, визнаємо, що продуктивну профілактику педагогічного
конфлікту може забезпечити дотримання особистістю наступних умов
(з акцентом на другому підпункті):
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– адекватність відображення педагогічного конфлікту;
– відкритість й ефективність спілкування конфліктуючих сторін;
– створення клімату взаємної довіри конфліктуючих сторін;
– визначення сутності педагогічного конфлікту, істинних мотивів
поведінки опонентів;
– прагнення опонентів до спільного комфортного результату.
У конфліктній ситуації комунікація, як правило, погіршується. Коли
особистість оповита емоціями, їй важко висловлювати свої думки й уважно
слухати співрозмовника. Тому корисною стане інформація про активне і
пасивне слухання. «Вчимось слухати»: мову; вибіркові слова і вислови; тон,
тембр голосу, темп мови; мовчання; обличчя, тіло, поставу, одяг. У чому
цінність, коли мене слухають: – я можу озвучити та пояснити свої думки; –
я можу проявити емоції; – я маю цінність як особистість.
Отож, профілактиці педагогічних конфліктів можуть сприяти
наступні форми спілкування: – висловлювання, що передають те, як ви
зрозуміли слова або дії опонента, намагання отримати підтвердження того,
що ви зрозуміли їх правильно; – відкриті й особистісні висловлювання, що
стосуються вашого стану, почуттів і намірів; – інформація, що має
зворотній зв’язок відносно сприйняття вами партнера і його поведінки; –
демонстрація того, що ви сприймаєте партнера як особистість, всупереч
критиці до її конкретних дій.
Профілактика педагогічного конфлікту у вищій школі можлива за
рахунок:
– перетворення самої об’єктивно існуючої ситуації, що відбувається
рідко;
– зміни уявлення, ставлення опонентів та трапляється переважно.
Українські конфліктологи (Бещук-Венгерська Н., Кошечко Н.,
Пірен М., Ващенко І. та ін.) вважають, що основою для успішної
профілактики педагогічних конфліктів у вищій школі є професійна
відповідальність викладача та пов’язані з нею засади:
– педагогічна справедливість (дотримання нормативно-правових,
морально-етичних норм у вирішенні педагогічного конфлікту);
– педагогічна рефлексія (пізнання своєї особистості, прояву її
властивостей у педагогічному конфлікті; аналіз і оцінка своїх дій у
конфлікті);
– педагогічна емпатія (співпереживання у педагогічному
конфлікті);
– професійна спостережливість (розуміння важливості швидкої і
правильної фіксації причин педагогічного конфлікту, внутрішнього стану
студента за найдрібнішими зовнішніми проявами для вибору адекватних
способів урегулювання конфлікту);
– оптимістичне прогнозування (переконаність в успішності
вирішення педагогічного конфлікту за допомогою своєчасної діагностики
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його причин, умов виникнення, адекватної постановки цілей, вибору
засобів);
– креативність (творчий підхід до вирішення педагогічного
конфлікту на основі традиційних та інноваційних методів, пошук
нестандартних конструктивних рішень) [Бещук-Венгерська, 2015: с. 17-20].
Для запобігання педагогічним конфліктам студентам, викладачам,
адміністрації ЗВО важливо виконання наступних рекомендацій:
– враховувати особистісні особливості опонента (специфіку
перцепції (візуали, аудіали, кінестетики), тип темпераменту, акцентуації
характеру, самооцінку, гендер, ролі, мотивацію, цінності, статус, імідж
особистості);
– витримувати оптимальну соціальну зону-дистанцію у спілкуванні;
– природньо послугуватися «відкритими» жестами, мовою тіла;
– дотримуватися демократичного партнерського стилю спілкування;
– застосовувати активне слухання, вербальне і невербальне
спілкування;
– підбирати коректну дипломатичну форму висловлювання;
– вживати позитивні конструктивні висловлювання, які є
результатом позитивного мислення, уникаючи негативних кліше;
– використовувати адекватні та відповідальні «Я-висловлювання»,
замість звинувачень «Ти-висловлювань»;
– здійснювати контроль емоцій та економію емоційних ресурсів;
– зважати на позитивні та негативні наслідки від втручання;
– здійснювати пошук компромісу на основі емпатії, толерантності.
Загальною рекомендацією щодо способів попередження конфліктних
ситуацій у вищій школі є постійне прагнення викладача уникати
авторитарного домінування, демонстрація демократичного партнерського
стилю спілкування при організації навчальної діяльності студентів та
постійне акцентування уваги на діловій взаємозалежності між ними, не
допускання перетікання конфлікту з ділової сфери в особистісну, яка
поступово, із накопиченням таких протиріч стає вразливою для синдрому
«емоційного професійного вигорання» викладача.
Висновки. Узагальнюючи все вище означене, робимо висновок, що
профілактика педагогічних конфліктів у вищій школі полягає у завчасному
розпізнаванні, елімінації, нівелюванні або ослабленні факторів виникнення,
передумов конфліктів. У цьому контексті виняткову увагу було звернуто на
попередження синдрому «емоційного професійного вигорання» викладача,
на розвиток його комунікативних навичок та емоційного інтелекту, які
провокують більшість педагогічних конфліктів.
Отож, профілактика педагогічних конфліктів, яка вчасно здійснена
сучасним викладачем ЗВО, підвищує якість засвоєння не тільки навчальних
дисциплін, але і загалом професійну, особистісну компетентність,
продуктивність студентів, викладачів за рахунок заощадження часу,
ресурсів, творчих перспектив та потребує подальших розвідок у даному
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напрямі, створення програм освітніх тренінгів для опанування знаннями,
уміннями, навичками ефективного попередження конфліктних ситуацій у
вищій школі.
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УДК 796.011.3:378
Софія Купко, Тетяна Носаченко
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ
У статті доведено, що в сучасних умовах євроінтеграції нашого суспільства
вирішується проблема розвитку і використання особистісних можливостей майбутніх фахівців,
оскільки висуваються більші вимоги до самостійності, ініціативності, креативності та їх
цілеспрямованості. Такі вимоги зумовлюють підвищення інтересу до засобів становлення та
формування професійної компетентності майбутнього педагога-художника, як важливої
психолого-педагогічної проблеми сучасної мистецько-педагогічної освіти. У процесі фахової
підготовки, майбутні викладачі не тільки вчаться використовувати на практиці інноваційні та
ефективні методики навчання, але й реалізовують свій творчий потенціал художника.
У статті розкривається сутність художньо-творчої компетентності майбутніх
учителів образотворчого мистецтва, висвітлюються шляхи її формування в процесі вивчення
петриківського розпису.
Ключові слова: компетентність, мистецька освіта, образотворче мистецтво,
майбутній учитель, професійна компетентність,декоративний живопис, петриківський розпис.
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Today the issue of students’ professional competence rising in artistic direction becomes very
important. During professional training, students use in practice innovative and effective teaching
methods as well as realize the creative potential of specialists.
This direction of professional training develops the creative imagination and thinking of the
future fine art teacher, increase the range of professional functions and enrich the aesthetic and artistic
experience.
The active realization of creative students’ ideas is the result of their work. The many-year
practice of the рetrikivka painting (or simply «Petrykivka painting») has created a peculiar system of
composite laws, color and technical principles that are developing and improving in our time. Awareness
and adherence to them helps students achieve their creative work of aesthetic order, compositional
integrity and artistic perfection.
In the process of studying рetrykivka students study: on the basis of natural forms, stylize,
simplify, transform realistic forms into decorative; understand the laws of the composition and its main
means of expression; understand and analyze the works of famous masters of рetrykivka; use the color to
convey mood, emotions;fluent in expressive means of decorative painting.
Petrykivka painting in the national culture of the Ukrainian people occupies a special place. It
reflects the originality, artistic phenomenon of our people: their poetry, imagination, creative thinking,
wise simplicity, attitudes and feelings, celebrate the best features of the national character - courage,
humanity, honesty, extraordinary strength, optimism. The painting reveals the wealth of the culture of
people. It helps students them to learn the customs that are passed from generation to generation, teach
them to understand and love beautiful, accustomed to work on the laws of beauty
The professional competence of future fine art teachers is being discussed as the ability to
demonstrate modern methods and materials at the highest level and realize their educational potential in
professional activities.
Keywords: competence, artistic education, fine arts, future teacher, professional competence,
decorative painting, рetrykivka.

Постановка проблеми. Нинішня система підготовки майбутніх
учителів образотворчого мистецтва потребує корекції, розвитку та
вдосконалення, що передбачають забезпечення умов для підвищення
професійної компетентності. Майбутній викладач образотворчого
мистецтва має бути обізнаним як в історії своєї держави, так і в її традиціях
та культурі. Тому, щоб не втратити своєї індивідуальності, свого обличчя,
необхідно інтегрувати багатовікові традиції в сучасне життя українців.
Вивчаючи петриківський розпис, студенти збагачуються його
історією, розвиваються в різних техніках та технологіях виконання розпису,
поповнюють свої знання про кольорознавство, стилізацію, основи
композиції. У подальшому ці знання допомагають створювати власні твори,
передавати почуття, та емоції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.. У сучасних педагогічних
дослідженнях В. Андрущенка, І. Беха, Р. Гуревича, І. Зязюна, І. Козловської,
В. Сидоренка, та ін. був проведений аналіз складників та особливостей
компетентності майбутнього педагога.
У ході дослідження С. Ясланської було визначено, що розвиток
професійної компетентності майбутніх викладачів формується в ході
навчання у закладах вищої освіти при вивченні фахових дисциплін.
Студенти розвивають творче мислення, самовдосконалюються, навчаються
правильному
педагогічному
спілкуванню,
самостійності
[Ясланська, 2012: с. 54].
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До основних ознак компетентності В. Крічевський відносить
отримані знання, що забезпечують продуктивну діяльність; сформовані
практичні уміння та володіння технологіями виконання педагогічних
завдань.
Багато науковців, як вітчизняних так і зарубіжних, приділяли свою
увагу дослідженню петриківського розпису. Серед таких В. Курбатова, та
його праця «Перспективність декоративного розпису», роботи
М. Касьяненко, які можна оцінити як осмислення вкладу українських
митців у загальний український культурно-мистецький процес.
Мета статті – визначення шляхів ефективного формування
професійної компетентності майбутнього вчителя образотворчого
мистецтва у процесі вивчення петриківського розпису.
Виклад основного матеріалу. Якість професійної підготовки
майбутніх вчителів зумовлена різноманітною кількістю мистецьких
технологій, запропонованих для вивчення студентам. Завдяки цьому
студенти збагачуються знаннями, досвідом, ознайомлення із розписами
сприяє підвищенню рівня компетентнісного підходу.
Компетенція – це коло повноважень якої-небудь організації,
установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні
повноваження, знання, досвід [Мельничук, 1985: с. 428].
Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні
можливості викладача, які дають можливість досягти поставлених цілей.
Для цього потрібно вдосконалити педагогічну теорію, вміти
використовувати її на практиці. Педагогічна компетентність викладача – це
цілісність знань теоретичної та практичної готовності до здійснення
педагогічного процесу [Ревенко, 2007: с. 139].
Розглядаючи специфіку професіоналізму майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва слід зазначити, що його майстерність у
виконанні функцій професійної діяльності безпосередньо пов’язана зі
здатністю успішно здійснювати педагогічно-художню творчість. Така якість
майбутнього педагога-художника є найважливішим компонентом його
освітньо-кваліфікаційної характеристики, що виражена у володінні
спеціальних знань, умінь і навичок та готовності їх застосування на
практиці. Професійна компетентність вчителя образотворчого мистецтва є
сукупністю педагогічної і креативної грамотності, творчих здібностей і
вмінь і готовності фахівця до їх творчого використання в професійній
педагогічній діяльності.
Для вчителя-художника це поняття розглядаємо як інтегральне,
оскільки воно відображає вияв педагогічних і художньо-творчих здібностей,
які реалізуються в процесі виконання професійно-творчих завдань.
З огляду на зазначене, у процесі вивчення мистецьких дисциплін
(живопис, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн та художнє
конструювання, художня праця, пластика малих форм, мистецтво регіону)
студентам пропонується вивчення традиційних мистецьких видів та технік
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образотворення, які дозволяють втілювати традиційні основи вітчизняного
мистецтва в сучасних креативних художніх творах. Вивчення традиційного
мистецтва дозволяє студентам досягти найвищого рівня розвитку
професіоналізму, формує готовність здійснювати професійну діяльність на
творчій основі.
Рівень
професійної
компетентності
майбутніх
учителів
образотворчого мистецтва залежить від розвиненості їх художньо-творчих
уподобань і здібностей, компетенцій з формотворення та креативного
проектування, володіння образною мовою та засобами пластичних
мистецтв, технологією матеріалів і художніх технік.
Компетентісне спрямування професійної освіти майбутніх учителів
образотворчого мистецтва успішно реалізується шляхом звернення до
національних скарбів художнього мистецтва, під час вивчення сучасного
декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну.
Проблеми становлення особистості майбутнього вчителя та
визначення шляхів, засобів і методів професійного становлення в умовах
педагогічного вишу є об’єктом досліджень учених психолого-педагогічної
галузі (В. Бондар, І. Канівська, Є. Карпова, Н. Кичук, Л. Макарова,
А. Кондратенко, В. Котляр, З. Левчук, В. Литовська, С. Сисоєва).
Обґрунтуванням теоретичних, дидактико-методичних та практичних
аспектів підготовки вчителя образотворчого мистецтва займалися вчені у
галузі мистецької освіти, теорії і методики образотворчого мистецтва
(Є. Антонович, Л. Івахнова, Є. Ігнатьєв, Т. Колеснікова, Л. Масол,
С. Максименко,
Н. Миропольська,
М. Резніченко,
М. Ростовцев,
О. Рудницька, В. Щербаков).
Аналіз сучасних досліджень та публікацій, у яких започатковано
розгляд шляхів формування професійної компетентності майбутніх учителів
засобами декоративно-ужиткового мистецтва (А. Алексюк, В. Андрущенко,
І. Зязюн, В. Іванов, Л. Коваль, І. Кресіна, В. Кудін, В. Мазепа, С. Сисоєва,
Г. Падалка), дає підстави зробити висновок про необхідність активного
осмислення народного декоративно-прикладного мистецтва як художнього
виміру людського буття.
Одним із дієвих засобів формування професійної компетентності
майбутнього педагога-художника є декоративний живопис. Саме за
допомогою уяви, фантазії, стилізації природних та орнаментальних мотивів
майбутній викладач може проявити себе в безмежному просторі
декоративного бачення світу. За допомогою ліній, орнаменту, кольору,
можна передати свої почуття, настрій, донести до аудиторії провідну ідею.
Декоративний народний живопис відображає багаті мистецькі
традиції минулих нашого народу. У декоративному малюванні втілюються
соціальні мотиви та естетичні смаки народу, органічно поєднуються
реальність і фантазія. Декоративний живопис – вид пластичного мистецтва,
твори якого художньо формують навколишнє матеріальне середовище
людини, вносять у нього естетичне, ідейно-образне начало.
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До декоративного живопису відносяться твори на стінах, стелі,
склепіннях, рідше – на підлозі, на сирій штукатурці (фреска); мозаїку,
написані мальовничі панно, вітражі, майоліку та інші форми живописного
декору в архітектурі. Монументально-декоративний розпис стін, фасадів є
основним акцентом ансамблю, що декорує поверхню, доповнює художню
виразність та ніби розчиняється в ньому. Основне призначення
декоративного живопису – оздоблення і прикраса предмета чи споруди,
підкреслення їх форми і функціональності. Одним із різновидів
декоративного живопису є декоративні розписи [Кириченко, 2006: с. 228].
Мистецтво народного декоративного розпису розкриває світ
мудрості народу, втілює його талант, розуміння добра і краси. Український
декоративний розпис набув широкого визнання в усьому світі. Стилізовані
образи декоративного живопису, динамічні та неповторні мотиви
орнаменту містять закодовані символи природи, історії та побуту, характеру
та етнічних цінностей українського народу. В символах декоративного
розпису, як і в народному мистецтві загалом, закодована правічна культура,
віра, надія і любов його народу до оточуючого світу.
Народний декоративний розпис – джерело самобутності української
культури, національні коди формотворення, кольоробачення, що складають
світоглядні та естетичні засади традиційного мистецтва. Вивчення знаковосимволічної структури декоративного розпису, його глибокий духовний
зміст та естетико-виховні можливості сприяють передачі досвіду
попередніх поколінь, розвитку у майбутніх учителів здатності сприймати,
оцінювати та примножувати культурні традиції свого народу, творчо
інтерпретувати їх в сучасних творах, а тому розширити діапазон
предметних компетентностей.
Становлення
українського декоративного
розпису можна
спостерігати на неповторних творах заслуженого майстра народної
творчості Тетяни Пати, її учнів – народного художника Марфи Тимченко,
заслуженого майстра народної творчості Федора Панка, Віра Павленко,
Галини Павленко-Черниченко, кожен з яких має свій почерк, своє творче
кредо. Життєрадісність, краса та ліризм, художня виразність характеризує
твори майстрів Київщини Марії Буряк, Анни Собачко-Шостак, Параски
Власенко.
Петриківський розпис відображає багаті мистецькі традиції
минулого нашого народу. У декоративному малюванні втілюються
соціальні мотиви та естетичні смаки народу, органічно поєднуються
реальність і фантазія. Оволодіння технологічними особливостями
петриківського розпису, виконання декоративної картини формує художні
здібності та естетичну свідомість студентів мистецького профілю
[Пікуш, 2013: с. 245].
У практиці вивчення декоративного розпису студентами
спеціальності «Образотворче мистецтво» особливе місце займає
петриківський розпис. Петриківський розпис – це сукупність художніх
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властивостей, що підвищують емоційну виразність творів пластичних
мистецтв у навколишньому середовищі. Провідну роль в передачі відчуття
стилізованості, декоративності твору відіграє декор, у тому числі й
орнамент, його стилізація, композиційна побудова, особливості пластичних
форм, фактури і матеріалу.
Кожен регіон України багатий на власні орнаментальні мотиви.
У Петриківці майстри зображували як людей так рослинний і тваринний
орнамент. Для насиченості кольору використовували рослинні барвники та
фарби, які розводились на суміші яєчного білка з жовтком: жовток
допомагає стійкості і яскравості фарб, а білок використовувався як лак, що
надає малюнку своєрідного блиску. Користувалися різнобарвними глинами,
сажею, крейдою, синькою, деревним вугіллям, соками і рослинними
наварами та мінеральними фарбами, розведеними на борошняному
клейстері або на воді з молоком.
Багатовікова практика петриківського розпису створила своєрідну
систему композиційних законів, колірних і технічних принципів, що
розвивається і удосконалюється в наш час. Усвідомлення й дотримання їх
допомагає студентам досягати у власних творчих роботах естетичної
впорядкованості, композиційної цілісності й художньої досконалості.
У процесі вивчення петриківського розпису, студенти вчаться:
 на
основі
природних
форм
стилізувати,
спрощувати,
трансформувати реалістичні форми в декоративні;
 розуміти закони композиції та її основні виражальні засоби;
 розуміти й аналізувати твори відомих майстрів Петриківки;
 за допомогою кольору передати настрій, емоції;
 вільно володіти виражальними засобами декоративного живопису.
Петриківський розпис у національній культурі українського народу
посідає особливе місце. Він відображає самобутність, художній феномен
нашого народу: його поетичність, фантазію, образне мислення, мудру
простоту поглядів і почуттів, оспівує кращі риси народного характеру –
сміливість, гуманність, чесність, богатирську силу, оптимізм. Народ віками
прагнув у художній формі виразити своє ставлення до життя, любов до
природи, своє розуміння краси. Розпис розкриває перед студентами
багатство культури народу, допомагає засвоїти звичаї, які передаються від
покоління до покоління, навчає розуміти й любити прекрасне, привчає до
праці за законами краси [Пікуш, 2013: с. 245].
Висновки. Підготовка майбутніх вчителів до викладання
образотворчого мистецтва, спрямована на реалізацію їх художніх
здібностей, мотивацію, усвідомлення необхідності до самовдосконалення.
Професійна компетентність є невід’ємним компонентом готовності
студентів до майбутньої педагогічної діяльності, а її високий рівень –
необхідною умовою розвитку професійного потенціалу майбутнього
викладача.
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Професійна компетентність майбутнього вчителя образотворчого
мистецтва містить художньо-педагогічну спрямованість майбутнього
професіонала (мотиви, прагнення до художньо-педагогічної діяльності),
синтез компетенцій в галузі творення художнього образу, мови
образотворчого мистецтва, оволодіння технологіями навчання художньотворчої діяльності, професійно значущі якості та властивості (художньотворчі здібності, організаційні здібності тощо). Предметні компетентності
майбутніх учителів образотворчого мистецтва є складником професійної
компетентності й розуміються як інтегровано-цілісна властивість, що
характеризується педагогічно-мистецькою метою та мотивами, наявністю
стійкої системи спеціальних фахових знань, відповідних умінь та навичок,
мистецькими здібностями та педагогічною спрямованістю.
Розуміння студентами значення декоративного мистецтва у
формуванні творчої особистості, досконале вивчення теорії петриківського
розпису й особливостей мистецької спадщини сприяє підвищенню рівня їх
фахової компетентності. Досконале вивчення петриківського розпису в
змісті професійної педагогічної освіти дає змогу майбутнім фахівцям
відтворювати традиційні розписи та творчо інтерпретувати їх у власних
декоративних композиціях.
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УДК 37 (09) + 371.01
Людмила Левицька
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті розглядається проблема взаємовідносин учителя й учня, взаємодії в
педагогічному колективі у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Аналізується теоретикопрактичний досвід В. Сухомлинського щодо організації діяльності вчителя і його взаємовідносин з
дітьми; вичленовуються і характеризуються форми та методи, що сприяють формуванню в
учнів позитивної мотивації навчання, умінь і навичок активної самостійної пізнавальної
діяльності. Аналізуються психолого-педагогічні погляди вченого на особистість вчителя та його
професійну підготовку; висвітлюються методи В. Сухомлинського в роботі з педагогічно
занедбаними учнями. Розкривається сутність індивідуального підходу до вихованців, особливості
спілкування вчителя та учня у спадщині В. Сухомлинського. Аналізується досвід практичної
діяльності В. Сухомлинського у Павлиській школі: аспекти всебічного виховання учнів та
особливості роботи вченого з учительським колективом; необхідність організації педагогічно
продуманих гуманістичних взаємин у шкільному колективі, основаних на духовності та
доброзичливості, взаємній повазі і взаємному довір’ї. Показується можливість творчого
застосування ідей В. Сухомлинського на сучасному етапі відродження національної школи.
Ключові слова: взаємовідносини учитель-учень, спілкування-діалог, ділове спілкування,
види уроків, комунікативні вміння, стиль спілкування, засоби педагогічного впливу.
The article deals with the problem of the relationship between the teacher and student, the
interaction in the pedagogical team in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky. The theoretical and
practical experience of V. Sukhomlynsky concerning the organization of the activity of the teacher and his
relationships with children is analyzed; characterized by the forms and methods that contribute to the
formation of positive motivation in learning, skills and abilities of active independent cognitive activity in
the students.
The psychological and pedagogical views of the scientist on the personality of the teacher and
his professional training are analyzed; The methods of V. Sukhomlynsky's work in work with
pedagogically neglected pupils are covered. The essence of the individual approach to pupils is revealed;
features of communication between teacher and student in the legacy of V. Sukhomlynsky. It was revealed
that the scientist identified the features of the relationship between the teacher and the student,
characterized the types of communication: communication-dialogue, intellectual and business
communication; Psychologically substantiated types of lessons were developed that gave the teacher the
opportunity to establish unconventional relationships with a pupil - a lesson of thinking, a lesson-game, a
lesson-fairy tale. It is noted that the daily communication between the teacher and the student, their
cooperation in the educational work of V. Sukhomlynsky, depending on the business qualities of the
teacher, the direction of his interests, appraisal orientations, from his emotional and mental state.
The development of psychologically grounded requirements for the communicative skills and
abilities of the school teacher is determined by the teacher-innovator: the ability to evaluate the
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pedagogical situation promptly and correctly, penetrate into the inner world of the students, orient
themselves in the external manifestations of his psychological state, effectively use the word as a means of
persuasion of the students, able to manage their emotions.
The experience of V. Sukhomlynsky's practice in Pavlyshii school is analyzed: aspects of
comprehensive education of pupils and peculiarities of work of a scientist with a teacher collective;
democratic style of relationship between a teacher and a schoolboy; creation of conditions for the teacher
to improve his communicative qualities; the need for organizing a pedagogically thought-out humanistic
relationship in a school team based on spirituality and benevolence, mutual respect and mutual trust. The
possibility of creative application of the ideas of V. Sukhomlynsky at the present stage of the revival of the
national school is shown.
Keywords: teacher-student relationship, dialogue-dialogue, business communication, types of
lessons, communicative skills, communication style, means of pedagogical influence.

Постановка проблеми. В умовах демократичного оновлення
національної освіти в Україні, творчого пошуку шляхів і засобів
покрашення навчально-виховної роботи середньої і вищої школи
підвищився інтерес до вивчення та використання прогресивної історикопедагогічної спадщини українських просвітителів. Набувають актуальності
дослідження різних аспектів педагогіки співробітництва, яка сприяє
встановленню повноцінних міжособистісних взаємовідносин у педагогічних
колективах шкіл та закладів вищої освіти. Біля витоків розробки
теоретичних ідей та практики педагогіки співробітництва стояв видатний
український педагог-новатор В. Сухомлинський, гуманістична спадщина
якого успішно реалізується багатьма прогресивними вітчизняними та
зарубіжними вченими і вчителями.
Вивчення багатющої спадщини В. Сухомлинського переконує в
тому, що, незважаючи на відсутність у нього праць, спеціально присвячених
темі співробітництва вчителя та учнів, сама ця ідея була однією з головних
серед тих, що пронизували всю творчість видатного вченого і педагогапрактика. Ідея взаємодії в педагогічному колективі, що визначала
гуманістичну суттєвість усієї спадщини В. Сухомлинського, втілилась у
роздумах вченого над змістом, формами та засобами організації діяльності
вчителя і його взаємовідносин з дітьми.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Наявність значної
кількості теоретико-педагогічних, художньо-публіцистичних праць свідчать
про різнобічний інтерес письменників, публіцистів, вчених-педагогів та
вчителів до багатої на цінні ідеї творчої спадщини В. Сухомлинського.
Головні етапи життєвого шляху В. Сухомлинського, становлення та
розвиток його літературно-творчої діяльності, її особливості розкриваються
у художніх творах (І. Драч, Б. Тартаковський, І. Цюпа та ін.) та
документальних нарисах письменників та публіцистів (К. Григор’єв,
В. Князюк,
Г. Мединський,
С. Соловейчик,
Б. Хандрос
та
ін.)
[Сухомлинська, 2008: с. 893].
Аналізу психолого-педагогічних поглядів вченого на особистість
вчителя та його професійну підготовку присвячені публікації Ю. Азарова,
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Л. Бондар, С. Лашина, В. Юркевич. Загально-педагогічні питання
формування
особистості
учнів
розглядають
у
своїх
працях
М. Богуславський, З. Равкин, О. Сухомлинська [Сухомлинська, 2008: с. 893].
Методи В. Сухомлинського в роботі з педагогічно занедбаними
учнями аналізували Е. Натанзон, В. Поройков, Г. Баркін, Л. Дворникова;
зупинялися на тлумаченні вченим індивідуального підходу до вихованців.
Організаційно-педагогічна
діяльність
В. Сухомлинеького
знайшла
відображення у роботах Г. Волкова, В. Войтка, М. Дмитрієва. М. Кодака,
В. Святовця.
Деякі теоретичні та методичні питання спілкування у спадщині
В. Сухомлинського висвітлені у працях Н. Буганова, В. Бітуєва,
А. Леонтьєва, Д. Ніколенка та ін. Філософсько-світоглядні основи
педагогічних поглядів діяльності В. Сухомлинського розглядали у своїх
працях І. Зязюн, Н. Карпова, Є. Родчанін, Л. Сіднев.
Психолого-педагогічні проблеми теоретичної та методичної
спадщини вченого, його практичну діяльність у Павлиській школі
розглядають Л. Абрамова, Р. Позенкевич, В. Свиридова, А. Невмержицький,
І. Остапйовський, К. Юр’єва.
Зарубіжні вчені аналізують морально-гуманістичну спадщину
В. Сухомлинського (В. Іфферт, Є. Гартман (ФРН)). Порівняльний аналіз
ідей В. Сухомлинського і поглядів представників світової психологопедагогічної думки провів X. Франгос (Греція). Різні аспекти всебічного
виховання учнів у Павлиській щколі та особливості роботи вченого з
учительским колективом розглядались болгарськими дослідниками Пенка
Лазаровою, Лучіяном Мілковим.
Мета статті – аналіз та оцінка взаємовідносин та особливостей
організації діяльності учителя й учня у спадщині В. Сухомлинського.
Для досягнення мети визначено завдання: 1) проаналізувати теоретичні
погляди В. Сухомлинського на зміст та організацію взаємовідносин
учитель-учень; 2) вивчити досвід організації взаємовідносин учитель-учень
у навчально-виховному процесі Павлиської школи; 3) виявити основні
форми підготовки вчителів Павлиської школи до педагогічно доцільних
взаємовідносин з учнями і можливості їх творчого використання в сучасних
умовах.
Методологічною
основою
дослідження
є
діалектикоматеріалістичні положення про місце вчителя в суспільстві та його вплив на
формування особистості і необхідність творчого підходу до вивчення та
використання прогресивної спадщини минулого, накопиченої в працях та
діяльності вітчизняних і зарубіжних педагогів та вчителів-практиків.
Виклад основного матеріалу. В. Сухомлинський у своїх працях
використовував такі поняття, як «спілкування», «взаємовідносини»,
«взаємодія», «стосунки». Так, у праці «Методика виховання колективу» він
дав таке визначення «спілкуванню»: «людське
спілкування
–
це
надзвичайно широке, багатогранне задоволення потреби людини в людині»
[Сухомлинський, 1971: с. 18]. При цьому слід зазначити, що, якщо в
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сучасній психолого-педагогічній літературі зміст кожного з названих
понять визначено чітко, то В. Сухомлинський терміни «взаємовідносини»,
«взаємодія», «стосунки» використовував як синоніми до поняття
«спілкування» [Мамчур, 1998: с. 56-58]. Аналіз друкованих праць педагогановатора дав змогу виявити основні вимоги до змісту та організації
взаємостосунків між учителем та його учнями, які він вважав найбільш
педагогічно доцільними: духовність, взаємоповага, доброзичливість,
взаємна довіра. Згідно глибокого переконання вченого внаслідок духовної
єдності вчителя та його вихованців, взаємного проникнення у світ думок,
почуттів та переживань, взаємного духовного збагачення в цілому процес
навчання не зводиться до механічної передачі знань, а виливається в
багатогранні відносини, під час яких вчитель не тільки передає учням
знання, але і свій погляд на життя, своє ставлення до дійсності
[Дубінка, 1998: с. 53].
В. Сухомлинський взаємоповагу вбачає у об’єктивному ставленні
вчителя до наслідків роботи учня, його недоліків та досягнень, урахування
прав стосовно один одного, уважне ставлення до переконань і прагнень,
чутливість, делікатність. Взаємоповага виявляється й у об’єктивному
оцінюванні якостей один одного і на цій основі високій вимогливості
[Білецька, 1992: с. 65].
Однією із складових взаємостосунків вчителя та дітей, за
переконанням вченого, є доброзичливість, тобто взаєме бажання добра,
розумна доброта: наголошував на важливості спринятливості дітей до
доброзичливості вчителя, на необхідності виховувати доброзичливий «стан
душі» самого учня. Доброзичливість педагога, насамперед, повинна бути
спрямована на розумову працю дитини. У цьому випадку вчитель зрозуміє
усі сильні та слабкі сторони її особливості, відчує тонкощі розумової праці
учня, розвиватиме почуття його власної гідності. Невід’ємним компонентом
змісту педагогічно доцільних взаємостосунків В. Сухомлинський вважав
взаємну довіру, яка передбачає віру учня у справедливість учителя навіть
тоді, коли його особиста позиція не повністю збігається з поглядами
наставника. У своїх працях вчений розробив та експериментально перевірив
види занять, що створювали для учителя можливість установлювати з
учнем нетрадиційні взаємини – урок мислення, урок-гру, урок-казку. Він
дав також докладну характеристику таких видів спілкування у навчальному
процесі, як: інтелектуальне ділове спілкування і спілкування-діалог.
У ситуації спілкування «учитель-учень» В. Сухомлинський зазначав на
необхідності визнання обумовленої рівності позицій педагога та школяра,
активної ролі учня у пізнавальному процесі: «вихованець є найбільш
близьким помічником педагога у здійсненні складного, багатогранного
процесу виховання і навчання [Сухомлинський, 1961: с. 17]. Згідно з
поглядами вченого активність учня у спілкуванні допомагає вчителю
організувати той необхідний психологічний контакт, без якого не може
бути продуктивної взаємодії, забезпечує ефективність реалізації обраних
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педагогом методів та форм навчання. Як справжній майстер встановлення
людських
взаємин
і
безпомилкової
педагогічної
взаємодії
В. Сухомлинський рекомендував враховувати і той факт, що для молодшого
школяра час збігає зовсім по іншому, не так, як для дорослого, що у нього
свій вимір часу. В зв’язку з цим учителеві важливо знати особливості уваги
дитини цього віку і будити те, що в психології називається «мимовільна
увага». Тому В. Сухомлинський і рекомендував проведення комбінованих
уроків, для яких характерним є творчо продумані взаємовідносини, що
виключають монотонність [Сухомлинський, 1961: с. 18].
У своїх роботах Василь Олександрович показав наявність протиріч у
становленні особистості 12-15-літніх підлітків і запропонував учителям
ефективну систему організації педагогічно доцільних взаємин з учнями
цього віку. Він рекомендував організувати таку комунікативну ситуацію,
яка вимагала б розумового напруження, виключала б заучування, механічне
запам’ятовування, давала б можливість, «мислячи, пізнавати і, пізнаючи,
мислити» [Сухомлинський, 1961: с. 17]. Вчений закликав учителів з
особливою увагою стежити за тональністю свого звертання до дітей:
виступав проти надмірного збудження психіки школярів підвищеним
тоном. Вивчення досвіду організації взаємин учитель-учень показує, що
Павлиська школа була психолого-педагогічною лабораторією, на базі якої
В. Сухомлинський експериментально перевіряв свої теоретичні розробки з
питань педагогічного спілкування.
Висновки.
Вивчення
і
аналіз
педагогічної
спадщини
В. Сухомлинського дозволяє стверджувати, що вчений у своїх працях
активно досліджував теоретичні питання, пов’язані з взаєминами учительучень; розробив організаційно-педагогічну систему, яка сприяла
встановленню демократичного стилю взаємин між педагогом і школярем,
створила умови для підвищення учителем його комунікативних якостей.
Виявлено, що вченим були визначені головні особливості взаємовідносин
учителя з учнем, була дана всебічна характеристика таким видам
спілкування, як: спілкування-діалог, інтелектуальне і ділове спілкування;
розроблено психологічно обгрунтовані своєрідні види уроків, що давали
учителеві можливість установлювати з учнем нетрадиційні взаємини – урок
мислення, урок-гра, урок-казка. Вчений запропонував учителям теоретично
обгрунтовані, апробовані на практиці методичні рекомендації по
врахуванню індивідуальних і вікових особливостей школярів при
встановленні з ними емоційно-інтелектуальних взаємин на уроках.
Відзначено, що повсякденне спілкування учителя з учнем, їх
співпрацю в навчально-виховній роботі В. Сухомлинський перш за все
ставив у залежність від ділових якостей учителя, направленості його
інтересів, оціночних орієнтацій, від його емоційного і психічного стану.
Педагогом-новатором були розроблені психологічно обгрунтовані вимоги
до комунікативних навичок і умінь шкільного вчителя: уміння оперативно і
правильно оцінювати педагогічну ситуацію, проникати у внутрішній світ
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учнів, орієнтуватися у зовнішніх проявах його психологічного стану,
ефективно використовувати слово як засіб переконання школярів, уміло
керувати своїми емоціями.
В. Сухомлинський переконливо показав, що стиль спілкування
учителя, характер взаємостосунків, що склалися між ним і учнями,
найяскравіше проявляється в засобах впливу, які використовуються
педагогом у процесі навчально-виховної діяльності: а) засоби підтримки,
захисту і стимулювання внутрішніх духовних сил дитини; б) засоби
підкорення. Ним також були розроблені вимоги до методики їх
використання учителем.
Цінність педагогічної спадщини В. Сухомлинського без сумніву
збільшує те, що вченому вдалося у процесі багаторічної навчально-виховної
діяльності у Павлиській школі експериментально перевірити свої
теоретичні ідеї з питань взаємовідносин учитель-учень. Підготовка учителів
до педагогічно доцільних стосунків з учнями здійснювалась ним в
ефективних індивідуальних і колективних формах роботи: відвідування
директором уроків учителів з метою аналізу їх взаємовідносин з учнем,
індивідуальні бесіди з учителем, обговорення актуальних питань організації
взаємин на засіданнях психологічного семінару і педагогічної ради, дискусії
з форм і методів спілкування з благополучними і важкими дітьми,
освітлення позитивного досвіду взаємин учитель-учень у колективному
рукописному журналі «Педагогічна думка».
Своїми
теоретичними
ідеями
та
унікальним
досвідом
експериментальної роботи у Павлиській школі вчений обгрунтував
необхідність організації педагогічно продуманих гуманістичних взаємин у
шкільному колективі, основаних на духовності та доброзичливості,
взаємній повазі і взаємному довір’ї. Творче використання теоретичних
знахідок і дидактично цінного досвіду В. Сухомлинського з питань
організації взаємин між учителем і учнем у практиці сучасних закладів
освіти буде сприяти вдосконаленню підготовки учителя до виховання і
навчання молоді на основі загальнолюдських цінностей.
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Olhа Novak
USING PEDAGOGICAL HERITAGE OF V. SUKHOMLYNSKYI TO
DEVELOP PEDAGOGICAL COMPETENCY OF FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHERS
Стаття виявляє специфіку розвитку педагогічної компетентності майбутніх учителів
початкової школи з використанням педагогічної спадщини видатного педагога та гуманіста
ХХ століття В. Сухомлинського. У науковому контексті розглянуті теоретичні аспекти розвитку
педагогічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Визначено поняття
«професійна компетенція», «педагогічна компетенція», «професійна педагогічна компетенція».
Виявлено, що процес розвитку педагогічної компетенції майбутніх вчителів початкових класів
визначається як певний результат професійної освіти, який відбувається протягом певного
періоду навчання, з тим щоб студенти могли набувати знань, здібностей та вмінь, необхідних для
бути готовим до педагогічної діяльності, розвинути свої здібності, здібності та професійні
якості, а також підвищити творчу самореалізацію у професійній педагогічній діяльності.
Ключові слова: тренінг, майбутні вчителі початкової школи, педагогічна спадщина,
гуманіст та педагог В. Сухомлинський, професійна компетенція, педагогічна компетентність,
професійна педагогічна компетенція, розвиток педагогічної компетенції майбутніх учителів
початкової школи, інтерактивні методи навчання та навчання.
The article reveals specificity in developing pedagogical competency of future primary school
teachers with the use of pedagogical heritage of the outstanding educator and humanist of the 20th century
V. Sukhomlynskyi. In the scientific context, theoretical aspects of developing pedagogical competency of
future primary school teachers were considered. The concepts of «professional competency»,
«pedagogical competency», «professional pedagogical competency» were clarified. It was found that the
process of developing pedagogical competency of future primary school teachers is defined as a certain
result of professional education, which takes place during a certain period of study, so that students may
acquire knowledge, abilities and skills, which are required to be ready for pedagogical activity, develop
their abilities, capabilities and professional qualities, as well as enhance creative self-realization in
professional pedagogical activity. It was specified that the process of developing pedagogical competency
of primary school teachers during master’s studies is mostly influenced by psychological and pedagogical
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subjects, in particular «Higher Education Pedagogy», through interactive methods of teaching and
learning, which promote better acquisition of educational material and enhance students’ professional
skills, such as to teach, to explain, to ask questions, to listen to the interlocutor, to comprehend the essence
of educational material, to develop their own views and other pedagogical phenomena.
Keywords: training, future teachers of primary school, pedagogical heritage, humanist and
educator V. Sukhomlynskyi, professional competency, pedagogical competency, professional pedagogical
competency, developing pedagogical competency of future primary school teachers, interactive methods of
teaching and learning.

Problem statement. Ukraine’s integration into the European educational
space actualizes the need to discover a new approach to training a teacher who is
aware of their social responsibility, is the subject of personal and professional
development, is able to achieve new pedagogical goals, competitive in the labour
market, competent and effective at the level of global standards.
Through the prism of reforming professional education in Ukraine under the
conditions of adjusting the national education system to European reality,
integration processes in the labour market, as well as increasing mobility of
modern specialists, one can observe significant changes, which are taking place in
higher education today. Considerable attention is paid to optimal and promising
areas in developing democratic, humanistic education, as well as innovative
processes, which can ensure education quality and improve existing models of
training specialists. Given the global educational trends in changing the paradigm
of education and creating pedagogical innovations, top priority is the problem of
reconsidering traditional content of training future primary school teachers.
The prospects for modern education development and the teacher’s role in its
modernization were documented in state documents, namely, the National Strategy for
Education Development in Ukraine up to 2021 (2013), the National Doctrine of
Ukrainian Education Development in the 21st Century (2002), the State National
Programme «Education» («Ukraine in 21st Century») (1993), the Laws of Ukraine
«On Education» (2017), «On Higher Education» (2014) and modern researches.
However, education effectiveness greatly depends on the level of professionalism,
professional and pedagogical competency of primary school teachers as well.
New generation teachers should be highly qualified specialists, who are
ready for innovations and are able to be involved in innovation processes and
initiate them. An important problem of today’s Ukrainian pedagogy remains the
search for effective ways to improve professional training of teachers as
competent specialists, who are striving for self-development. In this regard, the
process of developing pedagogical competency of future primary school teachers
is of great significance, since their activities may enhance effectiveness of the
education process.
Under the conditions of adjusting the national system of higher education to
the requirements of the Bologna process and modern social transformations, new
demands are put forward for lecturers, first of all, a primary school teacher, in the
context of demonstrating a high level of pedagogical and professional
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competency, increasing their pedagogical mastery and readiness to ensure
European quality of education, introducing new forms and methods of the
education process organization. Therefore, it is rather relevant to reconsider
achievements of history and pedagogy, Ukrainian scholars’ pedagogical heritage,
so that education quality may be enhanced. In this context, under the conditions of
Ukrainian realities, pedagogical heritage of the outstanding educator and humanist
of the 20th century V. Sukhomlynskyi (1918–1970) should be considered. Taking
into account theoretical findings and pedagogically valuable experience of
V. Sukhomlynskyi in the practice of teacher education institutions will contribute
to improving professional training of a modern teacher capable of educating
younger generations based on universal values of humanism.
Analysis of recent researches and publications. The analysis of scientific
pedagogical literature shows that pedagogical competency as a set of qualities,
which determine effectiveness of future specialists’ professional training, is
clarified in researches by educators and psychologists, namely, modernization of
pedagogical education as a factor that optimizes professional training of new
generation teachers (V. Andrushchenko, V. Hrynova, V. Kuz, A. Piekhota,
I. Prokopenko, O. Savchenko, M. Yarmachenko, I. Ziaziun et al.); theoretical
principles of training future teachers (O. Dubaseniuk, S. Honcharenko,
V. Kremen, V. Lozova, O. Markova, N. Nychkalo, O. Padalka, O. Piekhota,
S. Sysoieva, L. Vovk, M. Yevtukh, I. Ziaziun et al.); competency-based approach
to teacher training (N. Bibik, A. Khutorskoi, V. Kraievskyi, O. Lokshyna,
O. Ovcharuk, A. Pometun, S. Strilets et al.); theoretical and methodological
principles of professional competency (V. Baidenko, A. Khutorskoi, A. Markova,
E. Zeier, I. Zimnia et al.); the ways and means of developing pedagogical
competency (M. Holovan, N. Kuzmina, A. Markova, O. Pometun, Y. Vardanian,
E. Zeier et al.).
Pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi was studied by many prominent
Ukrainian scholars (M. Antonets, I. Bekh, L. Bondar, N. Dichek, V. Fediaeva,
V. Kuz,
V. Kremen,
V. Lozova,
O. Savchenko,
O. Sukhomlynska,
M. Vashulenko, H. Volkov, I. Ziaziun et al.).
The aim of the study. The article aims to consider specificity in using
pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi to develop pedagogical competency of
future primary school teachers. As for the objective, it is important to study the
process of developing pedagogical competency of future primary school teachers
with the use of V. Sukhomlynskyi’s pedagogical heritage.
Results. Today’s Ukrainian education is undergoing a period of profound
changes caused by many factors. In particular, globalization processes promote
national cultures, free development, independence and competitiveness in the
modern labour market; transformational processes and development of new
educational goals oriented towards entering global educational space play an
important role in the modern world; constantly increasing internationalization of
education, as a result of its globalization, implies the expansion of bilateral and
multilateral relations between educational institutions of different countries based
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on equal and mutually beneficial cooperation (the development of «unified global
standards» etc.) [Andrushchenko, 2010: p. 368].
It must be noted that the main content of teacher education used to
encompass occupational and professionally important knowledge, abilities and
skills necessary for effective pedagogical activity. Indeed, knowledge, abilities
and skills, which future primary school teachers should acquire during
professional training, are rather important, since they form a basis for their
professionalism.
However, the concept of future specialists’ competency, which is
determined by many factors, becomes relevant nowadays, since the very
competency and respective competences are those indicators, which determine
their readiness for life, further personal and professional development and active
participation in the life of society.
Modern primary school teachers should be willing to use not only their
knowledge, but also to change and adapt to new professional needs, manage
information, be active, make quick decisions and be enhaged in lifelong learning.
V. Sukhomlynskyi believed that the teacher should actively seek ways to
rationalize their activities through acquiring new knowledge, abilities and skills.
Promoting comprehensive development of personality, V. Sukhomlynskyi put
forward great demands on the educator, such as to be knowledgeable, study the
latest achievements of science and technology, psychology, pedagogy, and
methodology. He indicated, «the student must see in the teacher an intelligent
person, who strives for new knowledge. The deeper the knowledge, the broader
the outlook; the wider the comprehensive scientific erudition of the teacher, the
greater their educational potential» [Sukhomlynskyi, 1976: p. 419].
So, if the teacher has developed a complex of professional qualities and
characteristics that shape the content of such notions as professionalism,
professional culture, professional and pedagogical competency developed during
professional training, they will be able to meet the specified requirements.
According to UNESCO experts, a new «society of global competency»
emerged in the last quarter of the 20th century. Such transformations take place in
the modern system of education characterized by updating education content and
adjusting it to modern needs, integrating into European and global educational
spaces, orientating curricula towards promoting a set of competencies, organizing
professional training of future specialists in higher education institutions on the
basis of competency-based approach.
According to such scholars as I. Zymnia [Zimnyaya, 2000], I. Ziaziun
[Neperervna profesiina osvita, 2000], O. Ovcharuk [Ovcharuk, 2003],
A. Khutorskyi [Khutorskoy, 2002] et al., such transformations have led to the
transition from the «education for a lifetime» paradigm to the «lifelong learning»
one, new requirements for quality of teacher training, changes in the priorities of
higher education from prior development of future specialists’ fundamental
scientific knowledge to development of their self-study skills and readiness for
independent search and acquisition of necessary information.
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As evidenced by the analysis of scientific literature, the requirements for
pedagogical competency of future primary school teachers are primarily related to
determining the qualities and characteristics of a specialist who can be considered
competent in scientific and pedagogical activities. According to the Ukrainian
language dictionary, competent implies having sufficient knowledge in any field,
as well as knowledgable, intelligent, skilled, qualified, legally qualified, suitable
for a purpose, etc [Slovnyk ukrainskoi movy, 1973].
So, European integration and Ukraine’s participation in the Bologna
process, changes in the paradigm of professional education cause the need to
adjust the level of teacher training to professional standards of a globalized
society. Today, the employers’ demands relate not only to «knowledge» of
graduates, but also performance modes («skill», «ability», «readiness»), which
means that practice is not so much concerned with graduates’ learning outcomes,
as their practical readiness for activities under standard and non-standard
conditions in professional life. Competency-based approach is the basis for
updating the content of future primary school teachers’ professional training,
which allows considering pedagogical competency as a complex notion, key
characteristic of personal and professional development of future specialists and
ensures their functional readiness for pedagogical activities.
The analysis of scientific literature showed that scientific pedagogical
literature presentes different approaches to defining the concepts of «pedagogical
competency»,
«professional
competency»,
«professional
pedagogical
competency», which are used to determine professional development of various
specialists, especially educators.
Specificity in interpreting the category of «pedagogical competency», in our
opinion, is defined by the concept of «competency» and features of pedagogical
activities, as a kind of primary school teachers’ professional activities. Therefore,
most scholars consider pedagogical competency as a component of future
specialists’ professional competency.
According to A. Markova, professionally competent can be «such teachers»
activities, which involve high-level pedagogical activities, pedagogical
communication, pedagogical self-realization aimed at achieving expected
outcomes in students’ educational level [Markova, 1993: p. 190].
We agree with V. Lozova, who states that pedagogical competency is «of
integrative character, since it covers different spheres of culture (spiritual, civil,
social, pedagogical, managerial, legal, ethical, ecological, etc.), promotes
comprehensive intellectual development and includes analytical, communicative,
predictive and other mental processes» [Lozova, 2002: p. 5].
The analysis of scientific literature proves that some scholars (O. Bodalov,
A. Markova, M. Zaprudskyi, E. Zeier, I. Ziaziun et al.) associate pedagogical
competency with the process of developing future teachers’ professionalism.
A. Markova states that under modern conditions pedagogical professionalism
should be revealed in the content of professional competences, which reflect
theoretical and practical readiness of teachers to perform pedagogical activities
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and characterize their professionalism. The scholar identifies several competences,
which indicate professional maturity: special competence implies managing
professional activities at a sufficiently high level, the ability to plan their further
professional development; social competence implies being able to perform joint
professional activities based on cooperation, having knowledge of professional
communication methods inherent in this profession, holding social responsibility
for performance outcomes; personal competence implies managing means of selfexpression, self-development and resistance to professional deformations;
individual competence implies managing means of self-realization and
individualization development within the profession and readiness for professional
growth and self-organization [Markov, 1996: p. 35].
I. Ziazun believes that professionalism always consists of competency and
systematic knowledge. Thus, professional pedagogical competency includes
professional knowledge, well-developed professional self-consciousness, individual
features and professionally important qualities [Neperervna profesiina osvita, 2000:
p. 9].
Traditionally, professionalism is interpreted as a quality, which indicates a high
level of mastering knowledge and skills necessary for any professional activity.
Taking into account that any other specialists are only qualified to perform
professional activities inherent in their field, teachers must not only transfer
knowledge (be professionally competent), but also organize students’ educational
activities, as well as the education process in higher education institutions (possess
pedagogical competency). Accordingly, in order to achieve a professional level in this
area, teachers must possess a complex knowledge of pedagogical activity, its patterns,
norms, professional behaviour.
Pedagogical activity is usually viewed as a special type of socially useful
activity performed by adults, which deliberately aims to prepare younger generations
for life in accordance with economic, political, moral and aesthetic goals. It involves
targeted activities of adults aimed at educating children [Fitsula, 2003: p. 5].
Of great importance are O. Dubaseniuk’ views on the matter. The scholar
considers professional pedagogical competency as «those skills teachers use to
structurize scientific and practical knowledge with the purpose to effectively solve
professional problems» [Dubaseniuk, 1994: p. 71] and distinguishes the following
components in its structure: competency in theory and methodology of the education
process; its goals, objectives, principles, patterns, content, techniques, forms, methods;
competency in professional subjects and knowledge of how to enhance efficiency of
the education process and student progress; sociopsychological competency in
communication; differential psychological competency in motives, capabilities,
inclinations; autopsychological competency in advantages and disadvantages of
professional activity and personality. We believe that readiness for pedagogical
activity is an integral part of pedagogical competency, future teachers’ professional
motivation, striving for sustainable professional and personal self-development, selfstudy and self-improvement.
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So, the analysis of many researches by Ukrainian and foreign scholars on the
concepts of «professional competency», «pedagogical competency», «professional
pedagogical competency» shows that pedagogical competency of future primary
school teachers is the main qualitative indicator of their professional training.
Thus, pedagogical competency of future primary school teachers should be
considered as an integral quality of the individual, which determines the ability to
solve professional problems, enhance organization of the education process and
promote teamwork among students under real conditions of professional
pedagogical activities. The process of developing pedagogical competency of
future primary school teachers is defined as a certain result of professional
education, which takes place during a certain period of study, so that students may
acquire knowledge, abilities and skills, which are required to be ready for
pedagogical activity, develop their abilities, capabilities and professional qualities,
as well as enhance creative self-realization in professional pedagogical activity.
As evidenced by the analysis of current legislative framework for higher
education, professional pedagogical training of future primary school teachers is
provided during master’s studies, which is crucial for developing pedagogical
competency.
In the broadest sense, Masters must possess high-level knowledge in
specialized fields. In practice, this implies being familiarized with the latest
theories, methods and technologies, able to comprehend and apply phenomena in
theory and practice, demonstrating originality and creativity in relation to
mastering the subject, possessing well-developed professional competency.
The process of developing pedagogical competency of primary school
teachers during master’s studies is mostly influenced by psychological and
pedagogical subjects, in particular «Higher Education Pedagogy». Practical
training of future primary school teachers includes the following aspects:
deepening, expanding, integrating knowledge of higher education pedagogy,
pedagogical mastery, modern teaching technologies; mastering various forms of
the education process organization in educational institutions; nurturing personal
qualities inherent in educators, teachers, tutors; striving for self-study, selfeducation, self-development and self-improvement.
Following the ideas of well-known educators such as J. Comenius,
F. Diesterweg, A. Makarenko, H. Skovoroda, K. Ushynskyi, V. Sukhomlynskyi
recommended teachers to direct self-education towards developing spiritual,
cultural and professional qualities of personality. The educator indicated,
«teaching implies human studies, constant exploration of child’s complex and
eternal spiritual world,» [Sukhomlynskyi, 1976: p. 421].
V. Sukhomlynskyi considered professional self-development of the teacher
as a conscious, purposeful process of enhancing their professional competency and
developing professionally important qualities in accordance with social
requirements, conditions of professional activity and their own development
programme. The transition from comprehending the need for personal changes
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to self-improvement involves setting goals and objectives, identifying the ways,
means and methods of this activity.
The scholar believes that the principle of orienting towards professional selfimprovement should involve expanding teachers’ cognitive interests, using
additional theoretical and practical material, which, in turn, depend on their actual
scientific and professional interests, prior training, the ability to work
independently, etc. V. Sukhomlynskyi stated that using this principle in self-study
would help teachers to become true professionals.
Profound analysis and thorough exploration of V. Sukhomlynskyi’s
pedagogical heritage show that the scholar considered professional selfimprovement of teachers in two interrelated forms, namely, self-study and selfeducation. The main content of self-study implies improving teachers’ knowledge,
developing skills and abilities required to achieve the right level of professional
competency. Self-education aims to reach agreement with oneself, find the
meaning of life, enhance self-actualization and self-realization of potential
opportunities, natural capabilities and active self-assertion in public life. «The true
teacher always strives for self-improvement» [Sukhomlynskyi, 1977: p. 578].
Having studied pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi, we concluded
that the educator believed self-study aimed to increase teachers’ ideological and
theoretical level; deepen their knowledge of specialized subjects; familiarize them
with achievements of pedagogy and pedagogical practice, psychology and specific
methodology; raise general culture of teachers, that is, provide them with
comprehensive knowledge in order to enhance their creative professional
activities.
It must be noted that the process of developing pedagogical competency of
future primary school teachers while mastering «Higher Education Pedagogy»
should involve all important types of educational activities, namely, lectures,
seminars and practical classes.
The following types of lectures most contributed to solving the outlined
objectives: informational and problem-based lecture, lecture-discussion, lectureconversation, lecture-press conference, lecture with elements of solving specific
educational situations, lecture-dialogue, lecture-consultation, etc.
For instance, when future primary school teachers were studying the topic
«Using Modern Teaching Technologies in Higher Education», they mastered some
pedagogical technologies, in particular those that are used in primary school,
namely, problem-based learning, gaming technologies, personality-oriented
learning, integrated learning, developmental learning, programmed learning,
interactive learning, project-based learning, author technologies, etc
[Entsyklopediia ..., 2011: p. 312].
Holding lecture-press conferences on the topic «The Glorious Ukrainian
Educator and Humanist V. Sukhomlnskyi» is effective when familiarizing students
with author technologies, since it is based on certain methodology: first we
announced the topic of the lecture, after that students formulated questions in
writen form. The most common questions were the following: What are
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V. Sukhomlynskyi’s requirements for teachers?, What does it mean to be a good
teacher according to V. Sukhomlynskyi?, How did V. Sukhomlynskyi contribute
to developing a modern national school?, How do O. Sukhomlynskyi’s ideas
coincide with the ideas of personality-oriented learning?, What are the main
methods of developmental education in the book «Pavlivska Serednia Shkola»
(Pavlysh Secondary School)?, What is the concept of education according to
V. Sukhomlynsky? etc. The lecture covered all these questions. However,
educational material was not taught only in question-based mode. It rather
encompassed all the questions in the context of this topic’s concept.
To ensure quality of developing pedagogical competency of future primary
school teachers, methods and technologies for activating educational and cognitive
activities of students were used. They include those interactive teaching methods,
which correspond to the essence of competency-based approach. This can be
explained by the fact that interactive learning is characterized by using and
developing models of various situations and phenomena, introducing business and
role-playing games that contribute to developing value system, knowledge,
abilities and skills and creating favourable conditions for cooperation. In
particular, the «Alternative» interactive technology. Future primary school
teachers received cards with certain problems on them and a range of alternative
author technologies, which might be used to solve them. Each student
independently chose one of the suggested alternatives and explained their choice.
After students expressed their views, we organized a frontal conversation to reveal
the main point of the lesson. Thus, future primary school teachers analyzed the
peculiarities of the education process in Pavlysh secondary school. To consolidate
educational material, students solved some creative tasks and prepared written
reports on such topics as «Pedagogical Heritage of V. Sukhomlynskyi and the
Present», «Teacher Personality in V. Sukhomlynskyi’s Pedagogical System»,
«The Problem of Teachers’ Pedagogical Creativity in Pedagogical Heritage of
V. Sukhomlynskyi», etc.
The «Associations Board Game» interactive technology. This technology
allowed future primary school teachers, who were interested in the problems of
author technologies, to present their own pedagogical experience. Students
discussed interesting reports, answered specific questions and presented their own
reports on introducing V. Sukhomlynskyi’s humanistic pedagogical system into
modern alternative educational institutions of Ukraine. For instance, a report on
the topic «Specificity in Activities of the Experimental Educational Institution
«V. Sukhomlynskyi Ukrainian College».
Applying interactive technologies will not only facilitate student acquisition
of educational material, but also allow them to develop their pedagogical
competency and professional skills: to teach, to explain, to ask questions, to listen
to the interlocutor, to comprehend the essence of educational material, to develop
their own views and other pedagogical phenomena.
Conclusions. So, pedagogical competency is one of the basic categories in
indentifying professional development of future primary school teachers. It should
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be considered as an integral quality of the individual, which determines the ability
to solve professional problems, enhance organization of the education process and
promote teamwork among students under real conditions of professional
pedagogical activities. The process of developing pedagogical competency of
future primary school teachers is defined as a certain result of professional
education, which takes place during a certain period of study, so that students may
acquire knowledge, abilities and skills, which are required to be ready for
pedagogical activity, develop their abilities, capabilities and professional qualities,
as well as enhance creative self-realization in professional pedagogical activity.
Under the conditions of Ukrainian society transformation, one can observe
active searches for new promising approaches to improving the national education
system. Of great importance is the introduction of psychological and pedagogical
achievements and perspective pedagogical experience into pedagogical practice.
V. Sukhomlynskyi’s pedagogical heritage is a reliable foundation for developing
the national education, since it reveals the most important problems in educating
younger generations.
Prospects for further studies consist in exploring those problems, which may
arise in self-study activities of primary school teachers, as well as professional
competency of novice teachers in the context of V. Sukhomlynskyi’s pedagogical
heritage.
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УДК 378.011.3-051:37.013 (092)
Наталія Онищенко, Олена Лиховид
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті розкрито особливості підготовки майбутніх учителів до національнопатріотичного виховання молоді у контексті педагогічних поглядів Василя Сухомлинського.
Схарактеризовано основні напрями освітньої політики щодо національно-патріотичного
виховання молоді. Доведено, що національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це
комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських
організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого
покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини,
готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних
інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової,
демократичної, соціальної держави. Уточнено, що найважливішим пріоритетом національнопатріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського
народу, Батьківщини, держави, нації. Проаналізовано сутність поняття «національнопатріотичне виховання молоді» з урахуванням педагогічних ідей Василя Сухомлинського.
Ключові слова: підготовка, майбутні вчителі, національно-патріотичне виховання,
патріотизм, патріотична свідомість, молодь, педагогічні ідеї, Василь Сухомлинський.
The article reveals the peculiarities of future teachers'training for the national-patriotic
education of youth in the context of the Vasyl Sukhomlynskyi's pedagogical views. The main directions of
educational policy concerning the national-patriotic education of youth are characterized. It is proved
that the national patriotic education of children and youth is a complex systemic and purposeful activity
of state authorities, public organizations, family, educational institutions, other social institutions on the
formation of a younger generation’s high patriotic consciousness, a sense of loyalty, love for the
Motherland, readiness to fulfil a civil and constitutional duty to protect the national interests, integrity,
independence of Ukraine, the promotion of its formation as a legal, democratic, social state. It is
specified that the most important priority of national-patriotic education is the formation of the value
attitude of the individual towards the Ukrainian people, the Motherland, the state, the nation.
The essence of the concept of «national-patriotic education of youth» is analysed, taking into
account the pedagogical ideas of Vasyl Sukhomlynskyi. It was emphasized that the national-patriotic
education by means of V. Sukhomlynskyi's conception traditions also reflected a whole range of
educational aspects: patriotic (education of love for native land, the Motherland, sense of citizenship);
social (introduction of samples of humane relations and nation's ideals into practice); labour
(involvement in traditional kinds of nation labour activity); artistic and aesthetic (involvement in folk art
in the types of arts and crafts, development of artistic abilities); ecological (increasing riches and
protection of native nature, awareness of unity («man – nature – society»). It is generalized that, taking
into account the pedagogical experience of the prominent Ukrainian educator-innovator Vasil
Oleksandrovich Sukhomlynskyi, a true citizen of our state, we can effectively carry out the national and
patriotic education of youth, formulate the younger generation’s developed patriotic consciousness and
responsibility, a sense of loyalty, love for the Motherland, care for the common good, the memory
preservation and worship.
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Постановка проблеми. Надзвичайно важливим і актуальним у
контексті реалізації ідей Революції Гідності, захисту українського кордону
на сході України є національно-патріотичне виховання молоді, що
спрямоване на формування національно свідомих громадян, справжніх
патріотів Вітчизни. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді –
це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної
влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних
інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної
свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо
свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності
України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної
держави.
Найважливішим
пріоритетом
національно-патріотичного
виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського
народу, Батьківщини, держави, нації. Вагомий внесок у формування та
розвиток патріотичної свідомості, виховання в молоді громадянськопатріотичних якостей роблять вчителі навчальних закладів. Тому важливий
акцент полягає в якісній підготовці майбутніх педагогів до національнопатріотичного виховання молоді з урахуванням педагогічних ідей видатних
українських педагогів, зокрема Василя Сухомлинського.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування
патріотизму у дітей та молоді надавали першочергового значення
Г. Ващенко, О. Духнович, І. Огієнко, С. Русова, Я. Ряппо, Г. Сковорода,
В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. Формування в учнів патріотичних
почуттів, національної самосвідомості досліджували Т. Бондаренко,
В. Борисов, О. Вишневський, Т. Гавлітіна, О. Коркишко, В. Кузь,
Р. Летронговський,
К. Руденко,
М. Сметанський,
М. Стельмахович,
Б. Ступарик,
О. Стьопіна,
К. Чорна
та
ін.
Педагогічні
ідеї
В. Сухомлинського є предметом вивчення таких науковців як М. Антонець,
І. Бех, В. Бондар, І. Зязюн, В. Кузь, О. Савченко, М. Сметанський,
О. Сухомлинська та ін.
Мета статті – розглянути особливості підготовки майбутніх
учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті
педагогічних поглядів Василя Сухомлинського. Постановка завдання –
розкрити сутність поняття «національно-патріотичне виховання молоді» з
урахуванням педагогічних ідей Василя Сухомлинського.
Виклад основного матеріалу. На тлі важких і болісних ситуацій
війни на сході України, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній
сфері України пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з
убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками
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шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової
стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка
великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними
виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі,
основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам
сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх
і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку
власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму,
соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості,
відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
Інтеграційні
процеси,
що
відбуваються
в
Україні,
європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи,
виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської
діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію,
міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні
процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі
сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії,
культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу. Тому нині, як
ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як
почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати,
що Україна має величну культуру та історію, досвід державницького життя,
які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і
молоді. Вони вже ввійшли до освітнього і загально-виховного простору, але
нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові
можливості для освітньої сфери.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено
ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника
розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу
роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті
про тривалі державницькі традиції України [Про затвердження
Концепції…, 2015].
Зазначимо, що протягом останніх десятиліть було розроблено низку
концепцій: Концепція національної системи виховання (1996), Концепція
національно-патріотичного виховання (2009), Концепція Загальнодержавної
цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр.,
Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012). Проте жодна
з них не втілилася в конкретні кроки з реалізації через зміну векторів
розвитку держави і, відповідно, освітньої політики, через різні уявлення
правлячих еліт на ідеологію і напрями розвитку освіти.
На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза
денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу
впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення
зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення
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національно-патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового
українця, що діє на основі національних та європейських цінностей: повага
до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у
громадсько-політичному житті країни; повага до прав людини;
верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань
представників іншої культури, а також до регіональних та національномовних особливостей; рівність всіх перед законом; готовність захищати
суверенітет і територіальну цілісність України [Про затвердження
Концепції…, 2015].
Сучасна
мета
національно-патріотичного
виховання
конкретизується через систему таких виховних завдань: утвердження в
свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і
поваги до культурного та історичного минулого України; виховання поваги
до Конституції України, Законів України, державної символіки; підвищення
престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата
як до захисника вітчизни, героя; усвідомлення взаємозв’язку між
індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною
відповідальністю; сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного
досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння
визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського
суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади,
спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності
взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно
до демократичних принципів; формування толерантного ставлення до
інших народів, культур і традицій; утвердження гуманістичної моральності
як базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рис
української ментальності; працелюбності, свободи, справедливості,
доброти, чесності, бережного ставлення до природи; формування
мовленнєвої культури; спонукання зростаючої особистості до активної
протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
У контексті розв’язання зазначених завдань національнопатріотичного виховання активної і свідомої сучасної молоді та підготовки
до цього майбутніх учителів важливим є педагогічний досвід вітчизняного
педагога В. Сухомлинського, творча спадщина якого має велике теоретичне
і практичне значення в освіті.
Зазначимо, що педагогічна спадщина В. Сухомлинського зазнала
певних змін, безперервно збагачувалася, поглиблювалася. Педагогічна
концепція педагога високогуманна і демократична, органічно поєднує
класичну і народну педагогіку. Творчість Василя Сухомлинського,
починаючи з 1950-х років, привертала увагу не лише освітян, а й усієї
громадськості. Про масштаби вивчення й розповсюдження творчого
доробку педагога-новатора свідчать матеріали трьох бібліографічних
покажчиків, підготовлених Г. Сухомлинською і О. Сухомлинською
[Сухомлинський, 2001: с. 128].
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Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
визначає патріотичне виховання як складову національного виховання,
головною метою якого є становлення самодостатнього громадянинапатріота України, готового до виконання громадянських і конституційних
обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського
народу, досягнення високої культури взаємин. Близькими до такого
визначення є бачення патріотичного виховання В. Сухомлинським, який
стверджував, що «патріотичне виховання школярів доцільно здійснювати на
національних цінностях, серед яких провідними є любов до рідної землі,
народу й Батьківщини, любов до найбільш рідних людей, членів сім’ї та
родини, любов до рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії
та культури українського народу, праця на благо свого народу й
Батьківщини» [Сухомлинський, 1976: с. 256].
На думку В. Сухомлинського патріотизм тісно пов’язаний із силою
духу. Адже сила духу як моральна якість починається з віри в моральні
святині нашої Вітчизни, нашого народу, нашої історії. Тому віра допоможе
педагогам сформувати у дитинстві такі духовні якості як бачення й
відчування великого світу суспільного життя, прагнення жити в цьому світі
та стати справжнім патріотом, справжнім борцем, відчути себе сином чи
донькою Батьківщини [Сухомлинський, 1976: с. 158-159].
Складовою національно-патріотичного виховання є усвідомлення
особистістю своєї громадянської приналежності. В. Сухомлинський був
переконаний, що виховання громадянських якостей починається з родини і
«дитина – дзеркало морального життя батьків» [Сухомлинський, 1978:
с. 250].
Любов до Батьківщини видатний педагог радив прищеплювати,
починаючи з краси до рідного краю. В. Сухомлинський зазначав, що
«любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить
перед собою дитина, чим вона милується, у що вкладає частку своєї душі.
Захоплення красою землі, де жили діди і прадіди, де нам судилось прожити
життя, повторити себе в дітях, постаріти і піти в землю, яка народила нас, –
це найважливіше емоційне джерело любові до Батьківщини»
[Сухомлинський, 1976: с. 156]. Він вчив помічати красу в довкіллі,
дивуватися розмаїттю кольорів та форм в природі, любові до батьків,
родичів, рідної землі. Ці ідеї знайшли своє відображення в таких
оповіданнях та казках, як «Бо я людина», «Колискова», «Тихо, тихо, бабуся
відпочиває», «Материнське щастя», «Хай я буду ваша, бабусю»,
«Святковий обід», «Скажи людині «здраствуйте»», «Які ж ви щасливі»,
«Найважчий урок», «Любов і жорстокість», «Яблуко і світанок»,
«Стеблинка з рідної землі» тощо.
В. Сухомлинський радив ознайомлювати дітей та молодь з історією
Батьківщини, її національними героями, видатними постатями. Такий
підхід, на думку педагога, виховує у них почуття гордості за свій народ,
свою країну. Тобто у дитинстві має сформуватися, на думку
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Василя Олександровича, «особисте ставлення людини до святинь Вітчизни
– рідної землі, її свободи і незалежності, честі і гідності, героїчного
минулого і величного сучасного нашого народу» [Сухомлинський, 1976:
с. 165].
У педагогічній системі В. Сухомлинського особистість виховується
через тріаду: «школа – сім’я – громадськість». «У сім’ї шліфуються
найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людиникультурної. Із сім’ї починається суспільне виховання. У сім’ї, образно
кажучи, закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і
плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої
держави» [Сухомлинський, 1978: с. 246].
Одним із засобів виховання громадянських якостей дітей та молоді
В. Сухомлинський вважав формування почуттів, емоційних переживань,
адже, на його думку, дитина пізнає світ не лише розумом, а й серцем. Також
за В. Сухомлинським дієвим є метод встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, який вчить дитину розуміти наслідки кожного свого вчинку, уявно
ставити себе на місце іншого, вводить її у складний світ людського.
Так, у праці В. Сухомлинського «Як виховати справжню людину»
характеризується моральний ідеал, який увібрав у себе найкращі риси
менталітету українського народу та принципи сучасного національнопатріотичного виховання: принцип національної спрямованості виховання,
культуровідповідності, гуманізації виховного процесу, суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, цілісності, толерантності, особистісної орієнтації й життєвої
творчої самодіяльності [Сухомлинський, 1976: с. 211].
Найважливішим засобом патріотичного виховання видатний педагог
вважав рідне слово і зазначав, що «людину ми виховуємо словом і тільки
словом. Все інше – вправи, звички, праця – від слова» [Сухомлинський,
1976: с. 136].
Також важливим засобом національно-патріотичного виховання
В. Сухомлинський розглядав природу, оскільки пізнання і любов до
природи є водночас і пізнанням та вихованням любові до рідного краю.
Важливе місце у системі національно-патріотичного виховання
В. Сухомлинський відводив наочним методам, наголошуючи, що «під час
екскурсій, взагалі під час кожної зустрічі дітей з природою, ми намагаємося
показати їм світ таким, щоб вони задумались над тією істиною, що природа
– це наш дім, і якщо ми будемо безтурботними марнотратцями, ми
зруйнуємо його; природа – частинка нас самих, а байдужість до природи –
це байдужість до власної долі» [Сухомлинський, 1976: с. 125].
Сила і ефективність національно-патріотичного виховання, за
В. Сухомлинським, визначається тим, що наскільки глибоко ідея
Батьківщини проникає в духовний світ дитини, період її становлення як
людини і громадянина, наскільки ж глибоко вона бачить світ і саму себе
очима патріота.
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Розглядаючи патріотизм як сукупність політичних і моральних ідей,
моральних почуттів, В. Сухомлинський здійснював патріотичне виховання
на основі гармонійного взаємозв’язку інтересів особистості і держави,
наголошуючи при цьому на недопустимості відриву впливу на свідомість і
почуття від діяльності з обов’язковим урахуванням особливості духовного
життя вихованців у різні вікові періоди. При цьому він підкреслював, що,
по-перше, патріотичні і моральні ідеї трансформуються в стійкі духовні
утворення – погляди, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації – за умови,
коли особистість добуває їх дослідницьким, трудовим шляхом з певної
системи знань, відомостей, художньо-естетичних образів, національних
традицій, звичаїв тощо. Також необхідність реформування педагогічної
думки вимагає, щоб учитель був переорієнтований із ролі інформатора і
контролера, організатора виховних заходів на старшого товариша, друга,
духовного орієнтира, наукового консультанта, організатора самостійного
здобуття знань, творчості школярів, їхньої самоосвіти і виховання
[Гуманізація…, 2007: с. 143].
У контексті національно-патріотичного виховання важливе значення
В. Сухомлинський приділяв традиціям українського народу як засобу
формування справжнього українця-патріота. Саме за допомогою традицій,
на його думку, реалізуються такі напрями формування свідомого
громадянина України: патріотичний (виховання любові до рідного краю,
Батьківщини, відчуття громадянства); соціальний (введення в практику
зразків гуманних стосунків та ідеалів народу); трудовий (залучення до
традиційних видів трудової діяльності народу); художньо-естетичний
(залучення до народної творчості у видах декоративно-прикладного
мистецтва, розвиток художніх здібностей); екологічний (примноження
багатств і захист рідної природи, усвідомлення єдності («людина – природа
– суспільство»).
Система В. Сухомлинського з виховання підростаючого покоління в
дусі патріотизму охоплювала широкий спектр словесних і практичних
методів, засобів, способів, прийомів, які спрямовані на формування єдності
свідомості, переконаності та поведінки, на нагромадження практичного
суспільного досвіду школяра. Цінність цієї системи забезпечувалась
узгодженістю співпраці сім’ї та школи (заняття в Батьківській школі,
індивідуальні консультації, спільна участь школярів і батьків у суспільно
корисній праці, народних, сімейних традиціях тощо), які були і
залишаються основою національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, об’єктами формування й вправляння соціально-громадської
патріотичної поведінки з активним використанням природного і
соціального оточення.
Таким чином, Василь Сухомлинський, працюючи директором
школи, створив авторську систему національно-патріотичного виховання,
яке розпочиналося у ранньому дитинстві, змалечку прищеплював дітям
любов до Батьківщини, застерігав учителів не вчити дітей говорити про
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любов до Батьківщини, а навчити любити її, вимагав вимогливо торкатися
змісту, понять і слів таких як «подвиг», «героїзм», «доблесть», «Вітчизна».
Він зазначав, що у національно-патріотичному вихованні найяскравіше
виявляється творення Людини.
Висновки. Отже, погляди Василя Сухомлинського щодо національнопатріотичного виховання дітей та молоді залишаються актуальними і нині
та привертають до його творчості тих, хто хоче, щоб сучасне покоління
українців жило у демократичному суспільстві. Взявши до уваги
педагогічний досвід видатного українського педагога-новатора Василя
Олександровича Сухомлинського, справжнього громадянина нашої
держави, можна ефективно здійснювати національно-патріотичне
виховання молоді, формувати у молодого покоління розвинену патріотичну
свідомість і відповідальність, почуття вірності, любові до Батьківщини,
турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті.
Перспективою подальших розвідок може бути дослідження
зарубіжного
досвіду
впровадження
педагогічних
ідей
Василя
Сухомлинського у виховну роботу загальноосвітніх навчальних закладів.
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УДК 371.485
Ольга Передерій
РОЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті досліджено роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів
молодшого шкільного віку. Вивчено сутність поняття соціальна адаптація. Охарактеризовано
ряд проектів Нової української школи, які сприяють соціальному розвитку дитини. Доведено, що
соціалізація – це сукупність усіх основних соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює і
відтворює певну систему знань, норм, цінностей, що дозволяють йому функціонувати як
повноправний член суспільства, який виявляє такі якості: самостійність, ініціативність,
старанність, покладання особистістю на себе певної міри відповідальності.
Ключові слова: соціальна адаптація, молодший шкільний вік, Нова українська школа.
The article examines the role of the New Ukrainian School in the process of social adaptation
of primary school pupils. The essence of the concept of social adaptation is studied. A number of projects
of the New Ukrainian School, which promote the social development of the child, are described.
It is proved that socialization is the aggregate of all the basic social processes through which
the individual assimilates and reproduces a certain system of knowledge, norms, values that allow him to
function as a full member of society, manifests such qualities: independence, initiative, commitment,
degree of responsibility.
The role of the school in the social adaptation of younger schoolchildren is substantiated, it is
the determining and fundamental in the birth of the future personality. Socialization is a continuous and
multifaceted process that continues throughout the life of a person. However, it occurs most intensively in
childhood, when all basic, value orientations are laid down, basic social norms and relations are
assimilated, and the motivation for social behavior is formed. It is proved that it is at the junior school
age that a foundation is laid and the entire building of the school is erected, then only the finishing that
can last a lifetime is carried out.
It is proved that the educational reform, designed to satisfy all the demands of the new
generation, requires, first of all, a new content of education, based on the formation of competencies
necessary for successful self-realization in society. Pedagogy should be based on partnership between
pupil, teacher and parents. The whole system of education must be oriented towards the needs of the
student in the educational process. In the school system, a teacher must be motivated, who has the
freedom of creativity and develops professionally. The new structure of the school should enable children
to learn new content and acquire competencies for life.
Keywords: social adaptation, primary school age, New Ukrainian school.
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Постановка проблеми. Ускладнення соціального середовища,
стрімкий темп життя суспільства, безліч суперечливої інформації, зниження
виховного потенціалу сім’ї негативним чином позначаються на процесі
соціальної адаптації дітей, оскільки вони найбільше потерпають від впливу
чинників довкілля. Саме тому, головне завдання сучасного суспільства –
допомогти маленькій людині пристосуватися до вимог сьогодення. Першим
інститутом соціалізації дитини, де вона отримує свій життєвий досвід і
зразки подальшої поведінки є сім’я. Не менш важливу роль у процесі
соціалізації особистості відіграє школа. Саме в системі шкільної освіти
створюються контрольовані умови життєдіяльності дитини, передстартові
позиції для успішного входження у доросле життя, вирощуються
гуманістичні ідеали її вихованців.
Метою сучасної середньої освіти є не лише різнобічний розвиток і
виховання особистості, але й її соціальна адаптація, яка робить особистість
здатною до самовдосконалення і навчання впродовж життя, робить її
готовою до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової
діяльності та громадянської активності, до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою [Проект Закону України, 2016: с. 5].
Провідні педагоги розуміють, що сьогодні потрібна докорінна
реформа, яка зупинить негативні тенденції, перетворить українську школу
на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і
конкурентоспроможності України [Нова українська школа, 2016: с. 5].
Таким чином, сучасна українська шкільна система виховання та освіта
вимагає суттєвих змін методики, цінностей та змісту підготовки нової
генерації до життя у суспільстві. Тому проблема соціальної адаптації дітей
молодшого шкільного віку є актуальною і потребує уваги зі сторони
педагогів і батьків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі соціальної
адаптації присвячено значну кількість досліджень у педагогіці, психології,
медицині, фізіології, філософії, соціології та інших науках. Найбільш
пильно вона стала вивчатися, починаючи з 30-х рр. минулого століття, а до
початку 70-х рр. перетворилася в одну з найактуальніших проблем
людинознавства.
Щоб соціалізація здійснювалась без значних витрат для окремої
особистості, у змісті освіти, на думку вчених, мають бути закладені
механізми адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, зближення
індивідуальності особистості (О. Бондаревська, В. Воловик, І. Єрмаков,
В. Лазарев, В. Паламарчук, А. Поддяков, С. Подмазін, О. Савченко та ін.).
Сутність соціалізації, її основні моделі досліджували вітчизняні та
зарубіжні вчені: Г. Авер’янова, Т. Алексеєнко, І. Бех, Б. Бім-Бад, Б. Братусь,
І. Звєрєва,
І. Кон,
Н. Лавриненко,
М. Лукашевич,
В. Москаленко,
В. Оржеховська, В. Піча, Ю. Смородська, С. Дьоміна, Р. Пріма, Г. Філонов,
Д. Брідж, М. Пейн, С. Хакетт, Д. Харрисон. Проте проблема впливу школи
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на процес соціальної адаптації молодших школярів не є достатньо
розкритою в сучасних публікаціях.
Мета статті полягає у визначенні ролі Нової української школи у
процесі соціальній адаптації учнів молодшого шкільного віку, дослідженні
та пошуку технологій, засобів, методів соціального виховання, які б
забезпечували подолання недостатнього рівня навичок соціальної взаємодії
у школярів та формували соціальний досвід, який необхідний дитині для
успішного входження в соціум.
Виклад основного матеріалу. Соціальна адаптація особистості
відбувається протягом усього життя, але особливо важливою є соціалізація
в період дитинства. Саме школа, як навчально-виховна організація,
спеціально створена державою, є не лише складовим чинником формування
особистості, а й відіграє провідну роль в процесі соціальної адаптації учнів.
Освітня установа є другим за важливістю (після сім’ї) інститутом
соціалізації і виступає для дитини «справжньою моделлю суспільства, адже
набуті в родині уміння і навички життя у спільноті набувають тут новий
соціальний контекст, дитині передається вся система соціальних вимог»
[Ізотова, 2010: с. 24].
Соціалізація – це «процес послідовного входження індивіда в
соціальне середовище, що супроводжується засвоєнням та відтворенням
культури суспільства, внаслідок взаємодії людини із стихійними та
цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх її вікових етапах»
[Безпалько, 2003: с. 23].
Сучасна педагогічна наука розглядає соціалізацію як сукупність усіх
основних соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює і відтворює
певну систему знань, норм, цінностей, що дозволяють йому функціонувати
як многоправний член суспільства, який виявляє такі якості: самостійність,
ініціативність, старанність, покладання особистістю на себе певної міри
відповідальності. У широкому плані проблема соціалізації реалізується
через всю систему виховання і навчання [Бойчук, 2014].
Мета Нової української школи сформувати цілісну особистість, яка
б була всебічно розвинена і здатна до критичного мислення. Крім того, це
має бути патріот і інноватор, з активною позицією, який діє згідно з
морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення,
поважає гідність і права людини, здатний змінювати навколишній світ,
розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на
ринку праці, учитися впродовж життя [Нова українська школа, 2016: с. 6].
Покоління Z потребує школу, яка буде для них сучасною і
сприятиме їх соціалізації. Саме тому, освітня реформа, покликана
задовольнити усі запити нового покоління, потребує перш за все нового
змісту освіти, заснованому на формуванні компетентностей, потрібних для
успішної самореалізації в суспільстві. Педагогіка повинна ґрунтуватися на
партнерстві між учнем, учителем і батьками. Уся система освіти повинна
орієнтуватися на потреби учня в освітньому процесі. У шкільній системі
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повинен працювати умотивований учитель, який має свободу творчості й
розвивається професійно. Нова структура школи повинна давати дітям
змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя. Крім
того, сучасне освітнє середовище забезпечить необхідні умови, засоби і
технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні
навчального закладу [Нова українська школа, 2016].
Освітні стандарти Нової української школи ґрунтуються на
«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо
формування ключових компетентностей освіти впродовж життя»
(18.12.2006), але не обмежуються ними. Саме ключові компетентності
необхідні для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської
позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і здатні забезпечити
особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.
На думку президента Національної академії педагогічних наук
В. Креміня, необхідно якомога більше наблизити навчання і виховання
кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої
траєкторії людини [Нова українська школа, 2016].
Навчання для молодшого школяра – значуща діяльність. У школі він
здобуває не лише нові знання та вміння, а й певний соціальний статус.
Змінюються інтереси, цінності дитини, цілковито змінюється спосіб її
життя. Початкова школа повинна розвивати у дітей інтерес до свого
внутрішнього світу, закладати основи особистісного самовизначення,
забезпечувати школяра молодшого шкільного віку можливістю критично
осмислювати і відбирати те, що пропонує соціум. У результаті такої
співпраці вихователя і вихованця відбувається перетворення соціального
досвіду на якості особистості вихованця.
У процесі соціальної адаптації молодших школярів слід враховувати
те, що саме в цьому віці:
– відбувається подальший фізичний і психофізіологічний розвиток
дитини, що забезпечує можливість систематичного навчання в школі;
– удосконалюється робота головного мозку й нервової системи;
– розвиваються пізнавальні потреби;
– розвивається словесно-логічне, помірковане мислення
– наявна нестійкість розумової працездатності, підвищена
стомлюваність;
– дитина є нервово та психічно вразливою;
– дитина є нездатною до тривалого зосередження, збудлива,
емоційна [Кравченко, 2007: с. 12].
Сучасна реформа освіти починається з початкової ланки і
передбачає певні зміни в системі навчання і виховання молодших школярів.
Навчання організовано за єдиним стандартом без запровадження
предметів із поглибленим рівнем, що дозволяє уникнути соціального
розшарування та відбору дітей у молодшому шкільному віці.
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Навчання відбувається за 2 циклами. Мета першого циклу –
допомогти дитині адаптуватися до шкільного життя. Для цього
впроваджено таку систему навчання:
– навчальні завдання і час на їх виконання визначаються відповідно
до індивідуальних особливостей молодших школярів;
– навчальний матеріал інтегровано в змісті споріднених предметів;
– обсяг домашніх завдань обмежено;
– навчання організовано через діяльність, ігровими методами як у
класі, так і поза його межами;
– учитель має свободу вибору для створення навчальних програм у
межах стандарту освіти;
– запроваджено описове формувальне оцінювання без традиційних
оцінок;
– у початковій школі немає «одногодинних» курсів або предметів (в
одному класі не більше ніж 8 обов’язкових предметів);
– велику увагу приділено плануванню і дизайну освітнього простору
школи [Кравченко, 2007].
У другому циклі початкової освіти в учнів формується почуття
відповідальності й самостійність. Саме тому, у процесі навчання
використовуватися методи, які вчать робити самостійний вибір, пов’язувати
вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня;
запроваджується предметне навчання; частина предметів передбачає
оцінювання.
Розвиток сучасних технологій теж висуває нові вимоги до
особистості, саме тому використання нових ІТ-технологій, нових
мультимедійних засобів навчання, оновлених лабораторних баз для
вивчення предметів природничо-математичного циклу сприятиме
соціальній адаптації школярів. Окрім того, ІКТ суттєво розширять
можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином
формуючи в учнів важливі для нашого сторіччя технологічні
компетентності.
Формуванню навичок наукової діяльності та винахідництва
слугуватимуть сучасні лабораторії, а також програми доступу дітей до
наукових музеїв, обсерваторій, відкритих навчальних курсів та інших
ресурсів.
Кожна школа матиме у своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане
ресурсним осередком і експериментальним майданчиком для учнів і
вчителів, забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників,
енциклопедій, бібліотек, лабораторій [Нова українська школа, 2016].
Сьогоднішні школярі також повинні відчути зміни й отримати
кращу якість освіти. Саме тому паралельно зі структурними змінами
удосконалюються методи навчання у школі, підвищується кваліфікація
учителів, педагогічна освіта переорієнтовується на компетентнісні засади,
педагогіку партнерства, індивідуальний підхід.
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Одним з найперспективніших шляхів виховання активних учнів,
озброєння їх необхідними вміннями і навичками є впровадження активних
форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні
ігри.
Так, за підтримки фонду «The LEGO foundation» першокласники
Нової школи будуть забезпечені наборами «Шість цеглинок» та
плейбоксами. «Шість цеглинок» – це всесвітньо відома технологія
навчання, яка допомагає учням не лише тренувати пам’ять, розвивати
моторику і творчо мислити, але й навчає їх працювати в команді та
спілкуватися один з одним [Гра по-новому…, 2018].
Ігрові методи навчання допоможуть дитині пройти складний
адаптивний процес переходу до нової ролі – ролі учня та стануть школою
соціальних відносин для кожної дитини. Гра допомагатиме школяреві
ознайомлюватися з великим діапазоном людських почуттів й
взаємостосунків, вчитися розрізняти добро і зло. Завдяки грі у дитини буде
формуватися здатність виявляти свої особливості, визначати, як вони
сприймаються іншими, й з’являтиметься потреба будувати свою поведінку з
урахуванням можливої реакції інших.
Усі вправи поділено на шість основних груп, а саме: «Для початку»,
«Рухайся», «Мозковий штурм», «Уявляй і створюй», «Час на роздуми»,
«Працюємо разом», які включають вправи на ознайомлення з
конструктором, вправи для розвитку умінь вирішувати проблемні ситуації,
вправи для розвитку творчої уяви та креативності, вправи на розвиток
мислення, аналіз та розуміння власних емоцій, вправи на розвиток умінь
працювати в команді [Гра по-новому…, 2018: с. 9].
Так, під час виконання вправи «Збери за кольором», діти вчаться
співпрацювати з однолітками, висловлювати думку усно і письмово,
генерувати оригінальні ідеї, формувати навички творчого зв’язного
мовлення, вміння послідовно викладати думку [Гра по-новому…, 2018:
с. 11].
Вправа «Фантастична істота» розвиває у школярів вміння креативно
мислити, зв’язно висловлювати свою думку, працювати на спільний
результат, працювати у групі, досягати компромісів [Гра по-новому…, 2018:
с. 13].
Під час гри «Одне ціле» діти вчаться координувати рухи,
домовлятись про певну послідовність дій, спільно працювати над завданням
[Гра по-новому…, 2018: с. 20].
Отже, впровадження кубиків у навчальне середовище сприятиме
підвищенню мотивації та ефективному навчанню школярів. Саме за
рахунок такої активної, захоплюючої діяльності освітні рішення LEGO
Education для початкової школи формують навички, необхідні для
успішного розвитку протягом усього життя. Практико-орієнтовані рішення
пробуджують в дітях природну тягу до досліджень і відкриттів. Завдяки
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використанню наборів LEGO Education учні ефективніше засвоюють мови,
математику, із захопленням вивчають літературу, навколишній світ.
Така ігрова діяльність дозволяє поєднати абстрактні поняття з
явищами з реального життя за допомогою цікавої практичної методики, яка
по-справжньому захоплює учнів. Кубики LEGO дозволяють перетворити
числа, слова і поняття в реальні моделі, які можна чіпати, обговорювати,
змінювати, перетворюються на незамінний інструмент, який дозволяє
пояснити практично будь-яку абстрактну і незрозумілу, а тому часто
нецікаву для дітей тему. Учні отримують можливість експериментувати,
самостійно осягаючи значення різних абстрактних понять, наприклад,
законів математики. Крім того, вони з захопленням тренують такі необхідні
в сучасному житті метапредметні компетенції та вміння.
Застосування методу «Шість цеглинок» дозволить створити
мотивуюче, захоплююче освітнє середовище не тільки для навчання
предметів шкільної програми, а й для розвитку найважливіших навичок XXI
століття. Зазначена методика допомагає формувати і розвивати у школярів
навички критичного і творчого мислення, вміння працювати в команді,
вести дискусію, знаходити єдине рішення в суперечливій ситуації.
Окрім того, детально опрацьовані навчально-методичні посібники
включають докладні інструкції з організації навчального процесу,
технологічні карти проведення занять, робочі листи учнів, рекомендації
щодо диверсифікації рівня складності, інструменти оцінки успішності і
багато іншого.
У всьому світі ЛЕГО-технології дозволяють у повній мірі
реалізувати застосування сучасних комунікаційних та інформаційних
технологій для розвитку навичок спілкування, творчих здібностей дітей, для
вирішення пізнавальних, дослідницьких і комунікативних завдань
[Гра по-новому…, 2018].
Щоб сформувати соціально адаптовану особистість, що має
пізнавальні потреби і діяльнісні здібності, необхідна цілеспрямована
інтеграція всіх сил суспільства, потрібен економічний, соціальнополітичний, духовно-інформаційний вплив освітнього та навколишнього
соціокультурного середовища. Саме в цьому середовищі особистість
формується,
розвивається,
проявляє
свою діяльнісну сутність,
відображаючи себе у світі і світ у собі.
Висновки. Таким чином, роль школи у соціальній адаптації
молодших школярів є визначальною та засадничою в народженні
майбутньої особистості. Соціалізація – безперервний і багатогранний
процес, який продовжується протягом усього життя людини. Проте
найбільш інтенсивно він протікає в дитинстві, коли закладаються усі базові,
ціннісні орієнтації, засвоюються основні соціальні норми і відносини,
формується мотивація соціальної поведінки. Якщо образно уявити цей
процесс як будування дому, то саме в молодшому шкільному віці
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відбувається закладка фундаменту та зведення всієї будівлі; у подальшому
проводиться лише оздоблення, яке може тривати все життя.
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УДК 37.015.31:17.022.1(092)
Юрій Підборський
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті розкрито роль учителя в моральному вихованні учнів у педагогічній спадщині
Василя Сухомлинського. Схарактеризовано основні напрями морального виховання у вихованні
учнів. Доведено, що моральне виховання учнів може бути ефективним тільки за вимогливого
ставлення педагога до учнів, високого рівня культури відносин у колективі. Вирішальне значення
має моральне право вчителя на схвалення чи осуд того, що хвилює вихованців, щоб засудження
негативних сторін нашого життя з уст педагога учні сприймали як утвердження правди. Отже,
сам вихователь повинен бути морально чистим. Суттєве значення для здійснення морального
виховання учнів мають роботи В. Сухомлинського, в яких використовуються традиції морального
виховання, праці, побуту і громадського життя, сприяння становленню її як правової,
демократичної, соціальної держави. Уточнено, що пріоритетом морального виховання є
цілеспрямована діяльність школи, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів щодо
формування у молодого покоління високої моральної культури в моральному вихованні учнів є
формування ціннісного ставлення до свого народу, його звичаїв та традицій.
Ключові слова: Василь Сухомлинський, виховний процес, моральна поведінка, моральне
виховання, особистість педагога, учні початкових та середніх класів.
The article reveals the role of the teacher in moral education of students in the pedagogical
heritage of Vasyl Sukhomlynsky. The main directions of moral upbringing in the education of students are
described. It is proved that the moral education of students can be effective only for the exacting attitude
of the teacher to the students, a high level of culture of relations in the team. The moral right of the
teacher to approve or condemn what worries the pupils is decisive, so that the condemnation of the
negative aspects of our life from the teacher's point of view is perceived by the students as confirming the
truth. Consequently, the educator himself must be morally clean. Sukhomlynsky work is essential for the
moral education of students. Sukhomlynsky, in which the traditions of moral education, work, life and
public life, and the promotion of its formation as a legal, democratic, social state are used.
It is specified that the priority of moral education is the purposeful activity of the school, public
organizations, the family, educational institutions regarding the formation of a high moral consciousness
in the younger generation, a sense of duty, and a love for their country. The main tasks of the teacher in
moral education of students is to form a value relation to their people, their customs and traditions.
Keywords: Vasyl Sukhomlynsky, educational process, moral behavior, moral education,
personality of the teacher, pupils of primary and secondary classes.

Постановка
проблеми.
Важливим
чинником
зміцнення
гуманістичних основ життя українського суспільства, утвердження між
людьми високої духовності та моралі є виховання дітей. Держава, школа і
сім’я покликані забезпечити духовний розвиток особистості, створивши
відповідні умови для морального виховання підлітків.
Важливим джерелом у контексті пошуку оптимальних шляхів
реалізації соціально орієнтованих багатоаспектних завдань морального
виховання учнів 5–9 класів цінним джерелом інформації є вивчення
педагогічної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського, яка є
орієнтиром для створення ефективної системи морального виховання на
сучасному етапі розвитку країни.
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В. Сухомлинський залишив нам велику й різноманітну спадщину,
що стосується надзвичайно широкого кола педагогічних проблем освітньовиховного характеру. Вся практична діяльність видатного педагога, а також
його педагогічні твори наскрізь пронизані прагненнями стояти на сторожі
моральних цінностей людини, примножувати їх та утверджувати у
свідомості нових поколінь.
Вивчаючи наукові праці дослідників педагогічної спадщини Василя
Олександровича, ми погоджуємось з думкою академіка А. Богуш: «…ідея
добра проходить червоною ниткою через усі твори В. Сухомлинського,
ненав’язливо, у формі педагогічних роздумів, моральних сентенцій, порад,
заповідей, в уявному діалозі з учнями, педагогами, батьками»
[Богуш, 2014: с. 5].
У пошуках нової системи виховання на перший план висуваються
гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості
дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає визнання кожного
вихованця як унікальної особистості, його прав, ставлення до нього як до
суб’єкта власного розвитку, опори в його вихованні на сукупність знань про
людину та високий професіоналізм [Зайченко, 2008].
Центром педагогічної системи В. Сухомлинського завжди була
дитина з її реальним духовним світом – самоцінна, складна, духовна істота,
яка постійно розвивається. Видатний педагог у 50-60 роки XX ст.,
випередивши не лише педагогічні, а й філософські та соціологічні наукові
прогнози, вказував на необхідність гуманізації освіти й утілив цю ідею в
своїй практичній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихованню дітей
шкільного віку присвячено праці І. Беха, Л. Божович, Д. Ельконіна,
І. Каїрова, Н. Миропольської, І. Підласого, Н. Янковської та ін. Так,
І. Підласий підкреслює, що знання та вміння, накопичені дитиною у
шкільному віці, пізніше стають основою для формування стійких
моральних звичок, навичок суспільної поведінки, високих життєвих ідеалів.
Вивченню життя, багатогранної діяльності видатного педагогагуманіста В. Сухомлинського присвятили наукові праці М. Антонець,
М. Богуславська,
М. Вашуленко,
В. Кузьменко,
О. Савченко,
Н. Слюсаренко, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко. Його педагогічну систему
детально досліджували та висвітлювали у кандидатських дисертаціях
М. Библюк, Л. Бондар, Т. Будняк, М. Дубінка, М. Левківський, А. Луцюк,
Л. Мілков, О. Петренко, Л. Петрук, А. Семез, Л. Сіднєв, О. Соколовська,
К. Юр’єва та ін.
Окремі аспекти морального виховання школярів у творчій спадщині
В. Сухомлинського розглядали А. Богуш, В. Кульчицький, Г. Назаренко,
А. Семез та ін. Ними визначено великий внесок видатного вченого в
розвиток вітчизняної педагогічної науки. Водночас, на нашу думку,
актуальність проблеми потребує додаткової уваги до педагогічного досвіду
видатного вченого та педагога-практика з указаного питання.
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Мета
статті
–
проаналізувати
педагогічні
погляди
В. Сухомлинського щодо ролі учителя в моральному вихованні школярів.
Виклад основного матеріалу. Головними ідеями педагогіки
В. Сухомлинського є: любов до дитини; розвиток творчих здібностей
кожної окремої особистості в умовах колективної співдружності на основі
етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб; «культ» природи;
формування у дітей «культури бажань» і «культури праці»; розробка
демократичних педагогічних засобів і методів навчання та виховання, а
саме: повага, заохочення, зосередження на позитивному, моральне
покарання; звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили,
внутрішній потенціал, підтримка і розвиток того здорового, що є в кожній
особистості; розвиток ідеї «радості пізнання»; демократизація структури
управління
навчально-виховним
процесом
у
школі
[Сухомлинська, 1993: с. 33-36].
У праці В. Сухомлинського «Як виховати справжню людину»
[Сухомлинський, 1976] пропонується моральний ідеал, який увібрав
найкращі риси менталітету українського народу. У ньому розкриваються
конкретні принципи, істини, повчання, настанови, рекомендації тощо.
Подаються вони у вигляді правил, законів: 14 законів дружби, правил
«Десять «не можна», «Дев’ять негідних речей» та ін., що складають абетку
моральної культури. В ній розкриваються зміст і методика роботи з
виховання у дітей любові до Батьківщини і громадянства, ставлення до
людей і обов’язку перед ними, ставлення до батьків, рідних, близьких,
розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних
якостей і норм поведінки тощо. На підставі багаторічної практичної роботи
в школі автор у цій праці вперше у вітчизняній педагогіці глибоко
розкриває суть таких понять, як людяність, патріотизм, відповідальність,
гідність, терпимість, тактовність і т. ін. На конкретних прикладах подається
методика утвердження в юних душах почуття совісті, сорому,
справедливості, скромності, щедрості, милосердя [Сухомлинський, 1976].
Виховання дітей 11-14 років В. Сухомлинський називав «школою
сердечності». Він радив педагогам вчити дітей добру, любові, милосердю.
Для цього треба, щоб діти постійно бачили гуманістичний зміст вчинків і
поведінки тих, хто їх оточує: рідних, близьких, вчителів, дорослих. Дитина
не повинна виростати байдужою, нечулою, черствою, вона має зростати у
постійному піклуванні про навколишній світ рослин, тварин, людей,
доглядати і допомагати їм. У своїх працях педагог переконує, що у процесі
творення людям добра виховується в юних серцях людяність, сердечність.
Все життя учнів 5-9 класів удома та в школі мусить будуватись, як вважав
В. Сухомлинський, з урахуванням народних традицій трудового, родинносімейного, морально-етичного та духовного виховання.
Винятково важлива роль щодо забезпечення ефективності всієї
педагогічної системи, на думку великого педагога, належить саме вчителю.
Концептуальна ідея провідної ролі особистості учителя як суб’єкта
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виховного впливу в спадщині В. Сухомлинського полягає в тім, що
«учитель – це не тільки той, хто передає учням знання та вміння. Це
передусім той, у кого дитина, як у батька і матері, вчиться жити. Діти
пізнають світ головним чином через поведінку тих, кого вони щодня бачать
поруч, хто піклується про них, хто ставить перед ними вимоги»
[Сухомлинський, 1977: с. 197]. З вуст учителя дитина часто чує моральні
повчання і настанови. Як стверджував Василь Олександрович, усе це
набуває авторитету в очах дитини лише тоді, коли вона бачить у своєму
вчителеві людину одухотворену, закохану в свою працю. Дуже важливим
для морального виховання учнів є особистий приклад учителя, особливо з
урахуванням того, що в цьому віці дитина найбільше схильна до
наслідування всього, що їй до вподоби. Тому духовне обличчя дитини
залежить насамперед від того, який учитель веде її по «першій стежці
життєвого шляху». В. Сухомлинський відзначав, що «моральна чистота,
моральна цілісність вихователя – це найголовніша і, по суті, єдина
передумова успіху в тій найтоншій сфері людської творчості, яка зветься
вихованням» [Сухомлинський, 1977: с. 199].
У Павлиській школі В. О. Сухомлинський зумів створити дружний
дитячий колектив, у якому діти турбувались один про одного, відвідували
хворих, допомагали відстаючим. Поступово у педагогічного діяча та його
колег створилася велика педагогічна ідея: дитячий колектив тільки тоді стає
силою, коли він підносить кожну людину, стверджує в кожній дитині
почуття власної гідності, поваги до себе.
В. Сухомлинський вважав, що необхідно з раннього дитинства
ознайомлювати дітей з моральними основами суспільства, формувати
позитивне ставлення до рідного краю, викликати інтерес до понять добра і
зла, організувати виховний процес так, щоб активна участь у житті
колективу, щирість, співпереживання, співчуття, людяність виявлялися в
діяльності учнів.
У формуванні морального обличчя людини велику роль відіграють
поведінка, взаємини в колективі, суспільно корисна праця. Однак і
поведінка, і взаємини, і праця – все залежить від складних процесів, що
відбуваються в душі, найважливішим засобом впливу на яку є слово:
«В руках вихователя слово – такий же могутній засіб, як музичний
інструмент у руках музиканта, як фарби в руках живописця, як різець і
мармур у руках скульптора. Як без скрипки немає музики, без фарби і
пензля – живопису, без мармуру й різця – скульптури, так без живого,
трепетного, хвилюючого слова немає школи, педагогіки. Слово – це ніби
той місток, через який наука виховання переходить у мистецтво,
майстерність» [Сухомлинський, 1977: с. 160].
Василь Олександрович переконливо доводить, що слово вчителя –
дуже важливий засіб виховання. «Слово вчителя набуває виховної сили
лише тоді, коли діє сила особистого прикладу старших, коли всі інші
виховні засоби пройняті моральною чистотою і благородством»
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[Сухомлинський, 1977: с. 243]. Мистецтво виховання моральних цінностей
школярів 5-9 класів, на думку В. Сухомлинського, включає насамперед
мистецтво говорити, звертатися до людського серця: «Я твердо
переконаний, що багато шкільних конфліктів, які нерідко закінчуються
великою бідою, починаються з невміння вчителя говорити з учнями»
[Сухомлинський, 1977: с. 321]. Учитель у слові виявляє себе, свою культуру,
свою моральність, своє ставлення до вихованця.
Головне, що, за переконанням Василя Олександровича, визначає
ефективність слова вчителя, це його чесність. Учні дуже тонко відчувають
правдивість слова, чутливо відгукуються на нього. Ще тонше відчувають
учні неправдиве, лицемірне слово. Крім того, ефективність слова вчителя
залежить від однієї дуже важливої умови: у школі не повинно бути жодного
педагога, для якого праця вчителя була б тягарем. Будь-яке етичне повчання
в устах педагога, який переживає свою працю як тягар, «звучить для
вихованців глузуванням над істиною, калічить юну душу. Найправильніші,
найкращі слова можуть стати засобом морального розбещення, якщо той,
хто їх проголошує, не має на це морального права. Скільки б ми не
говорили про благородство, складність і велич праці вчителя, наші слова
будуть порожнім звуком, якщо вся шкільна етика не спиратиметься на
єдність Я учителя» [Сухомлинський, 1976: с. 342].
Вплив слова вихователя на школярів з метою виховання у них
моральних цінностей великою мірою залежить від емоційної культури
самого вихователя; це – частина культури педагога як особистості.
Справжній майстер-вихователь дає моральну оцінку вчинкам і поведінці
учнів не спеціально дібраним гострим, «крутим» слівцем, а насамперед
емоційним відтінком звичайних слів. В. Сухомлинський наводить приклад з
фразою «Як недобре ти зробив». Він відзначає, що ці слова, сказані одним
учителем, пробуджують у вихованця прикрість, глибокі докори сумління,
навіть збентеження, а сказані іншим, вони не пробуджують ніяких почуттів,
сприймаються байдуже. Перший учитель відзначається емоційною
культурою, якій неможливо навчитися спеціально, вона якнайтісніше
пов’язана з моральною культурою, з людяністю, з чуйністю душі. У другого
вчителя слово знелюднене, і цю порожнечу вчитель часто намагається
заповнити криком. У школах багато таких «вихователів», які володіють
лише однією нотою емоційної гами – обуренням! Вони, вважає Василь
Олександрович, гідні глибокого жалю, оскільки їхній виховний вплив на
учнів дорівнює нулю [Семез, 1998: с. 4].
Багаторічний досвід Василя Олександровича переконує в тому, що
слово вчителя пробуджує у малої дитини, а потім і в підлітка, юнака,
дівчини відчуття людини – глибоке переживання того, що поруч з нами
завжди є людина зі своїми радощами, печалями, запитами, потребами.
Ми лише фрагментарно розглянули погляди В. Сухомлинського на роль
вчителя у моральному вихованні школярів. Проте це дозволяє наголосити
на важливості та необхідності використання здобутків безцінного науково-
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практичного доробку видатного педагога, який і досі залишається
невичерпним джерелом розвитку сучасної педагогічної думки.
Висновки. Аналіз науково-практичного досвіду В. Сухомлинського,
а також досвіду вчителів, які використовують ідеї видатного педагога з
питань морального виховання школярів у практиці своєї роботи, дає
підстави стверджувати, що за умови їх умілого застосування зростає
ефективність виховного процесу, діти краще сприймають засвоювані етичні
норми і правила, що стають їхніми стійкими внутрішніми моральними
переконаннями і духовними цінностями. Висновки здійсненої розвідки
виявили необхідність продовжувати роботу в цьому напрямі, адже
педагогічні погляди В. Сухомлинського базуються на принципах
моральності, духовності, громадянськості; охоплюють різноманітні
педагогічні проблеми і сприяють їх вирішенню в сучасній педагогічній
науці.
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УДК 373-056.2/.3(477)
Оксана Плужник
ПРОГРЕСИВНІ КРОКИ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ
НА ШЛЯХУ ДО ІНКЛЮЗІЇ
У статті розкрито особливості змісту і організації системи освіти в умовах спільного
навчання дітей з особливими освітніми потребами і дітей з нормативним розвитком. Визначено
законодавче підґрунтя інклюзивної освіти, що забезпечує рівний доступ до освіти усіх без винятку
дітей. Окреслено діяльність та заходи Міністерства освіти і науки України для підтримки
повноцінної реалізації інклюзивної освіти. Досліджено напрями практичної та освітньої
діяльності закладів вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» та сучасний стан
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзії.
В результаті чого, попри позитивні моменти, визначено і ряд негативних особливостей, зокрема:
великий обсяг аудиторних занять теоретичного спрямування; недостатнє використання методів
активного навчання; недостатній рівень організації та методичного забезпечення самостійної
роботи, науково-дослідної та проектної діяльності студентів тощо.
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, спеціальна
освіта, спеціальність, заклади вищої освіти, майбутні вчителі початкових класів, законодавство
у сфері інклюзивної освіти.
With the adoption of new laws, inclusive education only begins to gain momentum. And in view
of updating the contents of the key professional competences of the teacher, the domestic system of
training pedagogical staff faced the problem of restructuring the structure of professional competence.
Modern higher education prepares a competent, competitive specialist in the field of inclusive
and special education, capable of carrying out diagnostic, correctional and educational, advisory,
research and educational activities in educational, health and social protection institutions.
The article deals with the features of the content and organization of the education system in
the conditions of joint education of children with special educational needs and children with normative
development. Legislative basis of inclusive education is determined, providing equal access to education
for all children without exception. Activities and activities of the Ministry of Education and Science of
Ukraine to support the full implementation of inclusive education are outlined. The directions of practical
and educational activity of institutions of higher education on the specialty 016 «Special Education» and
the current state of professional training of future teachers of elementary school for work in conditions of
inclusion are investigated. As a result, despite positive moments, a number of negative features are
identified, in particular: a large amount of classroom studies of the theoretical direction; insufficient use
of active learning methods; insufficient level of organization and methodological support of independent
work, research and project activity of students, etc.
In the period of educational reforms and the introduction of inclusive education, it is not
necessary to reject the ideas and achievements of the great humanist Sukhomlinsky in the preparation of
future teachers. It is necessary to look for answers to topical issues in his creative works, where the great
experience of practical and research activity lies.
It is advisable to study and take into account the experience of other countries, especially their
neighbors, who have been ahead of Ukraine in development. This will allow to optimize the training
system of highly skilled specialists and, in general, will facilitate the introduction of inclusive education
in Ukraine.
Keywords: children with special educational needs, inclusive education, special education,
specialty, higher educational institutions, future teachers of primary classes, legislation in the field of
inclusive education.
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Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси в Україні
викликають певні зміни в освітній політиці: уряд приділяє більше уваги
питанням рівного доступу до якісної освіти, поліпшення умов навчання
дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Із внесенням змін до
Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з ООП до
освітніх послуг, закріплюється їх право на освіту і надається можливість
здобувати освіту в усіх навчальних закладах незалежно від «встановлення
інвалідності». Внаслідок цього виникає необхідність переосмислення змісту
і організації системи освіти в умовах спільного навчання дітей з ООП і дітей
з нормативним розвитком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням
теоретичних питань та проблем впровадження інклюзивної освіти
займалися вітчизняні автори: О. Безпалько, В. Бондар, Л. Даниленко,
Е. Данілавічютє, І. Демченко, М. Деркач, І. Дичківська, Н. Заєркова,
В. Засенко, А. Колупаєва, С. Литовченко, С. Миронова, Ю. Найда, Т. Сак,
В. Синьов, Н. Софій, П. Таланчук, О. Таранченко, З. Шевців та інші. Аналіз
досліджень свідчить про особливу увагу до проблем освіти дітей з ООП в
Україні. Однак, залишається ще багато проблем у пошуку шляхів
реформування та оптимізації сфери інклюзивної освіти. Зокрема, нові
завдання перед вищою школою вимагають розробки відповідного
навчально-методичного забезпечення, підготовки висококваліфікованих,
професійно компетентних майбутніх учителів до діяльності в умовах
інклюзії. Необхідно забезпечити: якісне та постійне підвищення
кваліфікації учителів; удосконалення змісту навчальних програм відповідно
до особливостей дитини; налагодження співпраці з батьками дітей з ООП;
формування у педагогів відповідних ціннісних орієнтацій, толерантного
ставлення до осіб з інвалідністю, мотивації до подальшого професійного
вдосконалення та розвитку тощо.
Мета статті – розкрити особливості змісту і організації системи
освіти в умовах спільного навчання дітей з особливими освітніми
потребами і дітей з нормативним розвитком. Дослідити законодавче
підґрунтя інклюзивної освіти та сучасний стан професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзії в
закладах вищої освіти України.
Виклад основного матеріалу. Інтегрування дітей з обмеженими
можливостями здоров’я в загальноосвітній простір України як один із
напрямів гуманізації всієї системи освіти є визначальним пріоритетом
державної політики і полягає у створенні умов для здобуття учнями якісної
освіти відповідно до їхніх здібностей та індивідуальних можливостей.
Інклюзивне навчання базується на принципі забезпечення основного права
дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання.
Варто зазначити, що ідея інклюзії в освіті не нова, вона з’явилася в
українському суспільстві значно раніше. Так у середині ХХ століття
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видатний педагог-гуманіст В. О. Сухомлинський стосовно учнів з
психофізичними порушеннями вважав, що «навчати і виховувати таких
дітей треба у звичайній школі: повноцінне середовище, що постійно
інтелектуально збагачується, – одна з найважливіших умов їх порятунку»
[Сухомлинський, 1976: c. 585]. Перш за все – це забезпечення однакових
можливостей і умов, уникнення будь-яких проявів дискримінації, навчання
разом з усіма у звичайних класах.
«У кожній людині є її золота жилка. Якою б запущеною,
безталанною, нездібною до оволодіння знаннями не здавалась дитина,
дорогоцінне зерно таланту десь-то приховується під пластами звичайності,
посередності, відсталості» [Сухомлинский, 1967: с. 18]. Ці слова видатного
педагога освітянам варто взяти за професійне кредо. Адже, результат такого
підходу очевидний: більше ста дітей із затримкою психічного й розумового
розвитку, які в різні роки навчалися в Павлиській середній школі за часів
В. О. Сухомлинського, успішно закінчили її.
Наша держава на шляху реалізації ідей інклюзивної освіти робить
свої прогресивні кроки, законодавчо підтримуючи її. Зокрема, Президент
України 5 липня 2017 року під час відвідання середньої загальноосвітньої
школи № 168 м. Києва, де кожен п’ятий учень з особливими освітніми
потребами, підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг» від 23 травня 2017 року. Цим законом
передбачається розширення практики інклюзивного та інтегрованого
навчання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку;
пріоритетне фінансування та навчально-методичне і матеріально-технічне
забезпечення навчальних закладів, що надають освітні послуги таким
особам; можливість запровадження дистанційної та індивідуальної форми
навчання; надається можливість особам з особливими освітніми потребами
отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу,
створити для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у
загальноосвітніх навчальних закладах [Закон України про внесення змін…,
2018].
5 вересня 2017 року набув чинності новий закон «Про освіту»
№ 2145-VІІІ, який передбачає (статті 19, 20) закріплення права на освіту
осіб з особливими освітніми потребами, отримання ними психологопедагогічної та корекційно-розвиткової допомоги, необхідних допоміжних
засобів, забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну
для реалізації принципу доступності та інші важливі положення [Закон
України…, 2018].
У новому законі «Про освіту» також зазначається, що держава має
забезпечувати підготовку фахівців для роботи з особами з особливими
освітніми потребами на всіх рівнях освіти (стаття 19 «Освіта осіб з
особливими освітніми потребами»), органи державної влади та органи
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місцевого самоврядування мають утворити інклюзивно-ресурсні центри з
метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний
супровід дітей з особливими освітніми потребами (стаття 20 «Інклюзивне
навчання»).
Завдання щодо активізації впровадження інклюзивного навчання,
підготовки педагогічних кадрів та підвищення фахового рівня з питань
інклюзивного навчання спеціалістів органів управління освітою, визначені
Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на
період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2015 року № 1393-р, та Планом заходів з
виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої доповіді України про
виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до
2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1073-р.
Забезпечення реалізації конституційних прав на освіту для всіх осіб,
незалежно від стану здоров’я та інших особливих потреб, у процесі
розвитку інклюзивної освіти на всіх рівнях; виконання Конвенції ООН про
права осіб з інвалідністю, інших міжнародних документів, що відображають
світові стандарти з інклюзії, соціального захисту та охорони здоров’я дітей,
ратифікованих Україною, визначили стратегічну мету в освіті осіб з
особливими потребами, спрямовану на їх повноцінну соціалізацію.
На офіційному сайті Міністерства освіти (МОН) створено окрему
рубрику про дітей з особливими потребами. Формат рубрики містить
нормативно-правову базу, методичні рекомендації, відео- та аудіоматеріали,
програми розвитку дітей з особливими потребами, поради педагогам та
батькам, вітчизняний та міжнародний досвід.
Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1205 від 06.12.2010 р., передбачено посади асистента вчителя,
практичного психолога, соціального педагога, лікаря-педіатра, медичної
сестри, які можуть забезпечувати додаткову (спеціальну) підтримку дітям з
особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. У 2015 році Кабінетом
Міністрів України врегульовано умови оплати праці асистента учителя
інклюзивних класів (постанова 08 липня 2015 р. № 479).
Було розроблено та впроваджено нові спеціалізації, зокрема,
спеціальну освіту. Майбутня робота спеціалістів у галузі спеціальної освіти
передбачає роботу як в загальноосвітньому навчальному закладі, так і в
спеціальному закладі (приватному освітньому закладі, дошкільному, школі,
школі-інтернаті), медичних, соціальних, реабілітаційних установах з
неповноцінними учнями в розумовому і фізичному відношенні.
З метою удосконалення системи підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до сучасних тенденцій розвитку
загальної середньої та дошкільної освіти, МОН схвалено та рекомендовано

______________________________________________________________
102

Humanitarium. 2018. Vol. 41, Iss. 2. ISSN 2308-5126

Педагогіка
до впровадження у закладах вищої освіти навчальні курси
«Диференційоване викладання в інклюзивних класах», «Види оцінювання в
інклюзивному класі», «Професійна співпраця в інклюзивній школі»,
«Лідерство в інклюзивній школі», «Основи інклюзивної освіти»,
«Інвалідність та суспільство» та інші, які містять тематику щодо етичного
спілкування, супроводу, допомоги особам з інвалідністю. Курси
розроблялись за участі громадських організацій людей з інвалідністю.
У закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку педагогічних
працівників за напрямами (спеціальностями) «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», уведено навчальну дисципліну
«Основи інклюзивної освіти».
Розділ «Основи інклюзивної освіти» включено до навчальних
програм для слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти. Проведено серію навчальнометодичних семінарів з питань викладання курсів з інклюзивного навчання
у системі післядипломної педагогічної освіти.
Починаючи з 2014 року, МОН України рекомендовано включити до
навчальних програм вишів теми щодо особливостей навчання, виховання
дітей із синдромом Дауна та розладами спектра аутизму [МОН України…,
2018].
Напрями практичної та освітньої діяльності закладів вищої освіти,
які готують бакалаврів та магістрів за спеціальністю 016 «Спеціальна
освіта», останнім часом все більше розширюються, враховуючи вимоги
Нової української школи та сучасний Стандарт початкової освіти. Так, в
НПУ імені М. П. Драгоманова в Інституті корекційної педагогіки та
психології (ІКПП) на сьогодні діє навчально-методичний центр інклюзивної
освіти. Планами роботи кафедр ІКПП передбачено у найближчі роки
повністю забезпечити сучасною україномовною навчальною літературою та
відповідними матеріалами на електронних носіях усі професійно
орієнтовані дисципліни освітніх програм підготовки бакалаврів,
спеціалістів та магістрів у галузі корекційної педагогіки та спеціальної
психології. Розширюється мережа базових освітніх і реабілітаційних
установ кафедр інституту. Зокрема, до їх числа увійшли такі відомі в
Україні та за її межами центри, як Український медичний центр реабілітації
дітей з органічним ураженням нервової системи, Львівський
реабілітаційний центр сліпих дітей «Левеня» та інші [НПУ імені
М. П. Драгоманова…, 2017].
На факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини функціонує
лабораторія інклюзивної педагогіки (науковий керівник: доктор
педагогічних наук, професор Демченко І. І.), на базі якої студенти мають
можливість займатися науково-дослідною роботою. Кафедра спеціальної
освіти готує фахівців за освітньою програмою «спеціальна освіта»
(логопедія). У результаті студент здобуває одну з таких професійних
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кваліфікацій: логопед, дефектолог, асистент вчителя загальноосвітнього
навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, вихователь
дітей з вадами психофізичного розвитку, та може працювати у
спеціальному дошкільному навчальному закладі; загальноосвітньому
навчальному закладі загального призначення (логопедичні групи);
спеціальній загальноосвітній школі; загальноосвітній школі загального
призначення з інклюзивним та інтегрованим навчанням; соціальнореабілітаційному центрі; навчально-реабілітаційному центрі; психологомедико-педагогічних консультаціях різних рівнів [Уманський державний
педагогічний університет…, 2017].
Підготовка фахівців в Інституті людини Київського університету
імені Бориса Грінченка має регіональну освітню спрямованість, яка
забезпечує можливість працювати в столичному освітньому середовищі,
здійснювати корекційно-педагогічний супровід інноваційної діяльності в
системі освіти м. Києва, пов’язаної з активним впровадженням інклюзивної
форми навчання дітей з ООП.
В Інституті функціонують центри практичної підготовки: Артмайстерня для студентів усіх спеціальностей, центр «Логотренажер» для
студентів спеціальності Спеціальна освіта (логопедія), Діагностикоконсультативний центр практичної психології для психологів. Варто
зазначити, що кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної
освіти вперше в Україні започаткована підготовка студентів зі спеціалізації
«Інклюзивна освіта» та «Психолого-педагогічна допомога дітям з
аутизмом».
Кафедра має сертифіковані електронні навчальні курси:
«Інклюзивна освіта» для напряму підготовки «Дошкільна освіта»;
«Інклюзивна освіта» для спеціальності «Соціальна педагогіка»; «Психологія
самосвідомості» для спеціальності «Практична психологія»; «Ігрові
технології в логопедичній роботі» для напряму підготовки «Спеціальна
освіта (Логопедія)»; «Освітня інтеграція в сучасному світі» для
спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія)».
На кафедрі спеціальної психології, корекційної та інклюзивної
освіти працюють студентські наукові гуртки: «Інклюзивний клуб»,
«Логопсихологічна майстерня», «Студія досліджень полімодального
сприймання», «Студія досліджень складоритму», «Логодидактична студія»,
«Студія РАС: розлади аутистичного спектра».
На базі Інституту людини Київського університету імені Бориса
Грінченка створено Дитячий логопедичний центр «Логотренажер»,
діяльність якого зорієнтована на формування практичних фахових умінь та
навичок студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта» освітньої
програми 016.00.01 «Логопедія». Дитячий логопедичний центр
«Логотренажер» – це сучасний логопедичний центр з інноваційним
обладнанням, який дає можливість студентам під керівництвом викладачів
оволодівати сучасними технологіями компенсаторно-корекційного впливу
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на подолання мовленнєвих порушень, розвитку психічних функцій, на яких
негативно позначаються мовленнєві порушення дітей, гармонізації їх
особистісного розвитку в цілому. Об’єктами компенсаторно-корекційної
діяльності студентів та викладачів є діти дошкільного віку та учні
початкової школи, котрі мають проблеми широкого спектру мовленнєвих
порушень: слухового сприймання, розрізнення, розпізнавання фонем
(корекція фонетико-фонематичного слуху), звуковимови, загального
недорозвитку мовлення (ЗНМ), затримки психічного розвитку дитини
(ЗПР), дислексій та дисграфій тощо [Київський університет імені Бориса
Грінченка…, 2017].
З вищевикладеного видно, що всі курси та рівні підготовки націлені
на те, щоб майбутні педагоги були здатні:
 планувати, організовувати і результативно здійснювати
педагогічний процес в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі з
інклюзивним навчанням;
 виявляти проблеми навчання і виховання дітей з особливими
потребами та вчасно і творчо їх вирішувати;
 володіти методами, прийомами, технологіями роботи з дітьми з
особливими потребами, які ґрунтуються на національних традиціях
толерантності та емпатії, педагогіці співробітництва, особистісноорієнтованому підході до особливих дітей;
 здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до дітей
з особливими потребами, сприяти корекції відхилень різного типу, розвитку
здібностей і задатків особливих дітей;
 обирати корекційно-освітні програми на основі особистісноорієнтованого та індивідуально-диференційованого підходів до осіб з
особливими потребами;
 проводити психолого-діагностичне обстеження дітей, аналізувати
рівень аномального розвитку дитини;
 співпрацювати з сім’єю, де виховується особлива дитина.
З прийняттям нових законів, інклюзивна освіта лише починає
набирати значимості. А з огляду на оновлення змісту ключових
професійних компетенцій учителя, вітчизняна система підготовки
педагогічних кадрів постала перед проблемою перебудови структури
професійної компетентності.
Висновки. Отже, сучасна вища освіта здійснює підготовку
компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі інклюзивної та
спеціальної освіти, здатного здійснити діагностичну, корекційно-освітню,
консультативну, дослідницьку, просвітницьку діяльність в закладах системи
освіти, охорони здоров’я і соціального захисту. Та все ж, педагогічні
заклади вищої освіти ще недостатньо володіють технологіями підготовки
вчителів масової школи до роботи в умовах інклюзивної освіти, адже
забезпечують якісну підготовку педагогів у межах лише окремих нозологій.
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На методичному рівні майбутні вчителі залишаються не достатньо
підготовленими до роботи в умовах інклюзії. Зокрема, немає досвіду
професійного співробітництва з різнопрофільними фахівцями в умовах
освітнього інклюзивного середовища, не сформовано вміння управляти
одночасно навчально-виховним процесом дітей із різними порушеннями. А
з доповненням класифікатора професій новою кваліфікацією – асистент
учителя – виникає необхідність розроблення нової професіограми.
У результаті дослідження професійної підготовки майбутніх
учителів початкових класів в закладах вищої освіти України визначено
низку особливостей, зокрема: великий обсяг аудиторних занять
теоретичного спрямування; недостатнє узгодження теоретичного навчання з
практичною діяльністю майбутніх фахівців; недостатнє використання
методів активного навчання; недостатній рівень організації та методичного
забезпечення самостійної роботи студентів; недостатній рівень науководослідної та проектної діяльності студентів.
В період освітніх реформ та впровадження інклюзивної освіти, не
варто
відкидати
думки
і
напрацювання великого гуманіста
В. О. Сухомлинського при підготовці майбутніх учителів. Слід шукати
відповіді на актуальні питання у його творчих доробках, де криється
великий досвід практичної і науково-дослідної діяльності.
Доцільно вивчати та враховувати досвід інших країн, передусім
своїх сусідів, що випередили Україну в розвитку. Це дозволить
оптимізувати систему підготовки висококваліфікованих фахівців і в цілому
сприятиме полегшенню впровадження інклюзивної освіти в Україні. У
цьому і полягають перспективи наших подальших розвідок.
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УДК 37(091)(477)-051 Сухомлинський
Наталія Рябоконь
В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ
У статті висвітлено погляди В. Сухомлинського на особистість вчителя, його
гуманістичну спрямованість та педагогічну майстерність. Доведено, що справжній вчитель не
може жити без творчості, бо педагогічна праця за своєю природою, за внутрішньою логікою
немислима без елементів наукового дослідження, вона завжди має бути осяяна світлом теорії,
бути джерелом нової думки, нових теоретичних узагальнень. Обґрунтовано, що педагогічну науку
вчитель має сприйняти не тільки розумом, але й душею, опанувати природу психічних процесів, і
переосмисливши все, створити власну педагогіку, її діючу модель, її закони та закономірності, її
методи.
Ключові слова: особистість, гуманізм, професіограма вчителя, етична культура,
педагогічний такт.
The article describes the views of V. Sukhomlynsky on the teacher’s personality, his humanistic
orientation and pedagogic mastery. It is proved that a true teacher can not live without creativity,
because pedagogical work by its nature, by internal logic is unthinkable without elements of scientific
research, it must always be lit by the light of the theory, be the source of a new thought, new theoretical
generalizations. It is substantiated that teacher's teaching should perceive not only the mind, but the soul,
to master the nature of mental processes, and redefining everything, to create his own pedagogy, its
current model, its laws and laws, its methods.
The work of V. Sukhomlynsky, which made it possible to determine the components of the
teacher's citizenship, namely: perception of the personality of his belonging to a society; the need for an
individual to act in accordance with the ethical norms of society; the need for self-expression through
socially meaningful personality traits; the need to be everywhere and everywhere a person and a citizen.
It is proved that VO Sukhomlynsky actually outlined a teacher's profile, which should be a model for
young people who chooses a pedagogical profession.
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The pedagogical system, which accumulated in itself the best of the past and modern, in
conjunction with the original ideas and innovative technologies of the scientist and their embodiment in
the pedagogical process, was substantiated.
Keywords: personality, humanism, teacher’s professional profile, ethical culture, pedagogical
tact.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства
поглиблюються та прискорюються загальносвітові соціально-економічні,
політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на
сучасному етапі його життєдіяльності. Глобальні суспільні зрушення мають
систематичний, швидкий, незворотний характер. Вони зумовлені науковотехнічним прогресом, швидкою інформатизацією та комп’ютеризацією,
демократизацією суспільного життя. Найбільш відповідальною в цих
умовах є роль освіти. Саме освіта має безпосередній та найбільший вплив
на особистість і суспільство. Тому у сьогоденному світі перед педагогічною
освітою України постали нові завдання. Вони потребують нових підходів до
підготовки фахівця, здатного до креативної діяльності, відповідного
реагування на вимоги часу, поглиблення і вдосконалення професійних
компетенцій тощо.
Проблема вчителя – його професіоналізму, світоглядної культури,
духовно-морального обличчя – одна з найактуальніших у педагогіці й
філософії освіти. І це зрозуміло. Адже саме від вчителя, його особистісних
характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх
послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і в позанавчальний час.
Педагог забов’язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм
загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої
культури.
Неоціненний вплив на вирішення проблеми професійної підготовки
сучасного вчителя має педагогічна спадщина вченого, педагога-гуманіста
В. Сухомлинського. Важко уявити сучасну педагогічну теорію і практику
без імені В. Сухомлинського.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначальною
особливістю педагогічної теорії В.О. Сухомлинського є багатогранність,
всеосяжність і відносна завершеність її структурно-змістових та
функціональних параметрів. Це дає підстави розглядати все, створене ним,
як педагогічну систему, що акумулювала в собі найкращі надбання
минулого і сучасного в поєднанні з оригінальними ідеями та інноваційними
технологіями вченого й втіленням їх у педагогічному процесі.
Ось чому сьогодні знову постає постать В. Сухомлинського як
педагога-гуманіста, філософа, вченого, добротворця і корифея світової
педагогічної думки ХХ ст. Розвиток ідей В. Сухомлинського знаходимо у
працях сучасних вчених Ш. Амонашвілі, І. Беха, М. Богуславського,
С. Гончаренка, І. Зязюна, та ін.
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Мета статті – з’ясувати значенні та роль особистості вчителя,
його педагогічної майстерності в освітньому процесі на основі педагогічної
спадщини В. Сухомлинського.
Виклад основного матеріалу. Багатогранна педагогічна спадщина
В. Сухомлинського перебуває в полі зору всіх освітян України, бо саме його
педагогічне кредо – любов до дитини, – є провідною рисою у діяльності
кожного сучасного педагога. Він був впевнений, що кожній дитині
потрібний дбайливий догляд, любов. Виховуючи її, бажано торкатися до
розуму словом, зазирати непомітно у найпотаємніші закутки дитячої душі,
вчити відчувати серцем інших. У сучасному світі зростають неповторні
діти: яскраві, з своєрідним мисленням, непередбачувані, але надзвичайно
цікаві, одним словом модернізовані, унікальні, особливі. Наставникові
потрібно мати неабияку фантазію, щоб знайти підхід до такої дитини,
навчити, захопити, розкрити талант.
Вивчаючи та аналізуючи спадщину В. Сухомлинського важко не
побачити його ставлення до вчителя, до його ролі у формуванні Людини.
Кожна праця майстра – це звернення до вчителя, відповідь на його численні
запитання, це методична вказівка і слушна, добра порада для педагога, який
«все життя готується до гарного уроку» і який протягом всієї своєї
професійної діяльності не перериває процесу самовдосконалення. Вся
творчість видатного науковця – це багаторічний досвід вихователя, вчителяпрактика, досвід директора середньої школи.
У Павлиській школі було заведено, що директор і завуч в особистих
індивідуальних бесідах з’ясовували рівень освіченості вчителя, його
можливості й здібності, давали поради щодо удосконалення психологопедагогічної підготовки. Особиста бесіда як форма індивідуальної роботи з
учителями займала провідне місце в системі їх психологічно-педагогічної
підготовки.
У
ході
індивідуальної
дружньої,
щирої
бесіди
В. Сухомлинський прагнув встановити взаєморозуміння з колегами на
основі емоційного контакту, довіри, відкритості. У досвіді педагогановатора бесіда виступала як засіб проникнення в духовний світ учителя,
вивчення його індивідуальних особливостей, а також як метод передачі
психолого-педагогічних знань і вироблення комунікативних умінь.
Стиль спілкування В. Сухомлинського з колегами та учнями завжди
відзначався тактовністю, толерантністю та людяністю. Вивчення різних
джерел свідчить, що індивідуальні бесіди В. Сухомлинського з учителями
керованої ним школи часто допомагали у вирішенні складних педагогічних
ситуацій, служили дійовим засобом передачі набутого навчально-виховного
досвіду, сприяли розвиткові професійної майстерності вчителів.
Принципово важливим він вважав також усвідомлення кожним учителем
своєї відповідальності за долі підростаючих поколінь, розуміння того, що
виконання ним педагогічної місії неможливе без опори на власні високі
моральні якості.
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Аналіз праць В. Сухомлинського надав можливість визначити
складові громадянськості вчителя:
– сприйняття особистістю своєї приналежності до суспільства;
– потреба особистості діяти відповідно до етичних норм суспільства;
– потреба до самовираження через суспільно значущі якості
особистості;
– потреба бути всюди та в усьому людиною та громадянином.
Справжній вчитель-громадянин – це носій духовно-моральних
ідеалів суспільства, почуття любові до Батьківщини, людина, яка прагне до
миру та має велику потребу працювати на користь свого народу та
Батьківщини. Свідомість педагога, який з відповідальністю виконує свій
громадянський обов’язок та розуміє, що від його дій залежить не лише
власне життя, а доля близьких людей, народу та держави, визначає його
соціальну поведінку та є головною умовою розвитку суспільства.
В. Сухомлинський вважав, що професія педагога є особливою,
близькою до науково-дослідної. Педагог має аналізувати факти,
передбачати наслідки виховного впливу, інакше, він перетвориться на
ремісника. Хороший педагог, на його думку, по-перше, повинен любити
вихованців, відчувати радість від спілкування з ними; по-друге, має добре
знати свій предмет; по-трете, добре знати педагогіку i психологію; почетверте, досконало володіти методикою викладання навчального предмета.
Особливу увагу В. Сухомлинський приділяв школі як осередку
культури. Проте цю роль, на його думку, вона може виконати лише за
умови, що в її діяльності пануватиме чотири культи: Батьківщини, Людини,
Матері й рідного Слова.
В. Сухомлинський наголошує, що навчання – не механічна передача
знань від вчителя до дитини, а насамперед, людські взаємини. Ставлення
учня до знань, до навчання значною мірою залежить від того, як він
ставиться до вчителя. Навчання не повинно зводитися до безперервного
нагромадження знань, до тренування пам’яті, до зубріння, яке отупляє,
одурманює і нічого не дає, чим шкодить здоров’ю і розумовому розвитку
дитини. Кожному треба давати те, що потрібно саме йому. Навчати тому і
стільки, що і скільки відповідає його природним здібностям.
Глибоко
гуманістична
сутність
концепції
виховання
В. Сухомлинського, як і всієї його педагогічної системи, виявляється вже в
самому ставленні до дитини. Найперше – повага до особистості вихованця,
незалежно від віку, наявних у даний час можливостей – визначення
складності його внутрішнього світу і необхідності ставлення до його долі.
В. Сухомлинський переконливо довів, що найцінніше у дитини – її
індивідуальність,
неповторність
внутрішнього
світу,
здібностей,
потенційних можливостей.
Як важливо і конче необхідно, щоб гуманістичні педагогічні
нововведення В. Сухомлинського були освоєні і сприйняті кожним
учителем з метою їх творчого використання у власній діяльності. Якщо так
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станеться, то немає ніякого сумніву, що всі без винятку діти ходитимуть до
школи з радістю, їхні здібності розвиватимуться природовідповідним і
гармонійним чином, і всі школярі стануть порядними, високоосвіченими,
працелюбними і культурними людьми. Педагог переконаний, що у
хорошого вчителя обов’язково має бути наявність любові до дітей, уміння
дружити і знаходити радість у спілкуванні з ними, тому що саме хороший
вчитель «знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам він був дитиною»
[Сухомлинський, 1977: с. 49-50].
Василь Олександрович наполегливо добивався, шоб кожний учитель
і вихователь школи був дослідником і раціоналізатором, а не просто
«споживачем» педагогічних знань. А для цього необхідні глибокі знання.
«Без глибокого знання науки, основи якої викладає вчитель, нема
педагогічної культури» [Сухомлинський, 1977: с. 453]. На думку Василя
Олександровича, для того, щоб добитися, щоб кожний учитель, знав не
тільки ази навчання, а й глибокі джерела предмета, необхідні читання,
читання і ще раз читання, «як найперша духовна потреба, як їжа для
голодного» [Сухомлинський, 1977: с. 453].
Особистість учителя В. Сухомлинський розглядав як наріжний
камінь навчання та виховання, а його професійну і педагогічну майстерність
пов’язував із рівнем психологічної культури, психолого-педагогічних знань,
розмаїттям засобів естетико-психологічного впливу на учнів.
Так у праці «Розмова з молодим директором школи»
В. Сухомлинський зазначив: «Досвід багатьох років переконує, що суттю
педагогічної творчості є думка, ідея, яка пов’язана з тисячами повсякденних
явищ. Педагогічна ідея – це, образно говорячи, повітря, на якому пливуть
крила педагогічної майстерності» [Сухомлинський, 1977: с. 426]. Отже,
творча праця є найбільш продуктивною, ефективною, а тому педагогічна
творчість стає засобом формування індивідуальності, яка здатна творчо
мислити, самостійно приймати рішення, брати активну участь у житті
суспільства.
Вивчаючи і наслідуючи педагогічну спадщину В. Сухомлинського,
пам’ятаємо одну з найважливіших порад великого вчителя: «Дорогий мій
колего, щоб стати справжнім вихователем, треба пройти цю школу
сердечності – протягом тривалого часу пізнавати серцем усе, чим живе, що
думає, з чого радіє й чим засмучується ваш вихованець. Це одна з
найтонших речей у нашій педагогічній справі» [Сухомлинський, 1976:
с. 424-425]. Гуманістична педагогіка В. Сухомлинського є дорогоцінною
скарбницею для творчого використання теоретичних знахідок і педагогічно
цінного досвіду в процесі формування гуманістичної спрямованості
особистості вчителя у практиці педагогічних навчальних закладів.
Видатний педагог наголошував, що «кожна дитина – це особливий,
неповторний світ. Виховати особистість, сформувати душу людини можна
тільки зрозумівши цей світ, пізнавши всі його тайники [Сухомлинський,
1977: с. 204]. Покликання педагога – своєю діяльністю та життєвою
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позицією утверджувати ідеали добра і справедливості, бо саме на цих
засадах відносини набувають статусу моральних, основу яких складають
духовні цінності.
Дотримання етичних принципів забезпечить успіх педагогічної
діяльності вчителя. Етична культура педагога сприяє встановленню
психологічної сумісності вчителя з учнями. І основною умовою тут є
педагогічний такт. Вчитель, як ніхто інший повинен керувати своїми
почуттями, темпераментом, бути прикладом для дітей – адже проявом своїх
емоцій, ставленням до людей він передає учням справжню науку
високоморальної поведінки. Нетактовність, образливе ставлення до дітей
завдає глибокі душевні травми, шкодить всій справі освітнього процесу.
«Будьте доброзичливі!» – радив В. Сухомлинський вчителям, відносячи цю
раду до азбуки педагогічної культури.
Любов до дитини – це, за словами В. Сухомлинського, «плоть і кров
вихователя, як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини.
Педагог без любові до дитини – це все одно, що співак без голосу, музикант
без слуху, живописець без відчуття кольору» [Сухомлинський, 1976: с. 214].
Йдеться про мудру, добру й вимогливу любов, що вчить жити.
Одним із обов’язкових чинників педагога має бути відповідальне
ставлення до своїх професійних обов’язків. В. Сухомлинський зазначав:
«Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море
світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань,
людської мудрості» [Сухомлинський, 1976: с. 212].
Кожен
спеціаліст
має
поповнювати,
поглиблювати
та
вдосконалювати свої знання. Щоб успішно вирішувати завдання які стоять
перед вчителем, щоб бути для учнів завжди цікавою людиною треба
постійно навчатися самому. Кожен вчитель має активно працювати над
собою – це залог професійного успіху. Учитель має обов’язково займатись
самовихованням. Двигуном цього процесу є бажання змінити себе і
вдосконалитись.
Педагогічний такт, за словами В. Сухомлинського, передбачає
здатність учителя поставити себе на місце учня, бачити себе в учневі та
учня в собі.
Висновки. Визначені В. Сухомлинським найтонші сфери духовного
життя людини, його поради та особливий досвід щодо втілення
гуманістично-духовної системи виховання навіть і нині сприймаються як
новаторство у вирішенні проблеми формування духовності як визначальної,
провідної якості особистості.
Василь Олександрович вважав, що педагогічна теорія розвивається
доти, доки вона живе, збагачується й удосконалюється в досвіді, в
новаторській праці тисяч педагогів. Справжній вчитель, на думку Василя
Олександровича, не може жити без творчості, бо педагогічна праця за своєю
природою, за внутрішньою логікою немислима без елементів наукового
дослідження, вона завжди має бути осяяна світлом теорії, бути джерелом
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нової думки, нових теоретичних узагальнень. Педагогічну науку вчитель
має сприйняти не тільки розумом, але й душею, опанувати природу
психічних процесів, і переосмисливши все, створити власну педагогіку, її
діючу модель, її закони та закономірності, її методи. І тільки той учитель
досягне високих результатів у вихованні та навчанні учнів, який постійно
працює над вдосконаленням власної професійної діяльності, постійно шукає
нові шляхи розв’язання педагогічних проблем і їх творчого втілення в
практику сучасної школи.
Отже, видатний педагог фактично накреслив професіограму
вчителя, що має бути взірцем для молоді, яка обирає педагогічну професію.
Він постійно наголошував на важливості наближення роботи вчителя до
дослідницької. Головне – не застигнути на одному місці, йти в ногу з
життям, з розвитком науки, невпинно збагачувати себе знаннями. Чудова
ерудиція самого Василя Олександровича є тим ідеалом, до якого повинен
прагнути кожний педагог.
ЛІТЕРАТУРА
Антонець, 2008 – Антонець М.А. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній
спадщині В. О. Сухомлинського / М. А. Антонець. – К. : Вища школа, 2008. – 247 с.
Бех, 2004 – Бех І. Д. Педагогіка сердечності В. О.Сухомлинського / І. Д. Бех // Науковий вісник
Миколаївського державного університету. Педагогічні науки: зб. наукових праць. Вип.
№ 8. – Миколаїв : МОУ, 2004. – С. 18.
Гуманізація…, 2007 – Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць /За заг.
ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – 556 с.
Збірник…, 2009 – Збірник науково-методичних праць викладачів та студентів Луцького
педагогічного коледжу (Випуск 2). – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2009. – 288
с.
Спогади…, 1990 – Спогади про Сухомлинського/ Упоряд. С.П. Заволока. – К.: Рад. шк.., 1990 – 223
с.
Сухомлинський, 1976 – Сухомлинський В. О. Духовний світ школяра / В. О. Сухомлинський //
Вибр. твори: В 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С. 209-402.
Сухомлинський, 1977 – Сухомлинський В.О. Наші вчителі, вихователі // Сухомлинський В. О.
Вибрані твори в п’яти томах. – т.4. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 49-65.
Сухомлинський, 1977 – Сухомлинський В. О. На нашій совісті людина / Сухомлинський В. О. //
Вибр. твори: В 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 5. – С. 203-217.
Сухомлинський, 1977 – Сухомлинський В.О. Педагогічна культура вчителя // Сухомлинський В.О.
Вибрані твори в п’яти томах. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1977. – С.450-464.
Сухомлинський, 1976 – Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. Бесіда 1.
Основні проблеми творчої праці вчителя // Вибр. твори в 5 т. – К., 1976. – Т.4. – 489 c.
Сухомлинський, 1976 – Сухомлинський В. О. Сто порад вчителеві / Сухомлинський В. О. // Вибр.
твори : В 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т.2. – 657 с.

REFERENCES
Antonets, 2008 – Antonets M.A. Dydaktychni problemy zahalnoosvitnoi shkoly u pedahohichnii
spadshchyni V. O. Sukhomlynskoho / M. A. Antonets. – K. : Vyshcha shkola, 2008. – 247 s.
Bekh, 2004 – Bekh I. D. Pedahohika serdechnosti V. O.Sukhomlynskoho / I. D. Bekh // Naukovyi visnyk
Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky: zb. naukovykh prats. Vyp.
№ 8. – Mykolaiv : MOU, 2004. – S. 18.
Humanizatsiia…, 2007 – Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu: Zbirnyk naukovykh prats /Za
zah. red. prof. V.I.Sypchenka. – Sloviansk: Vydavnychyi tsentr SDPU, 2007. – 556 s.

_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
113

Pedagogy

j

Zbirnyk…, 2009 – Zbirnyk naukovo-metodychnykh prats vykladachiv ta studentiv Lutskoho
pedahohichnoho koledzhu (Vypusk 2). – Lutsk: Lutskyi pedahohichnyi koledzh, 2009. – 288 s.
Spohady…, 1990 – Spohady pro Sukhomlynskoho/ Uporiad. S.P. Zavoloka. – K.: Rad. shk.., 1990 –
223 s.
Sukhomlynskyi, 1976 – Sukhomlynskyi V. O. Dukhovnyi svit shkoliara / V. O. Sukhomlynskyi // Vybr.
tvory: V 5-ty t. – K. : Rad. shkola, 1976. – T. 1. – S. 209-402.
Sukhomlynskyi, 1977 – Sukhomlynskyi V.O. Nashi vchyteli, vykhovateli // Sukhomlynskyi V. O. Vybrani
tvory v piaty tomakh. – t.4. – K.: Rad. shkola, 1977. – S. 49-65.
Sukhomlynskyi, 1977 – Sukhomlynskyi V. O. Na nashii sovisti liudyna / Sukhomlynskyi V. O. // Vybr.
tvory: V 5-ty t. – K. : Rad. shkola, 1977. – T. 5. – S. 203-217.
Sukhomlynskyi, 1977 – Sukhomlynskyi V.O. Pedahohichna kultura vchytelia // Sukhomlynskyi
V. O. Vybrani tvory v piaty tomakh. – T.4. – K.: Rad. shkola, 1977. – S.450-464.
Sukhomlynskyi, 1976 – Sukhomlynskyi V.O. Rozmova z molodym dyrektorom shkoly. Besida 1. Osnovni
problemy tvorchoi pratsi vchytelia // Vybr. tvory v 5 t. – K., 1976. – T.4. – 489 c.
Sukhomlynskyi, 1976 – Sukhomlynskyi V. O. Sto porad vchytelevi / Sukhomlynskyi V. O. // Vybr. tvory :
V 5-ty t. – K. : Rad. shkola, 1976. – T.2. – 657 s.

УДК 373.3.013(092)
Олена Сергійчук
ПОГЛЯД В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ
СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Автор у статті розглядає взаємозалежність свободи і відповідальності як базових
характеристик особистості. Розглядається тлумачення цих дефініцій у словникових джерелах, а
також сучасними педагогами і психологами. Велика увага автором надається поглядам
В. Сухомлинського щодо взаємозалежності свободи і відповідальності молодших школярів у
закладі середньої освіти.
Автор акцентує увагу на змінах в початковій ланці освіти. Зазначаючи, що молодший
шкільний вік характеризується стрімким розвитком та динамічними змінами особистості
дитини та є важливим етапом формування пізнавальної мотивації школярів. Обґрунтовує
основні завдання сучасної початкової освіти. Нова українська школа, на думку автора, має
забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини як особистості та найвищої цінності
суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, бажання навчатися, бути вихованим та
відповідальним, свідомо дотримуватись поставлених перед ним завдань початкової школи.
Ключові слова: початкова школа, свобода, відповідальність, молодші школярі, нова
українська школа, базові характеристики особистості, погляди В. Сухомлинського.
The author in the article considers the interdependence of freedom and responsibility as the
basic characteristics of the person. The interpretation of these definitions in vocabulary sources, as well
as modern teachers and psychologists is considered. Great attention is paid to the views of
V.Sukhomlinsky on the interdependence of freedom and responsibility of junior high school students in
the establishment of secondary education.
The author focuses on the changes in the initial part of education. Noting that the younger
school age is characterized by rapid development and dynamic changes in the personality of the child
and is an important stage in the formation of cognitive motivation of schoolchildren.Justifies the main
tasks of modern elementary education. According to the author, the new Ukrainian school should ensure
the comprehensive development of the child's individuality as a personality and the highest values of
society on the basis of revealing her desires, abilities, the desire to study, be educated and responsible,
and consciously adhere to the tasks set for him in the elementary school.
Of particular value in this context are changes in the initial link of education. The younger
school age is characterized by rapid development and dynamic changes in the personality of the child,
and therefore is an important stage in the formation of cognitive motivation of schoolchildren. The task of
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modern primary education can not be realized without creating a special, fundamentally new educational
environment in which a child can enjoy the educational process, feel successful and independent, because
as noted V. Sukhomlynsky, formation and development of the individual directly depend on the conditions
in which is the child, but how she feels in her.
Keywords: elementary school, new Ukrainian school, freedom, responsibility, younger
schoolchildren, basic characteristics of personality, views of V. Sukhlominsky.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку освіти в Україні
визначається реформуванням її концептуальних, структурно-організаційних
засад, орієнтацією на духовне вдосконалення особистості, розвиток її
індивідуальності. Сучасна педагогічна сфера України перебуває на етапі
реформування системи освіти на всіх її ланках та перегляду вже існуючих
стандартів і вимог. Концепція реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка
була ухвалена у грудні 2016 року (Розпорядження КМУ № 988-р від
14.12.16 р.), стала одним з перших кроків до оновлення не тільки змісту
освіти, а й організації освітнього процесу в цілому. Цей документ став
результатом довготривалого обговорення науковців, педагогів-практиків і
батьків школярів. Згідно з цим документом головною метою змін системи
середньої освіти стала підготовка нового покоління українців, що прагне до
постійного та неперервного розвитку й самовдосконалення.
Особливу цінність у цьому контексті мають зміни в початковій
ланці освіти. Молодший шкільний вік характеризується стрімким розвитком
та динамічними змінами особистості дитини, а тому є важливим етапом
формування пізнавальної мотивації школярів. Завдання сучасної початкової
освіти не можна реалізувати без створення особливого, принципово нового
освітнього середовища, в якому дитина зможе отримувати задоволення від
освітнього процесу, відчувати себе успішною та самостійною, адже як
зазначав В.Сухомлинський, становлення та розвиток особистості напряму
залежать від умов, в яких знаходиться дитина, та від того як вона себе в них
почуває.
Однією з базисних характеристик особистості виступає її свобода і
водночас необхідність відповідальності за свої вчинки, свою поведінку, дії,
слова. Зазначені особистісні якості визначають стрижень сформованої зрілої
особистості, її внутрішню і зовнішню дисциплінованість, її життєву
позицію, її громадянськість. Нова українська школа має забезпечувати
всебічний розвиток індивідуальності дитини як особистості та найвищої
цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, бажання
навчатися, бути вихованим та відповідальним, свідомо дотримуватись
поставлених перед ним завдань початкової школи.
Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що саме нова
українська школа (далі – НУШ) відповідно до Закону пропонує нову
систему навчання та виховання. Насамперед це буде НУШ, до якої приємно
ходити учням: тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити,
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не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними
громадянами.
Педагогічна
спадщина
Сухомлинського
багатогранна
й
різнопланова, в ній – чимало відповідей на питання, які стосуються
проблеми формування особистості. Знати дитину – це та найголовніша
точка, де стикаються теорія і практика педагогіки, зазначав педагог.
Неабияку роль на сьогодні для учня відіграє школа, зазначав
педагог, неодноразово наголошуючи, що справжня школа – це не тільки
місце, де діти набувають знання і вміння, це багатогранне духовне життя
дитячого колективу, в якому вихователь і учень об’єднані багатьма
інтересами і захопленнями. А дитинство – яскраве, самобутнє, неповторне і
найважливіше життя [Сухомлинський, 1981: с. 58].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагоги А. Богуш,
Л. Бондар, Н. Волкова, В. Караковський, С. Карпенчук, І. Мартинюк,
І. Матюша, О. Савченко, Т. Сущенко, О. Сухомлинська розглядають
свободу і відповідальність як якості особистості, що характеризуються
прагненням і вмінням оцінювати свою поведінку з точки зору користі або
шкоди для суспільства, порівнювати свої вчинки із суспільними нормами,
законами. На думку психологів Л. Виготського, Я. Коломинського, А. Реана
свобода і відповідальність – це найважливіші характеристики соціально
зрілої особистості, що відрізняють її від соціально незрілої.
Створена свого часу В. Сухомлинським «Школа радості» мала
своєю метою ввести дітей у світ живої природи, світ спостереження і
мислення, дослідити процес розвитку дітей у передшкільний вік. Життя
школи розвивалося з ідеї, яка надихала мене, що дитина за своєю природою
– допитливий дослідник, відкривач світу. У цій школі під блакитним небом,
серед природи, на кургані, в лісі, в саду, біля вогнища, в надвечір’ї діти
співпрацюють, а не змагаються [Сухомлинський, 1988: с. 26].
Метою статті є розкриття ідей В. Сухомлинського та їх
актуальність у освітньому процесі сучасної загальноосвітньої школи; аналіз
дефініцій «свобода і відповідальність» у педагогічній спадщині педагога.
Проаналізувати сучасні підходи щодо розуміння взаємозалежності
виховання свободи і відповідальності молодших школярів у світлі
педагогічних поглядів В.Сухомлинського; обґрунтувати основні погляди
педагога на виховання молодших школярів у колективі крізь призму
сучасного динамічного суспільства.
Виклад основного матеріалу. Звернемося до тлумачення цих
неоднозначних понять у словникових джерелах. В. Даль подає поняття
«свободи» як «свою волю, можливість діяти по-своєму, відсутність
підпорядковування чужій волі» [Даль, 1982, с. 151]. У Новому тлумачному
словнику української мови свобода тлумачиться як «можливість поводитися
на свій розсуд, без залежності від кого-небудь, простота і невимушеність»
[Новий тлумачний словник…, 1999: с. 167]. У Вікіпедії свобода – це
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можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на
основі знання об'єктивної дійсності [Вікіпедія, 2017].
В. Сухомлинський виділяє значущість у виховному процесі таких
філософських категорій, як воля і свобода. Він зазначив, що надзвичайно
складний процес формування сили духу – насамперед волі. Вміння наказати
собі, примусити себе. З перших кроків шкільного життя ми вчимо своїх
вихованців владарювання духу над тілом. Людина – це воля людська, воля
до перемоги над труднощами. Виховувати у собі вольову спрямованість,
стійкість і підтримку – це мужність – це справжня краса духу і тіла,
переконань і вчинків. Мужність робить людину могутньою і доброю,
сильною і ласкавою [Сухомлинський, 1976: с. 82].
Правильне розуміння свободи – це приведення до порядку
послідовності свого життя самою людиною. В. Сухомлинський у своїх
педагогічних працях постійно розглядає проблему свободи, а отже
проблеми вибору. В одній у «Сто порад учителеві» він підкреслює ситуацію
вибору у процесі внутрішньої боротьби особистості, не на людях:
«Справжня людина та, яка не робить гидоти, непристойності, підлості на
самоті. Нехай завжди, коли ти залишаєшся на самоті, суворим, вимогливим
свідком твоїх вчинків буде власне сумління» [Сухомлинський, 1988: с. 124].
Педагог наголошував, що «свідоме дотримання людиною обов’язку – це і є,
на його думку, виявом свободи». Звертаючись до учнів, учений
наголошував: «Ясне розуміння і суворе додержання свого обов’язку перед
людьми – це твоя справжня свобода» і водночас застерігав: «Спробуй
звільнити себе від обов’язку – і ти перетворишся на раба своїх примх. Чим
людяніше, свідоміше ти додержуєш свого обов’язку перед людьми, тим
більше береш ти з невичерпного джерела справжнього людського щастя –
свободи» [Сухомлинський, 1976: с. 185].
Педагог добре розумів своїх школярів ї їхні вчинки, але мудрий
вчитель знав як правильно організувати виховний процес. Якщо в житті
колективу немає нічого високого, якщо учень не бачить, не усвідомлює
благородних, високих мотивів, що спонукають до діяльності, його вольова
активність може вилитись навіть у погані вчинки. І навпаки, чим глибше
перейнята діяльність колективу величними ідеями, тим виразніше
прагнення підлітків до високоморальних вчинків, до суспільно – корисної
діяльності. У своїх педагогічних роздумах педагог застерігав учнів: «З того,
що людина робить не те, що вона повинна робити, не те, що треба робити, а
те, що їй хочеться, починається моральне спустошення, розбещення і
падіння» і дає одночасно педагогічну пораду: «Бійся духовного
поневолення своїми бажаннями, якщо не тримати їх у шорах і не
підпорядковувати повинності, ти перетворишся у безвільну істоту»
[Сухомлинський, 1976: с. 185].
Відповідальність – філософське поняття, що відображає
об’єктивний, історично конкретний характер взаємин між особистістю,
колективом, суспільством з точки зору свідомого здійснення взаємних
_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
117

Pedagogy

j

вимог. Залежно від суб’єкта відповідальних дій виділяється індивідуальна,
групова, колективна відповідальність. В індивіда відповідальність
формується як результат тих зовнішніх вимог, які до нього висуває
суспільство, клас, даний колектив. Сприйняті індивідом вимоги стають
внутрішньою основою мотивації його відповідальної поведінки,
регулятором якої слугує сумління. Формування особистості передбачає
виховання у неї почуття відповідальності, що стає її властивістю.
Відповідальність – результат людського вчинку, що торкається самого
суб’єкта. Людина стає по – справжньому вільною тільки тоді, коли оволодіє
культурою свободи, пройде школу власної гідності, школу самоповаги,
навчиться відповідати за свої вчинки. Як відомо, вільна людина – вибирає,
невільна – підкоряється позову. Відповідальність виступає в даному
випадку важливим морально-етичним регулятором між людських стосунків,
стимулятором активної діяльності людей, запорукою праці та ініціативи
[Богуш, 2013: с. 13].
На сьогодні педагогіка, насамперед, зацікавлена в пошуках
ефективних шляхів виховання відповідальності у своїх вихованців.
Виховати відповідальність особи за себе, за товариша, за доручену справу,
за колектив – означає виховати особистість. Друг – якщо тільки це
справжня дружба – стає частинкою тебе самого. Якщо ти бачиш у друга
щось погане, не гідне вашої однодумності, вашого прагнення до ідеального,
скажи йому відверто про це. Ти повинен бути найсправедливішим суддею
свого друга. Взаємна відповідальність, що осяває вашу дружбу, –
найважливіше джерело вірності, відданості. Разом з тим взаємна
відповідальність спонукає до самовиховання, самовдосконалення своїми
власними силами.
Відповідальність обіймає проблему співвідношення здатності та
можливості людини виступати суб’єктом (автором) своїх дій; здатність
людини свідомо, добровільно виконувати певні вимоги й здійснювати
поставлені перед нею завдання; здійснювати правильний вибір, досягати
певного результату [Педагогічний словник, 2001: с. 49].
В. Сухомлинський постійно звертається до філософських законів і
визначав, що «Учительська професія – це людинознавство, постійне
проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не
припиняється. Прекрасна риса – повсякчас відкривати в людині нове,
дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один із тих
коренів, які живить покликання до педагогічної праці. Я твердо
переконаний, що цей корінь закладений в людині в дитинстві й отроцтві,
закладається і в сім’ї, і в школі.
Процес становлення людини довготривалий, і потребує від педагога
і сили волі, і фізичного здоров’я, і духовної енергії, і постійного пошуку
варіантів впливу на особистість школяра. Впливати на ці сфери можна
тільки так само – розумом, почуттям, волею, переконаністю,
самосвідомістю [Сухомлинський, 1988: с. 138].
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У процесі творення нової школи сьогодні педагоги Павлиської
школи спільно з учнями, шкільною громадою творять навчальне
середовище, в якому панує відповідальна свобода. Вчителі створюють у
класі атмосферу людяності. Розуміння, турботи і підтримки, а школярі
відповідають на це живим зацікавленням, всезростаючою впевненістю в
собі, незалежністю та творчою енергією. Отже, коли вчитель виступає, як
реальна людина, як фасилітатор і виявляє розуміння і турботу стосовно до
учнів, то вони засвоюють більше «базових» знань, умінь і навичок, а також
виявляють творчі якості і здібності у процесі розв'язання різних завдань,
тобто наочно підтверджується ефективність людино центрованої філософії
в учінні. В такій школі спостерігається також більш регулярне відвідування
учнями занять, підвищення морального рівня школярів та шкільної
атмосфери.
Узагальнюючи погляди В. Сухомлинського на співвідношення
обов’язку і свободи, подамо поради, як його заповіт учням, заповіді якого
ми знаходимо у його працях. Поради учням від великого педагога,
директора школи:
– пам’ятай, одна з найтонших сфер духовного життя людини –
вірність обов’язку людини перед людиною. З обов’язку людина завжди
поступається чимось іншій людині;
– дорожити життям і свободою навчиться тільки той, хто в
дитинстві осягнув мудрість обмеження своєї свободи і бажання;
– від найнезначніших, здавалося б, вчинків у повсякденному житті,
від того, наприклад, що ти поступаєшся місцем у ліфті, у трамваї, в автобусі
літній людині, – до великої людської відповідальності за життя, долю,
майбутнє іншої людини, – в усьому твоєму житті мудрим повелителем
твоїм хай буде повинність;
– пам’ятай, що велике горе людське починається із забуття
обов’язку, спочатку у справах, здавалось би невеликих, а потім у більш
значних;
– кожна людина повинна досягти тієї вершини, де вона, діючи так,
як велить обов’язок, роблячи можливим те, що видається на перший погляд
немислимим і недосяжним, виявляє велич духу, що здобувається, осягається
і живе тільки в обов’язку і т.д. [Богуш, 2013: с. 14].
У праці «Народження громадянина» В. Сухомлинський пов’язує
почуття відповідальності з почуттям совісті. Його педагогічним кредо у
вихованні майбутніх громадян була така думка: «відповідальність перед
колективом зливається з відповідальністю перед власною совістю. Там, де
немає відповідальності перед колективом, писав він, – людина не знає
голосу власної совісті [Сухомлинський, 1977: с. 303]. Водночас, на думку
педагога, переконання, відповідальність, обов’язок і совість – це стрижень
громадянської вихованості людини. Звертаючись до педагогів, учений
писав: «Якщо вам вдалося досягти того, що дитині наодинці з собою стало
соромно, соромно самій перед собою за свій осудливий вчинок, якщо
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дитина прагне стати кращою, ніж нова є, якщо в її свідомості не тільки
живе, але й стає власним переконанням уявлення про те, що краще, і що
гірше, то це означає, що ви бачите наслідки своєї виховної роботи
[Сухомлинський, 1977: с. 304].
Великий педагог, навіть, власного сина намагався виховати та
навчити як школярів Павлиської середньої школи, даючи йому слушні
поради у листах до сина: «Треба тонко відчувати три речі: можна, неможна і
треба. Той, хто відчуває ці речі, має найважливішу особливість громадянина
– почуття обов’язку. Обов’язок – це свобода в дії, це одухотворення
людських вчинків благородною ідеєю, в ім’я чого я це роблю. Обов’язок і
совість – ці моральні почуття становлять найважливішу рису, що вирізняє
людину від тварину. Розвивай у себе людське любий сину! Спробуй
виконати свій обов’язок і ти пізнаєш, що в тобі є [Сухомлинський, 1977:
с. 618].
Висновки. Отже, позитивні зміни в початковій ланці середньої освіти
відповідно до прийнятих законів, мають, ще більше уваги приділяти дитині
як особистості, формування її пізнавальної мотивації, відчувати себе
успішною та самостійною, свідомо відповідальною у позитивній психологопедагогічній атмосфері сучасної школи. На сьогодні педагогічна спадщина
В. Сухомлинського є і буде невичерпним джерелом знань для сучасників та
порадником для майбутнього покоління педагогів.
Зростаючі вимоги до виховання молодших школярів вимагають
подальшої теоретичної та практичної розробки удосконалення засад
освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти України
враховуючи як надбання минулого країни поєднуючи його з європейським і
світовому освітнім простором сучасності.
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УДК 37(091)(477)-051 Сухомлинський
Олена Тимченко, Ольга Литвин
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті акцентовано увагу на педагогічній спадщині Василя Сухомлинського в
контексті Концепції Нової української школи. Розглянуто педагогічні ідеї українського вчителятворця, їх необхідність упровадження в освітній процес сучасної початкової школи, де вчитель −
тьютор і модератор в індивідуальній траєкторії дитини. Проаналізовано останні дослідження і
публікації щодо багатогранної педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Доведено актуальність
для сучасної компетентнісно орієнтованої освіти умінь і навичок, виділених Сухомлинським,
якими учень повинен оволодіти в школі. Показано роль і місце його педагогічних ідей у навчанні
молодших школярів, яке ґрунтується на принципах самоцінності дитинства, створення
безпечного освітнього середовища для розвитку й самореалізації особистості, визнання
специфічних особливостей дитинства.
Ключові слова: педагог-гуманіст, нова українська школа, дитиноцентризм, педагогічні
ідеї, початкова школа, компетентнісно орієнтована освіта, цінність дитинства, розвивальне
навчання, навчальне середовище.
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The article focuses on Vasyl Sukhomlynsky’s pedagogical approach in the educational process
of a modern primary school. A child becomes a central figure in all processes such as learning,
development and education and the idea of child centered teaching, which is a key idea in pedagogy of
the XXI century, has been reflected in many foreign and Ukrainian pedagogical systems and scientific
theories. The child as a unique person is in the center of the Ukrainian teacher-creator Vasyl
Sukhomlynsky’s pedagogical system. The latest researches and publications on Vasyl Sukhomlynsky’s
multifaceted pedagogical heritage are analyzed.
The value of research of Vasyl Sukhomlynsky’s educational ideas which are gaining new
importance in the conditions of reforming the school education of Ukraine is proved. The search for
ways to improve the quality of education prompts teachers to implement the best achievements of the
national pedagogical heritage in the educational process of a modern primary school, where the teacher
becomes a tutor and a moderator of the individual trajectory of the child.
The peculiarities of discovery of the world by a child in primary school through the fairy tale,
game, fantasy are considered. The article shows Vasyl Sukhomlynsky’s attitude to playing as a leading
activity of children in primary school age which ensures the formation of the child's character, thinking,
language, emotions.
The significance of learning process for students as a source of interest and spiritual
enrichment is emphasized. The actuality of skills accented by Sukhomlynsky for modern competenceoriented education is proved which changes the emphasis on the ability of a person to practical actions in
a certain context.
The role and place of Sukhomlynsky's pedagogical approach for the implementation of a new
content of school education based on the pedagogy of partnership, the formation of competencies
oriented towards the needs of the student in the educational process provides an incessant process of
development and education.
A model of the school of XXI century is reflected in the pedagogical system of the humaneducator, the model that is based on the ideas of the value of childhood, the creation of healthy school
environment for the development and self-realization of the individual, the recognition of the specific
features of childhood and every child. The conclusion deals with the need for further study of Vasyl
Sukhomlynsky's pedagogical ideas and their introduction into modern education.
Keywords: teacher-humanist, New Ukrainian School, child centered teaching, pedagogical
ideas, primary school, competence-oriented education, value of childhood, developmental education,
educational environment.

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що відбуваються
сьогодні в житті суспільства, стосуються всіх сфер його діяльності й
існування, зокрема освітньої сфери як основоположної компоненти
формування і розвитку особистості.
У Законі України «Про освіту» метою шкільної освіти визначено
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей,
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору [Про освіту, 2017].
Сьогодні вектор шкільної та педагогічної освіти спрямований у
площину цінностей, особистісного розвитку, гуманізму, варіативності й
відкритості школи. У процесі навчання, розвитку і виховання дитина стає
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центральною фігурою в усіх процесах, а ідея дитиноцентризму, яка є
ключовою у педагогіці ХХІ століття, знайшла своє відображення у багатьох
зарубіжних, вітчизняних педагогічних системах і наукових теоріях. Саме
дитина як унікальна неповторна особистість знаходиться в центрі
педагогічної системи українського вчителя-творця Василя Сухомлинського.
Його творча спадщина для сучасного учителя – цінне джерело
безперервного розвитку та вдосконалення професійної компетентності, що
сприяє усвідомленню нової ролі педагога не як єдиного наставника та
джерела знань, а як тьютора і модератора в індивідуальній освітній
траєкторії дитини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз педагогічної
системи В. Сухомлинського, вивчення етапів її становлення і розвитку
стали предметом дослідження науковців М. Богуславського, Б. Кваші,
В. Кузя, М. Мухіна, В. Риндака, А. Розенберга, О. Сухомлинської та ін.
Василю Сухомлинському як особистості, окремим аспектам його
педагогічної спадщини присвятили свої праці дослідники як в Україні
(М. Антонець, І. Бех, В. Бондар, І. Зязюн, В. Кузь, О. Савченко,
М. Сметанський та ін.), так і за її межами (А. Борисовський, Б. Кваша,
М. Мухін, В. Риндак, С. Соловейчик та ін.).
Багатогранна педагогічна спадщина В. Сухомлинського стала
предметом численних дисертаційних досліджень, захищених в Україні, за
авторством Н. Безлюдної, Г. Бондаренка, А. Бика, В. Кіндрата, А. Луцюка,
І. Наливайко, Т. Остапйовської, О. Петренко, Л. Петрук, Л. Ткачук, О. Дуди
та ін.
Цінність дослідження освітніх ідей Василя Сухомлинського
зумовлена необхідністю упровадження кращих надбань національної
педагогічної спадщини в освітній процес Нової української школи.
Мета статті – проаналізувати філософську і науково-педагогічну
спадщину українського вчителя-творця Василя Сухомлинського. Розкрити
провідні ідеї його педагогічної системи, необхідність їх упровадження в
освітній процес сучасної початкової школи. Показати роль і місце
спадщини В. Сухомлинського у контексті Нової української школи, в
основу якої покладені ідеї самоцінності дитинства, створення безпечного
освітнього середовища для розвитку й самореалізації особистості, визнання
специфічних особливостей дитинства.
Виклад основного матеріалу. Спадщина В. Сухомлинського для
сучасного вчителя – неоціненне джерело знань, досвіду, мудрості, надійний
орієнтир у реалізації завдань Нової української школи. Сутність
педагогічної системи Василя Сухомлинського всебічно і ґрунтовно
розкрила академік О. Сухомлинська, яка акцентувала увагу на головних
ідеях педагога: любов до дитини; розвиток творчих сил кожної окремої
особистості в умовах колективної співдружності на основі етико-естетичних
цінностей, інтересів, потреб; культ природи, природа як найважливіший
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засіб виховання почуття прекрасного та гармонії; розробка демократичних
педагогічних засобів і методів навчання й виховання (повага, заохочення,
зосередження на позитивному, моральне покарання); звернення до
внутрішнього світу дитини, опора на її сили, внутрішні потенції, підтримка
й розвиток усього здорового в особистості; розвиток ідеї «радості
пізнання»; демократизація структури управління освітнім процесом у школі
[Сухомлинська, 2003: с. 8].
Ідеї та досвід видатного педагога набувають сьогодні нового
звучання в умовах реформування шкільної освіти України, провідною
метою якої є підвищення якості освіти.
Започаткована і впроваджена у Павлиській школі педагогічна
система Василя Сухомлинського, у центрі якої є особистість дитини як
самоцінність і мета освітнього процесу, також була спрямована на «якісно
новий результат освіти та виховання дітей» [Сухомлинська, 2010: с. 7].
На думку О. Сухомлинської, провідними ідеями його педагогічної системи,
«виступають гуманізація, природовідповідність і демократизація всієї
життєдіяльності дитини» [Сухомлинська, 2010: с. 62].
У реалізації завдань Нової української школи саме початкова освіта
– перший і найважливіший етап у розвитку інтелектуальних можливостей,
формуванні творчих здібностей, самостійності учнів, фундамент, на якому
буде ґрунтуватися подальше засвоєння системи наукових понять. Тому
метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів,
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування
цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості [Державний
стандарт, 2018].
Новий державний стандарт початкової освіти ґрунтується на
визнанні талановитості дитини, а стратегія полягає в тому, щоб дати
можливість всім без винятку учням проявити свої здібності і весь свій
творчий потенціал. Підтвердження цього знаходимо у спадщині Василя
Олександровича, який писав: «У кожної дитини дрімають задатки якихось
здібностей…, щоб їх запалити, потрібна іскра [Сухомлинський, 1977: с. 343].
Тому одним із найважливіших завдань школи В. Сухомлинський вважав
розвиток здібностей дитини.
Важливим принципом Державного стандарту початкової освіти є
визнання цінності дитинства, права дитини на навчання через діяльність,
зокрема гру, що дасть можливість дітям розкрити свій творчий потенціал і
навчить їх вчитися.
На особливому значенні дитинства як найважливішому періоді
людського життя, справжнього, яскравого, самобутнього неповторного
життя, а не на періоді підготовки дитини до майбутнього, наголошував і
Василь Сухомлинський [Сухомлинський, 1977: с. 15]. Багато книг видатного
вченого було присвячено світові дитинства, про яке педагог писав:
«А дитинство, дитячий світ – це світ особливий. Діти живуть своїми
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уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у
них свої критерії краси, у них навіть своє вимірювання часу: в роки
дитинства день здається роком, а рік – вічністю» [Сухомлинський, 1977:
с. 8].
В. Сухомлинський глибоко відчував і розумів ту особливу роль,
яким природа наділила дитинство, як ніхто бачив і прагнув допомогти
побачити іншим цінність дитинства, його унікальність та відмінність від
життя дорослого саме у його здатності формувати безмежні резерви для
творчості та самовдосконалення особистості у роки зрілості.
У період дитинства гостро розвинена уява, дитина любить
фантазувати, творить, бо для неї не існує заборон, шаблонів, взірців, до яких
звикає доросла людина, вона відкрита до сприйняття незрозумілого,
цікавого, їй все хочеться знати, її все цікавить. Тому Василь Сухомлинський
вважав, що найпрекраснішою і найголовнішою емоцією дитини є «відчуття
таємниці» як «джерела справжнього знання», наголошуючи, що: «Сама суть
бажання знати – це тонке інтелектуальне почуття подиву перед таємницею,
що відкривається» [Сухомлинський, 1977: с. 544].
Сучасний учитель повинен пам’ятати, що розумовий розвиток
дитини, поштовх до дитячої творчості значною мірою залежить від того,
наскільки розвинуте це почуття в дитинстві. Педагог у початковій школі
через казку, гру, фантазію повинен відкривати перед дітьми світ, радість
буття і радість пізнання, адже під час гри діти вступають у спілкування з
однолітками, їх об’єднує спільна мета, зусилля до її досягнення, загальні
інтереси і переживання, виховувати цілеспрямованість і відповідальність.
Саме грі як провідній діяльності дітей у цей віковий період давав високу
оцінку і Василь Сухомлинський: «В грі розкривається перед дітьми світ,
розкриваються творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути
повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в
духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про
навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові
до знань» [Сухомлинський, 1977: с. 95].
Сучасна початкова школа повинна забезпечувати радість пізнання та
розвиток особистості, адже в цей період навчання формується характер
дитини, її мислення, мова, людина в дитинстві проходить «емоційну школу
– школу виховання добрих почуттів» [Сухомлинський, 1977: с. 61]. Розвиток
молодшого школяра, його взаємини з близькими, ровесниками, успіхи у
навчальній діяльності, становлення як особистості нерозривно пов’язані з
формуванням емоційної сфери, ціннісного ставлення до навколишнього
світу, що виражають почуття.
Ще Василь Сухомлинський стверджував, що середовище, яке оточує
дитину, – це передусім природа з її безмежним і невичерпним багатством
явищ, з величною, дивовижною і мінливою красою. Саме у природі – «вічне
джерело дитячого розуму». У процесі пізнання природи словом, поняттям
позначаються не лише предмети і явища, а й пахощі землі, аромат квітів,
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музика зеленого гаю, кольори веселки та відображення небесної блакиті у
водах річки, тобто вся палітра емоційно-ціннісного сприймання світу.
Червона калина і зажурена верба, ранкова зоря й вечірня заграва, весняна
неповторність барв і осіння щедрість полів, садів, лісу − все це треба
перетворювати у джерела думки, уроки мислення, засоби розвитку
особистості, виховання духовності дитини. Саме так пробуджується і
розвивається багатство власних переживань, почуттів, думок і прагнень
дітей. Тому сьогодні важливо у початковій школі, щоб перші наукові істини
учні засвоїли не за підручником, який часто гасить чуттєві враження,
обмежує уяву і фантазію, притупляє емоції, не завжди запалює іскорку
мислення, а з джерел природи, що сприяє цілісному розвитку особистості.
Саме на виховання почуттів у процесі засвоєння знань звертав увагу
Василь Сухомлинський, наголошуючи, що навчання повинно стати для
учня джерелом інтересу і духовного збагачення. Педагог в одному з розділів
книги «Серце віддаю дітям» писав: «Спостерігаючи протягом багатьох
років розумову працю учнів початкових класів, я переконався, що в періоди
великого емоційного піднесення думка дитини стає особливо ясною, а
запам’ятовування відбувається найінтенсивніше. Думка учня початкових
класів невід’ємна від почуттів і переживань. Емоційна насиченість процесу
навчання особливо сприймання навколишнього світу, – це вимога, що
висувається законами розвитку дитячого мислення» [Сухомлинський, 1977:
с. 46].
Новий зміст шкільної освіти, заснований на педагогіці партнерства,
формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в
суспільстві, зорієнтований на потреби учня в освітньому процесі і
забезпечує наскрізний процес розвитку та виховання, який формує цінності.
Вивчаючи педагогічну спадщину Василя Сухомлинського,
знаходимо ідеї сучасної комптентнісно орієнтованої освіти – особистіснодіяльнісної, результативної, яка змінює акцент на здатність особи до
практичних дій у певному контексті.
У свій час педагог визначив 12 найважливіших умінь і навичок, які
мали засвоїти учні Павлиської школи, щоб у них сформувалося свідоме
бажання отримувати знання упродовж усього життя:
– уміння спостерігати явища навколишнього світу;
– уміння думати – зіставляти, порівнювати, протиставляти,
знаходити незрозуміле, дивуватися;
– уміння висловлювати судження про те, що учень бачить, робить,
думає;
– уміння вільно, свідомо, виразно читати;
– уміння вільно, досить швидко і правильно писати;
– уміння виділяти логічно завершені частини в прочитаному,
встановлювати взаємозв’язок і взаємозалежність між ними;
– знаходити книжку з теми, що цікавить;
– знаходити в книзі матеріал з питань, які цікавлять;
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– уміння робити попередній логічний аналіз тексту в процесі
читання;
– уміння слухати вчителя і одночасно стисло фіксувати зміст
розповіді;
– уміння читати текст і водночас слухати інструктаж учителя щодо
роботи з текстом, з його логічними складовими;
– уміння написати твір – розповісти про те, що учень бачить навколо
себе, спостерігає [Сухомлинський, 1977: с. 567].
Ці уміння та навички і на сьогодні залишаються актуальними у
формуванні ключових компетентностей молодших школярів, адже
«…головне завдання початкової школи – навчити дітей користуватися
інструментом, за допомогою якого людина все життя оволодіває знаннями»
[Сухомлинський, 1977: с. 407].
Сучасна початкова школа повинна забезпечувати формування
здорового способу життя і створення умов для фізичного й
психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого
шкільного віку. У пошуках шляхів реалізації цього завдання вчитель
початкових класів може звертатися до спадщини Василя Сухомлинського,
який
теоретично
осмислив
і
практично
реалізував
модель
здоров’яформуючого, здоров’язбережувального, здоров’ярозвивального
середовища школи: «Я не боюсь ще й ще раз повторити: турбота про
здоров’я – найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості
дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність
знань, віра в свої сили» [Сухомлинський, 1977: с. 103]. За переконанням
педагога: «Турбота про людське здоров’я, тим більше про здоров’я дитини,
− це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил, не перелік
вимог до режиму, харчування, праця, відпочинок. Це насамперед турбота
про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил. Вінцем цієї гармонії
є радість творчості» [Сухомлинський, 1977: с. 109]. Тому учитель повинен
створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, у якому
розкривається потенціал особистості, а джерелом здоров’я кожної дитини є
радість.
Висновки. Успішна реалізація мети сучасної початкової школи
неможлива без глибокого вивчення і творчого впровадження у освітній
процес педагогічних ідей Василя Сухомлинського, що особливо актуально в
умовах Нової української школи. У спадщині педагога-гуманіста знаходимо
модель школи ХХІ століття, в основу якої покладені ідеї самоцінності
дитинства, створення здовов’язбережувального освітнього середовища для
розвитку й самореалізації особистості, визнання специфічних особливостей
дитинства і кожної дитини.
У педагогічних, публіцистичних і літературних працях,
учительському досвіді Василя Сухомлинського заходимо нові ідеї, які
потребують подальшого дослідження та упровадження у сучасну освіту.
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УДК 373-056.2/3:37.013/092
Лариса Ткаченко, Олена Хмельницька
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У РОБОТУ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У статті охарактеризовано поняття та мету інклюзивної освіти, особливості
створення інклюзивного освітнього середовища, забезпечення ефективності та якості навчання,
застосування форм, методів та технологій, які враховують індивідуальні можливості осіб з
особливими потребами.
Досліджено педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського - всесвітньо відомого українського
педагога-новатора, яскравого представника гуманістичної педагогіки, його ідеї стосовно
навчання дітей з труднощами у засвоєнні навчального матеріалу на рівні з однолітками.
Розкрито основні завдання, які ставив перед собою вчений у роботі з дітьми з особливими
освітніми потребами, зокрема збагачення інтелектуального та емоційного життя дітей, опора
на їх потенційні можливості, формування пізнавальних інтересів та використання творчої
ручної праці як важливого засобу розвитку.
У статті охарактеризовано важливі корекційні принципи, яких дотримувався
В.О. Сухомлинський у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, серед них: принцип
всебічного вивчення дітей; принцип особистісно-орієнтованого індивідуального підходу; принцип
диференціації; принцип гуманного підходу. Доведено головну демократичну ідею
В.О. Сухомлинського, що всі діти є цінними й активними членами суспільства.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивні технології, корекційні принципи, педагогічні ідеї
В.О. Сухомлинського, діти з особливими освітніми потребами, гуманізм, індивідуалізм,
дитиноцентризм.
The article describes the concepts and goals of inclusive education, the peculiarities of creating
an inclusive educational environment, ensuring the effectiveness and quality of education, the use of
forms, methods and technologies that take into account the individual capacities of children with special
needs.
The pedagogical heritage of V.A. Sukhomlynsky world-famous Ukrainian teacher-innovator, a
vivid representative of humanistic pedagogy, his ideas for teaching children with difficulties in mastering
the educational material at the level with peers. In the heritage of V.A. Sukhomlinsky singled out the ideas
of child-centeredness and the individualization of instruction as ensuring the consideration of the special
needs of each child. The main tasks the scientist set himself in working with children with special
educational needs, in particular enriching the intellectual and emotional life of children, relying on their
potential opportunities, the formation of cognitive interests and the use of creative manual labor as an
important means of development are revealed.
The article describes the important correctional principles that VA Sukhomlinsky in his work with
children with special educational needs, among them: the principle of comprehensive study of children;
the principle of personal-oriented individual approach; the principle of differentiation; principle of
humane approach. It is proved, the main democratic idea of VA. Sukhomlinsky, that all children are
valuable and active members of society.
Keywords: inclusion, inclusive technologies, correctional principles, pedagogical idea of
VA. Sukhomlinsky, children with special educational needs, humanism, individualism, childcentrism.

Постановка проблеми. У процесі демократизації українського
суспільства неабиякого поширення набувають ідеї гуманізації освіти й
пріоритетів особистості. На зміну державоцентристській освітній системі, в
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якій головна мета визначалася як формування особистості за певними
еталонами і підпорядкування власних інтересів державним, а основною
ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, приходить так
звана дітоцентристська система освіти, в якій домінує орієнтація на інтереси
дитини, на задоволення її потреб.
Інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку в
загальноосвітній простір України як один з напрямів гуманізації всієї
системи освіти відповідає пріоритетам державної політики, що окреслені в
Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті й полягають
в: особистісній орієнтації освіти; створенні рівних можливостей для дітей та
молоді у здобутті якісної освіти; забезпеченні варіативності здобуття
базової або повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та
індивідуальних можливостей. Такі пріоритети державної соціальної
політики в Україні безпосередньо підкреслюються в організації,
функціонуванні й розвитку інклюзивної освіти.
Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів
інклюзії в суспільстві загалом. Бути інклюзивним – означає шукати шляхи
для всіх дітей бути разом під час навчання (включно з дітьми з
інвалідністю). Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою
освітньої програми, яка достатньо складна, але відповідає його здібностям.
Інклюзія враховує потреби, а також спеціальні умови за підтримки,
необхідної учню й педагогам для досягнення успіху.
Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими
потребами, потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме:
формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими
освітніми потребами, удосконалення нормативно-правової бази у
відповідності до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та
поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останнього
десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, С. Богданов, Г. Гаврюшенко,
Л. Виготський, В. Власова, А. Колупаєва, О. Кукушкіна, Н. Найда,
Н. Софій, І. Ярмощук та ін., присвячують свої праці дослідженням
проблеми залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх
закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм. Особливе місце
ця проблема займає у працях В. О. Сухомлинського.
Метою написання статті є дослідження та узагальнення
педагогічних ідей В.О. Сухомлинського щодо інклюзивного навчання дітей
з
особливими
освітніми
потребами,
використання
принципу
індивідуального підходу та гуманізму, створення комфортних умов для
навчання і виховання, формування толерантного ставлення батьків,
учителів та учнів до дітей з обмеженими можливостями тощо.
Виклад основного матеріалу. Інклюзивна освіта як сучасна
інноваційна тенденція сьогодні широко обговорюється у наукових колах
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теоретиками та практиками: медиками, психологами, логопедами,
дефектологами, реабілітологами, корекційними педагогами та іншими
фахівцями спеціальної педагогіки, батьками та громадськістю. Це пов’язано
з тим, що останнім часом спостерігається збільшення кількості дітей з
різними порушеннями розвитку, а також зі зміною ціннісних орієнтацій в
освіті, зміною освітньої парадигми на гуманістичну («освіта для всіх»,
«школа для всіх») [Колупаєва, 2007: с. 59].
До основних здобутків інклюзивного освітнього середовища варто
віднести: активне залучення осіб з особливими потребами у соціум, їх
адаптацію, соціалізацію, навчання, виховання та розвиток на благо
суспільства. Важливим аспектом інклюзивної освіти є забезпечення
ефективності та якості навчання, застосування форм, методів та технологій,
які враховують індивідуальні особливості осіб з особливими потребами.
Головною метою інклюзивного навчання і виховання є створення
умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження
людської гідності дітей з особливими потребами. Слід зазначити, що
основоположні засади інклюзивного навчання викладено в Саламанській
декларації, в рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами. У цьому
міжнародному документі наголошується, що «основним принципом
інклюзивного навчання є те, що всі діти мають навчатися разом у всіх
випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності
між ними» [Саламанская декларация, 2000: с. 9].
Питання як навчати дітей, які зі значними труднощами
оволодівають знаннями й уміннями, як виховати їх лагідними, добрими,
чесними, щирими, прищепити їм риси людинолюбства, завжди хвилювали й
хвилюють педагогів. Одним з яскравих представників гуманістичної
педагогіки, які радили безпосередньо впливати на кожну дитину, проникати
в її духовний світ, як навчати дітей з труднощами у навчанні в одному класі
зі здоровими однолітками, був В.О. Сухомлинський – всесвітньо відомий
український педагог-новатор.
Педагог радив відноситися до таких дітей душевно, толерантно,
шукаючи підходи до кожного школяра з метою забезпечення засвоєння ним
навчального матеріалу нарівні з усіма учнями. Великий гуманіст, Василь
Олександрович вбачав толерантність відносин між педагогом і учнем тоді,
коли діти, які зі значними труднощами засвоюють знання й оволодівають
уміннями, не полишені самі на себе, а «отримують щастя дитинства» в тій
мірі, що й їхні однолітки з типовим розвитком. На думку педагогагуманіста, загальна моральна атмосфера школи, дух поваги до людини
залежать від того, як навчають важких учнів. В.О. Сухомлинський
засуджував будь-які відступи від цього положення, пропагуючи
дитиноцентризм, людинолюбство, а любов до дітей розглядав як особливе
почуття, що неодмінно повинно бути притаманне кожному педагогу.
Великий дитинолюб, В.О. Сухомлинський з відкритою душею
підходив до кожного учня, усього себе, усе своє життя присвятивши учням.
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У його доброму серці знаходилося місце для кожного школяра. Недарма
одну із своїх праць він так і назвав: «Серце віддаю дітям».
Протягом
багаторічної
педагогічної
діяльності
Василь
Олександрович не направив жодного учня до спеціального закладу. Він
багато років наперед передбачив, що настане час, коли діти з
особливостями в розвитку навчатимуться в класі разом зі своїми здоровими
однолітками. Виступаючи на захист ідеї індивідуалізації у виховному
процесі, власним практичним досвідом довів, що немає двох однакових
дітей за мисленням, способами сприймання навколишнього світу. Кожну
дитину розглядав як особливий неповторний світ і наголошував, що
сформувати її особистість можливо лише за умови розуміння цього світу,
усіх його таємниць [Обережно: дитина.., 2008: с. 259].
Аналіз праць В.О. Сухомлинського свідчить про те, що майже в усіх
своїх роботах учений звертав особливу увагу на необхідність використання
принципу індивідуального підходу в роботі з дітьми з особливими
потребами. «Конкретна наша робота, – зазначав дослідник, – полягає у
необхідності знайти кожній дитині посильну розумову працю, доступні для
неї шляхи подолання труднощів, захопити її цікавою роботою, завдяки якій
вона могла б розвиватись інтелектуально».
«Духовне життя школи повинно бути настільки багатогранним, щоб
кожен знайшов поле для розкриття, ствердження своїх сил і творчих
здібностей. Зміст духовного життя полягає в тому, що в кожному вихованці
пробуджується його індивідуальна неповторність. Тільки там, де маленька
людина переживає відчуття гордості від того, що вона у чомусь досягла
видатних успіхів, виявила себе, – в індивідуальному духовному житті ми
бачимо те, що потрібно називати енергією думки. Радість розумової праці –
ось що стає доступним людині, якщо її духовне життя перейнято почуттям
оптимістичної впевненості у своїх силах, почуттям власної гідності», –
писав В.О. Сухомлинський [Сухомлинський, с. 240].
Важливого значення В. О. Сухомлинський надавав створенню
комфортних умов для навчання і виховання дитини, формуванню
толерантного ставлення батьків, учителів та учнів до дітей з обмеженими
можливостями, що є співзвучним із завданнями інклюзивної школи. Не
вживаючи терміна «особистісна орієнтація» та «інклюзія», у своїх працях
«Як виховати справжню людину», «Проблеми виховання всебічно
розвиненої особистості», «Сто порад учителеві», «Батьківська педагогіка»
та інших вчений відобразив основні принципи інклюзивної освіти.
В.О. Сухомлинський визначив завдання роботи з даною категорією
дітей: збагачення інтелектуального й емоційного життя учнів; використання
у роботі з важкими дітьми виразного, гострого, емоційно багатого слова;
опора на потенційні можливості дітей, їхній розвиток; формування в даної
категорії дітей пізнавальних інтересів та опора на них; використання
творчої ручної праці як важливого засобу розвитку. Водночас педагог
виділив важливі корекційні принципи, яких потрібно дотримуватися у
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роботі з важкими дітьми: принцип всебічного вивчення дітей (медикопсихолого-педагогічне вивчення дітей з перших днів навчання); принцип
особистісно-орієнтованого індивідуального підходу; принцип диференціації
(диференціація учнів за здоров’ям, здібностями, нахилами); принцип
гуманного підходу. Він одним з перших виступив на захист ідеї
індивідуалізації у навчальному процесі, переконливо доводячи, що немає і
не може бути двох однакових дітей за способами сприймання оточуючого
світу, особливостями мислення. За В.О. Сухомлинським кожна дитина – це
особливий неповторний світ і сформувати її як особистість можливо лише
за умови глибокого розуміння цього світу.
Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних
демократичних ідей – всі діти є цінними й активними членами суспільства.
Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей з
особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, членів родин та
суспільства в цілому. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному,
фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з
особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем
розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими
освітніми потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого
використання нових знань і вмінь. Взаємодія між учнями з особливими
освітніми потребами та іншими дітьми в інклюзивних класах сприяє
налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти
вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських
відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги.
Але така взаємодія досягається не відразу. Необхідний певний
адаптаційний період для звикання дітей один до одного. Як сприйме клас
дитину особливу, в якій треба відкрити цікавого товариша, з яким можна
займатися багатьма справами, аби тільки хоч якось допомогти, залежить від
педагогів, психологів. Тому постає завдання провести підготовчу
консультативно-роз’яснювальну роботу серед педагогічної, батьківської та
учнівської громадськості щодо створення інклюзивного учнівського
середовища в закладах освіти, позитивного клімату серед учнів, питання
значущості впровадження інклюзивної та інтегрованої освіти.
Говорячи про дітей, не треба забувати про вчителя, який працює в
інклюзивному класі. Неоднорідність контингенту у класі створює певні
проблеми, зокрема, учні, які добре навчаються, позбавляються можливості
просуватися у навчанні швидше; з іншого боку діти, які мають труднощі у
навчанні, перебувають у невигідних та несправедливих умовах конкуренції,
вони не отримують необхідної уваги. Гонитва за виконанням шкільної
програми не залишає місця для персональної роботи з учнями. Проте саме
такого підходу і вимагають діти з особливими потребами. Перед вчителями
постає складна моральна проблема: кому недодати уваги, часу. Не останню
роль грає і відсутність навчально-методичного забезпечення. Нестача
відповідних спеціалістів для роботи з дітьми даного контингенту позбавляє
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учителя можливості вчасно отримати професійну консультацію чи пораду.
«Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що в
неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у сто
разів
ніжнішим,
чуйнішим,
дбайливішим»,
–
стверджував
В. Сухомлинський.
Діти з порушенням розвитку потребують не лише співчуття, а й
допомоги, щоб стати повноправними членами суспільства, мати змогу
повністю соціалізуватися в наше сьогодення.
Сучасний учитель повинен вміло скеровувати здібності учнів у
потрібне русло; поважати дітей і бути розумно вимогливим до них;
розвивати самостійність (й особливо дітей з вадами психофізичного
розвитку) в усіх видах діяльності; бути завжди уважним до психічного
стану учня; довіряти і систематично перевіряти навчальну та іншу роботу;
поєднувати в собі діловий та емоційний характери відносин тощо.
Виховання дитини з особливостями психофізичного розвитку в
загальноосвітньому закладі вимагає об’єднання зусиль батьків, педагогів,
медичних працівників, психолога, учителя-логопеда, тобто створення такої
працюючої команди, яка би забезпечила дитині адекватні її стану умови для
розвитку. На жаль, не всі батьки розуміють важливість такої спільної
роботи, а також своєї ролі у вихованні особливої дитини. Тому головним
завданням спеціалістів закладу освіти під час взаємодії з батьками
«особливої» дитини є не тільки надання рекомендацій щодо виховання,
корекції, лікування дитини, а й створення таких умов, які би максимально
стимулювали родину до вирішення проблем.
Висновки. Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського
надзвичайно багата і змістовно насичена, проте в центрі кожного із його
досліджень знаходиться дитина як особистість із її духовним світом.
В. Сухомлинський наголошував, що виховання дітей, а зокрема з
особливими освітніми потребами, необхідна і важлива справа. Навчання і
виховання таких дітей – одна з найскладніших проблем суспільства, за
байдуже ставлення до якої доводиться розплачуватися дорогою ціною.
Педагог вважав, що діти з порушенням розвитку потребують не
лише співчуття, а й допомоги, щоб стати повноправними членами
суспільства, мати змогу повністю соціалізуватися, знайти своє місце у світі.
Педагогічні ідеї В. Сухомлинського наповнені гуманізмом, індивідуалізмом
у навчанні і вихованні дітей, особливою повагою і любов’ю до кожної
особистості.
Перспективою подальших розвідок є вивчення форм та технологій
роботи В. Сухомлинського у класах з дітьми з особливими освітніми
потребами, актуалізація їх на сучасному етапі реформування освіти.
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УДК 378.011.3-051:373.3.016:003-028.31 Сухомлинський
Марія Чабайовська
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПИСЬМА
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті йде мова про те, що в контексті становлення нової української школи
вчитель початкової ланки освіти повинен бути готовий до роботи в сучасних умовах. Указано,
що теоретичною та методологічною основою цього процесу є чинні державні документи: Закон
України «Про вищу освіту», Концепція педагогічної освіти «Нова українська школа», Державний
стандарт початкової загальної освіти, які націлюють на пошуки альтернативних моделей
організації навчання, науково-методичного супроводу освітнього процесу.
Розглядаються актуальні в наш час питання професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування графічних навичок письма молодших школярів як
складової початкового навчання. Рекомендовано застосовувати технології навчання письма
Василя Сухомлинського, зокрема асоціативно-порівняльний метод, а також авторську методику
письма як у початковій школі, так і в педагогічних закладах вищої освіти в процесі засвоєння
курсів: «Методика навчання письма» і «Технології вивчення освітньої галузі «Мови і літератури».
Ключові слова: якість освіти, професійна підготовка, майбутні вчителі початкової
школи, компетентнісний підхід, дидактичні принципи, інноваційні технології навчання письма,
технологія навчання письма Василя Сухомлинського, асоціативно-порівняльний метод,
педагогічна технологія «Росток», навички письма.
The article covers the issues of development of new Ukrainian school and touches upon the
teacher who has to be ready to work in modern conditions. The acting state documents constitute the
theoretical and methodological basis of this process: Constitution of Ukraine, State National Program
«Education» («Ukraine in XX century»), National Doctrine of Development of Education in Ukraine in
XXI Century, Comrehencive Program «Vchytel», the law of Ukraine «On Education», the law of Ukraine
«On Higher Education», Concept of Language Education, Concept of State Standard of the Beginning
Education, Strategy of National and Patriotic Education of Children and Youth for 2016-2020, Concept
of National-Patriotic Education for Children and Youth, Concept of Pedagogical Education «New
Ukrainian School». These documents are oriented on search for the alternative models of organization of
education.
It is stressed that in new version of State Standard of the Beginning Education the key priority
is communicational – free skill in state language, which means - the skill to express thoughts, feeling in
oral and in written way and readiness to use state language as native in different life situations. Thus, it
is important to form in young pupils graphic competency as an inevitable part of communication
competency. It is mentioned that the usage of rich heritage of Vasyl Sukhomlynskyi is a rather important
issue, who was outstanding educator and children writer.
There were explored modern issues of professional training of future teachers of the beginning
school regarding forming graphic skills of writing for young pupils as a key part of the beginning
education. Based on the analysis of psychological and pedagogical and methodological literature it is
stated that the problem of professional training of future teachers of the beginning school regarding the
writing study has not been the subject of separate study in the Ukrainian linguistic didactics yet. It is
recommended to use the technology of reaching writing by V. Sukhomlynskyi in particular association
and comparative method as well as author methodology of writing at the stage of study of writing in the
beginning school.
Aiming at professional training of the future teachers of the beginning school regarding the
writing teaching it is proposed to use a set of methodological recommendations regarding usage of the
given materials in the pedagogical establishments of the higher education establishments in the process
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of the following cources: Methodology of Writing Teaching and Technics of Study of Education Sphere
«Language and Literature».
Keywords: quality of the education, future teachers of the beginning school, approach of
competency, didactic principles, innovation technologies of teaching writings by V. Sukhomlynskyi,
association-comparative method, pedagogic technology «Rostok», writing skills.

Постановка проблеми. Інтеграція України у світовий та
європейський простір ставить перед закладами вищої освіти завдання
підготувати високопрофесійних спеціалістів усіх галузей, здатних
працювати в умовах інноваційного середовища. Якість освіти – це
відповідність результатів навчання вимогам, установленим законодавством,
відповідним стандартом освіти та / або договором про надання освітніх
послуг [Закон України…, 2017 : с. 1].
З точки зору держави якісною є така освіта, яка забезпечує
геополітичну та економічну конкурентноспроможність та інноваційний
розвиток суспільства, держави і особистості [Банах, 2017 : с. 9].
За таких обставин зростають вимоги до фахової підготовки
майбутніх педагогів у закладах вищої освіти, яка має забезпечити високі
рівні володіння студентами мовленнєвими і немовленнєвими засобами
педагогічного впливу, соціальну переорієнтацію, вміння встановити
педагогічний контакт [Матвієнко, 2009 : с. 6].
Теоретичною та методологічною основою цього процесу є чинні
державні документи: Конституція України, Державна національна
програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна доктрина
розвитку освіти України у ХХІ столітті, цільова комплексна програма
«Вчитель», Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту»,
Концепція мовної освіти в Україні, Державний стандарт початкової
загальної освіти, «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки «Концепція національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», Концепція педагогічної освіти «Нова
українська школа», які націлюють на пошуки альтернативних моделей
організації навчання [Чабайовська, 2018 : с. 383].
У новій редакції Державного стандарту початкової освіти
обґрунтовано вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів
освіти, які визначаються з урахуванням компетентнісного підходу,
спрямованого на формування та розвиток ключових і предметних
компетентностей.
Серед ключових компетентностей першою є комунікативна –
«вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і
письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано
пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова,
усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного
самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних
життєвих ситуаціях» [Державний стандарт…, 2018 : с. 1]. Тому важливо
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сформувати в молодших школярів графічну компетентність як складник
комунікативної компетентності.
У зв’язку з цим неоціненне значення має використання в освітньому
процесі сучасної вищої та початкової шкіл багатогранної спадщини Василя
Сухомлинського – видатного педагога, заслуженого вчителя України,
дитячого письменника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній
лінгводидактиці є ряд наукових розвідок з методики навчання письма у
початковій школі. Методика навчання письма – об’єкт дослідження
багатьох науковців: К. Ушинського, М. Корфа, В. Сухомлинського,
І. Кирея, М. Вашуленка, О. Савченко, Н. Скрипченко, В. Бадер, А Богуш та
ін.
Розробкою методики навчання письма в цілому, а також питанням
визначення й упорядкування умов становлення навички письма, зокрема,
займалися такі вчені і методисти, як Н. Боднар, А. Заїка, О. Прищепа,
В. Трунова, І. Цепова та ін. [Чабайовська, 2018: с. 384].
Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи до навчання письма досі не була предметом спеціального
дослідження у вітчизняній лінгводидактиці. Крім поодиноких статей
(В. Трунова, І. Цепова та ін.) та загальних рекомендацій, викладачевісловеснику нічим керуватися в роботі [Чабайовська, 2018: с. 385].
Мета статті – розкрити питання підготовки майбутніх учителів
початкової ланки освіти до використання досвіду Василя Сухомлинського
про навчання письма молодших школярів, зокрема, подати методичні
рекомендації щодо застосування наведених матеріалів у педагогічних
закладах вищої освіти в процесі засвоєння курсів: «Методика навчання
письма», «Технології вивчення освітньої галузі «Мови і літератури».
Виклад основного матеріалу. Формування графічних навичок,
техніки письма молодших школярів – важлива складова початкового
навчання. Навчити їх писати каліграфічно не менш важливо, ніж навчити
читати, грамотно писати, рахувати.
У навчанні письма потрібно робити акцент на використанні
ефективних педагогічних технологій і таких дидактичних принципів, як
гуманістичний характер освіти, вільний розвиток особистості; пріоритет
розвивального навчання та виховання; доцільність запровадження в
освітньому процесі інноваційних форм, методів та прийомів; творча
діяльність; розвиток в учнів саморефлексії та рефлексії.
Педагогічна технологія в загальнопедагогічному розумінні
характеризує цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами
навчання. Окремо предметна педагогічна технологія – сукупність методів і
засобів для реалізації визначеного змісту навчання в межах одного предмета
(методика викладання предмета). Персонал-технологія присутня в досвіді
педагогів-новаторів [Еволюція поняття…, с. 1].
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Інновації (від англ. innovation – нововведення, новація) – це зміни
всередині системи. У педагогічній інтерпретації інновації означають
нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток (перебіг) і
результати навчально-виховного процесу.
Треба однак застерегти від перекручень, без яких не обходиться
перегляд будь-якої ідеї і впровадження нововведень. Інноваційну педагогіку
часто називають альтернативною до традиційної. З цим важко погодитися
хоча б з найпростіших міркувань: адже не зникають ні класи, ні вчителі, ні
зміст, ні підручники. Де ж тут альтернатива? Якщо педагогічна система
залишається, то мову можна вести тільки про її вдосконалення. Вчительноватор обов’язково спирається на відомі йому теорії навчання, бере на
озброєння те, що допомагає йому в роботі, вносить зміни, корективи,
доповнення.
Підвищені результати освітнього процесу досягаються в результаті
використання нерозкритих і незадіяних можливостей системи [Підласий,
1998: с. 3].
Навчання правильного, каліграфічного письма – процес складний і
тривалий. Учителю слід ураховувати вікові, фізіологічні й психологічні
особливості шестирічних здобувачів освіти, шукати нові підходи до
формування в них графічних навичок. Тому застосування досвіду Василя
Сухомлинського з проблем навчання письма має неоціненне значення.
Свої перші педагогічні праці – «Ще раз про грамотність і культуру
мови» (1945), «Як ми перебудовуємо викладання мови» (1951), «Навчання
мови в 1–4 класах» (1952), «Попередження орфографічних помилок в I–IV
класах» (1952), «Мовчазне читання і письмо у початкових класах» (1953),
«Навчання мови в початкових класах середньої та семирічної школи» (1953)
тощо – він присвятив проблемам навчання в початковій школі, зокрема ролі
рідної мови, яка функціонує в писемній та усній формах, для становлення
особистості дитини.
«Найважливіше завдання початкової школи, – констатував Василь
Олександрович у головній книзі свого життя «Серце віддаю дітям», – дати
учням певне коло міцних знань і вмінь. Уміння вчитися включає в себе ряд
умінь, пов’язаних з оволодінням знаннями: вміти читати, писати,
спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати свою
думку. Ці вміння є, образно кажучи, інструментами, без яких неможливо
оволодіти знаннями» [Сухомлинський, 1973: с. 99]. Отже, видатний педагог
розглядав процес формування вміння писати як загальнопедагогічну
проблему.
У праці «Серце віддаю дітям» видатний педагог присвятив проблемі
навчання грамоти окремий розділ під назвою «Як ми вчилися читати і
писати».
«Я уже не один рік думав, – писав В. Сухомлинський, – якою
трудною, нецікавою справою для дитини стає в перші дні її шкільного
життя читання і письмо». І сам же констатував, що процес навчання
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читання і письма буде легшим при умові, якщо грамота стане для дітей
яскравим, захоплюючим шматком життя, сповненим живими образами,
звуками, мелодіями. Те, що дитина повинна запам’ятати, перш за все
повинно бути цікавим [Сухомлинський, 1973: с. 75].
Він вважав, що навчання грамоти потрібно тісно пов’язувати з
малюванням. У зв’язку з цим ефективним для формування графічної
навички письма та розвитку зв’язного мовлення є прийом створення
альбома «Наше рідне слово». У «подорожі» до джерел слова ми йшли з
альбомами і олівцями. Я малюю стеблину трави, квітку настурції, сонце і
краплі роси. Діти теж малюють. Ці букви нагадують їм сонце, краплинки
роси. Читаємо букви-малюнки. Кожна дитина по-своєму малює літери,
передаючи в намальованому свої уявлення про навколишній світ.
Під картинками ставимо підпис: «Роса».
– Це крапля роси висить на стеблинці трави, – так Сергійко уявляє
букву Р. Діти перегнули стеблину – і вийшла літера Л. Хтось повторював ці
букви-малюнки на піску, хтось сплів слово із стебел трави. Кожна літера
щось нагадувала дітям : наприклад, у букві Ж вони побачили жука в той
час, коли він намагався злетіти.
Йшли дні і тижні, ми робили все нові й нові «подорожі» до джерел
живого слова. Особливо цікаве було знайомство з словами: село, бір, дуб,
верба, ліс, дим, крига, гора, колос, небо, сіно, гай, липа, ясен, яблуня,
хмара,курган, жолуді, листопад.
Весною ми присвячували «подорожі» словам: квіти, бузок, конвалія,
акація, виноград, ставок, річка, озеро, галявина, туман, дощ, гроза, зоря,
голуби, тополя, вишня. В альбом «Наше рідне слово» кожного разу
малювала свою картинку та дитина, в якої слово пробуджувало
найяскравіші уявлення, почуття, спогади. Ніхто не залишався байдужим до
краси рідної мови. Уже до весни, тобто місяців через 8 після початку нашої
роботи, діти знали всі букви, писали слова і читали» [Сухомлинський, 1973:
с. 77-80].
Зважаючи на те, що в молодших школярів конкретно-образне
мислення, Василь Сухомлинський рекомендував використовувати прийом
знаходження схожості букв із предметами навколишнього світу. «Схожість
букв із предметами навколишнього світу – це по суті фантазія, казка,
творчість дітей» [Сухомлинський, 1973: с. 80].
Цей прийом вдало застосувала І. Цепова у навчально-методичному
посібнику «Мої перші літери: Зошит з письма для 1 класу» [Цепова, 2009:
с. 16]. Вона запропонувала вірші та малюнки предметів навколишньої
дійсності, на які подібні всі літери українського алфавіту. Наприклад,
велика буква «О» схожа на кульку, а мала «о» – на огірок:
Кульку я надув червону
І у небо відпустив.
В синім небі нову букву
Я побачив і зрадів.
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о – зелений огірок –
Овоч соковитий.
Жовтих безліч пелюсток,
Вусик є завитий.
Асоціації з побаченим допоможуть першокласникам краще, швидше
запам’ятати накреслення кожної великої і малої літери, підвищить інтерес
до уроків письма [Педагогічні технології, 2014: с. 73-74].
Застосування
асоціативно-порівняльного
методу
письма
відображено в авторській методиці, розробленій та апробованій у рамках
педагогічної технології «Росток» М. Чабайовською, доцентом кафедри
української мови та методики навчання в початковій школі факультету
педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, та М. Кальчук,
учителем початкових класів Української ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Київської
області, заслуженим учителем України, й поданій у таких методичних
посібниках: [Кальчук, Чабайовська, 2017].
У вищенаведених посібниках передбачено завдання на:
– порівняння літер - друкованих і рукописних або писаних у межах
групи (всі малі та великі літери поділено на групи за подібністю елементів:
методика М. Чабайовської);
– знаходження елементів і букв у предметах, явищах навколишньої
дійсності та наведення на малюнках їх контурів (наприклад: мала літера «г»
«заховалася» на малюнку лебедя з вигнутою шиєю);
– «оживлення» на малюнку літер, перетворивши їх на істот за
власним задумом тощо.
Технологію навчання письма Василя Сухомлинського, зокрема
асоціативно-порівняльний метод, а також авторську методику письма
пропонуємо застосовувати в педагогічних закладах вищої освіти в процесі
засвоєння курсів: «Методика навчання письма» і «Технології вивчення
освітньої галузі «Мови і літератури» як на лекційних, так і на практичних та
лабораторних заняттях. Наприклад, у змісті програми нормативної
навчальної дисципліни «Методика навчання письма» підготовки бакалаврів
(галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта», напрям підготовки – 6.010102
«Початкова освіта», спеціальність – «Початкова освіта») передбачено
вивчення питання «Інноваційні технології навчання каліграфічного письма
у початковій школі», де, зокрема, рекомендуємо знайомити майбутніх
учителів із педагогічними технологіями В. Сухомлинського, М. Монтессорі,
Ш. Амонашвілі, Є. Потапової та ін. [Чабайовська, 2013: с. 17].
Висновки. Як показує досвід, використання технології навчання
письма Василя Сухомлинського, зокрема асоціативно-порівняльного методу
на уроках навчання грамоти в 1 класі, сприяє швидкому засвоєнню
конфігурації виучуваних літер, формує в молодших школярів зоровий образ
букв, розвиває в них спостережливість, робить складний процес навчання
письма легким і цікавим. Отже, ідеї видатного педагога сучасні та
актуальні, набувають нового значення в умовах реформування освіти
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України. Уся його педагогічна діяльність переконує, що освітній процес
повинен відбуватися заради щастя дитини.
Перспективи досліджень вбачаємо в подальшому вивченні
ефективних педагогічних технологій письма та впровадження їх у практику
педагогічних закладів вищої освіти, а також початкової школи.
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УДК 37.013(092):37.014.3)06(477)
Ольга Шапран
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ
ПАРТНЕРСТВА В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ РОБОТИ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто основні положення педагогіки партнерства В. Сухомлинського, а
саме: навчання у «школі під блакитним небом»; проведення засідань науково-педагогічної ради
або психологічного семінару, присвячених виключно дитині; використання методу стимулювання
до нового успіху як розкриття задатків і здібностей школярів; педагогічне керівництво
самовихованням; виховання у дітей душевної чутливості, чуйності до горя та страждань інших
людей; положення про гармонію інтересів особистості і колективу; ідея про подолання
негативних впливів на учнів і створення простору для позитивних впливів; виключення примусу з
арсеналу сучасних педагогічних методів. Визначено сучасні форми партнерської взаємодії в новій
українській школі (перегляд вчителями і батьками уроків педагогів-гуманістів, моделювання
життєвих ситуацій та їх самоаналіз, цікаві розповіді, відверта бесіда, діалогове спілкування,
незалежна експертна оцінка, заохочення творчих успіхів, авансування успіху учнів, особистий
приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо).
На основі вивчення творчої спадщини В. Сухомлинського сформульовано поради вчителям щодо
організації діалогового спілкування школярів на партнерській основі.
Ключові слова: педагогіка партнерства, гуманістична теорія В. Сухомлинського, нова
українська школа, форми партнерської взаємодії, діалогове спілкування, інтерактивні методи,
фази проведення діалогу, поради вчителям.
The article deals with the main provisions of the pedagogy of V. Sukhomlynsky's partnership,
namely: studying in a "school under a blue sky"; holding meetings of a scientific-pedagogical council or
a psychological seminar devoted exclusively to a child; use of the method of stimulation to a new success
as the disclosure of pupils' skills and abilities; pedagogical guide for self-education; raising children's
emotional sensitivity, sensitivity to grief and suffering of other people; the position on the harmony of the
individual and the collective interests; the idea of overcoming negative impacts on pupils and creating
space for positive influences; the exclusion of coercion from the arsenal of modern pedagogical methods.
The present forms of partnership interaction in the new Ukrainian school are determined (teachers 'and
parents' views of the lessons of humanist educators, modelling of life situations and their self-analysis,
interesting stories, frank conversation, dialogue communication, independent expert assessment,
encouragement of creative successes, advance of pupils’ success, personal example, meetings with
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interesting people, common socially useful affairs, charity events, etc.). In the article it is formulated
advices to teachers on the organization of dialogue communication between schoolchildren on a
partnership basis, which are based on the study of the creative heritage of V. Sukhomlynsky
Keywords: partnership pedagogy, V. Sukhomlynsky's humanistic theory, a new Ukrainian
school, forms of partnership interaction, dialogue communication, interactive methods, dialogues phases,
advice for teachers.

Постановка проблеми. Сьогодні в умовах глобалізаційних змін в
суспільстві акцент робиться на модернізації української освіти. Досвід країн
Європи (Великої Британії, Польщі, Франції, Чехії, Швеції та ін.) свідчить
про суттєвий вплив освітніх реформ на розвиток економіки та
конкурентоспроможність освіти на міжнародному рівні. Розв’язання цієї
проблеми передбачає докорінні та системні реформи, починаючи із
загальної середньої освіти до вищої школи. Ряд останніх нормативних
документів – Закон «Про вищу освіту» (2014), Закон «Про освіту» (2017)
націлені на зміни змісту і структури освіти, системи управління, державного
фінансування, нормативно-правового забезпечення освіти. Модернізація
освітньої галузі здійснюється поступово: від школи – до вишу. Особлива
увага відводиться реформуванню змісту загальної середньої освіти, що
передбачає розроблення принципово нових державних стандартів загальної
середньої освіти на компетентнісному та особистісно-орієнтованому
підходах. Першим кроком у цій роботі стало затвердження Кабінетом
міністрів України Державного стандарту початкової освіти, що почне діяти
з 1 вересня 2018 року. У його розробці був використаний досвід семи країн
світу (Ірландії, Канади, Сінгапуру, Польщі, Фінляндії, Франції, Шотландії).
Зазначений стандарт ґрунтується на Рекомендаціях Європейського
Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про основні компетентності
для навчання протягом усього життя».
Крім того, також розроблена Концепція реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на період до 2029 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. Великого значення в
Концепції набуває аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками
освітнього процесу (вчителями, учнями і батьками). Характеристика цього
аспекту Концепції починається з чудового висловлювання знаменитого
педагога, класика вітчизняної педагогічної науки В. Сухомлинського,
сторіччя народження якого святкує у цьому році українська і світова
спільноти. Сучасна педагогіка партнерства ґрунтується на ідеях, які
пропагував В. Сухомлинський: про гуманність, ціннісне відношення до
дитини, забезпечення їй права на власну гідність і повагу; визнання
пріоритетності суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчальному процесі.
В основі педагогіки партнерства знаходиться зацікавлене спілкування,
взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, інтенсифікація
впровадження у навчальний процес активних методів навчання, розвиток
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ініціативи, самостійності та громадської активності школярів для їх
успішної самореалізації в особистому житті.
Використання в сучасній Концепції нової української школи
педагогіки партнерства на ідеях В. Сухомлинського є знаковим, бо доводить
не тільки її актуальність, але й наступність розвитку з урахуванням реалій
сьогодення. Особливої уваги набуває знайомство вчителів з теоретичними
засадами гуманістичної педагогіки, яскравим представником якої є
В. Сухомлинський (1918–1970 рр.). Творчість В. Сухомлинського увійшла
помітною сторінкою до історії вітчизняної педагогічної думки, його наукові
праці й учительський досвід значно вплинули на вітчизняну школу,
збагатили педагогіку України новими гуманістичними положеннями та
ідеями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання педагогіки
партнерства та теоретичних положень В. Сухомлинського в новій
українській школі сьогодні розглядаються такими науковцями як Н. Бібік,
І. Большакова, Ю. Найда, О. Онопрієнко, М. Пристінська, Н. Софій,
О. Заболотська, Г. Пивоварова, О. Хомич, І. Ящук та ін. Науковці
визначають основні ідеї гуманістичної теорії В. Сухомлинського, доводять
прогресивність його ідей у новій українській школі.
Мета статті – дослідити теоретичні положення педагогіки
партнерства В. Сухомлинського в ракурсі її ефективного використання у
новій українській школі, в частості, при проведенні діалогічного
спілкування учнів. Завданнями, які окреслені в статті, є створення нової
педагогічної етики партнерських відношень, заснованої на взаєморозумінні,
взаємоповазі та творчому співробітництві її учасників; визначення сучасних
форм і методів розвитку партнерських взаємовідношень між школярами,
вчителями і батьками в сучасній школі.
Виклад основного матеріалу. Погоджуємося з І. Ящук, що
«партнерство» являє собою взаємодію різноманітних суб’єктів, учасників
певної діяльності. Прикладом налагодженого партнерства є досвід
діяльності,
особливості
навчально-виховного
процесу
школи
В. Сухомлинського. «Введення» дитини у навколишній світ успішно
здійснював видатний педагог через незвичайну «школу під блакитним
небом», яка була школою природи і чуттєвого, емоційного, конкретного
сприйняття світу, формування мислення, вміння міркувати, оцінювати,
створювати образи [Ящук, 2014: c. 177]. Автор доводить, що така
організація діяльності школярів на основі партнерства В. Сухомлинським
сприяла всебічному вихованню дітей, їх самореалізації.
Основним аспектом педагогіки партнерства В. Сухомлинського є
проблема врахування індивідуальних особливостей дітей у процесі навчання
та різних видів діяльності. Василь Олександрович звертав увагу на
розкриття задатків, здібностей, нахилів дітей, урахування особливостей їх
інтелекту, мислення, інтересів, захоплень тощо. Заслуговує на увагу
вивчення індивідуальних особливостей дітей В. Сухомлинським і
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педагогічним колективом Павлиської середньої школи, яку він очолював як
директор. Вивчення дитини в сім’ї і школі було поставлено на наукову
основу. Два рази в місяць (по понеділках) проводилися засідання науковопедагогічної ради або психологічного семінару, присвячені виключно дитині
[Сухомлинський, 1980: c. 59]. В. Сухомлинський вважав, що розвиток
індивідуальних здібностей є живим, рухливим процесом. Задатки, як і
здібності, багатогранні, і школяр через деякий час може досягати більшого
успіху в іншій справі [Сухомлинський, 1980: c. 142]. Науковець у досвіді
своєї практичної роботи ефективно використовував метод стимулювання
до нового успіху як розкриття задатків і здібностей школярів. Партнерські
відносини між учнями і вчителями полягали в тому, що вихованцю
педагоги допомагали почати роботу заново, якщо вона не вдалася з першого
разу, при другій невдачі – радили підійти до справи з іншої сторони,
підказували, як це треба зробити [Сухомлинський, 1980: c. 143-144]. Тільки
завдяки спрямованій, клопіткій роботі школярів разом з вчителяминаставниками діти розвивали свої здібності, вчилися долати труднощі.
Однак, виховання індивідуальності реалізувалося за допомогою
вчителя-наставника в теоретичних підходах В. Сухомлинського для
переходу у формат самотворчості вихованця, здатності до самоосвіти,
«самовиховання». У праці «Сто порад учителю» вчений наголошував: «За
самим своїм їством самовиховання передбачає віру людини в людину,
звернення до честі та гідності особистості. Педагогічне керівництво
самовихованням – це, перш за все, відношення між педагогом і вихованцем,
які пронизані глибокою взаємною вірою у добрі наміри [Сухомлинський,
1979: c. 642]». Отже, самовиховання є результатом виховної діяльності не
тільки конкретної особистості, але й інших людей, які сприяють цьому
процесу на партнерській основі.
В. Сухомлинський багато уваги приділяв вихованню душевної
чутливості, чуйності до горя та страждань інших людей. При цьому
зазначав, що потрібно дітей навчати «оволодівати мовою почуттів. Ми
вчимо взаємному людському проникненню – так я називаю здатність
приймати до серця радості і біди іншої людини», – відмічав науковець
[Сухомлинський, 1980: c. 521]. Однак, як зазначає О. Заболотська, новим для
педагогіки є положення В. Сухомлинського про гармонію інтересів
особистості і колективу. Видатний педагог виступав проти
підпорядкування окремої особистості колективу, виключав будь-які форми
конформізму: «як всі, так і я», «колектив завжди правий» тощо. Колектив,
на його думку, виступав дійовою силою лише тоді, коли особа вкладала
сили своєї душі в іншу людину, турбувалася про неї [Заболотська, 2008:
с. 60-64]. Лише взаємна довіра, авторитет особистості на підґрунті добрих
вчинків, збереження кращих традицій спілкування є запорукою створення
згуртованого колективу, вагомим стимулом для особистісного
саморозвитку кожного його члена. Отже, В. Сухомлинський не нівелював
індивідуальні особливості окремого індивіда в колективі, а підкреслював
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його виховну силу в процесі становлення особистісного світосприйняття та
розвитку рефлексії.
В. Сухомлинський писав, що найважливішою місією школи є
боротьба за людину, подолання негативних впливів і створення простору
для позитивних. «А для цього необхідно, щоб особистість педагога
здійснювала найбільш яскравий, дієвий і сприятливий вплив на особистість
учня [Сухомлинський, 1979: c. 449]». Педагог стверджував, що кожен, хто
вирішує присвятити своє життя вихованню людини, повинен бути
терплячим
до
дитячих
слабинок
[Сухомлинський, 1979: c. 452].
В. Сухомлинський закликав «з винятковою педагогічною мудрістю
ставитися до найрізноманітніших необачних дитячих вчинків, в яких – не
навмисне зло, а найчастіше забудькуватість, незнання або помилка
[Сухомлинський, 1979: c. 684]». На думку вченого, мудрість старшої людини
– матері, батька, вчителя проявляється в розумінні і з’ясуванні
спонукальних мотивів і причин дитячих проступків.
Основою педагогіки партнерства В. Сухомлинський вбачав у
виключенні примусу з арсеналу сучасних педагогічних методів. Так, у статті
«Виховання без покарань» вчений зауважував, що «учні нашої школи не
знають покарань. І насамперед тому, що джерелом їх дитячої радості є жага
створювати, радість робити людям добро [Сухомлинський, 1980: c. 365]».
Отже, бажання щиро допомагати людям, досягати успіху в різних справах,
розвивати власні здатності та задатки в співпраці з іншими, займатися
самовихованням і саморозвитком є основою педагогіки партнерства
В. Сухомлинського.
Концепція нової української школи вимагає і нової педагогічної
етики партнерських відношень, заснованої на взаєморозумінні, взаємоповазі
та творчому співробітництві вчителів та учнів. Колектив авторів (Н. Бібік,
І. Большакова, Ю. Найда, О. Онопрієнко, М. Пристінська, Н. Софій)
пропонують як інструменти педагогіки партнерства використовувати цікаві
й захоплюючі розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку,
заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими
людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи,
благодійні акції тощо [Нова українська школа, 2017: c. 17].
Шляхами забезпечення партнерської взаємодії сьогодні стає
перегляд вчителями і батьками уроків педагогів-гуманістів; моделювання
життєвих ситуацій та їх самоаналіз; авансування особистісного успіху
учнів; різноманітне спонукання до дії тощо. Партнерські взаємовідношення
між школярами встановлюються у навчальному процесі шляхом обміну
думками, враженнями, спільного вирішення проблемних ситуацій.
Основною формою партнерства в процесі навчання є діалог, який
передбачає активну взаємодію між його учасниками, бо спільна діяльність
потребує уміння домовлятися, відстоювати власну думку і приймати
самостійні рішення, узагальнювати погляди інших. Діалогічне спілкування
учнів на партнерській основі організовує вчитель, який виступає
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фундатором і гарантом якісного діалогу, ефективної роботи групи та
кожного учасника спільної діяльності.
Вчителю потрібно реалізувати декілька фаз роботи в процесі
проведення діалогу з орієнтацією на співпрацю учнів. Вивчення творчої
спадщини В. Сухомлинського дало можливість сформулювати поради
вчителям щодо організації діалогового спілкування школярів на
партнерській основі.
Фаза 1: постановка проблеми, актуальної для учнів із врахуванням
їх потреб та інтересів, міжособистісних зв’язків, встановлення контактів
всередині групи;
Фаза 2: мотивація учнів до участі в діалозі, стимулювання до
нового успіху, інтересу до діалогового спілкування у формі пропозицій,
підказок, побажань, прохань та заохочення школярів до активного
обговорення проблеми;
Фаза 3: організація діалогу, розвиток мислення і фантазії школярів
(бажано на природі); можливість вільного обміну думками без примусу та
нав’язування чужих ідей; оволодіння мовою почуттів; визначення
спільності позицій учасників діалогу; використання інтерактивних методів
навчання та орієнтація на партнерські взаємини та співпрацю в процесі їх
реалізації;
Фаза 4: визначення ефективності діалогу на уроці, спільний аналіз
проблем, які виникли під час його організації, з’ясування їх причин,
проведення корекційної роботи з учнями.
Отже, досягти високого результату діалогового спілкування
можливо завдяки заохоченню діяльності учнів, узгодженню дій та
комфортності їх роботи, впровадженню в освітній процес інноваційних
методів навчання, спільного аналізу різних проблем. Найбільш доречними
методами навчального діалогу є інтерактивні методи, що створюють
позитивну атмосферу на заняттях в процесі організації комунікації школярів,
сприяють формуванню позитивної мотивації навчальної діяльності.
Висновки. Багатоваріантність форм забезпечення педагогіки
партнерства передбачають залучення не тільки школи, але й родини та
громадськості до побудови освітньо-професійної траєкторії розвитку
кожної конкретної дитини залежно від її індивідуальних особливостей,
здібностей, потреб та інтересів. Нова українська школа змінює і роль
учителя: з керівника, джерела і контролера учнівських знань – на
дбайливого наставника, коуча, тьютора, модератора, що сприяє співпраці
школярів з дорослими на паритетній основі. Нова українська школа
орієнтована на особистісно зорієнтовану модель освіти, що на практиці
реалізує принцип дитиноцентризму. Для сприяння самореалізації кожного
учня як унікальної й неповторної особистості створюються комфортні
умови для його вільного розвитку, прояву творчості та самостійності.
Співпраця учителя і учнів, їх партнерство на уроках під відкритим
небом, можливість задовольняти основні міжособистісні потреби в процесі
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діяльності та спілкування, спільний процес творчих пошуків і відкриття,
створення ситуацій успіху, вивчення індивідуальних особливостей дітей,
розвиток їх здібностей, усвідомлення індивідуальної та групової
відповідальності – є основою педагогічної спадщини В. Сухомлинського.
Ці ідеї не втратили чинності в новій українській школі та визначають її
модернізацію на основі педагогіки партнерства.
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Ілона Ярова, Маргарита Козир
«КАЗКОВА КІМНАТА»: ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ
МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ (НА МАТЕРІАЛІ
ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)
У статті досліджено літературну спадщину Василя Олександровича Сухомлинського,
як цінний матеріал для засвоєння дітьми моральних та духовних засад, патріотизму та розвитку
критичного мислення; проаналізовано праці науковців з досліджень творчої та наукової спадщини
Сухомлинського; аргументовано вибір праці студентами; досліджено актуальність його
методики; описано участь студентів ІІ курсу, університету імені Бориса Грінченка у проекті
«Дитяча усмішка»; представлено подальший план дій щодо розвитку проекту; висвітлено
поняття «килимкові читання», розглянуто ефективність цього методу та досвід проведення
такого роду занять по всьому світі; зазначено масштабність проекту та залучених осіб;
описано проблематику та результативність проведених заходів; висвітлено мету проекту
«Дитяча усмішка»; представлено створення першого екземпляру збірки та обґрунтовано
актуальність саме формату «скрапбукінг».
Ключові слова: Дитяча усмішка, килимкові читання, літературна спадщина Василя
Олександровича Сухомлинського, осучаснення казок, гуманна педагогіка, скрапбукінг.
The article investigates the literary heritage of Vasily Alexandrovich Sukhomlinsky as a
valuable material for the moral and spiritual foundations of children, patriotism and the development of
critical thinking; the works of scientists on researches of Sukhomlynsky's creative and scientific heritage
are analyzed; the choice of labor is justified by students; the relevance of its methodology was
investigated; describes the participation of students of the second year, the Borys Grinchenko University
in the project «Children's Smile»; a further action plan for the development of the project is presented;
The concept of «carpet readings» is covered, the efficiency of this method and the experience of holding
such classes throughout the world are considered; indicated the scale of the project and the involved
persons; describes the problems and effectiveness of the activities carried out; the purpose of the project
«Children's Smile» is highlighted; It tells about the creation of the first copy of the collection and the
relevance of the «scrapbooking» format is substantiated.
This article is aimed at presenting the relevance of the literary heritage of Vasily
Alexandrovich Sukhomlinsky through the modernization of his tales, an important role in interactivity as
a way of establishing emotional contact with the child. We also consider the role of the book in the
process of personality formation.
The initiative group of students, having become acquainted with the legacy of Vasily
Alexandrovich and realizing the relevance of her issues, began to modernize his tales. Moreover, we
decided to issue a collection that would contain remaking tales of students and children, thus, engaging
children in literature. So, choosing Vasil Alexandrovich's works, after reworking and illustrating, we
decided to test them on children of the 3rd grade, schools of the I-III levels of the Obolon district, the city
of Kyiv, choosing the method of «carpet readings», which is known all over the world by its efficiency.
Keywords: Children's smile, carpet reading, literary heritage of Vasily Aleksandrovich
Sukhomlinsky, modernizing fairy tales, humane pedagogy, scrapbooking

Постановка проблеми. Спадщина Василя Олександровича
Сухомлинського змусила замислитися нас про дітей нового покоління.
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У сучасному світі, коли планшети, телефони, комп’ютери та ноутбуки
захоплюють пальму першості серед товарів, то почуття перетворюються у
смайлики і відходять на другий план. І хоча люди отримали безліч плюсів
від користування гаджетами: можливість миттєво зв’язуватися з іншими,
знаходити інформацію, не шукаючи велику кількість літератури в
бібліотеках, замовляти квитки, купувати речі, здійснювати банківські
операції та багато чого іншого, навіть, не виходячи з дому, проте отримали
вагомий мінус − духовний занепад. У першу чергу це стосується сім’ї, адже
проводячи багато часу, дивлячись в екран, батьки і діти віддаляються один
від одного, вони рідко або взагалі не читають разом і все рідше говорять
одне одному «Я тебе люблю». Більше того, висловити власний негатив для
них легше, ніж поділитися приємними почуттями.
Спираючись на зазначене вище, студенти 2 курсу Київського
університету імені Бориса Грінченка, Iнституту філології, якi навчаються за
освiтньою програмою «Українська філологія», побачивши цінність казок
Василя Олександровича Сухомлинського, які сповнені моралі, вирішили
донести її до сучасних дітей. Василь Олександрович жив у близьких до
природи умовах, які не завжди зрозумілі дітям сьогодення. Мало хто з дітей
знає, як копати картоплю чи полоти бур’ян. Так і зародилася ідея
переробити казки видатного педагога на сучасний лад. Відвідавши музей
Сухомлинського та познайомившись з його онукою Лесею Віталіївною та
донькою Ольгою Василівною, яких ми запросили до нашого творчого
дослiдницького колективу, ми почали працювати над проектом «Дитяча
усмішка», метою якого є донесення моральної основи казок Василя
Олександровича сучасним дітям.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усе життя Василь
Олександрович займався питаннями педагогіки та розробляв власні методи
виховання дітей. Педагогічний талант виявився надзвичайно рано, адже вже
в 17 років він став вчителем заочної школи, а в 30 – обiймав посаду
директора Павлиської середньої школи, де і пропрацював наступні 23 роки,
за які світ побачило безліч робіт як в науковій, так і в літературній галузі.
Все це завдяки безмежнiй любові до дітей, про що і свідчить назва його
найвідомішої праці – «Серце віддаю дітям».
Його спадщина надихала багатьох науковців на дослідження.
До таких належить і Василь Захарович Смаль, який високо оцінив гуманний
підхід В. Сухомлинського. На думку Василя Захаровича, педагогічна
практика Василя Олександровича, спрямована на виховання дітей через
казки, які хоч і коротенькі, але містять приклади з життя, що допомагають
передати дітям цінні моральні принципи. В. Сухомлинський справив
великий вплив на Василя Захаровича і ці та інші поради він описував у
своїй книзі «Як виховати справжню людину».
Олександра Яківна Савченко зверталася до спадщини Василя
Олександровича, щоб розкрити можливості патріотичного виховання
школярів через художні твори. Адже Сухомлинський був переконаний, що
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людина стверджується ще й як жива ланка у вічному ланцюзі поколінь.
Безліч його творів присвячено вихованню любові до Батьківщини та свого
роду. Олександра Яківна дiйшла висновку, що твори В. Сухомлинського, за
допомогою методики вдумливого читання та співпереживання доможуть
прищепити дитині розуміння про рідну країну, цінності людського життя,
ставлення до природи, близьких людей та дому. Праця з творами Василя
Олександровича у творчій формі дозволяє глибше проаналізувати твір та
засвоїти основну думку.
Ткаченко Григорій Миколайович дослідив авторську систему
Василя Олександровича у праці «Виховання школярів засобами слова у
творчій спадщині В. Сухомлинського», а також встановив творчі джерела
його поглядів на слово, як виховний засіб. Він зазначив, що значний вплив
на свідомість великого педагога справляли народні звичаї, традиції, а також
і твори тогочасних педагогів. Важливим є те, що Григорій Миколайович
визначив прозові літературні твори В. Сухомлинського як новаторський
внесок у проблему виховання школярів.
Отже, у вищезазначених працях відомих дослідників визначено, що
Василь Олександрович Сухомлинський вважав найкращим способом
закласти фундамент моральних та духовних цінностей дітям за допомогою
свідомого осмислення літературних творів. Він завжди засуджував подання
матеріалу аксіомою та її механічне зазубрювання. На його думку, діти мали
самостійно дiйти висновку, сформулювати власну точку зору, тому його
можна впевнено назвати педагогом гуманної поведінки з дітьми. Варто
зазначити, що Василь Олександрович не любив стандартні уроки в школі i
як тільки на вулиці ставало тепло, він разом iз дітьми проводив уроки на
дворі, де діти могли бути ближчими до природи.
Таким чином, літературна та наукова спадщина Василя
Олександровича Сухомлинського має неабияке значення і є актуальною на
сьогоднішній день.
Мета статті. Статтю спрямовано на донесення актуальності
літературної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського через
осучаснення його казок, важливу роль у проведенні інтерактиву як способу
встановлення емоційного контакту з дитиною. Ми дослiджуємо також роль
книги у процесі формування особистості.
Виклад основного матеріалу. Ініціативна група студентів,
ознайомившись зі спадщиною Василя Олександровича та зрозумівши
актуальність її проблематики, взялася осучаснити його казки. Більше того,
ми вирішили видати збірку, яка містила б перероблені казки студентів та
дітей, таким чином, зацікавивши дітей до літератури. Обравши твори
Василя Олександровича за основу, переробивши та проілюструвавши, ми
вирішили протестувати їх на учнях 3-А класу школи I-III ступенів №231
Оболонського району міста Києва. Урок пройшов на належному науковометодичному рівні у творчій формі. Діти малювали комікси, ставили сценки
та навіть створили власний діафільм. У процесі уроку кожна дитина була
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надзвичайно активною, ніхто не боявся висловлювати власну думку. Ми
зрозуміли, що діти таким чином дуже глибоко аналізують казки, виносять з
них ті моральні засади, які хотів донести Василь Олександрович.
На цьому справа не закінчилася і наступний захід ми вирішили
провести в цікавій формі «Килимкових читань» – нетрадиційнiй формi
уроку, коли діти сидять на килимках на підлозі у колі та читають казки,
обмiнюючись мiркуваннями. Цей метод допомагає дітям зблизитися,
відчути невимушену атмосферу, що дозволяє розслабитися та не боятися
висловлюватися. Цю форму проведення уроків широко використовують по
всьому світі, зокрема у Фінляндії та Америці. Більше того, сидячи на
килимку, діти можуть брати із собою м’які іграшки, сідати так, як їм зручно
або й зовсім встати та походити по класу. Діти не звикають до механічного
конспектування слів вчителя чи підручника, а навпаки, вчаться сприймати,
запам’ятовувати й усвiдомлювати інформацію на слух.
Отже, обравши такий метод проведення заняття, ми змову прийшли
до 3-А класу, у якому така форма проведення була абсолютно новою, але
спрацювала дуже ефективно. Важливим є те, що вчитель не стояв біля
дошки, а так само, як і діти, сидів у колі на килимку, що зближує його з
дітьми і руйнує стереотипне ставлення дітей до вчителя, як до керівника,
якого часто бояться. У класi ми розвісили малюнки дітей i студентів, щоб
створити творчу, невимушену та приємну атмосферу. Під час читання діти
по-дорослому осмислювали проблематику казок, висловлювали власне
ставлення до теми, наводили власнi приклади з життя. Часом діти
знаходили в казці такі проблемні питання, які навіть не бачили дорослі, що
свідчить про глибокий аналіз казок дітьми. Учнi також читали власнi казки,
після чого детально аналізували проблематику, головну ідею та робили
висновки. Такий вид обговорення, окрім детального осмислення
прочитаного та засвоєння моралі, розвиває критичне мислення, змушує
замислитися над своїм життям та навчитися аналізувати твори.
Захід пройшов дуже вдало, створена нами невимушена атмосфера
чудово вплинула на проведення читань. Діти зблизилися, навіть
найсором’язливіші наважилися висловитися, був проведений детальний
аналіз кожної казки, у процесі якого діти мали можливість повноцінно
засвоїти моральні висновки кожного твору.
Iдучи по стопам Василя Олександровича Сухомлинскього,
наступний захід унiверситетськi «Килимковi читання пiд блакитним небом»
– «Яблуні матері» – ми вирішили провести просто неба. У якостi гостя був
присутній ректор Київського університету імені Бориса Грінченка. Ці
читання були присвячені Всесвітньому Дню Матері, тож більшість дітей
прийшли за руку зі своїми матерями. У внутрішньому дворику закладу
вищої освiти вони мали можливiсть повторити досвід попередніх
«Килимкових читань», але вже під відкритим небом. Основною задачею цих
читань було донести до дітей важливість висловлення почуттів до своїх
мам, адже сучасні діти навіть соромляться виявляти власнi емоції. У ході
_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
153

Pedagogy

j

читань, вони разом iз матерями зачитували свої казки та висловлювали
думки щодо вчасного висловлення почуттів. Нами було охоплено також
тему смерті, адже кожен з нас може втратити найдорожчу людину в будьякий момент і треба бути готовим до цього, вибачитися і сказати «люблю»,
допоки є можливість. З цього приводу висловилася і донька Василя
Олександровича – Ольга Василівна і ректор Університету – Віктор
Олександрович. В обговоренні брала участь і вчителька 3-А класу Олена
Іванівна Терещенко, промова якої доторкнулася до душі кожного
присутнього.
На нашу думку, ми досягнули мети – усвідомлення дітьми
порушеної проблеми. Кожна дитина розкрилася під час читань, кожна
погодилася, що її мама – найкраща і треба цінувати її доки вона поряд. Всі
діти мали можливість сказати своїм матерям «я тебе люблю» та відчути
взаємну любов. Цей захід не лише дітям допоміг розчулитися, а й студенти
та викладачі змогли висловити свої почуття рідним людям. А в кінці, як
заповідав видатний педагог, що у своєму житті кожний має посадити
яблуню на честь матері, ми посадили дерева, прикрасивши їх стрічками.
Важко переоцінити важливість цих читань, адже ця тема дійсно є
актуальною серед сучасного покоління і не можна не звертати на неї увагу.
Наш проект створив умови в яких дитина, відкриваючи книжку,
потрапляє до кімнати казки, яка стає справжньою майстернею. Адже
усвідомлюючи, перероблюючи та ілюструючи казки, кожен виховує в собі
моральні та естетичні цінності. У першому кутку цієї кімнати знаходиться
«долина читання». Тут діти, читаючи казки Василя Олександровича під
блакитним небом, біля старого розлогого дубу під звуки природи,
потрапляють до чарівного світу казки, де разом із героями переживають
ситуації, що змушують замислитися. У другому кутку, на «килимку
обговорення», діти діляться власними враженнями, щоб дiйти висновку. Тут
і зароджується розуміння моральних проблем, які описуються в казці.
У наступному кутку розташовано невеличкий театр, де діти, осучаснюють
казки, які прочитали. Вони самі обирають героїв, популярних серед
однолiткiв, переінакшують ситуацію, яка знайома нинішньому поколінню,
але при цьому зберігають ту мораль, яку хотів донести Василь
Олександрович. І щоб закріпити результат, в останньому кутку розміщені
мольберти, фарби та олівці, де діти можуть проілюструвати свою казочку. У
цій кімнаті діти, переживаючи разом з героями події, на практиці
засвоюють духовний посил оригінальної казки, а процес осучаснення,
потребує від дитини глибокого аналізу початкового варіанту, що допомагає
їм самим, на основі пережитого досвіду співчування героям, а не
протрактованої батьками чи вчителями аксіоми, засвоїти мораль, яку вони,
виходячи з кімнати, забирають iз собою як цінний подарунок.
Отже, розвиток цього проекту є важливим для сучасної педагогіки,
для виховання дітей, які стануть Людьми з великої літери. Ми і надалі
плануємо розвивати наш проект і наступним у черзі є відкриття
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iнтерактивної «Сонячної галереї», де будуть розміщенні роботи студентів i
дітей, розвиватимемо сторінки у соціальних мережах із фотозвітами наших
заходів та цікавими лайфхаками для батьків та вчителів, а також хочемо
презентувати наш проект польським колегами, щоб залучившись їх
підтримкою, перекласти збірку польською мовою.
Також, ми вирішили зробити перший екземпляр збірки у форматі
«скрапбукінгу», адже такий формат допоможе привернути увагу дітей i
заохотити їх до праці, бо яскраве оформлення, цікаві розвороти для
маленьких письменників є зацікавлюючим фактором. На сьогодні, ця збірка
вже готова.
Висновки. Маємо надiю, що наша праця не залишиться
непоміченою і буде користуватися попитом серед учителів, батьків та дітей,
які будуть разом читати, обговорювати та осмислювати, пізнаючи цей світ у
чарівній кімнаті казки, як того і хотів Василь Олександрович
Сухомлинський. Варто зазначити, що істина, яку висловив Василь
Олександрович і досі лишається незмінною: «…читання в роки дитинства –
це передусім виховання серця, доторкання людського благородства до
потаємних куточків дитячої душі. Слово, що розкриває благородні ідеї,
назавжди відкладає в дитячому серці зернятка людяності, з яких
складається совість» [Сухомлинський, 1969: с. 74].
ЛІТЕРАТУРА
Сухомлинський, 1969 – Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / Василий Александрович
Сухомлинский. – К. : Рад. шк., 1969. – 248 с.
Ткаченко, 1999 – Ткаченко Г. М. Виховання школярів засобами слова у творчій спадщині
В. О. Сухомлинського: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1999. – 198 с.
Літературна спадщина…, 2016 – Літературна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело
патріотичного виховання молодших школярів / О. Я. Савченко // Педагогічний пошук. –
2016. – № 4. – С. 8–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_4_3.
Смаль, 1978 – Смаль В. З. Серце, віддане дітям (До 60-річчя з дня народження
В. О. Сухомлинського) / В. З. Смаль // Радянська школа. – 1978. – N 9. – С. 35-43.
Американські школи… – «Американські школи: читання на килимку, батьки на уроках і гавайські
танці» Катерина
Тищенко.
Режим
доступу:
https://life.pravda.com.ua/society
/2016/04/6/210429.

REFERENCES
Sukhomlynskyi, 1969 – Sukhomlynskyi V. A. Serdtse otdaiu detiam / Vasylyi Aleksandrovych
Sukhomlynskyi. – K. : Rad. shk., 1969. – 248 s.
Tkachenko, 1999 – Tkachenko H. M. Vykhovannia shkoliariv zasobamy slova u tvorchii spadshchyni
V.O. Sukhomlynskoho: Dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01. – K., 1999. – 198 s.
Literaturna spadshchyna…, 2016 – Literaturna spadshchyna V. O. Sukhomlynskoho yak dzherelo
patriotychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv / O. Ya. Savchenko // Pedahohichnyi
poshuk.
–
2016.
–
№
4.
–
S.
8–13.
–
Rezhym
dostupu:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_4_3
Smal, 1978 – Smal V. Z. Sertse, viddane ditiam (Do 60-richchia z dnia narodzhennia
V. O. Sukhomlynskoho) / V. Z. Smal // Radianska shkola. – 1978. – N 9. – S. 35-43.
Amerykanski shkoly… – «Amerykanski shkoly: chytannia na kylymku, batky na urokakh i havaiski
tantsi» Kateryna Tyshchenko. Rezhym dostupu: https://life.pravda.com.ua/society/
2016/04/6/210429/

_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
155

Pedagogy

j

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Багно Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»,
julijabaghno@gmail.com.
Bahno Yuliia – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor, Assistant Professor at
the Chair of Pedagogics SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University».
Балабуст Надія – кандидат педагогічних наук, декан факультету
управління та підприємництва Хмельницького кооперативного
торговельно-економічного інституту, nbalabust@gmail.com.
Balabust Nadiia – Ph. D in Pedagogy, dean of the Faculty of Management and
Entrepreneurship of Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic
Institute.
Деркач Валентина – директор НВК «Павлиська загальноосвітня школа ІІІІ
ступенів
–
ліцей
імені
В. О. Сухомлинського»,
suhomschool@ukr.net.
Derkach Valentyna – Director of VVS «Pavlyska Secondary School of I-III
Degrees V. O. Sukhomlynskyi Lyceum».
Довгопола Людмила – викладач кафедри теорії та методики професійної
підготовки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»,
bogysh@ukr.net, orcid.org/0000-0001-6407-332X.
Dovhopola Liudmyla – Teacher of the Department of Theory and Methodology
of Professional Education SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University».
Іваницька Олена – магістрантка педагогічного факультету спеціальності
«Образотворче мистецтво» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
vihola2015@gmail.com.
Ivanytska Olena – magistrate of the pedagogical faculty specialty «Fine Arts»
SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical
University».
Козир Маргарита – кандидат пeдагогічних наук, доцeнт кафeдри тeорії та
історії пeдагогіки Пeдагогічного інституту Київського унівeрситeту
імeні Бориса Грінчeнка, m.kozyr@kubg.edu.ua.
Kozyr Margarita – Ph. D in Pedagogy, Associate Professor of Theory and
History of Pedagogy at the Pedagogical Institute of the Borys Grinchenko
Kyiv University.

______________________________________________________________
156

Humanitarium. 2018. Vol. 41, Iss. 2. ISSN 2308-5126

Педагогіка
Кошечко Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, nkoshechko@ukr.net.
Koshechko Nataliia – Ph. D in Pedagogics, Associate Professor of Pedagogy,
Department Taras Shevchenko National University of Kyiv
Купко Софія – магістрантка педагогічного факультету спеціальності
«Образотворче мистецтво» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
sofia.kostyuchik@gmail.com.
Kupko Sophia – student of the pedagogical faculty specialty «Fine Arts» of the
SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical
University».
Левицька Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, ludmbogd@ukr.net.
Levitska Lyudmila – Ph. D in Pedagogy, Associate Professor, Assistant Professor
of Pedagogy Department of Taras Shevchenko Kyiv National University.
Литвин Ольга – викладач природничих дисциплін, викладач-методист
КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»,
ped.metod.kabinet@gmail.com.
Lytvyn Olga – Teacher of Natural Sciences, teacher-methodist CHEI KOC
«Belotserkiv Humanitarian and Pedagogical College».
Лиховид Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»,
lykhowyd@ukr.net.
Lykhovyd Olena – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor, Assistant Professor at
the Chair of Pedagogics, SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University».
Новак Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», novakolyia@gmail.com.
Novak Olha – PhD in Pedagogy, Associate Professor of Pedagogy Department at
State Higher Education Institution «Hryhorii Skovoroda PereiaslavKhmelnytskyi State Pedagogical University».
Носаченко Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», tanyanosachenko@ukr.net, https://orcid.org/0000-00033625-0055.
Nosachenko Tetiana – Ph. D in Pedagogy, Associate Professor of the
Department of Artistic Disciplines and Teaching Methods of the SHEI
«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical
University».
_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
157

Pedagogy

j

Онищенко Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»,
onischenkon@gmail.com.
Onyshchenko Nataliia – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor, Assistant
Professor at the Chair of Pedagogics, SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi
Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University».
Передерій Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної
та початкової освіти, КЗВО «Дніпровська академія неперервної
освіти», gyt100@ukr.net.
Perederii Olga – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor of the Department of
Preschool and Primary Education, KVVO «Dnipro Academy of
Continuing Education».
Підборський Юрій – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Pidborskyi Yurii – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor, Assistant Professor at
the Chair of Pedagogics, SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University».
Плужник Оксана  викладач кафедри педагогіки ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», oks.pluzhnik1@gmail.com.
Pluzhnik Oksana  teacher of the Department of Pedagogy «PereiaslavKhmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University».
Рябоконь Наталія – викладач педагогіки, Ржищівський гуманітарний
коледж, rgk_metod_kab@bigmir.net.
Riabokon Nataliia – Teacher in Pedagogу, Rzhyschiv hymanitarian college.
Сергійчук Олена – кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», sergiichukelena@ukr.net.
Sergiichuk Olena – Ph. D in Historу, Assistant Professor «PereiaslavKhmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University».
Тимченко Олена – викладач природничих дисциплін, викладач-методист
КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»,
ovtymchenko@gmail.com.
Tymchenko Olena – Teacher of natural sciences, teacher-methodist CHEI KOC
«Belotserkiv Humanitarian and Pedagogical College».
Ткаченко Лариса – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», larisa_tkachenko_80@ukr.net.
Tkachenko Larisa – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor, Assistant Professor
of Pedagogy SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Нryhorii Skovoroda State
Pedagogical University»

______________________________________________________________
158

Humanitarium. 2018. Vol. 41, Iss. 2. ISSN 2308-5126

Педагогіка
Хмельницька Олена – кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»,
hmelnitskalena@ukr.net.
Khmelnitsky Olena – Ph. D in Pedagogy, Senior teacher at the Chair for
Ukrainian Linguistics and Methods of Education «PereiaslavKhmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University».
Чабайовська Марія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
української мови та методики навчання факультету педагогіки і
психології Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, mariya1609@ukr.net.
Chabayovska Maria – Ph. D in Pedagogy, Assistant Professor of the Department
of Ukrainian Language and Educational Methodology, Faculty of
Pedagogy and Psychology, National Pedagogical M. P. Dragomanov
University, Department of Pedagogy and Psychology.
Шапран Ольга – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»,
phdpu_pedagogika206@ukr.net.
Shapran Olha – Doсtor in Pedagogical Scitnces, Professsor, Head of Department
of Pedagogy SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State
Pedagogical University».
Ярова Ілона – студeнтка ІІ курсу, освітня програма «Українська філологія»
Інституту філології, Киівського унівeрситeту імeні Бориса
Грінчeнка, ya-ilonka@ukr.net.
Yarova Ilona – student of the II course, educational program «Ukrainian
philology» of the Institute of Philology, Borys Grinchenko Kyiv
University.

_______________________________________________________________________
Humanitarium. 2018. Том 41, Вип. 2. ISSN 2308-5126
159

ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Редакція приймає до публікації статті українською та англійською мовами.
Вимоги до оформлення статті. Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14. Обсяг статей 12 сторінок.
У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) –
ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими)
літерами по центру. Через 1 рядок після назви статті курсивом подається анотація українською
мовою (не менше 900-1000 знаків) та ключові слова (8-10) через 1 рядок – анотація англійською
мовою (не менше 2 тис. знаків) та ключові слова (8-10).
До друку приймається статті, які раніше ніде не публікувалися, відповідають вимогам
МОНУ, стандартам науково-метричних баз даних і обов’язково містять наступні елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми,
якій присвячується дана стаття (1/3 сторінки);
- формулювання цілей статті - постановка завдання (5-10 рядків);
- виклад основного матеріалу – дослідження з повним обґрунтування отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Рисунки, таблиці та формули необхідно вставляти в текст за допомогою відповідних
інструментів редактору МS Word.
Вимоги до оформлення літератури:
Посилання в тексті наводяться у прямих квадратних дужках курсивом і включають:
- прізвище автора з відповідною позицією в списку літератури;
- після коми – рік видання;
- після двокрапки –пробіл, номер сторінки.
Приклад: [Жижек, 2002: с. 54], [Dawkins, 1989: p. 123].
У посиланнях на видання, наведені у списку літератури без вказівки автора, наводяться
перші слова заголовку або його абревіатура (яку потрібно вказати в списку літератури).
Приклад: [Філософський енциклопедичний..., 1983: с. 220] або [ФЕС, 1983: с. 220].
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