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ПЕРЕДМОВА 
 

Перед вами добірка матеріалів, апробованих і зібраних протягом 
років у процесі викладання курсів педагогічних дисциплін для студентів 
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр, а саме: "Вступ 
до спеціальності", "Дошкільна педагогіка", "Педагогіка", "Соціальна 
педагогіка","Історія педагогіки", "Актуальні проблеми гри дошкільника", 
"Теорія і практика вищої освіти". 

Щоб зорієнтувати студентів на актуальні проблеми теорії та 
практики сучасного дошкілля, загальноосвітньої школи, використано 
матеріали, адресовані практичним працівникам. Вони оприлюднюють 
рекомендації щодо здійснення особистісно - орієнтованого підходу до 
дитини. Це служить підставою для роботи зі студентами на засадах 
особистісно-орієнтованого підходу як способу набування ними відповідного 
стилю і досвіду роботи з майбутніми дітьми, школярами. 

З огляду на це висвітлено власні підходи й методи співпраці зі 
студентами в процесі вивчення названих вище навчальних педагогічних 
дисциплін. 

Посібник структуровано, зважаючи на вивчення студентами 
навчальних курсів на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. Така 
структура посібника зорієнтована на підготовку фахівців різного рівня. 
Відповідно до ступеневої підготовки змінюється і зміст, і методи роботи зі 
студентами — майбутніми бакалаврами, спеціалістами, магістрами. 
Ступенева освіта представлена за сучасними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями, які діють в Україні згідно Закону Про вищу освіту в Україні (К., 
2002). 

Щодо застосовуваних автором апробованих у навчальному процесі 
методик, то вони досить різноманітні та містять чимало творчих авторських 
знахідок. 

Провідним авторським підходом, який поєднує ці матеріали, є 
співпраця викладача зі студентами в процесі вивчення фахових дисциплін. 
У студента з першого курсу важливо закласти професійну мотивацію. Вона 
має збігатися з його особистими прагненнями самореалізації як 
майбутнього фахівця. Ця віддалена перспектива світитиме студенту як 
далекий, але досяжний вогник. Та далекі цілі недостатньо стимулюють 
щоденну багатого-динну працю студентів. Тому важливо знаходити 
значиму для них мотивацію на кожному груповому чи індивідуальному 
занятті. Вмотивовувати слід кожну тему, яку вивчають студенти. Ця 
мотивація залежить від конкретної дисципліни, змісту теми і творчості вик-
ладача. 
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Провідною ж мотивацією, актуальною щоденно на кожному занятті 
й порівняно незалежною від його змісту, є мотивація співпраці викладача 
і студентів, яка забезпечує їх активну позицію у вивченні дисциплін, 
важливих для фахового зростання. 

Викладач має будувати взаємини зі студентами не зверху вниз, не в 
одному напрямку до студента, а у взаємодії з ним. 

Вивчіть себе. До якої моделі ви віднесли б свої стосунки зі 
студентами: 

 
Можливо, ви вже працюєте за моделлю № 3. Якщо ви захочете і 

зможете змінити свої стосунки зі студентами щодо цієї моделі, то читайте 
далі цю книгу. 

Від автора. 
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РОЗДІЛ І 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 
ПРОБЛЕМА СПІВПРАЦІ ДОШКІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ ШКОЛОЮ 

 
Проблема співпраці дошкільних навчальних закладів і школи була 

предметом досліджень, активних пошуків практичних працівників дошкілля 
та шкільництва, управлінців різних ланок системи освіти. Проте й досі в ній 
чимало дискусійних і нерозв'язаних питань. Вони потребують нагального 
розв'язання в умовах сьогодення, коли на новому етапі розвитку вітчизняної 
освіти шестирічні діти починають шкільне життя та навчання. 

Заявлена проблема є багатоаспектною. Передбачаю розглянути такі 
аспекти: організаційний, змістовий, методичний, розвивальний, виховний. 

Тільки за час моєї діяльності як науковця і викладача з 1960 року 
діти шестирічного віку відповідно до рішень державних діячів уже вдруге 
починають відвідувати школу. Як у 1982 році так і в 2001 р. укладачі 
державних документів про початок шкільного життя з 6-ти років не зважали 
на застереження фахівців: медиків, гігієністів, психологів, педагогів 
дошкільного профілю, а також батьків. Ніхто не дослуховувався у 80-ті роки 
навіть до виступів провідних психологів, академіків АПН СРСР О. В. 
Запорожця та Д. Б. Ельконіна в провідних фахових журналах "Вопросы 
психологии" і "Советская педагогика". Нині також дискусії фахівців 
Академії педагогічних наук України та організовані МОН України не 
запобігли розв'язанню проблеми. 

Отже, поставлені перед фактом початку шкільного життя й навчання 
дітей із шестирічного віку всі причетні та зацікавлені особи: насамперед, 
діти, їх батьки, вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі, 
науковці — медики, гігієністи, психологи, педагоги та інші. 

Тому тепер залишилось обговорювати й шукати доцільні напрямки, 
варіанти, способи розв'язання проблеми організаційно, науково, практично. 

З цілої низки нагальних організаційних проблем виділяю проблему 
організації рівноцінної підготовки дітей до вступу в школу. 

Суттєва нерівноцінність підготовленості дітей зумовлена тим, що 
частина з них відвідує дошкільні навчальні заклади, а частина перебуває 
вдома аж до вступу до школи. Співвідношення цих частин різне в містах і 
селах, у регіонах України. Очевидно це явище вивчається в кожному 
населеному пункті та узагальнюється на рівні обласних управлінь МОН 
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України. 
В Україні ведуться пошуки та є певний досвід розв'язку даної 

проблеми. Зокрема, це підготовчі групи п'ятирічок з кількагодинним 
перебуванням дітей в умовах дошкільного навчального закладу (без надання 
закладом харчування та умов для сну). Таким чином, мета організованих 
груп забезпечити підготовку дітей до нового для них соціуму — школи. 
Діти в процесі занять готуються до читання, письма, математики, при-
вчаються слухати й слухатись вихователя, звикають спілкуватися й гратися 
з однолітками, перебувати певний час без батьків, домівки, серед інших 
дітей тощо. Досвід такого роду груп у зарубіжній підготовці дітей до школи 
вже виробився і може слугувати для вивчення. Очевидно,що в умовах 
сучасного стану дошкільних навчальних закладів є реальний шлях для 
створення певної рівноцінності умов підготовки дітей до шкільного соціуму 
та навчання з шестирічного віку. Це відкриття в дошкільних навчальних 
закладах груп, які готували б дітей до школи. У безоплатні для батьків 
групи очевидно привели б нині більше дітей, ніж зараз відвідують групи з 
10-годинним оплачуваним перебуванням дітей. 

Суттєво збільшилось би число дітей, які прийшли до школи з 
дошкільного навчального закладу, а не із сім'ї чи з вулиці. Учителеві 
потрапив би на перші уроки більш рівноцінний контингент, а не такий 
нерівномірно готовий сприймати його певні вимоги, як це буває нині. 
Сподіваюсь, цю проблему можливо розв'язати силами МОН України. 

Наступна, пов'язана з вищерозглянутою проблемою, є проблема 
узгодженості змісту освіти між дошкільною та шкільною ланками. Саме ця 
неузгодженість заважає працювати вчителю з усіма Учнями, адже одні з них 
прийшли із сім'ї, другі — з дошкільних навчальних закладів, переважна 
більшість яких забезпечує достатньо широку й спеціальну підготовку дітей 
до школи. Та найбільше від непідготовленості сімейних дітей страждають 
діти, які відвідували дошкільні навчальні заклади. Вони втрачають інтерес 
до навчання тоді, коли вчитель доводить до їх рівня дітей, які прийшли із 
сім'ї. Зміст підготовки дітей до переходу в новий статус школяра має бути 
узгоджений ще на рівні Базового компоненту дошкільної освіти та 
"Державного стандарту початкової загальної освіти ". 

Наступним кроком є розробка узгоджених програм навчання та 
виховання. Неузгодженість змісту цих документів обумовлена 
вищерозглянутою організаційною проблемою. Адже діти, які не відвідували 
дошкільні навчальні заклади, не підготовлені достатньо за відповідними 
програмами. 

Проте певні розв'язки проблеми підвищення рівноцінної змістовної 
підготовленості дітей є. 

Передусім це створення вищезгаданих підготовчих одно-або 
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двохрічних груп на базі дошкільних навчальних закладів. Ці групи 
допоможуть зменшити розбіжності в підготовленості дітей. 

Та якась частина дітей усе ж залишиться в сім'ях до школи. Настала 
нагальна потреба для них скласти програму навчання й виховання дітей в 
умовах сім'ї. У її основі має бути "Базовий компонент дошкільної освіти" та 
програми виховання в дитячому садку. 

Батьки самотужки або з допомогою запрошених вихователів 
зможуть навчати, розвивати, виховувати дітей за програмою, орієнтованою 
на умови сім'ї. Завдяки цьому все більше дітей прийде до школи більш 
підготовленими до навчання та шкільного життя, ніж нині. 

Методичний аспект проблеми полягає в доборі та застосуванні в 
роботі з дітьми розвивальних методик, які зумовлюють інтерес, розумовий 
розвиток дітей, уміння застосовувати свої знання практично в різних 
умовах. У такому випадку дитина готова до будь-яких вимог шкільного 
вчителя. 

Нажаль, чимало вихователів, як і вчителів, навчаючи дітей, ставлять 
завдання, які потребують від малят в основному репродуктивної діяльності 
та  результатів (Дивись таблицю 1). 

Репродуктивний рівень передбачає усвідомлення, запам'ятовування, 
відтворення інформації. Він формується, коли вихователь або вчитель 
переважно користується словесними методами (Дивись таблицю 1). 
Найчастіше вдаються до методу пояснення — це словесна розшифровка 
змісту поняття, явища, нового слова, терміну. Це зробити найшвидше і 
найлегше. Щоб переконатися, що дитина зрозуміла й запам'ятала її, 
запитують про це ж. Словесний метод народжує, як правило, репродуктивну 
відповідь дошкільника або репродуктивний запис школяра, який уже вміє 
писати. 

Таблиця 1 Словесні методи навчання 

Пояснення — словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій 
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приладів, наочних посібників, слів, термінів тощо. 
Розповідь — послідовне розкриття змісту навчального матеріалу. 
Лекція — усний виклад великого за обсягом, складного та логічною 

побудовою навчального матеріалу. 
Бесіда — метод навчання, що передбачає запитання-відповіді. 
Робота з підручником — організація самостійної роботи учнів з 

друкованим текстом, що дає змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, 
закріпити його. Виявити самостійність у навчанні. 

Види самостійної роботи з підручником 
• Читання тексту підручника. 
• Відповіді на запитання, подані в підручниках після тексту. 
• Заучування текстів. 
• Розгляд і аналіз учнями таблиць, малюнків тощо. 
Розповідь застосовують тоді, коли прагнуть розкрити послідовно 

чималу частину змісту навчального матеріалу. Найчастіше від дитини 
вимагають насамперед відтворюючої розповіді, тобто знову утримують її на 
репродуктивному рівні. 

Бесіда будується на запитаннях-відповідях. Дорослому найлегше 
задавати запитання, які спонукають дитину дати репродуктивну відповідь. 
Такий вид бесіди навіть має законне місце серед інших її видів, як то: 
вступна бесіда, бесіда-повідомлення, бесіда-повторення, контрольна бесіда.  

Робота з підручником спрямована на організацію самостійної 
роботи учнів з текстом, глибоке осмислення змісту, закріплення його. Але 
типові види роботи передбачають в основному репродуктивну діяльність: 
читання тексту, відповіді на запитання, подані після нього, заучування 
текстів. 

Мало змінюють і не поліпшують справу наочні методи навчання, на 
які так покладають надію: ілюстрування, демонстрування. Вони 
забезпечують використання прикладів, дослідів, технічних установок тощо. 

Очевидно, що наочні методи мають скоротити час використання 
словесних методів. Але це ще не означає, що від дитини не вимагатимуть 
звичайного відтворення як результату візуального сприймання. 

Дещо можуть змінити в цілому репродуктивну спрямованість 
навчання практичні методи. Та серед них є, на мій погляд, репродуктивні. 
Таке призначення мають вправи для численного повторення певних дій або 
видів діяльності з метою їх засвоєння. Графічні роботи включають 
замальовки з натури або замальовування, роботи з контурними картами. 

Отже, переважна більшість методів роботи, якими володіють вчителі 
і яким їх вчать у вищому навчальному закладі, спрямовують дитину на 
репродуктивну діяльність. Непродумане застосування навіть практичних 
методів не змінює цього. Ось що чекає в школі здібних, розвинених дітей, 
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які можуть прийти до неї з дитячого садка від вдумливих вихователів чи від 
батьків, котрі ставлять за мету не лише навчання, а й розвиток дитини в 
процесі навчання. 

Безперечно, репродуктивний рівень опанування програмового змісту 
може мати певне місце. Він також важливий і необхідний. Але варто 
з'ясувати його оптимальне співвідношення з реконструктивним і творчим 
рівнями. 

Розглянемо, які ж методи роботи слугують цим рівням. 
Згадаймо, що реконструктивний рівень передбачає готовність дітей 

застосовувати знання в подібних, стандартних або варіативних умовах. 
Отже, піднімаючи дітей до такого рівня, варто очікувати від них не лише 
відтворення знань, а й уміння користуватися ними, застосовувати їх у 
певних умовах, що саме по собі є свідченням розвитку дітей порівняно з 
вище розглянутим репродуктивним рівнем. 

Які ж з методів слугують розвитку цього рівня? 
З переліку бесід навряд чи зможемо скористатися тільки 

евристичною (сократівською бесідою), що передбачає постановку таких 
питань, які зумовлюють творчі розв'язки. 

З видів самостійної роботи з підручником можна очевидно 
скористатися методом розгляду й аналізу учнями таблиць, малюнків. Саме 
аналіз зумовлює поділ цілого на частини, порівняння, узагальнення, тобто 
реконструктивну роботу учня, в даному випадку з текстом, який треба 
засвоїти. 

Наочні методи, як демонстрації вчителя, очевидно не зможуть 
забезпечити реконструктивний рівень. Але якщо їх використовувати 
принаймні для порівняння, аналізу, визначення аналогів чи аналогій, то діти 
подумки (не практично) зможуть застосовувати свої знання в різних умовах. 

Таблиця 2 

Наочні методи навчання 
 

ІЛЮСТРУВАННЯ ДЕМОНСТРУВАННЯ САМОСТІЙНЕ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

оснащення 
ілюстраціями 
статичною наочністю, 
плакатами, картами, 
рисунками на дошці, 
картинами та ін. 

використання 
приладів, 
дослідів, 
технічних 
установок та ін. 

безпосереднє 
сприймання явищ 

дійсності 

 
Слугуватимуть розвитку реконструктивного рівня в основному 

практичні методи навчання. Це вправи, які супроводжуються свідомим 
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контролем і коригуванням та містять елемент застосування знань у 
варіативних умовах. 

 
 

Таблиця З 

Практичні методи навчання 
Передбачають різні види діяльності учнів і вчителя, але потребують 

великої самостійності учнів у навчанні. 
 

Вправи Лабораторні 
роботи 

Практичні 
роботи 

багаторазове 
повторення певних дій 
або видів діяльності з 
метою їх засвоєння, яке 
спирається на розуміння 
та супроводжується 
свідомим контролем і 

коригуванням 

вивчення в 
шкільних 

умовах явищ 
природи за 
допомогою 
спеціального 
обладнання 

за характером 
діяльності учнів 

близькі 
ДО 

лабораторних 
робіт 

Графічні роботи Дослідні роботи 
роботи, в яких зорове сприймання 
поєднане з моторною діяльністю 
школярів, креслення і схеми, 
замальовки з натури або 
замальовування, робота з 

контурними картами, складання 
таблиць, графіків, діаграм 

пошукові завдання і 
проекти, що передбачають 
індивідуалізацію навчання, 
розширення обсягу знань 

учнів 

Розробка Катерини Шестак за підручником М. М. Фіцули 
Важливими тут будуть і лабораторні та практичні роботи, які 

допоможуть учневі застосовувати знання про природні умови протікання 
певного явища до штучних лабораторних умов, а саме: подібних чи 
варіативних. 

Графічні роботи дозволяють учню поєднати своє зорове сприй-
мання з власною моторною діяльністю, іншими словами, відтворити 
сприйняті образи у варіативних умовах — замальовки з натури , робота з 
контурними картами тощо. 

Отже, методів, які ведуть дитину до реконструктивного рівня значно 
менше, ніж тих, які тренують й утримують її на репродуктивному рівні. 
Тому, що цих методів мало, ними користуються значно рідше, ніж 
традиційними репродуктивними. 
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Найвищий - творчий рівень, до якого вчитель і вихователь може 
піднімати дітей, передбачає їх готовність продуктивно застосовувати 
знання і засвоєні способи дій у нетипових, змінених (нестандартних) 
ситуаціях. 

Серед словесних методів цьому сприяє лише евристична бесіда, в 
якій окрім порівнянь, дітям, наприклад, варто пропонувати давати власні 
тлумачення понять. Не будучи ще в полоні стереотипів, дошкільнята 
спроможні створювати надзвичайно неймовірні визначення, які, можуть 
бути обґрунтовані дитячою логікою та мотивацією і водночас не позбавлені 
істини. Важливо, що дитина звикає розкуто висловлюватися, вести власний 
пошук, має право на помилку, не боїться, що її присоромлять за безглузду 
відповідь. 

До творчого рівня ведуть дітей самостійні спостереження, які 
забезпечують безпосереднє сприймання явищ дійсності. Тут власний пошук 
нового, цікавого, ще не відомого без коментарів дорослого веде до 
маленьких, але своїх відкриттів і їх пояснень. Під час або після 
спостереження дитина засипле дорослого безліччю запитань, бо виникає 
потреба пізнати більше, ніж побачила. Відповідей вихователя чи вчителя 
вона потребуватиме. Вони будуть для неї вагомішими, ніж коментарі, якими 
звичайно супроводжують спостереження, не даючи дитині самій спочатку 
задуматись над побаченим. 

З числа практичних методів розвитку дитини до творчого рівня 
можуть слугувати графічні роботи зі складання графіків, діаграм. Вони 
потребують власного структурування текстового матеріалу. У результаті 
з'являються різноманітні варіанти таблиць, графіків, схем, діаграм, які 
демонструють різноманітне бачення кожним індивідуально головне і 
другорядне, зв'язки і залежне між явищами та об'єктами, які вивчаються. 

До практичних, а не тільки інтелектуальних і візуальних результатів, 
ведуть дітей лабораторні та практичні роботи. Навіть дошкільник, 
виконуючи нескладні доступні йому досліди, самостійно здобуває 
очікуваний результат, дивується йому. Саме для цього необхідне творче 
застосування власних знань та умінь.  

Подальші дослідні роботи дозволяють індивідуалізувати навчання, 
вести кожного у властивому йому темпі, задовольняти інтереси, розвивати 
схильності та здібності. 

Отже, для творчого розвитку дітей за підручником студентам -
майбутнім вчителям пропонують не багато методів. Та й ті потребують 
певного оснащення й матеріалів, які не завжди є у вихователя чи вчителя. 
До того ж використання цих методів вимагає попередньої підготовки та 
затрат часу. 

Аналізуючи роль розглянутих методів, хочу зазначити, що їх 
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менший чи більший перелік можна віднайти і в інших підручниках. А в 
школах на практиці це застосовують ще менше ніж вивчають за 
підручниками. Як же почуватимуться школярі, яких обізнаний сумлінний 
вчитель піднімає на творчий рівень, ставить в умови продуктивного 
застосування знань, способів дій у різних доступних їм ситуаціях: в 
нетиповій, у зміненій, нестандартній. 

Домагаючись принаймні реконструктивного рівня, вихователь має 
пропонувати дітям різні умови застосування знань: подібні, варіативні, 
стандартні. До того ж мають прагнути вчителі, серед яких є такі, що 
повертають навіть шестиліток до першого репродуктивного рівня: 
заучування й відтворення усного чи письмового матеріалу. 

Доречно також вихователям познайомитись і з тими видами 
контролю, які очікують дитину в наступному шкільному соціумі. 
Попередньо варто з'ясувати рівень розвитку дитини, володіння нею певними 
знаннями, уміннями, навичками, що нині прийнято називати 
компетентністю. До речі, за словником "Компетентный— знающий, 
сведущий в определенной областе; имеющий право по своим знанням или 
полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо." 

"Компетентность (см. компетентний) — обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское, авторитетное 
мнение ". 

Отже, варто частіше користуватись словниками, особливо тим 
науковцям, які подають давно відоме (наприклад компетентність) як 
новацію та вважають, що лише вони мають право на істину. 

Наступні вивчення результативності дитячої діяльності важливо 
здійснювати щоденно як під час занять, так і в повсякденній діяльності. 
Поточне оцінювання має здійснюватися не в балах, а за якістю виконання 
доручень, завдань, їх рівнем. І обов'язково з випереджувальною позитивною 
оцінкою, якою важливо підтримувати в дитини віру в її можливості, що 
реалізуються в майбутньому. Важливо нагадати попередження Ш. О. 
Амонашвілі про травмуючу роль кількісного оцінювання на відміну від 
якісних характеристик успіхів, шестиліток та учнів. Контрольні й 
підсумкові оцінювання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, на 
мій погляд, не тільки не доцільні, а й не допустимі. 

Зрештою, шляхів поліпшення переходу дітей шестирічного віку в 
новий незвичний для них соціум шкільного життя немало. 

Ідеальною формою є новий тип установи дитячий садок-школа, де 
педагогічний колектив має співпрацювати на всіх рівнях заради 
наймолодших вихованців. 
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Задоволення особливих потреб дитини в спілкуванні з 
однолітками 

У кожній віковій групі дошкільного закладу особливі потреби дітей 
виявляються найперше і найповніше в спілкуванні один з одним. 
Спілкування як лакмусовий папірець вмить проявляє: активних, упевнених, 
контактних малят, які в першу чергу привертають увагу і дорослих, і дітей; 
на їх фоні менш помітні і діти досить енергійні, але водночас і тихіші, 
спокійніші врівноваженіші; на превеликий жаль часом зовсім випадають з 
поля зору вихователя і, звичайно, не цікавлять дітей непомітні в спілуванні, 
мляві, мовчазні, часом бездіяльні, часом вихованці. Ці останні в даному 
огляді потребують, на нашу думку, особливої уваги як дорослих, так і 
одноліток але, як правило, не знаходять і не отримують співчуття і 
розуміння інших. 

Як відомо, спілкування — це найважливіша соціальна потреба 
людини. Позбавлене спілкування маля несвоєчасно й неповноцінно 
розвивається. Дефіцит його призводить до затримок у психічному і 
загальному розвитку мови, що відзерка-лює розвиток мислення; 
затримується розвиток гри, що є показником уповільненого соціального 
розвитку, зокрема, взаємин з іншими дітьми; пригнічується емоційна сфера, 
внаслідок чого емоції і почуття стають не виразними, уповільненими, 
неадекватними; зменшується жвавість і природна рухливість дитини, 
з'являється млявість, вайлуватість, скутість. 

Такі та інші явища насамперед гасять природну потребу дитини в 
спілкуванні й ще більше поглиблюють відстань між нею та іншими дітьми, 
відстань, яку чим старші діти, тим важче скоротити. Ускладнюються певні 
стереотипи стосунків, які змінити на ліпші чим далі, тим важче. 

Отже, спілкування розглядаємо і як показник для виявлення 
особливих потреб дитини, і як засіб їх задоволення чи компенсації. Саме 
спілкування, за власними дослідженнями, є засіб, який допомагає розв'язати 
одне із завдань програми "Створення інклюзивних класів" Елен Р. Даніелс і 
Кея Стаффорда (Вашингтон), а саме: сприяє залученню дітей до колективу 
та поліпшення їхніх знань та вмінь. Міжособистісне спілкування реко-
мендую розглядати як засіб передачі пізнавальної й емоційної інформації, 
що зумовлює соціальний та інтелектуальний розвиток і виховання дитини. 
Витоки інформації містить соціальне, природне та предметне довкілля 
дитини. Воно чинить як безпосередній інформативний вплив, так і 
опосередкований через людей причетних до дитини — батьків і вихователів. 
Урешті інформація від дорослих потрапляє в середовище малих дітей. Це 
середовище неоднорідне як за індивідуальними відмінностями, так і за 
способами їх вираження в спілкуванні, які ми дещо вже розглянули. Одні 
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діти активні, другі — малоативні, а треті — неактивні. Це останнє й 
засвідчує особливі потреби, які не задовольняються в спілкуванні. Чому? 
Передовсім через неактивність самих дітей. Вони випадають з поля зору 
виховательки, яку захоплює активність інших дітей. Діти з особовими 
потребами не приваблюють і ровесників, бо ті швидше й легше налагодять 
стосунки з більш активними дітьми. Отже, не ініціюючи спілкування, вони 
залишаються поза дитячим товариством. Дошкульність ситуації для них 
підсилюється тим, що вони є серед дітей і водночас не з ними, а значить 
проігнорованими. Легше перенести самітність наодинці, ніж серед 
неуважних і незацікавлених до таких дітей, що саме й робить звичайну для 
всіх потребу в спішуванні - особливою потребою. Можливо сказане ясніше 
виглядатиме в такій моделі. 

Модель 2 

 
Модель 2 уточнює основні (не всі) зв'язки. Активні діти ініціюють 

спілкування між собою та з вихователькою. Вона мимовільно 
сконцентровується здебільшого на них завдяки їх діяльній активності, 
спілкуванню між собою, яке потребує уваги, допомоги дорослого. 
Малоактивні діти задовольняються у спілкуванні одне з одним, бо кожний 
здатний проявити себе і не пригнічений збільшеною активністю інших. До 
того ж вони звичайно спілкуються й з активними дітьми, втягнувшись в 
ініційовану ними гру та інше. Такі малюки менше звертаються до 
виховательки, але вона частенько звертається до них, активізуючи, і має тут 
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певні результати. 
До неактивних дітей вихователька звертається зрідка, бо знає, що на 

їх активізацію треба чимало часу, який вона з швидшим результатом 
витрачає на більш активних дітей. Зайнята переважно ними, педагог, 
звичайно, випускає з поля зору й власного впливу неактивних дітей, котрі 
потребують її уваги більше за інших. Але в стосунках з батьками, де 
неактивні діти є завжди в центрі уваги, вони активізуються, відчуваючи ро-
зуміння їх потреби в спілкуванні, бажання батьків задовольнити її. Ці діти 
ініціюють спілкування з рідними, бо ніхто не відволікає батьків на цікавіше 
й змістовніше спілкування. Вабить їх і різноманіття та динамічність 
предметного чи природного довкілля. Воно мовчазно пропонує зміст їхньої 
пізнавальної та ігрової діяльності, заохочує її, притягує несподіванками й 
відкриттями. Серед предметів ці діти активізуються, вони не соромляться з 
активними ровесниками і навіть розмовляють з предметами. При цьому 
ведуть не лише монолог, а й діалог: подаючи репліки то за себе, то за 
іграшку. 

Розглянута модель основних об'єктів середовища, в якому зазвичай 
перебуває дитина з проблемами розвитку спілкування, показує наступне. 
Найближчим і м'яким, лагідним для її розвиту є родинне середовище. Воно 
незамінне своїм сімейним теплом, любов'ю до дитини, яка відчуває певні 
проблеми в силу різних обставин. Воно унікальне з погляду на знання й 
врахування батьками індивідуальних особливостей дитини, бо вони 
спостерігають її цілодобово і знають найкраще. Навіть у багатодітній сім'ї 
легше приділити увагу кожній дитині, ніж у групі дитячого садка. 

Але наступним кроком виходу в широкий світ має бути крок від 
близьких рідних людей до чужих. Найдоцільніше спрямовувати дитину в 
дошкільний заклад до спочатку чужої, а пізніше й близької виховательки. 
Вона обізнана з психологією дитини, розуміє її труднощі адаптації в 
незвичному середовищі, легко пізнає індивідуальні особливості і з огляду на 
них визначить власну тактику спілкування з кожною дитиною та полегшить 
її входження в дитяче товариство, а надалі і в школу й подальше життя. 

Сучасна вихователька в Україні має забезпечити дитині базові 
надбання можливі в дошкільному дитинстві і відповідний належний 
розвиток, не полишаючи без цього жодну дитину на виході з дошкільного 
закладу. Важливі соціальні набутки визначені в " Базовому компоненті 
дошкільної освіти в Україні" (К., 1998). У розділі "Особливості спілкування 
з людьми різного віку" (ст. 27—28) передбачено компетентність 
дошкільника в стосунках з однолітками: "Дитина спроможна природно й 
невимушено виявляти зацікавленість у взаєминах з ровесниками; вміло 
входити в контакт, ...налагоджувати активну взаємодію. Вона відчуває себе 
на рівних і впевнено з дітьми одного віку, усвідомлює свої можливості, 
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права, обов'язки, норми спілкування, дотримується їх. Домагається визнання 
однолітків у різних випадках діяльності, прагне бути бажаною у спілку-
ванні, грі тощо, ...самостійно встановлює й підтримує ділові та особисті 
контакти з однолітками, ставиться до них як до партнерів у різних видах 
діяльності. ...узгоджує власні задуми, дії з загальною метою і бажанням 
партнерів. Володіє виразними (мімічними та мовленнєвими) засобами 
спілкування". 

Орієнтуючись на кінцевий оптимальний рівень розвитку стосунків 
між дітьми, вихователю слід зважити, що не всі діти і не водночас досягнуть 
цього. Індивідуальний темп розвитку в кожної дитини різний. Діти, у яких 
стосунки розвиваються своєчасно й позитивно, почуваються щасливими в 
дитячому товаристві. Діти, які уповільнено розвивають стосунки з одно-
літками, відчувають труднощі в спілкуванні, спільній грі, праці тощо. Це їх 
засмучує. Вони почуваються невпевнено і відповідно в грі чи праці діють не 
в повну силу, не достатньо використовують власні можливості й уміння. 
Завдяки цьому малюки стають ще менш цікавими для партнерів. Отже, 
труднощі чи невдачі в спілкуванні породжують і небажані результати в 
інших діяльностях, таких цікавих та важливих для дошкільнят. Деякі діти 
взагалі залишаються наодинці. Вони не наважуються ввійти до спільної гри, 
до гурту дітей. Деякі наближаються, виявляють бажання спілкуватися, 
пропонують свою участь. Але часто діти їх мовби не помічають, або й 
прямо відмовляються від пропозиції невпевнених дітей. У кожній віковій 
групі дитячого садка є такі діти. Вони не знаходять товариства серед 
одноліток, а саме прикре — обділені  і уваго ю виховательки. 

Кожен педагог повинен усвідомити, що саме від цього залежить 
успішність входження в дитяче товариство дітей з проблемами розвитку 
спілкування. 

Передусім виховательці важливо помітити таких дітей. Чимало їх 
ознак уже описано вище. Далі треба вивчити особливості їх спілкування в 
порівнянні з спілкуванням дітей такого ж віку. Спостерігаючи 
міжособистісне спілкування, важливо відмічати його змістовність та 
інтенсивність. У змістовності треба виділити: пізнавальну та соціальну 
(моральну) сутність висловлювань у контексті поведінки й діяльності дітей, 
внутрішню сутність спілкування — позитивне емоційне чи й свідоме 
ставлення до норм життя, зокрема й моралі, прийняття їх як мотивів власної 
поведінки й діяльності, вияви в моральних почуттях і переживаннях. Під 
інтенсивністю доречно занотувати тривалість, частоту, модальність, 
ставлення до них слухача. Інтенсивність дає змогу досить повно виявити 
свої знання, соціальну орієнтацію, моральні цінності, збільшуючи взаємний 
вплив дітей один на одного і прискорюючи набування досвіду. 

Звичайно ж у дітей з проблемами спілкування інтенсивність буває 
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нижчою, ніж в інших дітей у групі. Вони здебільшого мовчать, 
дослухаються до ровесників. А за змістовністю спілкування ці діти різні. Є 
серед них, безперечно, з обмеженими для свого віку знаннями, з бідним 
досвідом, з недостатніми практичними вміннями в іграх, 
самообслуговуванні, побутових справах. Саме тому вони й не цікаві 
одноліткам. Але серед невпевнених, боязкуватих дітей, які зрідка й мало 
висловлюються в дитячому садку, є розумники, котрим батьки чимало 
читають, показують на прогулянках та екскурсіях. Удома ці діти в 
атмосфері любові, уваги близьких говірливіші, уміліші, впевненіші. Але їх 
обмежений досвід спілкування не дає змоги так само виявити себе в 
стосунках з дітьми дитячого садка. 

Добираючи тактику налагодження спілкування як одних, так і 
других дітей у товаристві однолітків, вихователю слід насамперед почати із 
себе. 

З дітьми, висловлювання яких нечасті, до того ж, бідні за змістом, 
малоцікаві іншим, вихователю треба спочатку самому встановити контакт, 
налагодити дружні, а далі й партнерські стосунки. Це нелегко. Ось приклад 
з однією дівчинкою. Пам'ятаю Яна (6-ти років) щодня підчас ігор 
залишалася самотньою. Навколо неї жваво снувала дітвора, звучав сміх, 
веселі розмови. Яна посеред цього живого спілкування стояла мовчазна, 
бездіяльна, міцно стиснувши губки. А що творилось в її голівці, як щеміло 
серденько? Чим далі обличчя надималось образою, болем, в очах блищали 
сльози, губки мали вибухнути плачем. Але цього, як не дивно, не 
траплялось. Закінчувався час самостійної діяльності та ігор і час було мити 
руки, обідати, спати. За цими щоденними заняттями вщухав її біль 
невгамовної потреби в спілкуванні з однолітками, відчуття непотрібності 
іншим, відчуття одинокості, посиленої присутністю двадцяти веселих дітей, 
які спілкувалися між собою. Коли наставав знову час самостійних ігор і 
занять, з Яною все це повторювалось. Вихователька не зважала на її біль, 
зайнята іншими. Я у той час була в ролі спостерігача й дослідника стану 
спілкування дітей. Неспроможна споглядати труднощі Яни, з якими вона 
залишилась наодинці, спробувала знайти спосіб разом з неюрозв 'язати цю 
проблему спілкування. Спершу я привернула увагу дівчинки до групки, яка 
гралась, і запропонувала підійти й включитися в гру. Яна сумно мовчала й 
не рушила. Кілька таких спроб у той та інші дні не мали результату. 
Очевидно дівчинка не наважувалась увійти в дитячий гурт, бо з попередніх 
власних спроб знала, що це не вдасться. Можливо цьому перешкоджала її 
самоізольованість від дітей. Мої зусилля зацікавити Яною дітей, щоб 
запросити її в гру, були також безуспішні. Урешті я зрозуміла, що з цього не 
варто було починати. Яна і діти не були готові до спілкування та гри разом. 
Наступна була моя спроба зацікавити Яну грою з лялькою спільно зі мною. 
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Дівчинка широко розкрила очі, дивуючись моїй увазі до неї, посмішці, 
пропонованій їй ляльці, моїм діям з нею. Після кількох таких спроб вона 
врешті посміхнулась, спостерігаючи як лялька "заграє" з нею, намагається 
спілкуватися, просить допомоги. Очевидно в спілкування з дорослим 
дівчинка вірила більше ніж у спілкування з дітьми. Чому? Імовірно тому, що 
дорослі, зазвичай, більш поблажливі до дітей, ніж діти один до одного. Вони 
спілкуються на рівних, а значить і взаємновимогливі. Дорослі ж, як старші, 
опікуються дітьми, дещо потурають їм. Очевидно Яна мала підстави з влас-
ного попереднього досвіду більше довіряти дітям, ніж дорослим. Саме тому 
ініційоване дорослим спілкування знайшло відгук у неї. Отже, починати 
виводити дитину зі стану замкнутості, безпорадності й бездіяльності 
доцільно способом ігрового спілкування з доросілим. Проте це лише перший 
крок. Адже дитина потребує саме спілкування з дітьми. До речі, воно має 
свої особливості соціалізації порівняно зі спілкуванням з дорослим. 
Продовжуючи щодня спілкування з Яною в спільній грі поступово виводила 
її з поганого настрою, з образи на весь світ взагалі і на ровесників зокрема. 
Водночас я обдумувала спосіб задовольняти її прагнення спілкуватися з 
дітьми, бо його не компенсує спілкування з дорослим. Вводити Яну в ігрову 
групу дітей було ще рано й не варто. Вона була б там зайвою, оскільки між 
дітьми склалися певні стосунки, кожен звично виконує свою роль у грі. 
Змінити стереотипи стосунків старших дошкільників нелегко, навіть коли це 
важливо і потрібно для деяких з них. Та й травмувати Яну новими, ймовірно 
безуспішними спробами, не хотілось. 

Постійно спостерігаючи за дітьми підчас самостійної діяльності, я 
помітила Віталіка. Він був досить рухливий і активно намагався включитися 
в будь-яку гру. Та його чомусь не брала до себе жодна ігрова групка. Він 
переходив від однієї до другої. Його рухливість мов би покривала його 
самітність. Тому вона не відразу впадала у вічі як у Яни. До того ж на 
відміну від неї Віталік активно намагався задовольнити свою потребу в 
спілкуванні. Залишилося вдовольнити його прагнення й допомогти здобути 
бажаний результат такої чергової спроби. Яна теж прагнула дитячого 
товариства. Але очевидячки їй варто було почитати з гри вдвох, ніж в 
більшій групці. 

Оскільки в дітей спілкування легко налагоджується в контексті їх 
природної діяльності — гри, я вирішила застосувати спосіб парної гри двох 
партнерів у своїй третій спробі вивести Яну з усамітнення до дітей. На цей 
час дівчинка вже була підготовлена грою зі мною до спілкування в парі в 
контексті гри. І Яна, і Віталик зустрілися на моє запрошення. Віталик 
залюбки взяв машинку, почувши від мене, що Яна з лялькою давно хочуть 
покататися. Віталик, як водій, везе машину, а Яна підтримує ляльку, яка в 
ній сидить. Обом весело. Вони сміються, коли лялька раптом падає з 
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машини, і разом знову садовлять її. Яна просить хлопчика обережніше 
їхати, а він старається, щоразу озираючись на дівчинку з лялькою. 
Простенький сюжет гри легко об'єднав зусилля обох навколо турботи з 
лялькою. 

Наступного разу діти вже шукали один одного і майже повторили 
знайому гру. Я мовби полишила їх одне з одним, але непомітно 
спостерігала. Звичайно ж їх гра і спілкування тривала недовго. І щоб 
урізноманітнити й продовжити його, я поцікавилася чи не потребує ремонту 
машина і Віталик відразу ж зайнявся нею. 

Тим часом я з Яною накривала стіл до чаю. За ним невдовзі опи-
нилась лялька і приєднався Віталик, зрадівши Яниному запрошенню. Щоб 
зміцнити ще нетривкі стосунки дітей, я вибирала слушний момент, коли їх 
спільна гра вичерпувала себе, щоб ненароком подати нову ідею для 
розгортання гри. Або ми обговорювали втрьох те, що було цікавим у 
їхньому житті, і мимохіть розмова виводила дітей на новий ігровий задум 
або цікавий варіант продовження попереднього. 

Щоденні спілкування й гра Яни та Віталика приносили їм спільну 
радість, відчуття задоволення собою та партнером, почуття впевненості в 
собі. А головне — вони врешті відчули себе потрібними одне одному. Часом 
й інші діти зацікавлювались їх грою, спостерігали, пропонували свої 
послуги. Але то були нетривкі включення. Яна й Віталик щоразу гралися 
довше й цікавіше. Знаменно, що коли доводилось іти в парі на екскурсію 
поза межі дитячого садка, вони обирали один одного. Збираючись на 
прогулянку, домовлялися, як гратимуться на майданчику. Отже, спілкування 
дітей, які належить, стало виходити за межі гри, яка на початку об'єднала 
їх. Настав дещо новий етап у розвитку стосунків. Але вони ще були 
хисткими і потребували уваги й підтримки дорослого. Основне, що 
зміцнювало партнерство дітей, — це повсякденне включення їх у спільні 
справи: чергування парою в їдальні, в куточку природи, в роздягальні, 
умивальній кімнаті тощо. Знайшовши зручний привід, ми посадили їх поряд 
за обіднім столом. Діти охоче сприйняли ці місця як постійні. На музичних 
заняттях діти в парних танцях танцювали разом. Усе це радувало дітей і ще 
більше їх зближувало. Урешті партнерство переросло в товаришування, 
наслідки якого радували не лише дітей, а й батьків. Яна й Віталик 
прийшовши в дитячий садок, раділи зустрічі, розповідали, що було в 
кожного вдома, обговорювали майбутні ігри й заняття в дитячому садку, 
ділилися ласощами. Батьки також підтримували це: давали з дому печиво чи 
яблуко не лише на одного, я й ще для Яни чи для Віталика. Вихователька 
переконавшись, що гра й спілкування вивели дітей зі стану самотності, 
зробило їх жвавими й щасливими, знаходила способи щодня підживлювати 
його спільними новими цікавими справами тощо. 
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Настав час поширювати коло спішування дітей. У колективній 
діяльності, конструюванні, малюванні діти потрапляли в одну команду. Там 
необхідно було діяти й контактувати з іншими. Успіх спільного результату 
підносив їх в очах одноліток. Ті охоче стали запрошувати Яну й Віталика до 
спільних справ. 

Усе, що сталося, переконує, що проблема розвитку спілкування цих 
дітей була розв'язана. З урахуванням їх індивідуальних особливостей 
ефективними виявились адекватні потребам цих дітей способи, до того ж 
поєднані в певній послідовності: 

По-перше, задоволення актуальної потреби Яни в спілкуванні 
спочатку лише з дорослим, який відноситься до неї з розумінням і 

поступливістю. 
По-друге, зацікавлення спілкуванням у парі в грі з хлопчиком, який 

до цього був на той момент більше готовий, ніж Яна, і тому з ним я оминула 
перший етап спілкування з дорослим. 

По-третє, розвиток спілкування в парі поза грою і зміцнення 
стосунків партнерства в різних діяльностях. 

По-четверте, створення умов для якісних змін стосунків дітей від 
партнерства до товаришування, що обумовило їх стабільність і 
незалежність від будь-якої діяльності чи спілкування з іншими 

дітьми. 
По-п'яте, розширення врешті кола спілкування дітей у контексті гри 

з більшим числом дружелюбних однолітків. Розглянуті способи розв'язання 
проблеми розвитку спілкування дітей є універсальними і можуть бути 
випробувані на ефективність у налагодженні дитячих стосунків, які подібні 
описаним. Та варто зважувати індивідуальні потреби в спілкуванні кожної 
дитини, щоб обрати найбільш прийнятний для неї спосіб розв'язання саме її 
проблем. 

Тут розглянута лише одна з проблем спілкування. Але таких 
проблем чимало. Зокрема, проблема здобуття дитиною під час спілкування 
достатнього статусу в дитячому товаристві, який задовольняв би її 
домагання. Важливою є проблема самооцінки й оцінки дитиною інших, що 
обумовлює розвиток їх взаємин з дітьми під час спілкування. Цікавою є 
проблема спілкування дівчаток і хлопчиків, якій немає однозначного 
розв'язку. У дитячому товаристві потребує вивчення проблема вибору 
партнера товариша, друга. Співпадання взаємного вибору робить дітей 
щасливими, неспівпадання — нещасними, що потребують допомоги дорос-
лих. Намічене коло проблем спілкування не вичерпне, кожна з них 
достатньо вагома для спеціального обговорення й розв'язання. 
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Вибір дитини як засіб індивідуалізації   навчання 
Навчання дорослим дитини передбачає навчання, здійснюване 

самою дитиною. Тобто формуються суб'єкт-суб'єктні стосунки між тим, хто 
вчить, і тим, хто вчиться. Одним із способів демократизації цього процесу є 
створення умов для вибору дитиною завдань, які її зацікавлюють, 
приваблюють і посильні для розв'язання. 

Завдання, введені в контекст гри та подані дитині як альтернативні, 
викликають у неї бажання зайнятися ними, потребують вибрати одне з них 
за вподобанням і складністю. Дитина вибирає посильне для себе завдання і, 
виконавши його, отримує задоволення. Можливо, наступного разу вона 
обере складніше завдання і зуміє впоратися з ним. До того ж передбачено 
відкритий вибір завдань. Серед них є такі, що не обмежують дитину. Вона 
може вдовольнити свої інтереси, виявити знання, смак, уподобання, творчо 
реалізувати їх. 

Займаючись з дитиною, наголошуйте, що важливо робити всілякі 
завдання, радійте разом з нею її успіхам незалежно від того, легке чи 
складне завдання вона виконує. Так крок за кроком дитина дійде до 
найважчого завдання й успішно з ним упорається. 

Організовуючи ігри-вправи, зважайте на індивідуальні особливості 
сприйняття дітьми, темп опанування ними певного змісту. Залежно від 
цього добирайте відповідні прийоми роботи. Одному важливий наочний 
зразок, другому вистачить словесної інструкції, третього задовольнить 
пояснення тільки за умов виконання завдання. 

Враховуйте науково обґрунтовані можливості дітей певного віку до 
розвитку, наприклад, відчуття кольору, форми, розміру, уявлення про 
кількість і лічбу. Окремі діти можуть без напруження опанувати матеріал 
швидше. Деякі, можливо, спочатку оволодіватимуть ним повільніше. Але 
потім, імовірно, наздоженуть чи й випередять своїх однолітків. Уважно 
спостерігаючи дітей, допомагайте їм просуватись у властивому дошкіль-
нятам темпі. Ні в якому разі не прискорюйте і не стримуйте одних дітей 
задля інших. Коли ви займаєтесь з однією дитиною чи з кількома дітьми, ви 
досягнете успіхів набагато більше, ніж з великою групою дітей. Якщо 
окремі діти легко опановують рівень навчальних вимог для певного віку, то 
ведіть їх далі не затримуючи. Таку роботу важливо здійснювати в дитячому 
садку, школі, родині. 

Про засвоєння дітьми правил поведінки в сім'ї 
У дошкільному віці в дітей формуються перші моральні уявлення, 

закладаються основи моральних почуттів, рис характеру. 
Моральне обличчя дитини, її поведінка в сім'ї, дитсадку, школі, а 
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також моральна цінність її як майбутнього члена суспільства у великій мірі 
залежить від того, які поняття про мораль дадуть дорослі дітям і як 
формується повсякденна практика спілкування дітей з оточуючими людьми. 

Моральні поняття постають перед дошкільниками у вигляді правил, 
що ґрунтуються на загально-прийнятих нормах. 

Правила співжиття, яким дорослі мають навчити дітей, виз-
начаються такими нормами моралі, за якими живуть люди певного 
суспільства. Основою моралі є зв'язки індивіда з суспільством. Відповідно 
сукупність моральних норм, які регулюють спільне життя та діяльність 
людей, забезпечують гармонійне поєднання особистих інтересів з 
суспільними. 

Вступаючи в життя, діти зустрічаються з великою кількістю правил, 
які склались у кожному суспільстві. Це неписані закони гуманного 
ставлення до людей, норми поведінки в товаристві, правила бережного 
ставлення до природи, вимоги щодо використання побутових речей та інші. 
Зміст цих норм, за якими живе суспільство, дорослі конкретизують і в 
доступній формі подають дітям: вербально, власними вчинками тощо. 

Низка загальноприйнятих норм обумовлює культуру спілкування 
людей. Серед них обов'язковими є: вітатися при зустрічі, ввічливо 
звертатися з проханням, дякувати за послугу, не втручатися в розмову 
дорослих, розмовляти впівголоса, привітним тоном та ін. Ці норми 
настільки звичні, що можуть здатися не вартими й розмови . Проте деякі 
батьки та й вихователі, навчаючи дітей поводитись відповідно до цих норм, 
іноді мають на увазі лише зовнішню сторону поведінки, а саме: хороші 
манери. Це звичайно не вичерпує поняття про культуру поведінки. Треба 
передусім виховувати в дітей позитивне ставлення до людей і виражати це 
ставлення в привітанні, подяці, способі ведення розмови та ін. 

Разом з цим ще в дитинстві треба оволодіти правилами, які 
визначають взаємини дітей один з одним і з дорослими. 

Важливою умовою спілкування та сумісного життя є вміння дітей 
уважно ставитись до бажань ровесників і дорослих, рахуватись з ними, 
співвідносити з ними свою поведінку. У деяких сім'ях батьки дбають лише 
про задоволення всіх бажань дітей: їм в першу чергу іграшки і ласощі, і 
розваги, і відпочинок, і найкращий ласий шматочок за столом. Тут можна 
почути: "Апельсини тільки для Тані", "Петя хоче такий же самокат, як у 
Пав-лика. Треба завтра ж купити". Трирічна Іринка частує бабусю 
цукеркою. Бабуся відмовляється:" їж сама, хай тобі більше буде. Я вже 
стара, мені не треба". Такі маленькі щоденні жертви поступово стають для 
дітей звичним явищем і сприймаються ними як обов'язкові. 

На очах у дітей батьки відмовляються від привабливих речей і діти 
часто навіть не підозрюють, що дорослим також хочеться і солодощів, і 
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гарного вбрання, і розваг. Намагаючись якнайбільше дати дітям, батьки 
віднімають у них саме дорогоцінне - чуле, уважне ставлення до людей, до їх 
бажань, запитів, потреб. 

Проблема виникає в дитячому садку, де всі діти рівні. Від цього 
страждають ті, хто звик бути винятковим у своїй сім'ї. 

Щоб цього не сталось, батькам треба не приховувати свої бажання, а 
висловлювати їх, надати дітям можливість зробити щось приємне для 
батьків, бабусі чи дідуся, брата, сестри, товариша. Іноді це ставить дітей 
перед необхідністю відмовитись від чогось на користь інших. Добре, якщо в 
побуті сім'ї існує правило: однаково дбати про всіх її членів. Тоді солодощі 
й смачні речі купують завжди для всіх, усі можуть придбати рівноцінний 
одяг, в міру можливості всі забезпечуються речами для роз-ваг і відпочинку 
щодо інтересів: іграшками, книгами, спортивним обладнанням та іншим. 

Важливо змалку привчати дітей гратись і розмовляти тихо, якщо 
дорослі чи старші брати й сестри працюють з книгою, пишуть, слухають 
музику або відпочивають. Це допоможе малятам легко рахуватися з 
однолітками чи дорослими і в умовах дитячого садка або іншого колективу.  

Важливо навчити дітей зважувати можливості дорослих у 
задоволенні своїх бажань. Так діти повинні розуміти, що не завжди батьки 
можуть купляти їм ласощі й іграшки, коли кошти сім'ї йдуть на різні 
необхідні для життя потреби: їжу, одяг, утримання квартири, навчання, 
розваги. Це допоможе їм спокійно прийняти певні матеріальні обмеження в 
умовах дитячого садка чи й ширшого соціального середовища. 

Малята можуть навчитись розрізняти стан дорослих і рахуватись з 
ним. Наприклад, Галинина бабуся старенька, у неї хворе серце, їй важко 
підніматись східцями. Дівчинка свідомо вповільнює свій крок, намагається 
допомогти бабусі, підтримує її. А не так давно вона підганяла бабусю, бо не 
розуміла, чому та так повільно рухається, тоді коли сама Галинка 
перестрибує через східці. Звично рахуючись зі станом близької людини, 
дівчинка помічає стан чужих: бабусь, інших людей на вулиці, врешті дітей, 
що потребують уваги й допомоги в дитячому садку. 

Дітей треба вчити зважати, на скільки конкретні обставини 
дозволяють здійснити їхні бажання. Наприклад, шестирічному Павлику 
хочеться побігти гратися з друзями в розвідників, але мама пішла за 
продуктами, і Павлик повинен доглядати меншу сестричку. Або ще: Вадику 
дуже хочеться подивитися вирішальну зустріч з футболу, але час іти спати, і 
це повинно змусити його облишити телевізор. У розв'язанні таких досить 
складних ситуацій допомагають ігрові прийоми: "Твій ведмедик хоче 
погратись із сестричкою". Дієвими є ігрові звертання: "Хочу спати. Досить 
дивитися футбол. Завтра подивимось у повторі", — просить Петрушка 
(Буратіно), взявши малого вболівальника за руку й прямуючи до спальні та 
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вкладаючись у ліжко (звісно з допомогою мами). 
Слід виховувати в дітей співчуття до хворого, ображеного, 

скривдженого. Цьому можуть сприяти деякі встановлені в сім'ї обов'язки 
стосовно потерпілого: висловити співчуття, пожаліти, надати допомогу, 
намагатись зробити щось, щоб виправити неприємне становище. Наприклад, 
для хворого можна принести чи подати ліки, оправити постіль, провітрити 
кімнату, розповісти щось, щоб розвеселити його. Ображеного чи скрив-
дженого брата або товариша треба втішити, поділитись з ним улюбленою 
річчю, книжкою, ласощами, допомогти помиритись з кривдником. Подібні 
приводи трапляються часто в середовищі однолітків у групі дитячого садка. 

Твердо встановленим у сім'ї повинно бути правило: подавати 
допомогу тому, хто виконує будь-яку справу, робити послуги 

як дорослим членам сім'ї, так і братам та сестрам, старанно й охоче 
виконувати всі прохання. Наприклад, можна допомогти матері помити, 
витерти чайний посуд. Бабуся щось шиє, а онучка може допомогти витягти 
намітку, затягнути нитку в голку. Батько щось ремонтує — з'являється 
нагода подати цвяхи, молоток, клей, потримати щось, щоб батькові було 
легше майструвати. Виховане так маля звичайно допомагатиме й вихова-
тельці, друзям, товаришам. 

Правилом повинно бути поважне ставлення до результатів праці 
всіх членів сім'ї. Воно має виражатись у конкретних вчинках. Щоб зберегти 
чистоту постелі, про яку подбала мама, варто перед сном систематично 
мити ноги або приймати душ. Пошитий бабусею одяг треба дуже берегти — 
не бруднити, не рвати. Обов'язково й важливо підтримувати порядок і 
чистоту в приміщенні, яке прибрано дорослими. Охайність дитині стане в 
особливій нагоді в умовах спільного середовища приміщення дитячого 
садка. Такі звички до охайності й порядку полегшать життя й повсякдення 
дитини. 

Не завжди діти зростають подільчивими: улюбленою іграшкою 
цікавіше гратись самому, ніж дивитись як нею грається хтось інший, смачну 
цукерку трохи шкода буває віддати. 

Щоб виховати подільчивість, треба постійно вправляти дітей, вчити 
їх ділитися чимось з батьками, близькими, дорослими, товаришами, братами 
та сестрами. Дітям легше відмовитися від бажаного заради близьких людей. 
З часом вони навчаться поступатися чимось і товаришам та навіть 
малознайомим. В умовах постійного перебування серед дітей в дитячому 
садку подільчивій дитині буде легко здійснити цю звичку й здобути 
прихильність і відповідні вчинки інших малят. 

Не можна очікувати такої нагоди. Забезпечити ж постійне вправ-
ляння добрих вчинків на основі гуманних почуттів можна, якщо ввести в 
життя дітей правило: ділитися іграшками, ласощам и, книгами та іншим з 
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дітьми й дорослими. Разом з цим слід дати малятам поняття проте, як 
можна порозумітися з товаришем, якщо хочеться мати таку ж річ чи 
іграшку, як у нього. Обов'язковим має бути правило: ввічливо просити 
бажану річ, відбирати її не можна. У зв'язку з цим дуже важливо навчити 
дітей розсудливо переконати товариша чи самому переконатися під 
впливом його доказів. Можнавчити дітей при цьому посилатися на право 
черговості користування річчю, на право дружби. Наприклад, досить 
упертий Вадик завжди не міг устояти, коли улюблений його товариш Толя 
нагадував: "Я ж твій друг". А Тамара, віддавши сестричці красиву ляльку, 
почала варити для неї "обід", наспівуючи: "Спочатку ти, а потім я". 
Очевидно вона мала на увазі по черзі годувати ляльку. В умовах 
дошкільного навчального закладу, коли іграшки для всіх і їх не так багато, 
як вдома, така звичка матиме чимало нагод для вдосконалення. До того ж 
вона послужить до безконфліктного користування спільними для всіх 
іграшками. 

Якщо діти навчаються доводити правомірність своїх бажань чи 
пропозицій і переконуватись під впливом розсудливих доказів ровесника чи 
дорослого, їм легко буде домовитись один з одним про спільну гру чи 
працю, про спільне заняття. Тому добре, якщо малята користуються 
правилом: щоб переконати когось, треба навести резонні докази. 
Оволодіння цим правилом позбавляє дітей від безпідставних наполягань, 
капризів, вередувань, упертості, виховує усвідомлення доцільності чи 
безпідставності своїх бажань. Уміння переконливо довести власні бажання й 
наміри має безліч приводів для вдосконалення в умовах щоденної взаємодії 
з однолітками, вихователями, сторонніми людьми. 

Для виховання в дошкільників свідомої поведінки, дорослі самі 
мають взяти за правило довести дитині правомірність своїх вимог, 
переконати їх в необхідності діяти саме так, як вони вимагають. Наслідуючи 
їх, діти навчаються знаходити і наводити різні міркування, відстоюючи 
свою пропозицію. 

Як бачимо, зміст наведених правил визначає такі вчинки, під час 
яких обов'язково стикаються безпосередні інтереси двох чи більше осіб. 
Правило ж, точно визначаючи поведінку дітей, учить їх підкоряти 
безпосередні бажання спільним вимогам, рахуватися з інтересами інших. А 
це сприяє формуванню таких почуттів, як доброзичливість, гуманне 
ставлення до людей, товариськість, що служить основою для хорошого 
самопочуття в середовищі інших дітей і людей як в дитячому садку, так і на 
ігровому майданчику біля дому, в інших громадських місцях. 

Не менш важливо ознайомити дошкільників з правилами, які 
охоплюють досить широке коло побутових вимог, визначають поведінку 
дітей під час користування речами побуту, перебування в дитячому садку, 
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вдома, на прогулянці, в трамваї, при виконанні гігієнічних процедур, під час 
ігор, занять, праці. 

Обов'язковим для культурної людини є чистота й охайність. З огляду 
на це дитина з раннього віку має оволодіти низкою правил. Треба вчити її 
щоденно вмиватись, мити руки з милом, а в 5—6 років чистити на ніч зуби. 
Щоб виховати охайність, треба систематично вчити дитину закочувати 
рукава перед умиванням, вмиватися так, щоб вода не розбризкувалась, 
витиратись насухо рушником, вішати його на місце. Не менш важливо 
підтримувати в порядку волосся, користуючись дзеркалом і гребінцем. 
Милуючись з дитиною її охайним виглядом, викликаючи в неї задоволення 
від цього, стимулюємо до подальшого вчасного догляду спочатку себе, а 
потім й інших. 

Дорослим треба подбати про своєчасне одержання дитиною чистого 
одягу. Щоб вона добре себе почувала в ньому, одяг має бути відповідним 
для її росту. За цих умов можна навчити дитину помічати та усувати 
непорядок в одязі: підняти та пристебнути опущені панчохи, зав'язати 
шнурки, застебнути ґудзик. Вчасна допомога й підтримка дорослого, інших 
дітей підтримують перші іноді невдалі спроби малят, стимулюють до вдос-
коналення ще не зміцнілих умінь. 

Важливо ввести правило бережного поводження з одягом, 
іграшками, книгами, речами: використовувати їх за призначенням, лагодити 
самостійно чи з допомогою дорослих, після використання класти на 
заздалегідь відведене місце. 

Щодо культури їжі, то з раннього віку дітям змалку важливо 
прищепити деякі уміння. Цьому сприяють правила, що визначають позу 
дітей за столом: сидіти на всьому сидінні стільця, присунувши його досить 
близько до столу, спину тримати прямо, під час їжі нахилятися над своєю 
тарілкою. Діти повинні знати, яку страву зручніше їсти ложкою, яку 
виделкою, коли треба брати ніж, серветку. Поступово в них можуть бути 
вироблені звичні вміння правильного користування сервіровкою столу. Слід 
навчити дітей правильно триматися за столом. Для цього можна подати 
дітям правило: їсти безшумно, розмовляти впівголоса, лише проковтнувши 
їжу, ввічливо й тактовно звертатися з проханням про якусь послугу за 
столом. Це може бути ввічливе прохання передати сіль, хліб, страву. Треба 
й самому вміти виконати чиєсь прохання, а також дякувати за послугу, за 
їжу. У дитячому садку є змога щоденного вправляння в звичках культури 
їжі. Вихователю важливо не втратити те, що набуто в сім'ї, підтримувати, 
розвивати і вдосконалювати навички поводження за столом. Окремі діти 
можуть бути прикладом, зразком для інших. Найважливіше, щоб під 
впливом неправильних звичок не було втрачено надбання сім'ї. 

Не варто нехтувати цими правилами. Якщо батьки не працюють над 
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вихованням указаних умінь, а дитячий садок не підтримує зусиль сім'ї, діти 
звикають їсти похапцем, недбало. Коли ж підростуть, їм соромно буде за 
свої непривабливі манери, але переробити їх буде нелегко. 

Культура поведінки проявляється не тільки у вчинках, а й у мові 
дитини. Точне дотримання законів мови, широке використання багатства 
словника, чітка побудова фрази, правильна літературна вимова і виразне 
звучання мови — усе в цілому і становить культуру мови. Поступово й 
непомітно, в процесі мовного спілкування з дорослими, діти набувають 
мовних умінь і засвоюють правила користування мовою. Значний вплив на 
мову дітей справляє мова дорослих, з якими живуть і спілкуються діти. 
Вони переймають як правильні форми мови, так і вади, які є в мові батьків і 
рідних. 

Культура мови включає в себе не лише вказані якості мови, а й 
манеру говорити. Діти повинні засвоїти правила: говорити тоді, коли це 
необхідно, і лише про те, що вони знають, висловлюватись лаконічно й 
переконливо, розмовляти привітним тоном. Ці вміння необхідні дітям для 
налагодження хороших стосунків з товаришами. Дітей, які добре володіють 
мовою, ровесники охоче приймають до гурту, їм легше порозумітися з 
товаришами, висловити та обґрунтувати свої бажання, переконати 
товаришів у їх правомірності. Спокійний доброзичливий тон звертання 
сприяє встановленню дружніх взаємин, ніколи не призводить до конфліктів. 
Задерикуватий же чи грубий — навпаки, спричиняє непорозуміння, сварку. 
Культура мовлення виробляється у малят невимушено і підсвідомо під 
впливом мовленнєвих моделей дорослих — членів сім'ї та вихователів, яких 
дитина наслідує, не задумуючись. Отже, першочерговою є вимога до 
мовлення найближчих дорослих. 

Наведені правила та способи стимулювання їх засвоєння дітьми 
тільки частково охоплюють деякі сторони життя малят. Як правила так і 
прийоми впливу можна варіювати та доповнювати в залежності від 
конкретних умов та обстановки, в якій постійно перебуває дитина. 

Побутові правила неначе позбавлені етичного змісту, проте їх 
значення в моральному вихованні дошкільнят безсумнівне. Вони необхідні 
для підтримки загального порядку й хорошого настрою в сім'ї та дитячому 
садку. Разом з цим вони служать регулятором взаємин дітей тоді, коли 
виконання правил контролюється дорослими чи ровесниками. У такому разі 
правило виступає як критерій вимог, на який можна посилатися в спірних 
випадках чи при непорозуміннях. 
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РОЗДІЛ II 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ В РОБОТІ ЗІ 

СТУДЕНТАМИ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОГО 

ПРОФІЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

 
Витоками сучасних поступальних послідовних змін у реформуванні 

освіти майбутніх фахівців дошкільного профілю є положення, 
сформульовані авторським колективом, наукове керівництво якого я 
здійснювала свого часу в Державній національній програмі Освіта України 
XXI століття розділ "Дошкільне виховання" (Київ, 1994), а саме: 

- забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних 
концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних 
педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; 

- відхід від засад авторитарної педагогіки, що утвердилися в 
тоталітарній державі і спричинили нівелювання природних задатків і 
можливостей, інтересів усіх учасників освітнього процесу; 

- підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх 
професіонального та загально культурного рівня" (с. 7—8). 

Процитовані та інші програмні завдання стали орієнтиром для 
роботи всіх освітян. Відповідні наукові публікації, досвід роботи 
практичних працівників сприяли подальшим творчим пошукам. 

Зокрема, особистісно орієнтований підхід до дитини мною 
заявлений ще в "Концепції дошкільного виховання в Україні" (Київ, 1993) 
як вихідні засади концепції розвитку і виховання дитини, що передбачають: 

"гуманізацію й демократизацію педагогічного процесу як 
найважливішу умову вільного самопочуття дитини в дошкільному закладі, її 
прагнення вдосконалюватися, активно та ініціативно діяти, виявляти своє 
ставлення до людей і середовища; соціально-педагогічну самостійність 
вихователів, забезпечення реальних можливостей для організації їхньої 
діяльності на основі власної творчості та ініціативи відповідно до місцевих 
історико-етнографічних особливостей країни" (с.4-5). 
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Цей підхід реалізувався мною та іншими авторами в таких 
документах, як "Закон про дошкільну освіту" (Київ, 2001), "Базовий 
компонент дошкільної освіти" (Київ, 2000). Матеріали їх обговорення, а 
також досвід роботи за провідними положеннями послужили першим 
науковим і практичним пошукам та реальним крокам до демократизації 
взаємин вихователя з дітьми, орієнтації на їхні потреби й інтереси, 
співпрацю з ними в педагогічному процесі. 

Основні положення розглянутих документів і матеріалів, адресовані 
переважно практичним працівникам, служать їхній переорієнтації на роботу 
за новими підходами. 

Як же виростити нове покоління педагогів дошкільного профілю, 
спроможне працювати з дітьми на демократичних засадах, щоб підготувати 
їх до життя в демократичному суспільстві? Це питання потребує вивчення й 
розв'язання, по-перше, у площині підготовки майбутнього фахівця 
дошкільного профілю, по-друге, у площині перепідготовки фахівців, котрі 
вже працюють з дітьми і нездатні позбутись авторитарної педагогіки, якої 
їх навчили в професійних навчальних закладах авторитарної держави в 
попередні роки. 

На мій погляд, цьому служать два пріоритетні напрямки: перший — 
структурна й організаційна перебудова системи професійної підготовки 
фахівців; другий — демократизація змісту й методів роботи зі студентами 
як майбутніми фахівцями в роботі з дітьми та дорослими людьми, зокрема, 
з педагогічними кадрами. 

Спеціальність "Дошкільне виховання" по праву посідає вагоме 
місце в професійній підготовці педагогічних працівників. Необхідність і 
важливість виховання найменших дітей кваліфікованими вихователями 
безсумнівна. Сформувати такого педагога може збалансована система 
підготовки кадрів. 

МОН України розгорнуло велику роботу із зазначеного вище 
першого напрямку щодо реформування професійної освіти як системи 
ступеневої підготовки педагогічних кадрів за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Це має 
насамперед узаконити існуючий різний фаховий рівень підготовки кадрів у 
педучилищах, коледжах (І— II рівень акредитації), педагогічних інститутах 
і університетах (III—IV рівень акредитації). У перших з них закладались 
основи педагогічної освіти і готували фахівця-вихователя дітей дош-
кільного віку. Проте як навчальні плани і програми, так і навчальний процес 
у педучилищах і коледжах (статусу яких набули деякі з них) давали 
майбутнім фахівцям переважно методичні знання й уміння. У педінститутах 
і педуніверситетах студенти вивчають теоретичні основи та методики 
фахових дисциплін. Тому випускник ґрунтовніше готовий до роботи 
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вихователя, глибше знає психологію й педагогіку дитини, свідоміше й 
гнучкіше творчо застосовує набуті знання й уміння. До того ж у навчальних 
планах цих закладів є дисципліни, які готують випускників ще й до посад 
завідувача, методиста, інспектора в різних ланках освіти. 

Ступенева підготовка передбачає чітку диференціацію навчальних 
планів, програм і певні рівні кваліфікації, які надалі дають право на 
відповідні посади. Зокрема, молодший спеціаліст — це однозначно 
вихователь дітей дошкільного віку. Бакалавр - це, як правило, вихователь з 
додатковою кваліфікацією методист дошкільного навчального закладу. 
Спеціаліст — має право на посаду вихователя, а також організатора-
методиста дошкільного виховання на всіх рівнях у ролі методиста, 
інспектора, завідувача різних закладів освіти та викладача педколеджу. 
Навчальний план і програма магістра педагогічної освіти передбачають 
підготовку викладача вищого педагогічного закладу, наукового працівника, 
а також організатора професійної освіти й освітянських закладів. 

Ця диференціація має два важливих наслідки. По-перше, вона 
служить стимулом для навчання студентам, які, маючи відповідний 
потенціал, прогнозують свою майбутню діяльність у тій ролі, яка їм 
найбільше підходить. Майбутній фахівець може почати свою освіту на рівні 
молодшого спеціаліста. Він може завершити власну освіту, отримавши 
диплом тільки цього першого кваліфікаційного рівня — молодшого 
спеціаліста. Здобувши кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, 
можна піти працювати в дитячий садок. А можна і продовжувати далі на-
вчання для здобуття фаху на другому кваліфікаційному рівні — бакалавра. 

Таблиця 4 
 

IV рівень 
акредитації 

Університет 
/здобуття вищої освіти та 
кваліфікації широкого спектру 
природничих, гуманітарних, 
технічних, економічних та 
інших напрямків науки, техніки, 
культури і мистецтв/ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
СПЕЦІАЛІСТ 
/спеціальні уміння та знання, 
достатні для виконання завдань 
та обов'язків певного рівня 
професійної діяльності/ 
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
МАГІСТР 
/спеціальні уміння та знання, 
достатні для виконання 
професійних завдань та обов'язків 
інноваційного характеру певного 
рівня професійної складності/ 

 
 

Академія 
/здобуття вищої освіти та 
кваліфікації у певній галузі 
науки, виробництва, освіти, 
культури і мистецтв/ 
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III або IV рівень 
акредитації 

Інститут 
/здобуття вищої освіти та 
кваліфікації у певній галузі 
науки, виробництва, освіти, 
культури і мистецтв/ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
БАКАЛАВР 
/функціональні знання, уміння та 
знання щодо узагальненого 
об'єкту праці (діяльності, достатні 
для виконання завдань  

 
Консерваторія 
/здобуття базової вищої освіти 
та кваліфікації у галузі культури 
і мистецтв/ 

 
 

II рівень 
акредитації 

Коледж 
/здобуття базової вищої освіти та 
кваліфікації у споріднених 
напрямках підготовки або за 
кількома спорідненими 
спеціальностями (якщо входить 
до навчального чи навчально-
виробничого комплексу)/ 

 
 

І рівень 
акредитації 

ТЕХНІКУМ 
/Училище/ 
/здобуття неповної вищої освіти 
та кваліфікації за кількома 
спорідненими спеціальностями/ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 
/спеціальні уміння, знання, 
достатні для здійснення 
виробничих функцій певного 
рівня професійної діяльності/ 

За Законом України "Про вищу освіту "(2002р.) 
 
Випускник вищого навчального закладу бакалавр має оволодіти як 

теорією, так і практикою виховання дітей дошкільного віку, вміти 
організувати педагогічний процес із дітьми та в дошкільному закладі в 
цілому. Передбачається, що бакалавр зможе працювати не лише 
вихователем, а й методистом дошкільного закладу. 

Життєві обставини чи власний потенціал можуть послужити 
причиною кожному, зокрема, припинити чи далі здобувати освіту. Далеко 
не всі продовжуватимуть навчання на рівні спеціаліста. Випускник вищого 
навчального закладу спеціаліст, набувши певного практичного досвіду 
педагогічної роботи, може займати організаційні та керівні посади — 
завідувача, інспекторів і методистів різних рівнів та категорій. Ще менше — 
одиниці, десятки — відчувають потяг до викладацької чи наукової роботи і 
мають бажання й наснагу далі вчитися заради освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістра. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр педагогічної освіти 
передбачає організаційну, керівну роботу, а також посаду викладача вищого 
та середнього навчального закладу з підготовки майбутніх дошкільних 
працівників. 

Ступеневість освіти розрахована на задоволення потреб, інтересів, 
домагань кожного студента щодо власної самореалі-зації, самоствердження, 
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а також подальших життєвих планів працювати в різних сферах дошкільної 
освіти — від роботи з дітьми до роботи зі студентами. Вищий навчальний 
заклад III— IV рівнів акредитації готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів. 
Передбачається, що така система здатна економно й ефективно враховувати 
соціальні потреби дошкільної галузі. Водночас вона дасть можливість 
диференційовано здійснити відбір кадрів стосовно до особистих 
можливостей кожного ще під час навчання у ВНЗ. Залежно від педагогічних 
здібностей студента, від результатів його зусиль в опануванні обраною 
професією, від його життєвої мети і планів він може пройти одну, дві чи 
більше ступенів уданій системі освіти. Можливість перейти на черговий 
вищий ступінь дає його успішність, творчість, глибина та обширність 
набутого наукового і практичного досвіду. Таким чином, у ступеневій 
системі закладено мотивацію, яка стимулює вчитися в повну силу особистих 
можливостей. Кожний ступінь має свій завершений цикл, який може бути 
кінцевим. Та водночас він є стартовим для подальшого ступеня.  

Крім того, така диференціація дає підстави викладачам за 
успішністю студентів визначати з їх числа персональний контингент, який 
доцільно перевести на навчання на наступному вищому кваліфікаційному 
рівні. Це також служить стимулом студентам бути більш вимогливими до 
власного навчання та підвищення успішності. 

Врешті все це слугує поліпшенню підготовленості кадрів для 
закладів й установ освіти різного рівня та підпорядкування. Важливо 
водночас розв'язати питання про надання посад щодо отриманого 
випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня, що також є стимулом до 
здобування певної кваліфікації та реалізації власних можливостей. На часі 
також питання про оплату праці відповідно до кваліфікаційного рівня. 
Наприклад, стосовно бакалавра, магістра тарифи ще не розроблено. 

Міністерство освіти і науки України для розробки системи 
стандартів вищої освіти створило при Національному педагогічному 
університеті ім. М. П. Драгоманова творчу робочу групу в складі викладачів 
педагогічних ВУЗів, училищ і коледжів. Творча наукова група в галузі 
дошкільної освіти керувалась типовими документами МОН України, 
створеними на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 
червня 1997 року № 507 "Про перелік напрямків і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка професіоналів у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями". 

Пропонований МОН України "Перелік спеціальностей, 
спеціалізацій" їх поєднання й кваліфікацій для підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст послужив вихідним для розробки 
ступеневої системи підготовки кадрів для дошкільного виховання на трьох 
освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр, спеціаліст, магістр для вищих 
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навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Пропоновані автором зміни 
й доповнення до переліку було обговорено і схвалено творчою групою. У 
переліку МОН України означено спеціалізації лише для освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст. Насправді в багатьох навчальних 
закладах різних рівнів уже зараз діють такі ж спеціалізації для освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавр. Творча група вважає, що додаткові спе-
ціалізації для рівня бакалавр є доцільними тільки в умовах навчальних 
закладів III—IV рівнів акредитації. Для освітньо-кваліфікаційних рівнів у 
ВУЗах IIІ—IV рівнів акредитації розробники схвалили вибір автора до 
пропонованого МОН України переліку в доповненні (у тексті його виділено 
шрифтом): 

Проект багаторівневої підготовки студентів зі спеціальності 
"Дошкільне виховання" в системі ступеневої вищої освіти в Україні 
Доповнення до переліку освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр " 

Напрям 
підготовки 

Спеціальність, 
спеціалізація 

Кваліфікація 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 

Вихователь дітей дошкільного віку 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання Спеціалізація: 
Соціальна педагогіка 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Соціальний педагог 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: Практична 
психологія у дошкільних 
навчальних закладах 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Практичний психолог у дошкільних 
закладах освіти 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання Спеціалізація: 
Музика 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Організатор музичного виховання 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Образотворче 
мистецтво 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Організатор образотворчої 
діяльності дітей дошкільного віку 
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0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: Фізичне 
виховання 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Організатор з фізичного виховання 
дітей дошкільного віку 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: Хореографія 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Хореограф дошкільного 
навчального закладу 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: Мова і літе-
ратура (вивчається одна з 
іноземних мов) 

Вихователь дітей 
дошкільного віку з 
правом 
навчання іноземної 
мови (вказується 
мова) 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: Сімейна 
педагогіка 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Гувернер 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання Спеціалізація: 
Комп 'ютеризація дошкіль-
ного виховання 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Організатор комп'ютерних ігор 
дітей дошкільного віку 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання Спеціалізація: 
Валеологія 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Організатор валеологічного 
виховання 

0101 пед. 
освіта 

6.010101 Дошкільне 
виховання Спеціалізація: 
Художня праця 

Вихователь дітей дошкільного віку 
Організатор художньої праці 
дітей дошкільного віку 
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Зміни переліку освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст " 

Напрям 
підготовки 

Спеціальність, 
спеціалізація 

Кваліфікація 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 Дошкільне 
виховання 

Викладач дошкільної педагогіки та 
психології в педучилищі, коледжі. 
Вихователь дітей дошкільного віку 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 Дошкільне 
виховання 
7.010102 Початкове 
навчання 

Викладач дошкільної і загальної 
педагогіки, психології в педучилищах, 
коледжах. Вихователь дітей дошкільного 
віку Вчитель початкових класів 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 Дошкільне 
виховання 
7.010105 Соціальна 
педагогіка 
Спеціалізація: 
Соціальний 
педагогу галузі 
дошкільного 
виховання 

Викладач дошкільної педагогіки, 
психології, соціальної педагогіки в 
педучилищах, коледжах. Вихователь дітей 
дошкільного віку Соціальний педагог 
дітей дошкільного віку 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 Дошкільне 
виховання 
7.010106 
Дефектологія. 
Логопедія. 

Викладач дошкільної педагогіки, 
психології, логопедії в педучилищах, 
коледжах. Вихователь дітей дошкільного 
віку Логопед 
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101 пед. 
освіта 04 01 
Психологія 

7.010101 
Дошкільне 
виховання 
7.040101 
Психологія 
Спеціалізація: 
Практична 
психологія в 
дошкільних 
навчальних 
закладах 

Викладач дошкільної 
педагогіки, 
психології, логопедії в 
педучилищах, 
коледжах. 
Вихователь дітей дошкільного 
віку 
Практичний психолог у 
дошкільних навчальних 
закладах 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 
Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Музика 

Викладач дошкільної 
педагогіки, 
психології, методики музичного 
виховання в педучилищах, 
коледжах. 
Організатор музичного 
виховання 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 
Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Образотворче 
мистецтво 

Викладач дошкільної 
педагогіки, 
психології, методики 
образотворчої 
діяльності в педучилищах і 
коледжах. 
Вихователь дітей дошкільного 
віку 
Організатор образотворчої 
діяльності дітей 
дошкільного віку 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 
Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Фізичне 
виховання 

Викладач дошкільної педагогіки, 
психології, методики фізичного виховання 
в педучилищах і коледжах. 
Вихователь дітей дошкільного 
віку 
Організатор з фізичного 
виховання 
дітей дошкільного віку 



 39 

1 пед. освіта 7.010101 
Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Хореографія 

Викладач дошкільної педагогіки, 
психології, методики хореографії в 
педучилищах і коледжах. 
Вихователь дітей дошкільного 
віку 
Хореограф у дошкільних 
навчальних 
закладах 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 
Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Мова і література 
(вивчається одна 
з іноземних мов) 

Викладач дошкільної 
педагогіки, 
психології, методики іноземної мови і 
літератури в педучилищах і коледжах. 
Вихователь дітей дошкільного 
віку з правом 
навчання іноземної мови 
(вказується одна з іноземних 
мов) 

0101 пед. 
освіта 

7.010101 
Дошкільне 
виховання 
Спеціалізація: 
Сімейна 
педагогіка 

Викладач дошкільної 
педагогіки, 
психології. 
Вихователь дітей дошкільного 
віку 
Гувернер 

 
Нині ведуться пошуки, розробки, наповнення змістом ступеневої 

системи вищої професійної освіти. Розглянуті структурні перебудови 
колектив кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова пов'язує зі змістовною розробкою 
нових навчальних планів, програм, опрацюванням нового покоління 
підручників, посібників, перебудовою навчально-виховного процесу. 

Перехідні навчальні плани й програми для підготовки фахівців 
дошкільного профілю за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, 
спеціаліст, магістр, створені нещодавно, пройшли першу апробацію й 
рекомендовані МОН України до використання. Вони визначають ступінь 
диференційованої змістовної підготовленості фахівця кожного рівня і 
спроможності відповідно до цього здійснювати професійну діяльність. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні відрізняють стандарти ступеневої 
освіти, які розробляє колектив кафедри. За дорученням МОН України в 
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стандарти закладається певний оптимальний обсяг різноманітних 
професійних умінь, якими має опанувати випускник. Ідеться не про знання, 
на які переважно було зорієнтовано існуючі раніше програми, а саме про 
вміння, які має набути й далі застосовувати майбутній фахівець у 
практичній роботі з дітьми й дорослими. Важливою сходинкою в цій 
системі є ступінь бакалавра. Адже тут започатковано можливість набути як 
теоретичних знань, так і практичних умінь, а також застосовувати їх у ро-
боті з педагогічними працівниками дошкільного закладу. Важливою 
проблемою сучасного педагогічного процесу ступеневої підготовки 
бакалаврів, спеціалістів, а також магістрів є оволодіння студентами не лише 
знаннями, а й практичними вміннями, які можна застосувати в роботі з 
дітьми та в методичному спрямуванні педагогічного колективу дошкільного 
закладу. Саме тому важливо визначити професійні вміння, які можуть 
забезпечити програми вищих навчальних закладів. 

Щоб реалізувати ці принципові зміни й перехід від навчання 
студентів певних знань до опанування обумовленими цими знаннями 
вміннями, необхідна перебудова роботи як на аудиторних заняттях, так і під 
час самостійної роботи студентів. 

Колектив кафедри працював над цим чимало років, практично 
реалізуючи у викладанні особистісно орієнтований підхід до студентів, 
намагаючись змінити їхній статус звичного об'єкта педагогічного процесу 
на суб'єкта, тобто його активного учасника. Суб'єкт-суб'єктні взаємини 
викладача і студента, на наш погляд, по-перше, мають значення для 
свідомого й практичного опанування студентами навчального матеріалу, 
тобто повноцінного фахового зростання. По-друге, суб'єкт-суб'єктні 
взаємини викладача і студента - це школа демократичних стосунків для 
обох, в яких викладач повинен орієнтуватися на особисті й професійні 
інтереси та потреби кожного студента як самобутньої індивідуальності. 

У теоретичній психології та педагогіці ці підходи було обґрунтовано 
здавна й неодноразово. Задекларовано їх і у вищезгаданих документах. 
Проте практично вони реалізовувалися фрагментарно, час від часу. 

Слід віддати належне програмі" Step by step" (США) - "Крок за 
кроком". Розробки спецкурсів американських колег послужили нам 
поштовхом і практичною школою опанування інтерактивними технологіями 
в роботі зі студентами. Та цього було замало. Із самого початку на кафедрі 
поставлено мету розробити програми викладання всіх фахових дисциплін за 
інтерактивними технологіями. Тепер уже маємо певні наслідки у вигляді 
низки створених навчальних програм і методик, їх використання в роботі зі 
студентами. 

Особливої уваги потребують нині додаткові спеціалізації, які 
студенти мають здобути на освітньо - кваліфікаційних рівнях бакалавр, 
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спеціаліст. Актуальною в нинішній практиці є спеціалізація "Вихователь з 
правом навчання дітей іноземної   мови ". На кафедрі відкрито також нову 
спеціалізацію із сімейної педагогіки. Випускник здобуває право працювати 
гувернером у сім'ї. 

Для цих спеціалізацій також розроблені нові програми. Ори-
гінальними є програми, які навчають дітей англійської (німецької, 
французької, італійської) мови в процесі різних видів діяльності, зокрема: 

Білоус Н. О. Інтегративна програма курсу "Теорія і методика 
формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку з 
використанням іноземної мови". — Київ, 2001. 

Мордоус І. О. Інтегративна програма курсу "Теорія і методика 
ознайомлення дітей з природою з використанням іноземної мови" - Київ, 
2001. 

Вихователь, підготовлений за такими програмами, в роботі з дітьми 
не обмежиться лише спеціальними заняттями з англійської мови. Він 
умітиме поглиблювати мовний розвиток дитини в процесі роботи й за 
іншими методиками та в повсякденному житті. Тобто цей вихователь нового 
покоління, який працює з дітьми повсякденно, є для них носієм іноземної 
мови. Лише своєю появою він викликає потребу в дітей спілкуватись 
іноземною мовою. 

Для спеціалістів також створено нову навчальну програму Г. В. 
Сухорукової "Основи образотворчого мистецтва і методика організації 
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку" (Київ, 2000). Вона суттєво 
відрізняється від діючих, поповнена народознавчим матеріалом у галузі 
образотворчого народного мистецтва. 

Кілька програм уперше створено колективом кафедри для магістрів: 
Артемова Л. В. Методика і технологія викладання курсу "Дошкільна 

педагогіка". - Київ, 2001. 
Артемова Л. В., Бєлєнька Г. В. Магістерська робота. Вимоги до 

написання та оформлення. - Київ, 2001. 
Баглаєва Н. І. Методика викладання курсу "Теорія і методика 

формування елементарних математичних уявлень". - Київ, 2001. 
Бєлєнька Г. В. Організація і проведення наукових досліджень у 

галузі дошкільного виховання. - Київ, 2001. 
Бєлєнька Г. В. Теорія і методика викладання курсу "Основи 

природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою ".-Київ, 2001. 
Богініч О. Л. Теорія і технологія валеологічної освіти дітей 

дошкільного віку. - Київ, 2001. 
Захарченко В. Г., Луценко І. О. Методика викладання курсу "Теорія і 

методика розвитку українського мовлення у дітей дошкільного віку". — 
Київ, 2002. 
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Опубліковані підручники посібники створені на основі інте-
рактивних технологій: Артемова Л. В. Історія педагогіки України. — Київ, 
2006. 

Машовець М. А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей 
дошкільного віку. — Київ, 2000. 

Луценко І. О. Готуємося до мовленнєвого спілкування з дош-
кільниками. — Київ, 2001. 

Відпрацьовані в попередні роки зміст і технології роботи з 
бакалаврами й спеціалістами послужили нам для розробки програм для 
першого набору студентів магістратури. У навчанні наших випускників 
було зменшено обсяги застосування вербальних способів навчання, 
суцільного лекційного викладу матеріалу, рефератів чи словесних виступів 
як наслідків самостійної роботи студентів з підготовки до семінарських 
занять. 

Уже під час лекції ставимо студентам посильні завдання для міні-
самостійної роботи. Тут же оприлюднюємо результати кількох таких робіт, 
обговорюємо, доходимо певного висновку, який може перетворитися у 
проблему, що потребує розв'язання, відповіді. Так, у процесі невеличкого 
самостійного пошуку в студентів виникла потреба з'ясувати певне 
педагогічне чи методичне положення, яке вони тепер очікують від 
викладача. Він має виправдати їхні сподівання. 

Велику роль ми надаємо самостійній роботі студентів. її традиційно 
планують як підготовку до семінарських, практичних занять. Іноді даємо її і 
як домашнє завдання до наступної лекції. У такому разі на лекції можна 
активізувати знання й досвід студентів, виявити їхні власні міркування, 
спробувати спільно сформулювати план, за яким вивчаємо тему, тощо. Отже 
на етапі початкового опанування матеріалу студенти стають активними 
учасниками його пізнання. Важливо наприкінці відзначити їхню роль у 
викладі лектора. Це надає їм прагнення до подальшої роботи. 

А цієї роботи чимало перед семінарськими й практичними 
заняттями. Важливо поставити такі завдання, які б спонукали студентів до 
застосування здобутих від викладача й з літератури знань у практичній їх 
реалізації у власних творчих розробках. Подальша презентація, обговорення 
доробку кожного іноді викликає дискусію, а головне — самостійний пошук 
нового, цікавого, професійно важливого. 

На практичних заняттях широко використовуємо колективні форми 
роботи: робота в парах, малих групах. Студенти, виявляючи свої знання та 
вміння, водночас вчаться одне в одного. Хтось відчуває себе лідером, хтось 
також хоче ним стати, але розуміє, що для цього треба краще підготуватися, 
щоб знати і вміти не менше, ніж інші члени творчої групи. 

У таких групах створюємо образні кольорові моделі педагогічного 
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явища, наприклад, різних видів ігор, виявляємо й ранжуємо їх структурні 
компоненти, визначаємо практичну роль в організації та керівництві грою, 
добираємо слушні до кожного виду ігор прийоми спрямування. 

Практичному застосуванню вмінь служать ділові ігри, ігрові 
тренінги. Студенти демонструють власні вміння, аналізують і оцінюють 
уміння інших, визначають прийоми активізації дітей. Цьому передує 
серйозна попередня робота. З'ясовується, що вербальне виявлення знань ще 
не забезпечує адекватне їх практичне застосування. Останнє потребує 
суттєвої переорієнтації та підготовки. 

Важливим є також навчання студентів сприймати педагогічну 
інформацію з фахових джерел. Вони, як і більшість читачів, вважають 
друковане слово постулатом істини. Щоб навчити їх практично 
осмислювати прочитане, необхідно давати завдання на зіставлення певних 
педагогічних положень у різних авторів. Такі порівняння чіткіше виділяють 
власну точку зору кожного автора на певне педагогічне явище. А головне — 
студенти роблять для себе відкриття: таке явище не тлумачиться 
однозначно, тобто можна мати і власний погляд на нього. Критичне 
осмислення прочитаного дає змогу по-своєму творчо сприймати й публікації 
в педагогічних і періодичних виданнях, наприклад, на сторінках фахового 
журналу "Дошкільне виховання". Адже в періодиці відбувається найперша 
апробація міркувань і пропозицій автора. Удосконалені й надалі уточнені, 
доповнені, вони, можливо, побачать світ на сторінках книг, посібників. 

Ці кілька коротких прикладів ілюструють можливості практичного 
здійснення особистісно орієнтованого підходу в процесі підготовки 
майбутніх фахівців, які надалі здійснюватимуть цей підхід у роботі з дітьми 
й дорослими людьми. 

Я розглянула аспект проблеми особистісно орієнтованого підходу 
стосовно майбутніх вихователів. Уважаю подальшим завданням підготовку 
педагога на рівні сучасних вимог. Пропонуємо в даному посібнику 
матеріали навчання фахівців, оскільки ступенева підготовка поставила 
перед нами чимало проблем для обговорення й творчого пошуку. 
Сподіваюсь, вони зацікавлять викладачів, які готують майбутніх 
працівників для галузі дошкільного виховання. 

Перспективи підготовки працівників дошкільного 
профілю в умовах ступеневої освіти 

 
Реформування професійної освіти нині передбачає створення 

ступеневої системи підготовки педагогічних кадрів, зокрема спеціалістів 
дошкільного профілю. Майбутній фахівець може почати свою освіту на 
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першому рівні - молодшого спеціаліста. Здобувши кваліфікацію вихователь 
дітей дошкільного віку, можна піти працювати в дитячий садок, а можна й 
продовжити навчання. Подальші ступені передбачають другий рівень - ба-
калавр, третій - спеціаліст, четвертий - магістр. Кожний ступінь має 
завершений цикл і може бути кінцевим. Та водночас він є і стартовим для 
подальшого ступеня. 

Вищий навчальний заклад III—IV рівнів акредитації готує ба-
калаврів, спеціалістів, магістрів. Випускник вищого навчального закладу 
бакалавр має оволодіти як теорією, так і практикою виховання дітей 
дошкільного віку, вміти організовувати педагогічний процес з дітьми та в 
дошкільному закладі в цілому. Передбачається, що бакалавр зможе 
працювати не лише вихователем, а й методистом дошкільного закладу. 

Випускник вищого навчального закладу спеціаліст, набувши 
певного практичного досвіду педагогічної роботи, може займати 
організаційні та керівні посади - завідувача, інспекторів і методистів різних 
рівнів і категорій. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр педагогічної освіти 
передбачає організаційну, керівну роботу, а також посаду викладача вищого 
чи середнього навчального закладу з підготовки майбутніх дошкільних 
працівників. 

Ступеневість освіти розрахована на задоволення потреб, інтересів, 
домагань кожного студента щодо власної самореалізації, самоствердження, 
а також подальших життєвих планів працювати в різних сферах дошкільної 
освіти — від роботи з дітьми до роботи зі студентами. 

Вагома сходинка в цій системі — це ступінь бакалавра. Адже тут є 
можливість набути як теоретичні, так і практичні вміння, а також 
застосовувати їх у роботі з дітьми і з педагогічними працівниками 
дошкільного закладу. 

Важливою проблемою сучасного педагогічного процесу, підготовки 
бакалаврів, є опанування студентами не лише знаннями, а й практичними 
вміннями, які можна застосувати в роботі з дітьми та в методичному 
спрямуванні педагогічного колективу дошкільного закладу. Саме тому 
важливо з'ясувати, які професійні вміння можуть забезпечити програми 
вищих навчальних закладів. Уданому матеріалі це розглянуто на окремих 
прикладах провідного фахового курсу "Дошкільна педагогіка". 

З метою ознайомлення студентів із загальними питаннями 
дошкільної педагогіки, розвитку пізнавального інтересу до цього провідного 
фахового предмета та педагогічних знань у галузі дошкільної педагогіки 
слід зацікавити їх дошкільним дитинством як унікальною початковою 
стадією розвитку людини; знайти місце суспільного дошкільного виховання 
як початкової ланки в системі безперервної освіти, уявляти і прогнозувати 
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напрямки його розвитку й удосконалення, зокрема гуманізації, 
демократизації, індивідуалізації тощо; вміти визначити загальні характерні 
риси суспільного дошкільного виховання, на відміну від родинного 
виховання; розрізняти різні типи дошкільних закладів і відповідні їх 
специфічні особливості; оволодіти інформацією й надалі поповнювати її 
даними про напрямки та установи підготовки кадрів дошкільних 
працівників; орієнтувати на особливості дошкільного виховання за рубежем, 
застосовувати прогресивні основні підходи, зміст, методи виховання, 
запроваджувати типи дошкільних закладів. 

Задля підготовки для опанування вміннями в галузі дошкільного 
виховання з'ясувати предмет дошкільної педагогіки як науки та як 
комплексу засобів навчання, виховання, розвитку дитини від народження до 
7 років; уміти використовувати джерела дошкільної педагогіки як науки, 
керуватись у вивченні курсу та практичній діяльності її методологією, 
ідеями класиків як вітчизняної, так і зарубіжної педагогіки; з'ясовувати 
проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі розвитку її теорії та 
практики і перейматися ними; встановлювати місце і зв'язок дошкільної 
педагогіки з іншими соціальними і природничими науками про людину; 
керуючись завданнями, використовувати адекватні методи в організації 
педагогічних досліджень згідно з логікою послідовності і діалектичної 
єдності теорії та практики виховання, а також узагальнення досвіду 
педагогічної роботи; використовувати щодо їх призначення методи спос-
тереження за дітьми, бесіди, тести, вивчення продуктів діяльності дітей, 
педагогічний експеримент, соціометричні методи, впроваджувати 
результати педагогічних досліджень у практику дошкільного виховання. 

Слід сформувати у студентів уміння розвивати й виховувати дітей, 
опанувати різноманітні концепції про особливості та взаємозв'язок факторів, 
які визначають розвиток особистості і спадковість, соціальні умови життя, 
виховання; вміти визначати і забезпечувати дитині місце та роль як суб'єкта 
педагогічного процесу; організовувати ігрову, навчальну, трудову діяльність 
для підвищення їх виховного впливу на розвиток особистості; у вихованні 
знати, вивчати та зважувати на вікові й індивідуальні особливості розвитку 
особистості; виявляти обдарованих дітей на основі знання їхніх 
фізіологічних задатків, спільно з батьками забезпечувати їх своєчасний та 
оптимальний розвиток; розрізняти педагогічно занедбаних дітей, виявляти 
причини їх важкої виховуваності, застосовувати профілактичні й 
реабілітаційні заходи щодо них спільно з батьками. 

На основі усвідомлення мети дошкільного виховання про 
різнобічний, своєчасний розвиток дитини, задоволення її біологічних і 
соціальних потреб створювати умови для розвитку дітей у дошкільних 
закладах освіти; визначати та виконувати завдання виховання дітей на 
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основі концепції дошкільного виховання, з огляду на вікові й індивідуальні 
особливості дітей сучасних принципів педагогічної роботи з дітьми, 
систематичного і комплексного підходу у вихованні та навчанні дітей ран-
нього і дошкільного віку, суспільної педагогіки співробітництва, без тісного 
особистісно орієнтованого підходу до дитини; задоволення інтересів і 
потреб дитини, надання їй права вибору, створення умов для щасливого 
проживання дошкільного дитинства. 

З метою запровадження у вихованні дітей української національної 
системи виховання малих дітей знати й практично використовувати основні 
положення з педагогічних поглядів Т. Шевченка, П. Куліша, М. 
Драгоманова, Лесі Українки, І. Франка, Б. Грінченка,С. Русової та інших про 
основні компоненти та засоби національної системи виховання; знати 
витоки, сутність, принципи, ідеали народної педагогіки як галузі 
педагогічного досвіду народу, шанувати й творчо використовувати в 
сучасних умовах 

надбання народної педагогіки, зокрема її зміст, заповіді, форми 
організації, методи і прийоми у вихованні дітей. 

З метою усвідомлення значення та ролі програми в систематичному 
вихованні дітей з'ясовувати і знати генезис програм дошкільного виховання, 
критично аналізувати їх зміст і структуру, знаходити в них раціональне для 
сьогодення, а також витоки сучасних програм виховання дітей; розрізняти 
типові програми централізованого спрямування дошкільного виховання від 
демократичного підходу варіативних, альтернативних, авторських програм; 
творчо застосовувати їх у практичній роботі сучасного дошкільного 
закладу— планувати, організовувати, методично спрямовувати виховний 
процес на основі програм і з урахуванням потреб, інтересів, 
індивідуальності кожної дитини. 

З метою вивчення й усвідомлення особливостей раннього віку в 
житті й розвитку дитини вміти помічати й враховувати в роботі швидкий 
темп розвитку дітей, раннє утворення умовних рефлексів, можливості й 
необхідність виховання їх з перших днів життя, взаємозалежність фізичного 
і психічного розвитку, особливості їхньої вищої нервової діяльності—легка 
збудливість, переважання процесів збудження над процесами гальмування, 
недостатня сила і врівноваженість нервових процесів, їх рухомість, легка 
виснаженість нервової системи тощо; користуючись як майбутній 
вихователь провідною роллю у формуванні психічних функцій дітей, 
застосовувати педагогічні правила у вихованні, наприклад, єдність і сталість 
педагогічних дій щодо дітей, поступовість та індивідуальність тренування 
гальмівних реакцій, не допускати частих заборон, змін умов життя; вміло 
проводити адаптаційні засоби в перші дні перебування малих дітей у 
дошкільному закладі. 
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З метою розуміння специфіки фізичного і психічного розвитку 
дитини в період її внутрішньоутробного дозрівання та першого року життя 
вміти адекватно ставити і виконувати завдання на кожному етапі цього 
періоду: задовольняти й стимулювати потребу спілкування з дорослими, 
самостійну предметну ігрову та іншу пізнавальну діяльність; забезпечувати 
організацію та виконання режиму дня немовляти, далі маляти до 3, до 6, до 
9, до 12 місяців, організовувати та методично правильно і диференційовано 
проводити годування, вдягання, укладання, привчання до охайності, 
викликаючи позитивне емоційне ставлення до цих та інших життєво 
важливих процесів; планувати й проводити індивідуальні та в підгрупах 
заняття з розвитку аналізаторів, рухів, дій з предметами, підготовчих етапів 
мовлення; співпрацювати з батьками за єдиними завданнями і методами 
розвитку малят. 

Забезпечуючи планування роботи зі своєчасного оптимального 
розвитку дитини другого року життя, вивчати динаміку розвитку дітей та 
організовувати їхнє життя і діяльність за дещо відмінними двома режимами 
— для дітей першого і для дітей другого півріччя; своєчасно створювати 
предметне середовище для стимуляції їхніх основних рухів, мовлення, 
спілкування, предметної діяльності, маніпулятивної та початків 
відображувальної гри, використовуючи побутові і спеціальні предмети, 
розбірні іграшки й будівельний матеріал для сенсорного розвитку; 
створювати щодо віку та індивідуальних потреб й інтересів умови для гри та 
інших видів самостійної діяльності, зокрема обладнувати ігрові кімнати, 
центри активної діяльності, створювати добірки іграшок, розвивальних 
посібників тощо; вміло й доречно використовувати навчально-виховний 
вплив спілкування дітей з дорослим та одне з одним, ігор-занять для 
освоєння елементарних правил поведінки, орієнтування в довкіллі, розвитку 
основних рухів, мовлення; методично грамотно й коректно співпрацювати з 
батьками щодо виховання й розвитку дітей. 

З метою своєчасного й оптимального виховання дітей третього року 
життя вивчати динаміку їхнього розвитку, ставити відповідні завдання щодо 
розвитку основних рухів, мовлення, сенсорики, гри, мислення, емоцій, 
понять "хочу", "можу", "буду" тощо; в доборі та використанні методів і 
прийомів виховання дитини з огляду на "кризу" в розвитку дитини на 
третьому році життя, першу появу "Я" в дитини як самовідчуття, підвищеної 
емоційності, первинного егоцентризму, примх і з'ясування причин цих 
явищ, передбачення й усунення їх; уміло організовувати режим життя дітей 
із своєчасною зміною самостійної та організованої дорослим діяльності; 
поступово привчати дітей до самообслуговування; відповідно до віку 
організовувати ігри, індивідуальні та групові заняття; налагоджувати 
співпрацю з батьками щодо індивідуального розвитку дітей. 
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З метою морального розвитку дітей теоретично обґрунтувати, чітко 
визначити, аналізувати й застосовувати в роботі поняття моралі стосовно 
дітей дошкільного віку. Знаходити особливе й спільне в національних і 
загальнолюдських моральних цінностях. Планувати відповідно до програми 
дошкільного закладу та практично реалізовувати зміст морального вихо-
вання дітей різних вікових груп. Теоретично доводити та практично 
ілюструвати роль і взаємозв'язок провідних факторів у моральному розвитку 
дітей; уміти враховувати ці фактори та керуватись ними в моральному 
вихованні дітей. 

З розумінням користуватись уявленнями про зв'язок моральних 
почуттів, уявлень, звичок і досвіду дітей в їхньому моральному розвитку. 
Здійснювати моральне виховання з позицій об'єктивного підходу і 
врахування суб'єктивних особливостей дитини та конкретних умов її 
морального розвитку. Оволодіти методами і прийомами морального 
виховання, доречно застосовувати їх в умовах дитячого садка та сім'ї. 

З метою своєчасного й оптимального розвитку особистості в період 
дошкільного дитинства теоретично обґрунтовувати й практично 
враховувати психолого-педагогічні передумови й особливості розвитку 
особистості, орієнтуватися на новоутворення та супідрядність мотивів як 
критерій позитивної динаміки особистості, забезпечувати й створювати 
умови для її розвитку. 

Здійснювати особистісно орієнтований підхід у розвитку осо-
бистості, індивідуалізувати моральне виховання дошкільників в умовах 
дитячого садка та сім'ї, зважаючи на відповідні теоретичні положення, 
результати наукових досліджень і кращий досвід індивідуальності. В 
аудиторних умовах опанувати методами вивчення вікових та 
індивідуальних особливостей дітей, проектувати індивідуальний розвиток 
особистості дитини, на практиці використовувати й апробовувати вказані 
методи й проекти, вдосконалювати їх та застосовувати в подальшій роботі. 

З метою своєчасного й плідного розвитку міжособистісного 
спілкування повсякчас і повноцінно задовольняти природну потребу 
дошкільнят у спілкуванні з молодшими дітьми, однолітками, старшими, 
підлітками, дорослими людьми. Знати і практично використовувати 
особливості спілкування як діяльності дошкільнят. Уміло застосовувати 
різні форми спілкування відповідно до особливостей дітей різного віку. 
Використовувати особливості різної діяльності (гри, учіння, праці, 
образотворчої та інших), у контексті яких успішно розвивається 
міжособистісне спілкування. 

Задля задоволення соціальної потреби дітей у спілкуванні, розвитку 
комунікабельності, створення життєрадісності постійно спілкуватися з 
дітьми на позитивному емоційному настрої, тактовно, толерантно, 
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навертаючи їх до такого ж спілкування; спільно гратись, працювати, 
займатися цікавими для дітей справами; організувати і стимулювати таке ж 
спілкування між дітьми; коректно й непомітно привчати їх долати власну 
скутість, некомунікабельність, розкриватись назустріч ініціативам інших 
дітей, а також ініціювати спілкування. 

З метою розвитку дитячих стосунків у міжособистісному 
спілкуванні вміти аналізувати структуру групових взаємин, визначати 
статус кожної дитини в мікрогрупі, виявляти носіїв впливу дітей одне на 
одного, з'ясовувати зміст і характер їхнього взаємовпливу; поліпшувати 
групову взаємодію дітей,   оптимізувати її моральне спрямування, 
посилювати позитивний взаємовплив та зменшувати, нейтралізувати 
небажаний, негативний шляхом опосередкованої зміни структури групи й 
групових взаємин у ній, шляхом підвищення змістовності діяльності групи 
— спілкування, гри, учіння, праці, образотворчої тощо. 

З метою розвитку первинних якостей дитячого колективу в 
дошкільників опанувати теоретичні засади розвитку групових взаємин у 
колективні стадії розвитку колективу, теорію функціонування дитячого 
колективу та розвитку особистості в ньому. Практично керуватися 
теоретичними положеннями й користуватися засобами перетворення малих 
груп, у початковий колектив, а групових стосунків в елементарні колективні 
стосовно до параметрів поняття «дитячий колектив». Уміло спрямовувати 
колективні стосунки на виховання в дітей організаторських умінь, 
активності, доброзичливості, справедливості з огляду на особливості дітей 
різних вікових груп. Організовувати взаємодопомогу дітей в умовах 
колективних стосунків і як засіб їх розвитку та зміцнення. Розрізняти й 
організовувати різні види взаємодопомоги дітей, навчати їх діяти в 
конкретному виді, зацікавлювати всіх дітей спільним успіхом. 

З метою формування у дітей дружніх стосунків розуміти й надавати 
значення ролі дружби в житті кожної дитини, зокрема і в організації та 
налагодженні стосунків у віковій групі дитячого садка. Опанувати, 
вдосконалити підчас практики й застосовувати в роботі з дітьми методи та 
прийоми, які сприяють виникненню, розвитку дружби, її мотивів, 
поглибленню дружніх стосунків між дітьми, що забезпечує становлення 
особистості кожної  дитини. 

Щоб налагоджувати дружні, товариські, колективні стосунки між 
дітьми, шляхом вивчення конфліктів визначати, попереджати й усувати їх 
причини. Навчати дітей уникати конфліктів, засуджувати конфліктні вчинки 
(свої та інших), помірковано розв'язувати конфлікти, гідно виходити з кон-
фліктної ситуації, виховувати в дітей негативне ставлення до конфліктів. 

З метою виховання в дітей гуманного ставлення до людей, природи, 
довкілля, розвитку стосунків з дітьми й дорослими важливо вміти 
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розрізняти, виявляти, викликати й розвивати симпатію, чутливість, чуйність, 
співпереживання, співстраждання, доброту, справедливість, турботливість. 
З'ясовувати, попереджати й усувати причини негуманного ставлення до 
людей, тварин, рослин. Опановувати й доречно й ефективно застосовувати 
методи та прийоми стимулювання гуманних почуттів, стосунків, поведінки. 

Вдовольняти соціальну потребу дитини в самоствердженні та 
прагненні провідного становища й визнання серед однолітків і водночас 
навчати їх дослухатися до думок, вимог, розуміти стан інших, створювати 
умови для посідання дитиною як провідного, так і підлеглого становища, 
допомагати їй самореалізовуватися в будь-якому становищі під час 
спілкування, спільної гри, праці, виконання навчальних завдань тощо. 

Щоб закласти основи суспільних, громадянських якостей, слід знати 
і вміти виявляти рівень їх розвитку, планувати й застосовувати методи і 
прийоми стимулювання почуттів обов'язку і відповідальності, почуття 
власної гідності, здатності до самосвідомості й самовиховання як 
першооснови соціальної активності. Розрізняти особливості вияву в 
дошкільному віці чесності, правдивості, скромності, інших етичних якостей, 
виявляти рівень і стан їх наявності в дітей, створювати умови, практичні 
ситуації для своєчасного розвитку. Викликати в дітей бажання та прагнення 
оволодіти цими якостями, практично переконатися, що вони допомагають 
зайняти гідне місце в товаристві дітей і дорослих. 

Забезпечуючи своєчасне та відповідне до віку виховання дитини, 
розуміти значення волі для своєчасного розвитку етичних інстанцій, 
супідрядності мотивів як першооснови морального розвитку особистості 
дитини в період становлення процесів збудження і гальмування, здатності 
до певних зусиль. Навчати дітей співвідносити мету і власні можливості, 
розрізняючи та    реалізуючи поняття «хочу», «можу», «треба». Створювати 
умови в іграх, заняттях, повсякденні для успішного розв'язку завдань, досяг-
нення дітьми мети, попереджати можливі невдачі, навчати з оптимізмом 
шукати з них виходу. 

З метою успішного розвитку особистості дитини знати, по-
переджати, усувати причини вередування і впертості дітей; створювати 
педагогічні умови для попередження вередувань і впертості; вміло виводити 
дітей з вередливого чи впертого стану шляхом переключення їх уваги, 
зацікавлення іншими дітьми, дорослими, діяльністю, доречно застосовувати 
адекватні методи перевиховання вередливих і впертих дітей. 

З метою виховання у дітей любові до рідного краю, до своєї 
Вітчизни України вивчати національні та загальнолюдські цінності, 
визначати на їх основі завдання й добирати з програми й довкілля зміст, 
доступний і необхідний для виховання в дітей інтересу до навколишнього 
життя, суспільних подій, важливих для розвитку початків патріотичних та 
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інтернаціональних почуттів. Опанувати й практично застосовувати систему 
методів і прийомів, виховуючи у дітей дошкільного віку любов і 
прив'язаність до рідної землі, українського та інших народів своєї 
Батьківщини, а також тих, хто живе за ЇЇ межами. Послідовно планувати 
зміст виховання елементів, початків патріотичних почуттів у дітей 
дошкільного віку. 

З метою виховання в дітей інтересу, поваги до людей різних 
національностей, шанобливого ставлення до їхніх звичаїв і культури вміти 
визначати і планувати пропонований дітям зміст — побут, ігри, праця, 
звичаї, культура, мистецтво людей інших національностей; залучати дітей 
до різних видів діяльності, практично створюючи атмосферу 
безпосереднього чи опосередкованого спілкування з життям представників 
інших народів. Вивчати й узагальнювати відповідні сучасні дослідження та 
передовий досвід роботи вихователів. 

З метою виховання моральних почуттів і свідомості, культури 
спілкування й поведінки, культурно-гігієнічних навичок розрізняти 
емоційний та осмислений рівень ставлення дитини до цих категорій, 
оволодіти засобами впливу на свідомість і почуття дітей; відрізняти 
зовнішню культуру від внутрішньої, розвивати її у зв'язку з моральними 
почуттями та свідомістю. 

Розглянуті професійні вміння дають можливість по-іншому 
розглянути теоретичний і практичний курс та відповідно будувати 
навчально-виховний процес у ВУЗі, щоб допомогти випускникові 
практично застосувати здобуті знання в майбутній роботі. 

 

Студенти і викладачі очима першокурсників 
 
Перший фаховий курс "Вступ для спеціальності" я розпочинаю з 

першої пари 1 вересня — першого дня навчання студентів за спеціальністю 
"Дошкільне виховання" зі спеціалізацією "Вихователь з правом навчання 
дітей іноземною мовою". Невеликий 18-годинний курс я поділяю на 10 
лекційних годин, 6 годин семінарських, 2 години лабораторних занять. 
Після першої вступної лекції наступне лабораторне заняття—в дитячому 
садку. І це важливо: першокурсники мають побачити дітей і середовище, 
про які йдеться в цьому курсі. Неодмінно обираємо дитячий садок, де 
навчають дошкільнят іноземної мови. Студентам важливо побачити свою 
майбутню професію в умовах педагогічного процесу. Проводить це 
лабораторне заняття викладач, який читає курс "Методика викладання 
іноземної (англійської) мови в дитячому садку". Після цього курс 
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продовжувати легше, бо студенти розумітимуть про що йдеться. 
Подальша лекційна, семінарська й практична робота передбачає 

вивчення студентами основного програмового змісту методом поєднання 
його з власним життєвим досвідом, співвіднесення зі своїми 
психофізичними можливостями, професійними інтересами. 

Саме тому я ще під час лекцій викладала матеріал, часто вдаючись 
до постановки завдань. Студенти мали розв'язати їх, користуючись не тільки 
теоретичними знаннями, а й власними міркуваннями, можливостями. 
Насправді вони не тільки заучували зміст, а й оцінювали і виважували, на 
що самі спроможні в майбутній професії. 

"Вступ до спеціальності" серед інших розглядає актуальне для 
першокурсників питання про характер діяльності та поведінки студентів і за 
цими ознаками визначає три типи (групи), на які умовно можна поділити 
студентів (За К. И. Щербаковою). "До першого типу відносять студентів, які 
відзначаються широким підходом до мети і завдань навчання у ВНЗ, їх 
цікавить значно ширше коло знань, ніж це передбачено навчальними 
програмами. Вони беруть активну участь у науковій і громадській роботі, 
прагнуть серйозно оволодіти не тільки знаннями, наукою, культурою, а й 
методами самостійної роботи, щоб зуміти якнайповніше виразити себе в 
житті. Такі студенти завжди перебувають у стані творчого незадоволення 
результатами своєї праці, шукають нових способів раціоналізації навчання, 
прагнуть виразити свою особистість через активну діяльність, їхня 
поведінка цілком відповідає нормам і вимогам, які ставляться до сучасного 
студента. 

Студенти другого типу чітко зорієнтовані на вузьку спеціалізацію, 
їхня пізнавальна діяльність характеризується заглибленням у зміст 
професійної підготовки. Нерідко спостерігається обмеження культурних 
інтересів і запитів цієї групи рамками своєї майбутньої діяльності. Такі 
студенти не дуже активні в громадській роботі, спорті, самодіяльності тощо. 

Студенти третього типу пасивно ставляться до здобуття знань у 
рамках обов'язкової програми. 

Щоб студенти усвідомили власні орієнтації, а також глибше 
ознайомилися з ними, запропонувала їм самостійно розважливо оцінити 
себе за вищенаведеними ознаками. 

До першого типу віднесли себе лише троє студентів з групи, тому 
що "...цікавлюсь широким колом предметів і намагаюся збагатити свої 
знання у багатьох галузях знань". "Я належу до першого типу студентів, 
тому що мене цікавить значно ширше коло знань, ніж це передбачено 
навчальними програмами. Беру активну участь у науковій та громадській 
роботі, прагну серйозно оволодіти не тільки знаннями, наукою, культурою, 
а й методами самостійної роботи, щоб зуміти якнайповніше виразити себе в 
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житті". 
До другого типу належать решта студентів з орієнтацією винятково 

на вузьку спеціалізацію - досконале вивчення французької (англійської) 
мови. Деякі з цих студентів розуміють, що спеціалізація — це дещо ширше 
ніж мова. Вони прагнуть заглибитись у зміст професійної підготовки, 
цікавляться всіма предметами, і, зокрема, методикою навчання дітей 
іноземної мови, намагаються глибше пізнати психологію, педагогіку, 
історію та інші дисципліни. Уважають, що ці знання знадобляться в їхньому 
житті, полегшать спілкування в суспільстві. Дехто з них наголошує, що їхні 
культурні інтереси і запити обмежуються рамками майбутньої діяльності. 
Вони не беруть активної участі в житті університету чи громадській роботі. 
Деякі шукають причини цього у власному характері. Окремі вважають, що 
належність до другого типу тимчасова, очевидно орієнтуючись на подальше 
поширення кола інтересів. 

Таке вивчення допомагає нам, викладачам, вивести студентів на 
більш широкі професійні та суспільні орієнтири. Цього можна досягти і в 
межах курсів фахових і суспільних дисциплін. Долучаємо до цього 
кураторів груп, які мають виховувати в майбутніх вихователів широке коло 
пізнавальних інтересів, задовольняти й поширювати їхні соціальні і 
культурні потреби, вводити в громадське та культурне життя університету, 
регіону, країни. Це тривалий час комплексного розвитку юнаків і юнок, 
формування з них професіоналів з широким кругозором, соціально 
активних, патріотично настроєних. 

На цьому самовизначенні студентів суттєво позначається період 
адаптації першокурсників. У першому семестрі навчального року важливо 
вивчити, як їм ведеться в нас у ще незвичному статусі студента. Він 
передбачає більше самостійності, ніж у школі, і водночас відповідальність 
за себе, свою поведінку, навчання, його наслідки. Не забуваймо, що цього 
часу першокурсник перебуває ще в ейфорії від вступу до ВНЗу, від вітань, 
від усього нового, незвичного, що з'явилось у його стані, навчанні та в 
новому соціальному середовищі студентського товариства. Усе це дає 
відчуття дорослості, емоційний підйом. Водночас студент дещо 
розслаблюється в умовах навчання у ВНЗі, де його діяльність менш 
регламентована, ніж у школі. 

Саме тоді першокурсники зустрічаються з певними труднощами 
адаптаційного періоду. З'ясувати, які з них переживає й долає кожен 
студент, важливо ще в рамках першого фахового предмета — вступу до 
спеціальності. 

Труднощі першокурсників є об'єктивними і суб'єктивними. 
Об'єктивні труднощі обумовлюються зовнішнім середовищем і 

умовами навчання саме у вищому навчальному закладі. Студенти 
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зазначають, що на ці труднощі вони безпосередньо не можуть вплинути, 
усунути їх чи змінити. Залишається тільки пристосуватися до нових умов 
навчання і пов'язаних з ними змінами в їхньому житті під час опанування 
професією вихователя з правом навчання іноземної мови. Для студентів 
тяжко перейти від середньої загальноосвітньої школи до ВУЗу. Є труднощі, 
пов'язані з опануванням першокурсниками професією. Незвичний процес 
навчання за формами вузівської роботи — лекціями, семінарами, 
практичними заняттями вимагає від новачків пристосування до нових її 
способів. У ній велике місце посідає самостійна робота: пошук літератури, а 
в її змісті - власних відповідей. Це потребує міркувань, аналізу, зіставлень, 
звернення до особистого досвіду, а не лише репродуктивних відповідей. 
Самостійна робота обумовлює і великий обсяг домашніх завдань. Природно, 
це забирає не лише чимало часу, а й потребує зусиль для мобілізації себе на 
підготовку до семінарських чи практичних завдань. Студенти також відзна-
чають інші, ніж у школі, вимоги до відповідей на заліках чи іспитах. Вони 
відчувають постійну нестачу часу. Незвичним для них є і режим дня, який 
вимагає інакшого перерозподілу часу. На такі самооцінки студентів 
необхідно зважувати викладачам саме в перший період опанування 
новачками незвичних умов навчального процесу: слід поступово 
нарощувати обсяги самостійної роботи, деталізувати завдання, не ставити 
негативних оцінок у журнал обліку успішності тощо. 

Серед суб'єктивних труднощів дехто вказує на входження в нове 
оточення, яке вимагає ознайомлення з ним, а від першокурсників - більшої 
самостійності, пристосування до новизни в процесі навчання, до 
особливостей кожного з викладачів, до нового режиму та незвичних видів 
діяльності. Певні труднощі виникають і в новому студентському колективі. 
Декого непокоїть напруженість у спілкуванні і відсутність відвертості, 
вагання під час висловлювання власних думок.  

"За складом характеру я завжди невпевнена у своїх силах, і це 
заважає мені у відповідях. Не маю належного досвіду спілкування, тому не 
завжди можу правильно висловлювати свою точку зору". "Я маю велике 
емоційне та фізичне навантаження. Але мені все-таки легше, бо я живу вдо-
ма". Витрати часу на дорогу з'явились у багатьох, оскільки більшість 
студентів ходили до школи в мікрорайоні проживання. Тому й вимога 
вчасно приходити на заняття потребує суттєвої самомобілізації, вміння 
раціонально розподіляти час. Декого утруднює необхідність спілкування 
українською літературною мовою. Є засмучені неможливістю більше читати 
художню літературу чи займатися спортом через необхідність виконання 
домашніх самостійних занять. Найбільші труднощі переживають іногородні 
студенти. Вони зустрілися разом з новими умовами навчання ще й зі 
складними умовами життя. Дехто з них живе в гуртожитку, не звик до 
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самообслуговування, їм нелегко сприйняти новизну міста і пов'язаний з ним 
режим. Складнощі виникають і через те, що вперше ведеш свій бюджет, не 
вмієш розрахувати час, не звик рано вставати, витрачаєш багато часу на 
дорогу. 

Різноманітні труднощі адаптаційного періоду швидко втомлюють 
молодь. Саме цим вони пояснюють, що деякі з них нічого не можуть 
вивчити. Деколи студенти приходять на пари непідготовленими. А є такі 
викладачі, які цього не розуміють, не зважають на це. "Я довго звикала до 
нового колективу, до викладачів, до того, що треба вставати о шостій ранку. 
Сумую за батьками", — відверто пише студентка. 

У кожного цей період зламу життєвих і навчальних стереотипів 
відбувається по-своєму. "Як не дивно, я порівняно легко адаптувалася до 
нових умов навчання у вузі. Легко перейшла від уроків до пар, від способів 
викладання у школі до лекцій і семінарських занять. Поки що єдині 
проблеми — не вмію конспектувати лекції, маю складнощі в роботі з 
науковою літературою". "Я свідомо пристосовуюсь до нових умов життя та 
нових вимог і власних функцій, глибше осмислюю вибір своєї професії, 
будую життєві плани на майбутнє". "Звичайно, було дуже важко: довелось 
переїхати в інше місто, набувати нових умінь, знань, навичок, потроху 
ставати самостійною людиною. Важко було звикнути до викладачів, до 
розкладу, до спарених уроків по дві години. Але з часом все більше 
звикаєш,і тепер для мене це норма". "Спочатку мені було нелегко увійти в 
ритм студентського життя.  

Я швидко стомлювалася, багато чого потенційно боялася. Але зараз 
я майже звикла до навчання, до моїх однокурсників. Та найбільше я рада, 
що знайшла близьку подругу". 

"У мене період адаптації ще не закінчився. Я відчуваю втому, 
перевантаження інформацією, нестачу часу. Але порівняно з першими 
тижнями стало значно легше вчитися". 

Отже, куратор групи і викладачі мають поступово вивчати студентів, 
знаходити час, щоб поспілкуватися з кожним з них з особистих проблем, 
порадити та допомогти їх розв'язувати в незвичних і малознайомих умовах. 
Така увага підтримує студентів у складний період їхнього життя, допомагає 
зорієнтуватися в навчальному процесі. 

Крім цього, важливо здійснювати індивідуальний підхід у нав-
чальній діяльності студентів. У курсі "Вступ до спеціальності" визначено, 
якім слід набувати самостійних знань. Щоб вони практично опанували цими 
рекомендаціями, я доручила кожному порівняти свої можливості із 
запропонованими в цьому курсі різними типами самостійних робіт. І тип 
— за зразком; II тип—реконструктивний, ІII тип — варіативний, VI тип — 
творчий. 17 студентів порівнювало свої можливості з вказаними типами 
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самостійної роботи. Імовірно, дехто переоцінив чи недооцінив себе. Але ко-
жен у цьому порівнянні міг зіставити свої якості з усіма типами роботи та 
зважити їх стосовно одне одного. Отже, нинішня оцінка могла служити 
стартом до подальшого розвитку і вдосконалення. 

Потребують зразка під час виконання самостійних робіт чотири 
студенти. У їхніх висловлюваннях щира оцінка і себе, і цього типу праці: "Я 
можу самостійно виконувати будь-яку роботу, але щоб неодмінно був 
зразок або матеріал, на який слід орієнтуватися". "Мені подобається така 
самостійна робота за зразком і рекомендаціями педагога, як розв'язання 
типових завдань, знаходження готових відповідей у тексті". "Мені здається, 
що я працюю саме за цим типом. Шукаючи визначення, намагаюся знайти 
взаємозв'язки між його окремими складовими. Найбільш корисний матеріал 
конспектую. Особливу увагу приділяю висновкам". 

Отже, цей тип самостійної роботи спрямований на опанування 
пропонованого навчального матеріалу. І студенти прагнуть сумлінно з цим 
справлятися. 

Для вироблення вмінь самостійної роботи такі студенти намітили 
наступну систему самовиховання: 

• аналіз своїх здібностей до педагогічної роботи; 
• підвищення власного наукового рівня та рівня педагогічної 

діяльності; 
• вивчення сучасних методів педагогічної діяльності; 
• участь у роботі різних наукових педагогічних семінарів; 
• вивчення передового досвіду викладання; 
 

• вивчення, аналіз і застосування на лекціях сучасних методів 
ораторського мистецтва; 

• поглиблений аналіз особливостей характеру з урахуванням його 
впливу на педагогічну діяльність. 

Окремі студенти визначаються так: 
"Я користуюся такими методами: самонавіювання, самопе-

реконання, самоаналіз і вправи". 
До реконструктивних самостійних робіт віднесли себе чотири 

студенти. Свій вибір вони мотивували так: "Моя самостійність виявляється 
у використанні текстуальних формулювань у нових поєднаннях, в усному і 
письмовому їх відтворенні на основі збільшення джерел інформації, відборі 
й систематизації навчального матеріалу, літератури з певних тем". 

Схильні до цього типу передбачають певну динаміку у своїй 
самостійній роботі й вдаються до різних форм вивчення матеріалу. 
"Обираючи педагогічну діяльність, я керувалася такими мотивами: 
виховувати в себе організаторські навики, поєднувати навчальну, науково-
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дослідну і громадську роботу, необхідність вчитися працювати з дітьми". 
До третього типу варіативних самостійних робіт щодо застосування 

понять науки віднесли себе лише два студенти. Це природно, оскільки, не 
знаючи основного, вони ще неспроможні шукати варіанти чи порівнювати 
їх. Вони лише оцінюють їх розвивальне значення: "Мені здається, що 
варіативні роботи найкраще розвивають здатність до творчого осмислення 
навчального матеріалу, застосування його в повсякденній практичній діяль-
ності". Ці студенти вдаються до такого типу самостійної роботи, як 
відвідування бібліотеки, опрацювання й конспектування книг. Принаймні 
помітити це й орієнтуватися на цей тип самостійної роботи дуже важливо 
для подальшого самовдосконалення в навчанні. 

Схильність до творчості в самостійних роботах виявили сім осіб. 
Це немало для початківців. Вони зазначають: "Я сама люблю міркувати над 
якимось завданням, записувати свої власні думки. Це для мене 
продуктивніший спосіб, бо так краще засвоюється матеріал". "Для мене 
найбільш продуктивним способом є творчий. Мені подобається робити щось 
своє: висловлювати власні судження, оцінки, з'ясовувати явища". "Дуже 
важливо, щоб людина зуміла висловити щось своє, власне, а не заглядала 
весь час у книжки чи конспекти". "Моя самостійна робота проявляється у 
всебічному креативному підході до якогось питання ". "Для мене найбільш 
успішний четвертий тип — творча самостійна робота. Тут доведеться 
розкривати явища, об'єкти, події, що вивчаються, висловлювати самостійні 
судження, оцінки на основі всебічного аналізу вихідних даних 
розв'язуваного завдання. Мені подобається самостійне опрацювання теми і 
методики дослідної, експериментальної роботи та її виконання, самостійне 
проектування та виготовлення окремих предметів та їх частин, виділення й 
формулювання проблем у заданій ситуації, порушення нових проблем" . 
Добре, що ці студенти прагнуть до творчості, їм навряд чи відразу вдасться 
діяти відповідно до всіх вимог цього типу роботи. Але намагання творчо 
здобувати знання врешті приведе до урізноманітнення власної самостійної 
роботи, творчих знахідок, осмислення професійно значимого матеріалу. 

Як ставляться ці студенти до самостійної роботи, чи є в ній справді 
творчі елементи? Ось їхні міркування: "Свою самостійну роботу я бачу так: 
виконання завдань викладача, оволодіння книжними знаннями, оперування 
цими знаннями, застосування їх у різних ситуаціях";" Щоб мати високі 
результати, треба добре працювати самостійно. Наша самостійна робота ще 
потребує удосконалення. Ми вже це добре усвідомили і будемо намагатися 
досягти високого рівня знань як наслідок власної праці"; "Я вважаю, що 
потрібно, щоб лекції та інші вузівські заняття були спрямовані на те, щоб 
навчити студентів творчо підходити до знань, самостійно розбиратися в 
питаннях науки. Звичайно, найлегше сприймати на віру все, що говориться 
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в підручниках і на лекціях. Але таке навчання не може привести студента до 
глибокого пізнання життя і науки. Найкращим шляхом пошуку істини є 
шлях самостійної роботи над питаннями, що вивчаються. Прагну серйозно 
оволодіти не тільки знаннями, наукою, культурою, а й методами самостійної 
роботи, щоб зуміти якнайповніше виразити себе в житті". Отже, студенти, 
які вважають себе схильними до творчої роботи, справді вбачають власну 
самореалізацію в самостійній пізнавальній діяльності. 

Серед цих студентів є одна, що прагне до поєднання першого й 
четвертого типів самостійної роботи. "Я здатна до першого типу 
самостійної роботи. Він найлегший, але недуже продуктивний. Деякою 
мірою я здатна і до четвертого типу. Він найбільш успішний, бо розвиває 
всебічно. Можна висловлювати свої думки, все аналізувати, виділяти 
проблеми, розробляти й реалізувати плани". Важливо, що студентка 
намагається подолати інертну схильність першого типу і прагне до творчого 
найвищого — четвертого. Можливо вона ще не відразу досягне успіху, але її 
намагання не виявляться марними. Послідовно, з огляду на власні 
міркування, студентка прагне організувати і свою самостійну роботу. "Я 
вважаю, що студенти-першокурсники повинні самі вивчати матеріал, 
базуючись на основі лекцій. Студент повинен зрозуміти матеріал, 
розібратися в ньому, а не просто зазубрити напам'ять і після опитування 
забути". "Я звичайно спочатку читаю конспект лекцій, потім читаю 
підручник або йду в бібліотеку і беру ту літературу, яку порадив викладач. 
Коли я не розумію якесь питання, то запитую у викладача. При цьому 
звичайно треба не мовчати, а дискутувати, щоб зрозуміти матеріал". Таким 
чином, така індивідуальна динаміка саморозвитку, підтримана викладачами 
не лише в навчальній, а й у подальшій науковій студентській роботі, 
допоможе студентці реалізувати свої наміри. 

Оскільки, як з'ясувалося, велике значення в початковому 
професійному становленні першокурсників мають викладачі, я по закінченні 
курсу, наприкінці семестру запропонувала студентам методом ранжування 
охарактеризувати якості тих, які щонайповніше задовольняли їхні 
професійні інтереси та звичайні людські потреби. Імена й прізвища 
викладачів невідомі, та це й не важливо. Нам не лише цікаво, а й повчально 
дізнатися, які думки й почуття викликаємо в студентів, працюючи й 
спілкуючись із ними. Розглянемо типові мотивації студентів щодо 
викладачів, які їх задовольняють. 

"Вона серйозно ставиться до своєї професії, є викладачем дуже 
високої кваліфікації, має педагогічний хист, ніколи не запізнюється на пари. 
Вимоглива, але разом з тим добра, весела, енергійна людина, яка любить 
свою професію. Коли студенти, відповідаючи, зроблять помилку, вона не 
насміхається, не принижує, а навпаки, спочатку вислухає, не перебиваючи, а 
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потім скаже тобі твою помилку, щоб ти звернув на неї увагу"." Вона дуже 
хороша людина, глибокий знавець своєї справи, завжди цікаво проводить 
заняття. Розповідаючи тему, наводить по декілька прикладів, щоб нам було 
зрозуміліше. Вона створює таку атмосферу в аудиторії, що ти не помічаєш, 
як проходить час лекції". "Подобається як людина: добра, людяна, завжди 
готова прийти на допомогу, весела". "З усіх педагогів, що викладають на 
нашому факультеті, мені більш за все подобається... Вона викладає 
психологію. Мені здається, що саме її професія навчила її бути не тільки 
дуже доброю людиною, а й цікавим педагогом, який знаходить спільну мову 
з кожним студентом нашої групи. Вона ніколи не "напружує" й розуміє нас. 
Це толерантна, доброзичлива людина, націлена на допомогу іншим людям. 
Вона не може завдати болю іншим людям, а навпаки, підтримує кожного, 
хто просить її допомоги". 

Останніх у списку за рангом студентських задоволень вони 
характеризували так: "Визнає себе найрозумнішою людиною, зневажливо 
ставиться до думки іншої людини і взагалі до студентів. У неї неприваблива 
зовнішність, неприємний голос; затримує нас, скорочує перерви". 
"Побоювання перед викладачем. Важко ввійти в контакт з викладачем. 
Незрозуміло, що викладач хоче почути від студента. Що б не відповів, все 
одно знайде щось не те. Виникає неприязнь до викладача, ненависть до 
предмета, немає бажання вчити його. Зневажливо ставиться до думки сту-
дента, не дуже цікаво викладає". У щирих і безпосередніх висловлюваннях 
студентів бринить біль за їхні невиправдані сподівання, з якими вони 
прийшли до нас. 

Окремі, вже зовсім як дорослі, намагаються зрозуміти й виправдати 
деяких викладачів. "Взагалі всі викладачі, які нас вчать, мені подобаються. 
Безперечно, що хтось подобається більше, а хтось — менше. Кожного з них 
треба лише зрозуміти — його стиль спілкування й викладання, його вимоги. 
Якщо дотримуватися цих вимог, а це не так і багато, то все буде нормально. 
Звичайно, є більш і менш цікаві. Але поганим я не вважаю нікого. 
Наприклад, мені більше подобається викладач... (Це один з тих, кого інші 
студенти згадували останнім за рангом). У нього дещо неприємна 
зовнішність, але це враження минає, коли пізнаєш його більше. Він навіть 
починає здаватися симпатичним. Викладає відмінно: коротко, доступно, не 
нервує, з гумором. На семінарських кожен студент, як мені здається, не 
боїться, а із задоволенням виявляє свої знання. До того ж він викликає 
інтерес до свого предмета". 

Тобто, якщо викладач прагне донести свій предмет до розуму й 
серця студентів, то треба хоч трохи про це подбати. А це не так і важко для 
людини, яка вважає себе професіоналом. Зрозуміймо, викладач в очах 
студентів зовсім не той, яким себе вважає кожен з нас. 
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Після такого вивчення сподівань студентів дуже хочеться всім нам 
нагадати слова Й. Гете: "Ті, у кого ми вчимося, справедливо називаються 
нашими вчителями. Але не кожен, хто вчить нас, заслуговує на це ім'я ". 

Викладання задля навчального та життєвого досвіду 
першокурсників 
 

Першим фаховим предметом для першокурсників є "Вступ до 
спеціальності". Зацікавлюючи обраним фахом майбутніх вихователів 
дошкільних закладів з правом навчання дітей іноземної мови, вдаюсь до 
різних засобів. Серед них вважаю доцільним самооцінку студентами своїх 
можливостей, способів власної навчальної діяльності, мотивації тощо. 
Орієнтиром для цього їм служить навчальний матеріал спецкурсу. У час 
самостійної роботи по його вивченню рекомендую їм зважити властиві кож-
ному індивідуальні особливості навчання у вищому навчальному закладі. 
Цей спосіб поліпшує розуміння й вивчення матеріалу порівняно зі 
звичайним заучуванням. Студенти переконуються, що матеріал важливий і 
потрібний їм у щоденному навчанні. Крім того, вони, оцінивши свій рівень, 
бачать перспективу власного зростання й вдосконалення в здобуванні про-
фесійних знань, умінь, розвитку мотивації в навчальній діяльності. 

Під впливом цього методу студенти починають відчувати себе не 
лише об'єктом наших зусиль, а й суб'єктом навчальної співпраці з 
викладачем. Вивчення таким способом навчального матеріалу задовольняє 
їхні актуальні потреби, які виникають у щоденному навчанні.  

Труднощами адаптаційного періоду першокурсників є звикання до 
нових для них форм навчальної роботи, зокрема лекційної. Полегшити їм 
навчання під час лекції, на мій погляд, могло порівняння власних 
можливостей та умінь з певними ознаками їх активності. Діяльність 
студента на лекції може характеризуватися як зовнішньою, так і 
внутрішньою активністю. 

Зовнішня активність легко визначається, бо її ознаки виражені 
яскраво: студент на лекції діяльний, зосереджений, його увага (насамперед 
зовнішнє вираження уваги — погляд, міміка, постава) спрямована на одне 
явище або на один об'єкт, наприклад, на викладача або демонстровані ним 
предмети. Але зовнішня активність не завжди збігається з внутрішньою. 

Внутрішня активність - це, насамперед, здатність активно мислити. 
Вона характеризується наявністю ознак зовнішньої активності. Крім того, їй 
властиві специфічні ознаки: напруження розумових сил, розумові операції, 
виявлення стійкого внутрішнього інтересу до теми, спрямованість 
розумових операцій та уваги на розуміння матеріалу, що вивчається на 
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цьому занятті. Ця форма пізнавальної активності є об'єктом педагогічного 
впливу з боку викладача. Вона повинна стати предметом самовиховання 
студентів. Внутрішня активність може проходити на рівні репродуктивної 
або творчої активності. 

Репродуктивна активність характеризується тим, що студент на 
лекції або під час самостійної роботи виконує дії, показані викладачем, 
розв'язує задачу за зразком, виконує завдання за готовою інструкцією. 

Творча активність — складне ставлення людини до дійсності, 
комплекс її властивостей, де в єдності виступають інтелектуальні, вольові, 
емоціональні процеси. Творча активність — прагнення студента проникнути 
в суть речей, явищ, що вивчаються, прагнення до застосування нових 
прийомів подолання труднощів, здатність вносити елементи новизни в хід 
виконання навчального завдання. У його діяльності яскраво виявляються 
творчі здібності. 

Оцінюючи свою активність стосовно цих показників, студенти 
визначились таким чином: троє — вважали, що виявляють зовнішню 
активність, дев'ять — внутрішню, при цьому один з них вважав, що в нього 
вона переходить на творчий рівень. Здатність як до зовнішньої, так і до 
внутрішньої активності виявилась у двох, і лише один вважав себе 
спроможним до творчої активності. 

Порівняймо, як характеризували себе студенти. 
 
Моя зовнішня активність:               Моя ВНУТПІШНЯ активність: 

- намагаюсь  не пропускати жодної лекції без 
поважних 
- уважно слухаю викладача 
- зосереджений на тому, що він каже; 
- прагну зрозуміти матеріал, який вивчається; 
- у мене дуже висока психологічна готовність до 
сприймання матеріалу, який 
викладається на лекціях; - моє ставлення до лекцій: 
пізнавальне, обов'язку й 
відповідальності. 

- здатний активно мислити; 
- напружую розумові сили; 
- виявляю стійкий інтерес до теми, яку вивчаю; 
- намагаюсь  дійти до суті будь-чого; 
- прагну зрозуміти остаточно матеріал лекції; 
- вбачаю важливе в будь-чому; 
- цікаво розібратися в матеріалі, щоб зрозуміти 
його. 

 
Моя творча активність виявляється іноді: 
—однозначно ставлюсь до дійсності; 
—бачу в ній різні реальності; 
—намагаюсь дати всьому пояснення й обґрунтування. Розрізняючи 

зовнішні вияви активності, викладачеві треба 
будувати лекцію так, щоб пробудити в студентів принаймні внут-

рішню активність, а далі й творчу. Цьому сприяють інтерактивні техніки, які 
залучають студентів до співпраці з викладачем, пошуку розв'язку 
поставлених проблем, власних узагальнень, висновків тощо. 
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Зі свого боку студент має докласти також певних зусиль. Наприклад, 
Галина відверто пише: "Часто буває, що студент ніби стежить за логікою 
висловлювань викладача, але в цей час думає про своє". Порівнюючи 
орієнтовні умови й вимоги з вказаного вище посібника К. Й. Щербакової 
(там же, с. 50) з власними відчуттями й досвідом, студенти визначають 
об'єктивні й суб'єктивні фактори, які допомагають чи заважають їм на 
лекції. Деякі з них залежать від викладача. 

 
Що мені допомагає                                     Що мені заважає 

                слухати лекцію: ___                                  слухати лекцію:  
- прагнення зацікавити студентів; - складний нецікавий матеріал; 

- манера викладання; - невиразний монотонний голос лектора; 

- приємна зовнішність викладача. - одяг лектора, який відволікає увагу. 

 
Переважна більшість факторів залежить від студентів. 
 

- зосередженість на темі лекції; - якщо мені предмет не цікавий, тоді 
важко його сприймати; 

- зосереджений погляд на викладачеві; - стан здоров'я, біль, дискомфорт; 

- розподіл уваги: слухаю, розумію, 
записую; 

- мій занепокоєний стан; 

- прагнення пізнати щось нове; - якісь свої думки; 

- інтерес до певного предмета; - напруження, збудженість; 

- усвідомлення, переконаність, що це 
важливо і цікаво знати; 

- послаблений інтерес; 

- вибір правильної посадки тіла, зручна 
поза; 

- коли моє тіло розслаблюється, то й 
мозок не працює; 

- тиша, свіже повітря в 
аудиторії; 
- добре самопочуття; 

- коли займаєшся сторонніми 
справами; 
- упередженість, неправильна 
власна установка щодо лектора; 

- якщо мені дуже подобається предмет, я 
його уважно слухаю й легко все 
запам'ятовую; 

- заважає сторонній шум (на вулиці), 
гамір в аудиторії, умови в аудиторії - 
жарко, душно, холодно. 

- колися маю гарний настрій, тоді й 
хочеться слухати лекцію. 
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Цікаві окремі цілісні враження студентів. 
"Мені здається, що увага студента на уроці залежить від вик-

ладача і від самого студента, а також від цікавості навчального 
матеріалу та від ступеня зацікавленості студента в отриманні певних 
знань. Якщо ні викладач, ні студент не зацікавлені в знаннях, то відповідний 
буде і результат" 

(Світлана) " Іноді могла помітити цікаву картину: викладач показує 
щось аудиторії, а більше половини групи дрімає. І це не завжди залежить 
від викладача, частіше — від самих студентів. Серед них є ті, що не 
виспались, ті, яким цей матеріал нецікавий, або ті, які просто не можуть 
зосередитись на лекції. Але не сама зосередженість допомагає слухати 
лекції. Треба "настроїтись" на сприймання нових знань. Намагаючись 
вловити думку викладача, простежити за логікою викладання. Це завжди 
допомагає краще зрозуміти лекцію" 

(Галина) Вони розуміють, що лише спільно з викладачем студент 
спроможний здобувати знання, що від нього залежить чимало, що, бажаючи 
більш досконалого викладання, необхідно самому прагнути знань і активно 
їх здобувати. Саме тому я привертаю увагу студентів до способів їхньої 
роботи на лекції. Пропоную кожному порівняти власні способи з 
рекомендованими посібниками. Вони чи не вперше починають ставити 
вимоги не лише до викладача, а й до себе. З'ясовують свій власний набір 
засобів і поповнюють його тими, про які щойно прочитали. До того ж 
організоване з цього приводу спілкування й обмін думками допомагає 
студентам ознайомитися з тими способами, які застосовують інші, 
переконатися в їх дієздатності та запозичити для себе. 

Ось деякі узагальнення й приклади з їхнього самоаналізу та 
висловлювань. Щоб ефективніше працювати на лекції, треба не 
відволікатися, вловлювати логіку, думку лектора, порівнювати, 
узагальнювати, аналізувати. 

"Для ефективного сприймання змісту лекції я намагаюсь повністю 
зосередитись на тому, що каже викладач, виділяю найголовніше, більш 
активно освоюю матеріал, коли аналізую сказане, наводжу для себе 
приклади, виділяю головне і саме це конспектую, стараюсь не 
відволікатися" 

 (Тамара) 
"Я краще розумію, запам'ятовую на лекції, конспектуючи те, про що 

розповідає лектор. Зараз для нас ще повільно говорять, і я встигаю 
записувати все ". 

"Засвоюю лекції краще після складання плану з підпунктами і запису 
тез, фактів, бажано цікавих. Виділяю основні події в записі іншим 
кольором. Думаю, що чимало з цього я зможу запам'ятати " 
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(Наталя) 
"Якщо викладач виділяє головні думки теми інтонацією, то на 

основі записаного легко відновити план, структуру лекції, логіку викладу 
матеріалу" 

(Світлана) 
Від навчальних занять з викладачем студенти переходять до 

самостійної роботи з книгою після відповідних інструкцій і практичного 
вправляння. Організовуючи кожним самооцінку власного досвіду, 
пропоную записати ті способи, які виявлялись доцільними та ефективними. 
Спільне обговорення допомогло вибрати з них типові. Водночас залишили й 
ті, якими звично і зручно користуються деякі першокурсники. 

Студенти, перевіривши всі запропоновані посібником способи 
роботи з книгою, відзначають найбільш раціональні: повне й вибіркове 
читання книги, написання реферату, читання з конспектуванням, щоб через 
деякий час можна було повторити. Доцільно паралельно з читанням 
складати план чи тезу за змістом прочитаного. 

"Іноді я можу скласти план, але лише тоді, коли матеріал не дуже 
важкий і я раніше з ним уже була знайома". 

Кожному хочеться поділитися власним досвідом, іншим цікаво 
почути його, оцінити і, можливо, запозичити. 

"Я спробувала різні способи самостійної роботи з книгою. Це і 
читання, перегляд, коли книжку не читаєш, а лише перегортаєш і більш 
потрібне вичитуєш або виписуєш. Вибіркове читання, коли з тексту 
вибираєш щось на певну тему, а непотрібне пропускаєш. Повне, суцільне 
читання, коли текст повністю читаєш, проробляєш, осмислюєш. Читання 
з пророблянням, книжку читаєш, можливо, дещо конспектуєш, з’являються 
питання до тексту, які потім з’ясовую з викладачем" 

(Оксана) 
" Для мене найраціональнішим засобом є читання з пророблянням 

тому, що тоді матеріал повніше і ясніше висвітлюється, 
запам’ятовується. Це ефективніше, на мій погляд, ніж інші способи" 

(Тетяна) 
" Для мене найбільш раціональними способами роботи з книгою є 

такі. Насамперед я намагаюсь ознайомитися з книгою взагалі, оцінювати, 
якою мірою вона відповідає моїм навчальним і науковим інтересам, чи 
достатній рівень обґрунтованості матеріалу; намагаюся з'ясувати 
загальну структуру матеріалу й окреслити ті частини книги, які 
потребують найбільш уважного прочитання; після цього я починаю 
уважно читати необхідний матеріал, детально аналізую його зміст, 
виділяю основні положення, твердження, визначення, намагаюся знайти 
взаємозв'язки між ними, найбільш корисний матеріал конспектую. 
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Приділяю особливу увагу висновкам" 
(Тетяна) 

" В роботі з першоджерелами я керуюсь питаннями, які потрібно 
вивчити і висвітлити. За планом я фіксую дані, роблю конспект. Труднощі, 
які виникають при роботі з першоджерелами: складно виділити основну 
думку, висловити її коротко і водночас змістовно. Гадаю, на це потрібен 
досвід роботи з книгою, практичні вміння" 

(Наталя) 
"З книгою мені краще працювати так. По-перше, ясне і чітке 

усвідомлення основних понять і суджень, основних умовиводів, які 
містяться в прочитаному; по-друге, достатнє розуміння доречності, 
доцільності наведених у книзі прикладів та ілюстрацій, що пояснюють 
висновки і доказовість автора; по-третє, вміння виділити від основних 
тверджень і доказів ті додаткові дані, які не відіграють важливої ролі; по-
четверте, критично розбиратися у змісті книги, визначити своє ставлення 
до неї в цілому, давати їй загальну оцінку й характеристику, зробити 
правильні висновки" 

(Наталя) 
"Для мене найбільш раціональними способами роботи з книгою є 

такі: достатність, розуміння доречності наведених у книзі прикладів та 
ілюстрацій, які пояснюють висновки автора" 

(Світлана) 
"Я здатна як до зовнішньої, так і до внутрішньої активності. 

Гадаю, що найкраще засвоєння лекції відбудеться, якщо я складу складний 
план або тези за текстом книги (основні факти, події, думки я фіксую у 
тезах), а матеріал, що випливає з них, я можу просто запам'ятати" 

(Наталя) 
Як бачимо, першокурсникам необхідно допомогти знайти власні 

способи роботи з книгою, які їм найбільше імпонують, задовольняють 
індивідуальні можливості сприймання змісту й тексту. 

Вирішальну роль цього періоду для першокурсників мають 
викладачі. Саме їхні способи роботи зі студентами, ставлення до них, 
розуміння інтересів, потреб, проблем допомагає їм з охотою і любов'ю 
взятися за навчання, книги, долати труднощі адаптаційного періоду. 

На кількох прикладах ознайомимося з типовими очікуваннями 
першокурсників від своїх перших викладачів у вищому навчальному 
закладі. 

Задовольняє навчальні і людські запити студентів викладач, який: 
всебічно розвинений, культурний, завжди вміє зацікавити, випромінює 
любов до людей, завжди усміхнений, має привабливу зовнішність, почуття 
гумору, ставиться до студентів як до друзів, з повагою і розуміє їхні 
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проблеми, оптиміст, має сучасні погляди на життя, завжди стриманий, 
спокійний, толерантний, добрий. Цей колективний портрет викладача 
містить і високі професійні якості, і загальну культуру, тепло душі людей, 
яких уперше зустріли студенти в педагогічному навчальному закладі. Саме 
такі люди спроможні не тільки навчити, а й виховати майбутніх вихователів 
малих дітей добрими, чуйними, культурними, розумними. 

Ось окремі судження студентів: 
"Вона дуже цікаво проводить пари, добре з повагою ставиться до 

студентів, завжди готова допомогти їм, добра, привітна, не ставить 
негативних оцінок. Подобається її манера викладати, читати лекції". 

" Вона є професіоналом своєї справи. На ЇЇ заняттях завжди дуже 
цікаво". 

"Вона дуже доступно пояснює, дає корисну інформацію. Проводить 
заняття так, щоб зацікавити студентів". 

"Мені приємно спілкуватися з цими людьми. Вони завжди цікаво 
будують свої заняття. Це досвідчені спеціалісти мають власний стиль 
викладання". 

Подобається викладач за його бажання дати нам саме поняття 
предмета. Щоб ми не лише зазубрювали, а й розуміли, могли розказати 
своїми словами проте, що вивчили". 

Виділені студентами професійні й людські якості викладачів мають 
послужити нам взірцем для самовдосконалення. Адже образи кращих 
викладачів будуть студентам дороговказом на все життя. 

Щоб ми переконалися, як довго і як сильно впливає зустріч у житті з 
хорошою чи негідною людиною, я з допомогою ретроспективного методу 
відродила в студентів спогади їхнього дитинства про улюблену 
виховательку. Ось лише два приклади. 

"Найкращу людину, педагога, яку я зустрічав у житті, це була і є 
вихователька Ельвіра Миколаївна. Вона залишила в мене найкращі спогади. 
Була щира, відверта, добра зі всіма дітьми. Вона не мала педагогічної 
освіти, але була вихователем дітей за покликанням. Вона пропрацювала 
35років у дитячому садку, в якому я був. Я й досі зустрічаю її. Це є і буде, я 
вважаю, єдина людина в моєму житті, яку зустрів і яка залишила в мене 
найкращі спогади. У нашій групі було двоє вихователів. Вони чергувалися. 
Ще була наша нянечка, яка допомагала виховательці. Алея не пам'ятаю їх, 
бо вони нічого не залишили в мене" 

(Дмитро) 
 
Цікаво, що дитячі спогади дуже впливають на мотивацію вибору 

професії у ВНЗі. 
"Я вибрала цю професію, тому що хотіла знати іноземну мову і 
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бути викладачем у дитячому закладі. Я завжди мріяла про роботу з 
дітками, хотіла бути гарним викладачем. Справа в тому, що коли я трохи 
ходила в дитячий садок, моя вихователька була не досить гарна, мабуть, бо 
я нічого гарного про неї не пам'ятаю. У той садок я ходила не більше двох-
трьох місяців, а потім сиділа вдома. Мої батьки спочатку не розуміли, 
чому не хочу більше ходити, а потім зрозуміли, і більше в дитячий садок я 
ніколи не ходила. Тому не хочу, щоб діти, коли потраплять у мою групу, 
просили своїх батьків перевести їх в іншу групу або взагалі не водити в 
садок. Я думаю, що коли в мене не вийде стати гарним вихователем, то я 
краще взагалі не працюватиму в дитячому садку" 

(Юлія) 
Хочу ще раз нагадати нам, викладачам, що перші місяці навчання 

студентів і подальша робота з ними має ґрунтуватися на особистісно-
орієнтованому підході до них—уже до майже дорослих людей. Адже саме 
цього ми прагнемо їх навчити стосовно дошкільнят. Тому почнемо кожен із 
себе. Нелегко звільнитися від авторитаризму, який ми ввібрали, вивчаючи і 
створюючи авторитарну педагогіку для авторитарної держави, яка нас 
виховала такими. Тож спробуймо для демократичного суспільства виховати 
гуманних вихователів, які допоможуть стати добрими, людяними нашим 
дітям. 

Доречно згадаймо мудрість нашого земляка, українця за по-
ходженням Костянтина Ушинського: "Тільки особистість може діяти на 
розвиток і визначення особистості, і тільки характером можна створити 
характер". 

Вихователька мого дитинства 
 

Мені пощастило особисто (не лише через книжки) зустрітися з 
Василем Олександровичем. Був він на Вченій раді в Науково-дослідному 
інституті педагогіки УРСР. Ми, аспіранти, прийшли послухати його, бо 
інститутом котилася чутка — виступатиме Сухомлинський. Пам'ятаю 
скромну постать, спокійний погляд, тихий голос. У залі — ні шерхоту. 
Говорить небагато, вдумливо, переконливо. Його образ мов живий у моїх 
спогадах назавжди. 

Удруге зустрілася з життям і творчим спадком Василя Олек-
сандровича в Павлиській школі на Кіровоградщині. Його вже не стало. Але 
школа, колектив учителів, діти зберігали все так, як задумав він, створив 
разом з ними. Скромна, крихітна квартирка в приміщенні школи. Меблі, 
книги ще утримують енергетику його думок і серця. Звичайний двір, 
квітник, невеликий сад, альтанка. Чимало таких. Але він своїм натхненням 
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перетворив його на "зелену школу". Саме тут зумів у буденному житті 
фантазувати разом з дітьми, створити казку. І вони захоплено розповідали 
свої казки. А ледь навчившись писати, записували їх в маленькі книжечки, 
любовно розмальовували їх. Казкою захоплювались шестилітки. Вони 
містились окремо, бо мали свій режим життя й навчання. Тут, на полицях, 
— чимала бібліотека з їхніх казок та іншої творчості. Затишно, тихо, 
спокійно. Мовби чемність, витриманість і врівноваженість Василя 
Олександровича назавжди поселилася в цій школі. Його духовний дарунок 
любов до дітей — повсякчас з ними. 

Ці враження збігаються з образом, який постає зі сторінок книг. Усе 
написане ним струмить людяністю, любов'ю до дітей, розумінням їхніх 
інтересів, бажань, потреб. 

Звертаючись до праць В. О. Сухомлинського, в роботі зі студентами 
неодмінно розповідаю про мої живі зустрічі з ним, його домівкою, духовним 
спадком. В очах моїх юнок спалахує вогник інтересу. Вони мовби 
переживають зустріч з ним, відчувають живий образ педагога. Він стає 
близьким їм, виділяється серед інших. Упевнена: надалі, читаючи його 
книги, студенти згадають ці спомини. Ними я прилучила нове покоління до 
особистості Василя Сухомлинського, яка бринить у кожному рядку його 
творів. 

З піднятих Василем Сухомлинським проблем першою постає перед 
першокурсниками проблема особистості вихователя. Можна чимало 
розповідати їм про вимоги, яким має відповідати вихователька дошкільнят. 
Та найбільше вражають студентів особисті переживання, які принесла 
кожному своя вихователька в дошкільному дитинстві. Тому вдаюсь до 
методу ретроспективного аналізу спогадів студентів. Пропоную їм згадати і 
записати свої спогади про виховательку, яку вони пам'ятають і досі. На їхній 
розсуд — це може бути улюблена вихователька або та, яка залишила 
неприємні спогади. Ось кілька прикладів, записаних студентами. 

"Я з великою ніжністю згадую свою виховательку в дитячому садку. 
Звали її Наталія Петрівна. Мені здається, що в нашій групі не було жодної 
дитини, яка б не любила і не поважала її. М и всі намагалися бути схожими 
на неї. На заняттях слухали її з цікавістю, тому що кожне з них вона 
перетворювала для нас на справжню казку. Вона вчила нас бути ввічливими, 
цікавими, добрими, гуманними. 

Після нас у неї було ще багато вихованців, а вона пам'ятала кожного 
на ім'я. Зустрічаючи, завжди розпитує, як у нас справи, як ми живемо, радіє і 
хвилюється за нас. Можливо, саме її можна назвати "людиною з великої 
літери". 

(Спогади Надії Бондаренко) 
"Я пам'ятаю свою виховательку Світлану Миколаївну дуже добре. 
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Це була дуже добра, лагідна жінка. Ми завжди бачили її усміхненою, їй 
було дуже неприємно, коли хтось із дітей сварився за іграшку. Але вона 
ніколи не підвищувала голос.  

Нам завжди було з нею цікаво, вже окремих епізодів у пам'яті не 
залишилося, але спогади про першу виховательку світлі. І ніхто з нашої 
групи не міг поскаржитись на Світлану Миколаївну, КОЖНОМУ здавалося, 
що його вона любить найбільше за всіх. 

Пам'ятаю, як ми були страшенно раді, коли вона вийшла після 
лікарняної відпустки. І як ми сумували за нею, коли настав час розлучатися. 

Незважаючи на свою молодість, я вважаю, вона була педагогом з 
професійною майстерністю, вона ставилася до кожної дитини як до своєї 
власної. Це, мабуть, дар від природи. Адже в дитинстві не дуже важливо 
поставити дитину на правильний шлях. Уже спочатку зарядити її 
позитивною енергією на все життя. Я вважаю, шо деякий вплив на мій вибір 
професії мала і Світлана Миколаївна". 

(Спогади Наталі Маймур) 
"Моя вихователька викликає не найкращі спогади в моєму серці. 

Лілія Михайлівна залишилася для мене черствою і злою людиною. Вона 
завжди кричала на дітей, навіть тоді, коли не було ніякого приводу. Вона 
навіть розмовляла з дітьми підвищеним голосом, її всі боялися. Якщо хтось 
провинився, то вона завжди ставила у куток в той час, коли всі діти гралися 
або відпочивали. Я була слухняною дитиною, але я ненавиділа дитячий 
садок, дуже не любила туди ходити. І коли в батьків була можливість, вони 
залишали мене вдома. Тому я дуже хочу, щоб у дитячих садках було менше 
таких вихователів". 

(Спогади Олени Пирожок) 
Оприлюднення таких спогадів переконують студентів, що образ 

виховательки настільки впливає на малих дітей, що залишає емоційний слід 
на все життя. Вони впевнюються, що справлятимуть саме такий же сильний 
вплив на малят. Кожен задумується, які спогади залишить у душі і в серці 
малої дитини. Безперечно, хочеться бути доброю, приємною згадкою, а не 
злісною чи грубою. 

Так досягнуто перших переконань і мотивації в студентів Щодо 
образу виховательки, яка гідна безпосередності й відкритості малих дітей, 
яку варто допускати до них, щоб залишити довіру до дорослих. Саме такий 
взірець вони вже з перших днів 

навчання прагнуть наслідувати, орієнтуючись на певні якості 
виховательки в своєму поступовому професійному зростанні. 

Настав слушний час для самостійних пошуків студентами 
розв'язання поставленої спільно з ними проблеми. 

Пропоную самостійно пошукати в літературі висловлювання 



 70 

педагогів про особистість людини, яка навчає, виховує дітей. 
Серед численних цікавих висловлювань про педагога у переважної 

більшості студентів були міркування Василя Сухомлинського. 
З'ясовуючи, що означає хороший вчитель? Відомий педагог 

розмірковує: це насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у 
спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю 
людиною; вміє дружити з дітьми, бере близько до серця дитячі радощі і 
прикрощі, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам він був дитиною. 

Ці слова виявилися співзвучними пошукам улюбленої виховательки 
свого дитинства. Знайшовши підтвердження власним спогадам і почуттям у 
словах визначного педагога, студенти впевнились, що їхні емпіричні 
відкриття не випадкові. Вони стали більше довіряти собі й охоче взялись до 
самостійного виконання наступного завдання. 

Запропонувала їм створити змістову й образну модель виховательки, 
спробувати виділити її провідні якості, ранжувати інші за ступенем 
важливості, як це уявляє кожен. 

Щоб студенти змогли познайомитися з можливим набором якостей 
вихователя, їм треба було скористатися посібниками. У власну модель 
кожна брала лише ті якості, які вважала важливими. Очевидно, вони 
відповідали її внутрішнім цінностям, уподобанням, переконанням. Студенти 
опинились перед необхідністю активно проаналізувати пропонований 
посібником матеріал, обрати з нього набір за власним розсудом, творчо 
побудувати власну модель образу виховательки. Урешті всім було цікаво 
розглянути моделі. Кожен мав захищати свою, доводячи правомірність 
набору якостей та їх співвідношення між собою. 

Аналіз поданих у моделях якостей виховательки показав, що всі 
першокурсники обрали любов до дітей. Більшість з них надала їй 
першорядного значення. Цей повторний пошук підтвердив попередні 
знахідки студентів у досвіді свого дитинства серед праць В. О. 
Сухомлинського. Отже, сподіваємось, що вони прийшли до нас із любов'ю 
до дітей. Підтверджує це наступні за кількістю показники щодо доброти, 
доброзичливості, людяності, гуманізму. 

Другою за кількістю обраних студентами важливих якостей 
виховательки є професіоналізм. Деякі студенти конкретизували його як 
любов до професії, як умілість, здібність психолога, як знання душі дитини, 
відданість дітям. 

Далі вони правомірно висувають терплячість, витримку. 
стриманість. Цим справді слід запастися, йдучи до малих дітей. 

Готуючись виховувати дітей, студенти вважають, що треба самому 
бути вихованим, опанувати КУЛЬТУРУ поведінки. Ця вимога актуальна щодо 
будь-якого студента. Вони розуміють і важливість для професії вихователя 
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розуму, високого інтелектуального творчого рівня, освіченості, обізнаності, 
спостережливості, бути цікавою людиною, викликати в дітей інтерес до 
себе. 

Серед важливих для вихователя якостей бачимо вимогливість, іноді 
суворість, але не злопам'ятність. 

Разом з цими потрібними вихователю, але дещо авторитарними , 
якостями студенти визначають чимало рис демократичного стилю: щирість, 
повага до дитини, уважність, тактовність, толерантність, справедливість, 
чуйність, лагідність, ласкавість, демократичність, взаєморозуміння, вміння 
дружити з дітьми, поводитись без насильства. Орієнтація на ці якості нині, в 
час демократичних перетворень, радує. Покоління, виховане після 
перебудови, в Україні прагне бути демократичним і виховувати так само 
наступні покоління. 

Водночас до себе як майбутніх вихователів вони ставлять чимало 
вимог: порядність, енергійність, активність, емоційність, життєрадісність, 
гумор, веселість, працелюбність, творчість, оптимізм, цікавість, зовнішність, 
акуратність, самовдосконалення, артистизм, комунікативність, правильно 
поставлений голос, міміка, жести, поза, вміння викликати повагу до себе і 
до навчання, відданість вихованню дітей, патріотизм. 

Під час захисту моделей у жвавій аргументованій дискусії Дійшли 
висновку, що вихователька є центральною постаттю педагогічного процесу. 
А щоб набути принаймні зібраних студентами якостей, їм потрібно не лише 
вчитися, а й вдосконалюватися. Донести ж до дітей власний особистий і 
професійний потенціал допоможе вміння спілкуватися з дітьми. І знову із 
знахідок студентів ми знайшли однодумця - В. О. Сухомлинського, який 
акцентував, що саме слово - найтонший і найгостріший інструмент, яким 
ми, вчителі, повинні вміло доторкатися до сердець наших вихованців... Але 
слово лише тоді стає інструментом етичного виховання, коли в ньому, 
образно кажучи, закладено зерно прагнення до морального ідеалу. 
Виховання словом — найскладніше і найважче з усього, що є в педагогіці. 
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Студенти теж люблять гратися 
 

В педагогічні практиці чимало зусиль витрачається на пошуки 
методик навчання дітей, відповідних їх психологічних особливостей та 
заради результативності навчання. Проте мало хто задумується, як навчати 
дорослих. Вважається, що всі дорослі, які зібралися в кімнаті уже готові 
вчитися і з задоволенням це робитимуть. Тому викладачу не варто себе 
утруднювати пошуком різних форм та методів роботи. 

Основні зусилля він витрачає на добір змісту, згідно навчального 
плану та програми. Далі розкриває програмовий зміст відповідно власного 
розуміння, спрямовуючи цим подальшу самостійну роботу студентів. 

В їх навчанні викладачі переважно використовують вербальні 
методи. Вони розраховані на сприймання навчального змісту на слух - 
лекція, сприймання зором, другосигнальних, а не первинних знаків — 
читання текстів, відтворення змісту в словесній формі — семінарські 
заняття, колоквіуми. Ці методи вправляють пам'ять. Та, як показує досвід, 
все ж недостатні для запам'ятання, осмислення й практичного застосування 
пропонованого викладачем змісту. 

На практичних аудиторних заняттях студенти працюють знову ж 
здебільшого вербальними методами: аналізують програми, описані ситуації 
або приклади вчинків, в кращому разі, у відеозапису, складають конспекти й 
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обговорюють їх. Отже вся підготовка до практичної діяльності здійснюється 
на вербально-понятійному рівні. В результаті у студента створюються 
поняття, уявлення, які він має реалізувати самотужки на практиці — на 
робочому місці вихователя або надалі у своїй безпосередній роботі з дітьми. 
Це означає, що студенти на дітях шляхом проб і помилок будуть зас-
тосовувати ті методи, які запам'ятали. Отже живі й вразливі діти є об'єктом 
експериментувань студентів, недостатньо підготовлених до практичної 
роботи в результаті їх недосконалого навчання в аудиторних умовах. 

Поліпшити запам'ятання форм, методів, прийомів, навчатися їх 
аналізувати й практично застосовувати в роботі, на мою думку, може лише 
практика використання студентами знайомих методик ще в аудиторних 
умовах. В такому випадку недосконалі спроби студентів, по-перше, 
терплять самі ж студенти, по-друге, відчуваючи промахи інших, вчаться їх 
не повторювати. До того ж вони не страждають, бо є лише ігровою моделлю 
вихованців, а не самими дітьми. 

Таку роботу я проводила під впливом співпраці з програмою "Крок 
за кроком" (США) в рамках спецкурсу "Гра дошкільника" з студентами 
стаціонарного й заочного відділень. Здавалося би, заочники як практики не 
потребують таких занять. Та виявилось, що вони для них необхідні. На 
консультації по підготовці до спецкурсу, зокрема, з теми "Дидактична гра як 
засіб навчання дітей" я ставила завдання: в міжсесійний час проводити 
дидактичні ігри за розробками посібників: Л. В. Артемова " Вчися граю-
чись"—К.: Томіріс, 1995. — 112 с. та Л.В. Артемова "Колір, форма, 
величина, число" — К.: Томіріс, 1997. - 176 с. Передбачалося, що 
використання посібників у роботі з дітьми допоможе студентам практично 
відпрацювати вже знайомі прийоми, перевірити їх дієздатність, власне 
вміння доречно їх застосувати. Свій творчий досвід проведення 
дидактичних ігор студенти мали представляти в рамках практичних занять 
спецкурсу. Це здавалося би природне для заочників завдання викликало у 
них подив: "А що конспектувати? Що переписувати? Чи здавати 
конспекти?" Так непередбачено спрацював їх досвід попереднього 
вербального навчання. В полоні таких уявлень більшість з них залишилась 
аж до самих практичних аудиторних занять. Отже стереотипи способів 
навчання у дорослих надто живучі. Водночас, чимало студентів, які творчо 
поставилися до завдання і привезли різні атрибути, демонстраційні й 
роздаткові матеріали, необхідні для проведення ігор. І перші й другі 
випадки засвідчили доречність запропонованої студентам роботи в 
міжсесійний період. Як же проходили організовані мною практичні заняття 
в аудиторних умовах? 

Перш за все, методом "мозкового штурму" студенти відновлювали 
принципові теоретичні положення використання дидактичної гри в 
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педагогічному процесі: її місце в системі методів навчання, структуру гри, її 
особливості як ігрового методу навчання, характерні прийоми організації 
дидактичної гри, вимоги до оснащення матеріалами тощо. Спонтанні 
розв'язки студентами поставлених проблем один чи двоє з них записували 
на дошці або на великому аркуші паперу. Кожен занотовував набір 
розв'язків у свій зошит — "скарбничку знань". 

Наступний метод "робота в групах, які "дзижчать". Студентам 
пропонували об'єднатися в групи з 5—6 осіб за інтересами, чи за досвідом 
роботи з певною віковою групою дітей, або за бажанням, щоб провести 
певні визначені мною чи обрані ними дидактичні завдання. Списки 
критеріїв групування можна продовжувати, враховуючи суттєві для даного 
завдання ознаки або випадкові приводи для об'єднання. Коли група 
створена, вона обирає гру, яку представлятиме або вже має гру, заради якої 
зібралися. Настав час спільно обговорити й дійти згоди, як саме проводити 
гру: розглянути організаційні питання: хто ким буде, що робитиме, як 
скористатися заготовленим обладнанням, чи створити те, яке виявилось 
потрібним. На це виділяли 10—15 хвилин. Всі групи готувались і 
закінчували водночас. 

Врешті метод "моделювання практичної діяльності" — гри. 
Знаходиться група, яка вважає себе готовою і зважується виступити. До 
цього потрібні заохочення викладача, бо ситуація нова. Звичайно я кажу, що 
кожен пройде через гру, що виступ обов'язково буде вдалим, що вони умілі 
й досвідчені практики, що тут легше, ніж з дітьми, що я й інші студенти їх 
підтримають і допоможуть з потребою..., тобто говорю й обіцяю все, що 
допоможе студентам подолати стереотип: викладач ставить питання чи зав-
дання, студент усно чи письмово відповідає на них. 

В час, коли група представлятиме гру, інші студенти    спостерігачі-
експерти. Вони уважно виділяють і записують всі методичні прийоми, 
якими користуються презентанти. Група постає перед спостерігачами та 
розміщує дидактичний матеріал на дошці, столі, стільцях та гравцях. Хтось 
один — "вихователь" інші "діти". "Вихователька" зацікавлює "дітей" грою 
— сюрпризним моментом, загадкою, віршем, атрибутом та іншим. "Діти" 
підігрують, виражаючи зацікавлення. "Вихователька" пояснює гру. 
Користуючись доступним спектром інтонацій вона повідомляє, що робити-
муть "діти" — ставить ігрове завдання та розповідає, а може й показує, як 
треба діяти, щоб з ними успішно справитися — пояснює правила гри. Коли 
пояснення цікаве й зрозуміле, а "діти" його сприйняли, розпочинається гра. 
По ходу гри "вихователька", використовуючи відомі їй прийоми заохочує, 
підбадьорює, активізує "дітей", але не заважає їх самостійності у виконанні 
завдання. Деякі найбільш талановиті "виховательки" чи не закомплексовані 
студенти свідомо припускаються помилок" (за Ш.О. Амонашвілі) аби 
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поставити дітей перед вибором: піти помилковим шляхом, або виправити 
"виховательку".  

Закінчуючи ФУ, вона наголошує успіхи дітей чи, навпаки, 
виокремлює їх промахи або робить загальний висновок, тощо. Можна 
набагато ширше описувати цей етап практичного заняття. Але й з цього 
зрозуміло: група демонструє свої методичні вміння—чим повніше, тим 
цінніше. 

Настав час "обговорити" побачене. Всі, хто уважно спостерігав, 
фактично активізував свої знання методичних прийомів та порівнював їх з 
побаченими. 

Знаходимо серед студентів добровольця, який писатиме на дошці всі 
названі спостерігачем прийоми організації та проведення дидактичної гри. 

Спостерігачі називають методичні прийоми, які застосувала група. 
Після кожної гри на дошці з'являється до десяти назв прийомів. Обов'язкова 
умова: прийоми, які повторюються двічі, не вписуємо у загальний список. А 
він зростає з проведенням та оцінкою кожної наступної гри. Так що під 
кінець заняття маємо до тридцяти прийомів. Можна зробити й по іншому. 
Поряд з прийомом, який повторюється, в наступних іграх ставимо стільки 
плюсів, скільки разів його повторили. Відразу видно найбільш популярні 
прийоми. Легко помітити й ті, які рідко використовують. Якщо вони 
дієздатні, то варто частіше до них звертатися. Невдалі прийоми не 
називаємо, а пропонуємо більш доцільні способи впливу. Тут доречна 
самооцінка. Той, хто практично припустився промаху, відразу це помічає, 
знає, що помітили інші й тому досить самокритично оцінює свої вміння 
проводити дидактичну гру. Результати презентацій зараховувалися до заліку 
з спецкурсу. Ширше значення такого практичного проведення гри я 
розглядаю як тренінг для вдосконалення педагогічної майстерності. 
Студенти навчаються: володіти голосом, вибирати з спектру інтонацій 
найбільш впливові; мімікою при звертанні один до одного; пантомімою, 
щоб поведінкою підкреслити типове у проведенні гри. Вони вчаться руха-
тися під поглядами інших. Деякі виявляються артистичними. Але таких — 
одиниці. Отже тренінг засобів виразності є необхідним. А гра чи не 
найдоцільніший для цього спосіб. 

Спостерігаючи як діють і поводяться інші, кожен легко помічає і 
прагне перейняти вдалі інтонації, жести, вирази, можливо навіть 
привласнює це у свій досвід. Водночас він мов би приміряє виразні засоби 
до власних способів спілкування чи прийомів організації гри і відмовляється 
від невдалих, побачивши, як вони виглядають у виконанні іншими.  

Але одна справа—побачити і навіть переоцінити власні цінності, 
інша — позбутися деяких з них чи набути нових. Для цього треба побачити 
себе самого, а не когось іншого. Тут неоціненну послугу надав відеозапис та 
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його подальший перегляд. Щоб цей спосіб стеження не сковував 
презентаторів, краще, щоб першу гру вони провели без відеозапису. 
Записуємо гру на плівку лише за згодою і бажанням її учасників. Тут 
допомагає відоме прагнення людей фотографуватись. Під час перегляду і 
аналізу зображень необхідно утримуватися від критичних і, тим більше, 
дошкульних зауважень. Свої власні недоліки й так побачить кожен і, 
сподіваюсь, прагнутиме їх позбутися. Коментарі інших тільки 
завдаватимуть болю і можуть призвести до ще більшої скованості. Тому 
найкраще, якщо кожен зробить самооцінку, можливо по п'ятибальній шкалі, 
і лише задля себе й викладача, а не заради загалу студентської групи. Для 
зворотного зв'язку зі студентами і підтвердження чи спростування мого 
переконання в ефективності роботи описаним способом я запропонувала 
студентам анкету. На питання, що сподобалось вам у цьому практичному 
занятті, студенти відповідали так: Актуальна тема, цікава форма роботи, 
сподобалися всі заняття, творчий характер роботи, не традиційність, 
колективна творчість, конструктивність, динамічність, колективність у 
прийнятті рішень, цілеспрямованість, доброзичливість, контактність, 
щирість, цікавий підхід, хороший настрій. Сподіваюсь, цих відповідей 
достатньо замість висновків і коментарів. 

Моя співпраця з програмою " Крок за кроком" спричинила 
перебудову стилю роботи зі студентами та підготовку ряду публікацій: 

1. Социализация личности дошкольника посредством выбо-ра. В сб.: 
Л.С.Выготский и современность. Тезисы Международ-ного конгресса, 
посвященного 100-летию ученого. — І том.-Минск, 1996.-С.155-158. 

2. Колір, форма, величина,число. —К.:Томіріс, 1997.— 176с. 
3. Театрігра. — К.:Томіріс, 2002. — 291 с. 
4. Крок за кроком в Україні: Посібник для батьків дошкіль-нят та 

соціальних педагогів./ J. В. Артемова, О. І. Кульчицька, Н. М. Голота, Г. В. 
Сухорукова; наукова редакція Л. В. Артемової — К.: Кобза, 2003. -384 с. 

5. Педагогіка і методика вищої школи. — К.: Кондор, 2007.  

Демократичний стиль у роботі зі студентами 
 

Демократичні зміни в сучасному суспільстві України зумовили 
відповідні перетворення і в освітянській справі. Відхід від авторитарних 
стереотипів у сфері освіти водночас потребує пошуків і розробки 
демократичних засад, форм, методів і прийомів в організації та здійсненні 
педагогічного процесу на всіх його рівнях: у ВНЗі, школі, дошкільному 
закладі. Майбутній учитель чи вихователь дитячого садка може опанувати 
демократичним стилем спілкування в роботі з дітьми, якщо його вчити 



 77 

цьому, починаючи зі студентської лави. Це водночас потребує перебудови 
стилю та засобів роботи сучасного викладача. 

Цікаві положення цього напрямку закладені в концепції програми 
Step by step - «Крок за кроком», розробленої викладачами педагогічних 
університетів США за програмою фонду Д. Сороса. 

Основне концептуальне положення програми —демократизація 
стилю роботи зі студентами. Це означає, передусім, надання їм чималої 
самостійності в добуванні знань, по-друге, організацію сприймання знань 
студентами через їх власний практичний досвід, на відміну від звичного 
вербального шляху подачі і сприймання навчального матеріалу. 

"Цей підхід до навчання подано в запропонованому американськими 
колегами спецкурсі «Демократія в освіті дорослих». Спецкурс висвітлює 
питання про потреби людей в освіті, про стимули та мотивацію щодо 
здобування знань, зацікавленість дорослих у їх практичному спрямуванні. 

Форми, методи роботи з дорослими розраховані нате, що вони 
здобувають знання добровільно, за власним бажанням та ініціативою. До 
того ж, варто зважати на те, що дорослі так само, як і діти, втомлюються, 
сидячи в статичній позі, їм нелегко утримувати довгий час увагу. 1 взагалі, 
вони слухають і сприймають лише те, що вважають за потрібне. Кожен 
викладач може провести невеличке дослідження власного сприймання на 
слух вербальної інформації. Зафіксуйте, скільки разів ви «включались» і 
ловили себе на думках про зовсім інше, ніж зміст доповіді чи лекції, про-
тягом першої, другої, третьої години роботи або після того, як самі 
попрацювали 2—3 пари зі студентами. Отже, і викладач, і студент, як і діти, 
потребують зміни діяльності, різних форм її організації, які активізують їх 
сприймання. Це, зокрема, практичні ситуації та завдання, розв'язання яких 
вимагає пов'язати свій досвід з новими знаннями тощо. 

Основні концептуальні положення цього та інших спецкурсів, 
пропонованих програмою "Крок за кроком" доцільно опанувати, щоб 
застосувати в курсах фахових дисциплін, повсякденно працюючи з 
студентами. 

Розглянемо це на прикладі окремих тем курсу «Історія педагогіки 
України». Курс читається за програмою, розробленою автором даної праці 
виданою Міністерством освіти України: Програми педагогічних інститутів. 
«Дошкільна педагогіка. Історія загальної та дошкільної педагогіки». 

Історія педагогіки нагромадила великі знання про розвиток 
виховання, педагогічні ідеї, починаючи з давніх часів. Передові люди свого 
часу внесли вклад у теорію і практику виховання та освіти. Проте чимало 
праць було незаслужено забуто, знехтувано. Навчальний курс з історії 
педагогіки за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» містить у 
собі найбільш істотні явища минулого і сучасності, відроджує раніше не 
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використаний матеріал, що дає можливість розкрити основні закономірності 
дошкільної та загальної педагогіки, засвоєння яких дозволить студентам у 
майбутньому самостійно поглибити свої знання. 

Вперше ґрунтовно представлена історія дошкільної та загальної 
педагогіки України в тісному взаємозв'язку з тими історичними процесами, 
які розвивалися протягом тисячоліть на терені нашого краю. Це формує 
педагогічний світогляд студентів, їх свідомість, критичне ставлення до 
педагогічних явищ. 

Висвітлення історії вітчизняної педагогічної думки здійснюється з 
огляду на етапи державності України та періодів її перебування в складі і 
під владою інших держав. Це дозволяє показати залежність підйомів і спаду 
національної освіти від наявності або через брак державного статусу 
України. 

Вивчення історії загальної та дошкільної педагогіки слугує 
підвищенню обізнаності студентів з історії розвитку обраної спеціальності, 
розумінню еволюції педагогічної думки, її злетів і загальмувань, 
ознайомленню з діяльністю та педагогічною спадщиною визначних 
мислителів різних епох, їх боротьбою за утвердження нового, 
прогресивного щодо освіти й виховання дітей. 

Цей курс висвітлює єдиний шлях становлення як загальної, так і 
дошкільної педагогіки, зумовлений соціальними факторами розвитку 
людства. З'ясовується, що школа й освіта, яка формувалась як державна 
справа, передбачала важливим підґрунтям виховання дітей з перших днів 
життя. Поступово кристалізується і втілюється в життя ідея не лише 
сімейного, а й суспільного дошкільного виховання. 

Курс передбачає: 1 -шу частину — історія педагогічної думки і 2-гу 
частину — історія зарубіжної педагогіки. 

Оволодіння фактичним матеріалом дозволяє характеризувати 
основні напрямки педагогічної думки на різних етапах формування і 
розвитку людського суспільства. 

Підручник з даного курсу написано і видано. Чимало тем оп-
рацьовано викладачами за сучасними джерелами, важко доступними для 
студентів. Отже, основний зміст викладач змушений подавати у вигляді 
лекції, яку студентам необхідно конспектувати. Тому під час лекції 
застосування вказаних методів дуже обмежене. Проте й у цих умовах дещо 
можна зробити. Насамперед, це налагодити ділове і водночас демократичне 
особистісне спілкування між викладачем і студентами. Для цього можна 
знайти чимало засобів. Розглянемо деякі з них, випробувані в нашому 
досвіді роботи. 

Почнемо з перших хвилин зустрічі зі студентами. Як викладач 
входить в аудиторію і вітається з ними. Тут важлива посмішка, яка, як 
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відомо, відкриває душу співбесідника. Але чи часто викладач вдається до 
неї? Деякі нехтують нею, щоб не розслабити студентів. Дехто вважає, що їх 
краще мобілізувати суворим поглядом, голосом. Але в такому разі про 
демократичні стосунки зовсім не йдеться. 

Я переконалася, що найкращий початок роботи — щира, тепла, 
привітна посмішка. Перевірте реакцію студентів — скільки з них 
посміхнулись вам у відповідь? Дехто щиро, відкрито, дехто з подивом, 
недовірою, ніяковістю. Це природно. Відразу новий стиль взаємин не 
встановиш. У викладача і студентів спрацьовують попередні стереотипи 
спілкування. Деякі студенти взагалі не вірять у вашу посмішку. Не 
втрачайте надії розтопити недовіру й налагодити менш формальні стосунки, 
ніж ті, до яких студенти звикли. 

Якщо сама собою посмішка не діє, застосуйте вправу. Вона на-
смішить студентів і вже цим зробить свою справу. Вправу цю нагадав наш 
відомий білоруський психолог Я. Л. Коломінський. Зверніться до студентів: 
«Подивіться на мене. Подивіться, подивіться. Мені потрібні ваші очі. А 
тепер посміхніться одне одному. Дуже приємно, чи не так? Посміхніться 
сусіду справа, а тепер сусіду зліва». Вправа пожвавила і водночас 
мобілізувала студентів. Не вважайте це вправу формальністю, оскільки 
посмішка з'являється мовби «на замовлення». Вона здивувала й 
розкріпачила студентів, а головне — зробила своє діло: вони посміхнулися. 
Створено позитивний емоційний настрій і контакт з викладачем, що 
необхідно для подальшої роботи. 

Усім відомо, що студенти стомлюються, як і діти. Тому слушні 
фізкультхвилинки посеред кожного заняття, і насамперед лекційного. Вони 
можуть бути довільними. Це і вправа «Сова», для якої треба встати й 
покрутити головою в різних напрямках по кілька разів. Це можуть бути 
вправи з нахилами, присіданнями, бігом на місці. Якщо кімната дозволяє, то 
проведіть вправи з виходом з-за столів. Після того, як вам за кілька занять 
удалось зацікавити студентів вправами, обов'язково дайте їм завдання самим 
дібрати і проводити фізкультхвилинки. Це, по-перше, змінює їх позицію зі 
споживача інформації на її презентатора. По-друге, вони вдаються до 
набору відомих їм з методики фізви-ховання фізкультхвилинок і тренуються 
в їх практичному застосуванні. Тобто, коли студенти почергово самі 
проводять ці заходи, це дає їм значно більше, ніж ті фізкультхвилинки, які 
проводить викладач. 

Закінчення лекції має бути не тільки діловим, а й, безумовно, 
неформальним. Можна побажати студентам добре провести залишок дня, 
вечір. У п'ятницю замість звичного «До побачення» краще сказати «Бажаю 
вам хороших вихідних днів» тощо. 

Як можна організувати семінарські і практичні заняття з історії 
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педагогіки України, розгляньмо на прикладі теми «Педагогічна спадщина К. 
Д. Ушинського». 

Перша позиція: 
Відомий уже прийом «Посмішка». Можливо, вона вже зроби-ла 

свою справу, і студенти не можуть привітатися з вами без посмішки? У 
такому разі може бути просто взаємна, щира, дружня, відкрита посмішка. 

Друга позиція: 
Методом «мозкового штурму» вся група згадує: 
- основні етапи з життя й творчості К. Д. Ушинського; 
- провідні проблеми, які він піднімав у своїх педагогічних працях. 
Одна студентка записує ці проблеми на дошці. Можна це зробити на 

плівці з демонстрацією кодоскопом. 
Третя позиція: 
Метод «жеребкування», вибір робочого завдання. Виписую 

визначені проблеми на паперові смужки. Студенти поділяються на робочі 
групи (3—5 груп по 4—5 осіб). Кожна група витягує жеребок, який визначає 
проблему, над якою працюватиме група. Цей етап завжди викликає 
пожвавлення і служить емоційною та фізичною розминкою перед 
наступною зосередженою і серйозною роботою в групах. 

Четверта позиція: 
Метод роботи в групах, що «дзижчать». Так образно названо малі 

групи студентів, котрі спільно з'ясовують, як розглядав К. Д. Ушинський 
кожну з поставлених ним проблем. 

Студенти жваво, зацікавлено працюють у групах. Вільно впівголоса 
діляться своїми думками, знаннями, виробляють спільне рішення, 
доповнюють одне одного, тобто, відбувається процес взаємного навчання. 
Той, хто недостатньо підготувався, поповнює знання під час спілкування в 
групі. Урешті, кожна група спільно виробляє власне бачення однієї з 
проблем, які розробив К. Д. Ушинський. Результати своєї репродуктивно-
творчої роботи група занотовує на папері. Краще тезисно зафіксувати кожне 
положення, яке розкриває проблему. На аркуші паперу, де зафіксовані 
результати роботи групи, кожен виставляє самооцінку за п'ятибальною 
системою. 

Ще більше мобілізує й підвищує відповідальність студента дещо 
інша організація роботи груп. До початку групової роботи кожен сам 
тезисно викладає свої знання й міркування з проблеми, яку має 
висвітлювати за жеребком. Потім виставляє самооцінку. З цими 
результатами студенти об'єднуються в групу за спільною проблемою. Кожен 
пропонує групі свій варіант з'ясування проблеми. Група в спільному 
обговоренні обирає найповніший варіант. Далі доповнює його слушними 
думками з доробку інших членів групи. Студентка має змогу звірити, чи її 
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розгляд проблеми правомірний, повний чи недостатній. 
Кожному важливо дізнатися, наскільки його внесок збагатив спільну 

скарбничку, щоб розв'язати спільне завдання. Це допомагає також зробити 
корекцію самооцінки. 

Про тривалість виконання як індивідуального, так і групового 
завдання домовляємось із студентами після визначення завдань роботи. 
Студенти, які сумлінно підготувалися, потребують менше часу. Ті, котрі 
недостатньо підготовлені, просять дати більше часу. Звичайно 
індивідуальна робота триває 10—15 хвилин, і наступна групова — стільки 
ж. 

Варто зауважити на таку суттєву деталь. Студентів попереджуємо, а 
далі наполягаємо, щоб вони підвели риску під своїми записами, коли час на 
виконання спочатку індивідуального, а далі групового завдання вичерпано. 
Опісля можна дописувати, якщо ще щось згадав або навіть подивився в 
конспект чи підручник. Підвести риску важливо для того, щоб кожен з'ясу-
вав, який обсяг матеріалу він може згадати і відтворити за визначений для 
всіх час. Звичайно, по закінченню індивідуальної та групової роботи настає 
перерва. Хто завершив виконання свого завдання передчасно, має 
можливість вийти. Але чимало студентів, вичерпавши час і підвівши риску, 
ще залишаються на місці: радяться один з одним, згадують, що забули, 
шукають ще матеріал у наявних у них джерелах. 

Якщо ви не влаштували фізкультхвилинку посеред першої півпари, 
то почніть нею другу півпару. Після руху, посмішок і загального 
пожвавлення, починайте презентацію завдань, виконаних групою. 

Коли час для групової роботи вичерпано, представник мікрогрупи 
доповідає її результати всім, хто присутній на семінарі. Члени групи можуть 
його доповнювати. Але таких, звичайно, майже не бувало. Адже всі свої 
знання і міркування студенти доручили презентувати представнику. Далі 
надається право іншим групам висловити свої доповнення чи заперечення з 
приводу обговорюваної проблеми. Такі доповнення іноді бувають. 

Якщо удвох мікрогрупах з'ясовується одна й та ж проблема, тоді 
доповнень більше. Але група, яка доповідала першою, та інші слідкують, 
щоб друга група доповнювала без повторень. Ця умова активізує увагу і 
відповідальність студентів за свою додаткову інформацію. 

П'ята позиція: 
Метод «самооцінка і оцінка». Вище ми вже висвітлили її зас-

тосування в роботі з групою. 
Розв'язуючи проблему демократизації педпроцесу, треба виховати в 

студентів прагнення здобувати знання, а не оцінки. Зміна мотивації - 
тривалий і не простий процес. Для цього слід використовувати кожну 
нагоду. 
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Спочатку пропозиція поставити самооцінку здивувала студентів. 
Дехто оцінив себе об'єктивно. Деякі завищили самооцінку. А одна студентка 
оцінила себе на «2». Очевидно, була зовсім не готова до заняття. Отже, є над 
чим працювати. Кожен студент отримує змогу захисту самооцінки. Я 
наполягаю на цьому щодо тих студентів, які претендують на «відмінно». До 
речі, вони, як правило, дійсно впевнено, ґрунтовно, всебічно розкривають 
питання. Крім того, всім бажаючим я рекомендую доповнювати відповіді 
попередніх груп. Ґрунтовне доповнення додає ще один бал до самооцінки 
або зміцнює її, коли студентка претендує на «відмінно». 

На занятті та після нього доводиться вивчати письмові записи 
індивідуальної роботи студентів і роботи в малих групах. Відповідно 
корегується самооцінка і виставляються поточні оцінки, які студентам 
служитимуть надалі для заліку. Слід відзначити, що менш підготовлені 
студенти частіше завищували самооцінку, ніж ті, які відчували себе 
впевненіше. Корекція самооцінки щодо її зменшення має обов'язково бути 
вмотивованою. У таких випадках студенти погоджувались, що питання 
висвітлили недостатньо. Надалі вони стають більш вимогливими до себе. 
Проте це ще не означає достатню зміну мотивації. Проблема здобування 
знань і набуття професійних умінь, а не оцінок та диплому, потребує 
тривалого, всебічного і послідовного розв'язання. Шоста позиція: 

Створення «моделей» педагогічної спадщини К.Д. Ушинського. 
Коли завдяки презентації груп у студентів створено всебічне бачення 
проблем, піднятих і розв'язаних великим педагогом, ми пропонуємо їм 
відобразити його в кольорових моделях. 

Це є ще одним стимулом для обговорення групою всього згаданого і 
почутого на занятті, знаходження центральної ідеї, підпорядкованих їй 
проблем і здобутків вченого. У групі було чимало дискусій і суперечок 
проте, що та як зобразити. Студенти навіть не пішли на перерву. Дане 
заняття було третім з числа тих, на яких ми створювали моделі. Очевидно, 
недостатній досвід послужив причиною того, що з трьох груп зуміли 
створити моделі лише дві. Вони були різні за своїм схематичним 
зображенням. Але в центрі кожної було зображено дерево пізнання, коріння 
якого живилося з ґрунту народності. Свідомо не описую і не даю тут ці 
схематичні моделі, щоб вони не послужили зразком для інших. Адже кожен 
викладач і студент може мати своє бачення системи К. Д. Ушинського та 
зв'язків між її компонентами - і має на це право. Отже, цей прийом 
дозволить студентам обирати серед своїх уявлень те, що вважають 
найвагомішим, і творчо комбінувати його в певній єдності, підпорядкуванні 
чи залежності. 

Слід відзначити, що на початкових заняттях застосування моделей 
студенти намагаються письмово зобразити інформацію. І лише дещо 
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пізніше вони малюють образи-символи, які відображають принципово 
суттєву інформацію. Можливо, вер-бальність зображень віддзеркалює 
звичний, переважно вербальний, а не майже образний шлях пізнання, а 
значить і відтворення. 

Захист моделей — суттєва частина роботи, яка наочно розкриває 
студентам бачення й розуміння певного змісту кожного з них. Тут можлива 
й бажана дискусія. Вона доповнює і виправляє помилки. Одна з двох груп, 
які створили моделі, дуже пишалася своїм зображенням. Проте, побачивши 
модель другої, дещо скромної групи, перша група помітила своє упущення і 
тут же внесла корективи. Доречі, вони не визнали, що це трапилось під 
впливом іншої моделі. 

Захист моделей, як і вербальної інформації групи, проводимо на 
позитивних оцінках: «Відзначайте все, що вам сподобалось. На недоліках не 
наголошуйте. Доповнюйте самі той матеріал, який не висвітлено вашими 
товаришами». 

Можливе й індивідуальне створення моделей. Такі випадки бували 
на інших заняттях. Деякі з індивідуальних моделей були досить вдалими. 

Нарешті рекомендуємо студентам замалювати всі варіанти моделей і 
користуватися при підготовці до заліку чи екзамену.Спочатку це здивувало 
їх, а далі коли зрозуміли, наскільки важливо мати концентроване цілісне 
уявлення, вони почали замальовувати моделі в зошити з конспектами. 

Сьома позиція: 
«Оцінка заняття студентами». На завершення заняття були роздані 

анкети, в яких студенти анонімно могли написати свої позитивні й негативні 
оцінки заняття. 

На запитання «Що вам сподобалось у нашому занятті», студенти 
відповідали так: 

1 відповідь — все сподобалось; 1 відповідь — кожному була надана 
змога подати відому інформацію; 6 відповідей — різноманітність форм, 
методів, загальна вступна бесіда; 2 відповіді — малювання моделей 
педагогічної творчості К. Д. Ушинського; 1 відповідь — я не могла 
повірити, що це моя група!; 6 — праця по групах і колективна; 1 відповідь - 
індивідуальна праця, праця в малих групах; 1 — активність групи, 
різноманітність думок; 2 відповіді — кожен може сказати своє слово, 
висловити свою думку; 1 відповідь — можливість обговорення тем в групі, 
можливість захистити свою працю; 3 відповіді — стиль спілкування, 
емоційна атмосфера; 1 відповідь — веселий емоційний стан; 1 відповідь — 
хто не засвоїв тему, може це зробити під впливом інших студентів. 

Проте окремих студентів не задовольнило те, що сподобалось іншим 
а саме: 

1 відповідь — інколи різні форми роботи відволікали і не давали 
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змогу прослухати виступи інших студентів; 1 відповідь — рано дали 
завдання для обдумування моделі і тому не вислухала група останніх 
доповідачів; 3 відповіді — система самооцінки; 1 відповідь — деякі 
представники групи вважають свою думку найправильнішою, не дають 
можливості висловити думку (версію) кожному; 1 відповідь —не досить 
дружня атмосфера в групах. 

Хоча негативних вражень значно менше, ніж позитивних, їх важливо 
знати, щоб не повторювати недоліків на наступних заняттях. 

Отже, розглянуті форми роботи в цілому прийнятні, добре 
сприймаються студентами і, врешті, досягають поставленої мети. Але вони 
розглядалися на початковому етапі роботи зі студентами — тому незвичні 
для них, не задовольняють деяких.На наш погляд, розглянута проблема 
демократизації роботи зі студентами, активізації їх в процесі навчання, 
формування в них емоційно-демократичних ділових стосунків з викладачем 
заслуговує на увагу і на подальше вивчення й опрацювання. 

Єдність національного виховання студентів і дітей 
дошкільного віку 

 
Проблемою національного виховання колектив кафедри дошкільної 

педагогіки Національного педагогічного університету ім. М. П. 
Драгоманова займається вже десять років. Ще на початку 1990-х років за 
дорученням Міністерства освіти України автором було створено науковий 
колектив для розробки концепції національного дитячого садка. Попри всі 
труднощі того часу концепцію було затверджено колегією МО України і 
видано у вигляді проекту. 

У концепції було реалізовано стосовно сучасного дошкілля ідею 
Софії Русової про єдність національного та загальнолюдського у вихованні 
української дитини. Концепцію створено задля відродження національних 
надбань українського народу. Вказувалось, що її принципові положення 
можуть бути використані й іншими народами, які проживають в Україні. 

Концепція проголошує мету — формування основ духовності 
особистості. Мета реалізується в низці завдань, які передбачали: 
пробудження духовного начала як домінуючого в структурі особистості; 
розвиток дитини в контексті рідної культури як природного для неї 
емоційного середовища; відновлення престижу української мови як 
материнської для дитини, як державної, як мови корінної нації; розвиток 
творчої індивідуальності на національній основі і одночасно відповідно до 
сучасності готової до вимог сім'ї, життя, школи; прищеплення дитині 
безкорисливості як вищої цінності і водночас діловитості. 
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Здійснюючи ці завдання, викладачі кафедри дотримувалися 
принципів, концепції, в яких національне виховання є основою 
загальнолюдського. Духовні надбання українського народу так само 
притаманні людській природі, я к і створені інши м и народами. Тому все 
краще від кожного етносу врешті поєднує і ь ся в загальнолюдських 
цінностях. 

Концепція визначає певні пріоритети виховних впливів. Основи 
духовності та фізичний розвиток дитини закладає сім'я. 

Родинне виховання в єдності із суспільним дошкільним вихованням 
забезпечує повноцінний всебічний розвиток дитини. 

Розглянуті концептуальні положення, визначені стосовно дітей 
дошкільного віку, було взято за основу викладачами в підготовці майбутніх 
вихователів. 

Одним із напрямків наукових досліджень кафедри дошкільної 
педагогіки є робота з національного виховання зі студентами, формування у 
них відповідної обізнаності та переконань, що послужить для подальшої 
реалізації власних надбань у роботі з малими дітьми. Ця єдність мети 
послужила основою для навчальної та виховної роботи з означеної 
проблеми зі студентами. Уже в навчальні плани й програми з фахових 
дисциплін закладено певні можливості для такої роботи. Курс " 
Народознавство з методикою виховання дітей" складає 46 годин. З них 20 
годин — лекції, 14 годин — практичні заняття, 12 годин — самостійна 
робота студентів. Підчас викладання цієї навчальної дисципліни викладач 
знайомить студентів з основами української національної культури і навчає 
їх методики виховання малих дітей на народних традиціях, фольклорі тощо. 
Та відведеного наданий курс часу обмаль для вивчення духовного багатства, 
створеного українським талановитим народом упродовж століть. Тому 
продовжуємо розпочату народознавчу роботу під час викладання інших 
фахових дисциплін. 

В основному фаховому курсі "Дошкільна педагогіка" чимало тем за 
програмою цієї дисципліни можна органічно поєднати з українознавчим 
матеріалом. Слушно використані методичні прийоми подачі змісту, 
ознайомлення студентів зі способами донесення його до дітей викликають у 
них зацікавленість, відчуття спільноти з цим багатим пластом національної 
культури, причетності до рідного народу. Розгляньмо кілька прикладів. 

У вступі програмою передбачено розглянути проблему становлення 
національного дитячого садка, що зобов'язує викладача дати це поняття та 
коротко окреслити заходи, труднощі й здобутки становлення такого закладу 
від середини ХЇХ ст. до наших днів. 

У деяких темах програми не звертається увага на проблеми 
національного виховання та українознавчого матеріалу. З огляду на потреби 
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сьогодення викладач має творчо поповнювати важливим матеріалом свою 
роботу зі студентами. Наприклад, у темі "Предмет і методи дошкільної 
педагогіки" варто згадати спадщину Костянтина Ушинського, Софії Русової, 
які мали власне бачення цих понять, доречне в сучасних умовах. Тема 
"Виховання й розвиток у період дошкільного дитинства" має враховувати 
досвід українського народу з дитинознавства, який зберігає своє значення до 
наших днів. Тема "Мета й складові частини різнобічного виховання дітей 
раннього та дошкільного віку" містить важливий матеріал щодо понять 
народної педагогіки та національного виховання: Українська національна 
система виховання, її значення і застосування у вихованні дошкільників. 
Визначні педагоги й письменники про національне виховання (М. П. 
Драгоманов, С. Ф. Русова, Б. Д. Грінченко, Т. Г. Шевченко, П. О. Куліш). 
Основні компоненти та засоби національної системи виховання. 
Виникнення народної педагогіки як галузі педагогічного досвіду народу. 
Суть народної педагогіки, її принципи, ідеали. Зміст розділів етнопедагогіки 
та використання надбань та заповідей народної педагогіки в навчанні й 
вихованні дітей дошкільного віку. Форми організації, методи і прийоми 
виховання, які застосовуються в народній педагогіці. 

У темі "Вихователь дитячого дошкільного закладу" дуже важливо 
дати принаймні вимоги, які ставила С. Русова до виховательки ще на 
початку XX ст. У темі "Програма виховання в дитячому садку" під час 
порівняльного аналізу програм важливо розкрити їх національні та 
українознавчі аспекти. Доречно окремо розглянути львівську регіональну 
програму "Українське дошкілля", в якій кожен розділ містить 
українознавчий практичний матеріал. 

Теми "Фізичне виховання", "Розумове виховання, навчання", 
"Моральне виховання", "Трудове виховання", "Естетичне виховання" мають 
містити не лише наукові здобутки, а й національні надбання народної та 
наукової педагогіки. Такого матеріалу чимало зібрано й проаналізовано з 
позицій використання його в сьогоденні в кандидатській дисертації Н. В. Ро-
гальської "Розвиток надбань української етнопедагогіки та їх використання 
в сучасному дошкільному закладі" (1996), виконаної під моїм керівництвом. 

Тема "Гра" має бути доповнена й поширена матеріалом щодо різних 
видів народних ігор та іграшок, а також відповідним народознавчим 
матеріалом. 

Дослідження останніх років, виконані під моїм керівництвом 
на кафедрі, містять чимало такого змісту й методик. Зокрема, це 
кандидатські дисертації—Н. Є. Химич —дослідження тетралізо-ваних 
ігор на матеріалі народних казок; В. П. Захарченко — вивчення 
сюжетно-рольових ігор, пов'язаних з народним побутом, традиціями; 
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О. Г. Батухтіної — дослідження народної іграшки. Тема "Дитячий 
садок і сім'я" має бути доповнена результатами досліджень, які 
виконуються з проблеми виховання дитини в сім'ї з використанням 
народознавчого матеріалу. 

Ці посилання на ґрунтовні дослідження засвідчують науковий 
доробок кафедри з висвітлюваної проблеми. Він не вичерпує 
відповідних досліджень, виконаних ще й іншими авторами, на що 
треба зважувати в процесі викладання "Дошкільної педагогіки". 

Послідовне вивчення студентами всіх тем курсу з органічно 
введеним до них народознавчим матеріалом природно й невимушено 
орієнтує їх на такий же зв'язок цього змісту з практичною роботою з 
дітьми спочатку на практиці в дитячому садку, а далі й у самостійній 
праці як фахівця з дошкільного виховання. 

Благодатним матеріалом для виховання національної само-
свідомості в студентів, почуття причетності до своєї багато-
страждальної Батьківщини є дисципліна "Історія педагогіки", першу 
частину якої складає "Історія педагогіки України". Ця частина курсу 
викладається лише з часу утворення держави Україна. Мною 
розроблено програму, навчальний курс і підручник. Концепція 
викладання цього курсу ґрунтується на історичних періодах розвитку 
України як держави, які обумовлюють розвиток освітянської справи 
та педагогічної думки. Встановлено, що в періоди державності 
України відбувається піднесення національного дошкільного 
виховання, школи, педагогіки. 

Студенти дізнаються, що з найдавніших часів є знахідки пи-
семності на території нинішньої України. Провідну роль того часу у 
вихованні підростаючих поколінь відігравали вірування, народна 
педагогіка, фольклор, які відображали пізнання людиною світу, 
моральні та суспільні цінності тогочасної людності. Студенти 
долучаються до витоків сучасного українознавства, виявляють його 
педагогічний сенс і можливості, які творилися й зберігалися протягом 
тисячоліть.  

У часи найбільшої в тогочасній Європі феодальної держави 
України-Русі князі створювали школи для підготовки не лише 
письменних, а й освічених людей. Вони були потрібні для державного 
діловодства, укладання міждержавних і торговельних угод, 
перекладів, створення та написання оригінальних книг. Чвари між 
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князями, боротьба за Київський престол руйнує Київську Русь. Палає 
Київ. Дорогоцінні рукописні книги вивозять в інші князівства. 
Нашестя татар завершує занепад Русі. Писемність жевріє лише при 
монастирях, де пишуться безцінні літописи - Київський, Галицький 
хронік ще не було на той час у Європі. Там вони з'явилися на століття 
пізніше. В одній з тем цієї частини курсу висвітлюється народна 
педагогіка, яка була вирішальною складовою впливу сім'ї, родини, 
суспільства в час, коли шкільництво, освіта лише витворювались і 
шукали свого шляху. Вітчизняні пріоритети відкривають для 
студентів досі ще не знані сторінки рідної історії. 

Період поневолення змінюють часи національного відрод-
ження. На кошти свідомих прогресивних громадян започатковано 
освітні осередки. Деякі з них мають рівень тогочасних європейських. 
Вони складаються з братської школи, друкарні та гуртка освічених 
людей, викладачів, які пишуть перші в Україні і в слов'янському світі 
підручники. Вони мають попит і поширення за її межами. Народна 
мораль, педагогіка, неписані закони звичаєвого права допомагають 
людям зберегти свою самобутність в умовах литовсько-польської 
експансії. Чимало вірувань збереглось від язичництва. Витворились 
нові християнські погляди на людину й світ. Усе це стало звичною 
атмосферою сім'ї, яка невимушено, непомітно, але тому й сильніше, 
на все життя, впливала на дітей. 

Та врешті Україна опинилася під владою Московії. Витісня-
ються школи вищого типу. У початкових школах, у книгодрукуванні, 
культурі забороняється українська мова. Народну культуру 
принизливо називають селянською. Дехто намагається її відцуратися. 
Урешті вона стає модною завдяки українським фольклористам, 
письменникам, поетам, композиторам. Денаціоналізація має наслідки, 
які важко змінити протягом століть. Студенти дізнаються про її 
витоки й по-іншому можуть оцінити нинішню двомовність. 

Короткий час існування нової незміцнілої держави Української 
Народної Республіки приносить новий сплеск і розвиток освіти, культури, 
педагогічної думки. В навчальних планах шкіл і вузів введено цикл 
українознавчих предметів, видаються українською мовою книги та ін. Цей 
підйом триває ще в 1920-ті роки. З 1930-х років національна культура, 
історія поступово, але неухильно витісняються не лише з ужитку, а й з 
пам'яті підростаючих поколінь. З непрестижної вона стає навіть 
небезпечною для тих, хто прагне її зберегти. 
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Нове національне відродження нашого часу незалежної України 
зумовило потяг до народної педагогіки та її витоків з народознавства. 
Народні традиції, календарні свята, дещо з утраченої обрядовості 
повертається в побут сім'ї, стає складовою її виховного впливу. Дошкільні 
заклади, школи, професійні педагогічні установи використовують народну 
культуру в навчально-виховній роботі з дітьми. 

Отже, впродовж усього курсу "Історії педагогіки України" студенти 
знайомляться з витоками, пріоритетами національної освіти та народної 
педагогіки, що є невід'ємною складовою виховання протягом віків. 

Дещо з історичного матеріалу вони надалі донесуть до малят. Саме 
задля цього мною було створено програму з історії України для дітей від 
трьох до семи років. її змістом є історичні явища та народознавчий матеріал. 
Саме він є носієм історії для молодших дошкільників. Очевидно, з огляду на 
це редакція журналу видала програму, надавши їй назву "Програма з ук-
раїнознавства". Для роботи за цією програмою з дітьми старшого 
дошкільного віку О. М. Денисюк розроблено методику. її експериментально 
перевірено під моїм керівництвом у кандидатській дисертації. 

Зрештою, на історичному та народознавчому змісті, який студенти 
вивчали в курсі "Історія педагогіки", вони виховуються самі і можуть 
використовувати його у виховній роботі з дошкільниками стосовно їхніх 
вікових можливостей. 

Практичний курс навчальної дисципліни "Художня праця" має 
розділ "Українська вишивка". Навчаємо студентів вишивати за кольоровим 
альбомом. Альбом має 18 сторінок, на яких кольорові фото зображають 
п'ять способів вишивки і врешті вишитий ними український одяг. За цими 
зразками студенти дуже легко навчаються вишивати і навчають цього дітей. 
До заліку вони презентують власні вишивки та вишивки, створені дітьми під 
їхнім керівництвом. Результати такого практичного навчання залишаться з 
ними особисто та в їхній праці з дітьми, сподіваюсь, назавжди. До курсу 
"Художня праця" Н. М. Голотою було створено програму. її 
експериментально перевірено під моїм керівництвом у дисертаційному 
дослідженні. 

Народознавчий матеріал викладачі використовують у викладанні 
фахових дисциплін методичного циклу. Зокрема, в курсі "Теорія і методика 
розвитку рідної мови" одночасно із з загальнодидактичними основами й 
методами розвитку в дітей рідної мови студенти опановують малі форми 
фольклору, навчаються доречно використовувати їх для розвитку звукової 
культури мови, для збагачення та активізації словника дітей, для вдалого 
граматичного ладу мови. Казки — прекрасний засіб навчання дітей 
переказу. Емоційність усної творчості народу зацікавлює як студентів, так і 
дітей, з якими проводяться відповідні заняття вже під час практики. 



 90 

Теоретичні засади, програма та методика цієї роботи експериментально 
досліджується докторантом І. О. Луценко при моїй консультативній 

допомозі. 
На замовлення Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" автором 

створено науковий колектив переважно з викладачів кафедри дошкільної 
педагогіки, який розробив програму "Крок за кроком в Україні" для дітей 
3—5 років. Програма практично реалізує особистісно орієнтований підхід 
до дитини, зорієнтована на здійснення базового компонента дошкільної 
освіти на рівні вказаного віку. У структурі всіх розділів програми виділено 
окрему графу," Минуле в сьогоденні дитини", у якій визначено 
народознавчий та історичний зміст стосовно до кожного поняття програми. 
Таким чином, ми зробили спробу систематизовано подати дітям зв'язок 
сьогодення з минулим. 

Створення і використання словесної плакатної 
наочності на інтерактивних лекціях з педагогіки 

 
Курс "Основи загальної та соціальної педагогіки" в Київському 

міжнародному університеті призначений для майбутніх психологів та 
соціальних працівників. Щоб студенти вказаних спеціальностей зрозуміли 
важливість педагогіки для подальшої власної професійної діяльності, 
важливо зацікавити їх змістом та процесом викладання й вивчення курсу. 
Для цього було розроблено й використано інтерактивні технології, які 
полегшують і поліпшують опанування педагогічними поняттями, явищами. 

У навчальному процесі вищої школи провідне місце посідає 
лекційна форма викладу змісту навчальних дисциплін. До лекції зверталися 
здавна. Слово лекція походить від грецького "Lektio", що означає читання. 
Лекція відповідно служила викладу певного змісту. 

 

Григорій Ващенко розглядає історичні витоки класичної лекційної 
форми викладу матеріалу. Усний вербальний спосіб був основним у 
передачі знань від старшого покоління до молодшого на світанку розвитку 
культури людства. Знання зі слів старших і насамперед жерців, які правили 
язичницькі культи, не піддавали сумніву і запам'ятовували для 
використання та передачі наступним поколінням. 

З прийняттям християнства поширення релігійних ідей серед 
широких верств населення породило лекцію-проповідь. Вона за-
стосовувалась і з появою богослужбових спочатку рукописних, а далі й 
друкованих книг, які не були доступними широким верствам 
малограмотного населення. 

У стародавніх греків і римлян виникає світська лекція-про-мова, яка 
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культивувалась в ораторських школах. 
У середньовічних університетах лекція стає основним методом 

навчання як читанню, так і тлумаченню текстів Священного письма, різних 
авторів, Аристотеля чи інших давньогрецьких філософів. Водночас вона 
стає засобом сповідування власних поглядів таких знаних професорів, як: 
Іммануїл Кант, Йоган Готліб Фіхте, Фрідріх Вільгельм Йозиф Шеллінг, 
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. 

Перегляд і критична оцінка схоластичних методів навчання, 
основаних на вербальних методах подачі та заучування знань, зумовила 
пошуки, наукове обґрунтування і практичне застосування інших методів, 
зокрема, наочних, практичних, дослідних тощо. 

Італійський філософ Томмазо Кампанелла (1568—1639) в 
утопічному романі "Місто Сонця" описує як саме з допомогою наочності 
полегшити навчання — діти вчаться на прогулянках по місту, стіни якого 
розписані картинами і стали для дітей немов би розкритою книгою природи 
і суспільства [5, 36]. 

В українських братських школах демократичні засади їх заснування 
зумовили й відповідні підходи до організації навчання. Саме тут виникає і 
діє класно-урочна система. Вона визначає певні межі тривалості навчання, 
що зважує на можливості сприймання матеріалу учнями. Зі статуту 
Львівської братської школи (1585 р.) відомо низку вимог до особистості 
вчителя, який має бути вмілим і водночас людяним з учнями. 

Подорожуючи тогочасною Україною, чеський педагог Ян Амос 
Коменський (1592— 1670) ознайомився з досвідом братських шкіл [6]. 
Оскільки порядок навчання в цих школах відповідав демократичному 
світогляду чеського просвітителя, то він науково обґрунтував класно-урочну 
систему в книзі "Велика дидактика" [6]. Уній же був сформульований 
дидактичний принцип наочності та відповідні йому методи. Це стало 
переворотом у тогочасній педагогіці, тому що наочність зумовлює 
активність дитини. Ян Амос Коменський створив навчальні посібники, в 
яких наочність була провідним методом навчання," Орбіспіктус" — перший 
ілюстрований посібник, прототип букваря [2,228]," Світ чутливих речей в 
картинках" — перша в світі дитяча енциклопедія [5,44]. 

У Києво-Могилянській Академії застосовуються інтерактивні 
методи навчання. За дорученням викладача старші обізнані студенти 
навчають невеликі групи молодших, перевіряють виконання ними домашніх 
завдань, звітують про результати викладачу. 

Породжені епохою Відродження наочні методи навчання здобули 
чимало прихильників серед педагогів-гуманістів Жан-Жака Руссо, Йогана 
Генріха Песталоцці, Фрідріха Фребеля, Йогана Фрідріха Гербарта, Ернеста 
Меймана, Вільгельма Ав-густа Лая та ін. 
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Прихильники наочних методів вважали наочністю все те, що можна 
сприймати через усі органи відчуття. Урешті теоретичні міркування й 
емпіричні дослідження зосереджуються на зоровому сприйманні малюнка, 
муляжу, моделі, карти, діаграми, таблиці, натурального об'єкта, кіно- чи 
відео- запису тощо. Усе це основа, опора, демонстрація чи ілюстрація до 
словесного викладу вчителя. Основна вимога до цього зв'язок між сло-
весною і наочною інформацією. Григорій Вашенко вважає це кроком уперед 
порівняно із сугубо вербальним навчанням. Та за його міркуваннями ці 
пасивно-ілюстративні методи навчання не розвивають самодіяльності й 
ініціативи учня, студента [2,244]. 

Слово сигналізує й узагальнює те, що ми спостерігаємо за 
допомогою своїх відчуттів. Зорове сприймання речей залишає в нашій 
свідомості певні образи, уявлення. Вони служать матеріалом вищим формам 
мислення — абстрактного. Тому застосування наочності в навчанні доцільне 
до набуття уявлень про предмети, явища дійсності. У юнацькому віці на цій 
базі доречними стають методи, які розвивають абстрактне мислення. Серед 
них найпоширенішими є символічні методи. До символів відносимо слово 
— усне й письмове: адже "слово це сигнал сигналів", якими є наші чуттєві 
сприймання. 

Сучасне навчання побудоване переважно на вербальних способах 
передачі інформації через звукові й буквені символи, наприклад: 

• усний виклад змісту викладачем і сприймання його студентами на 
слух; 

• зорове сприймання студентами тексту підручника, посібника; 
• виконання вправ за змістом підручника, посібника.  
У даній розглянемо перші з указаних позицій, бо усний виклад 

змісту викладачем часто повертає студентів від сьогодення до 
середньовічної лекції, мовби й не було пошуків методів зробити її з 
пасивної активною формою навчання. 

Наш пошуку з'ясуванні способів поєднання Вербального викладу 
змісту із його символічним словесним зображенням під час лекції, не 
очікуючи подальшої роботи студента з підручником. 

У відборі змісту для лекції дуже важливо визначити основне, що 
мають засвоїти студенти. Це, на наш погляд,, педагогічні поняття, 
принципові положення, блоки структурних компонентів понять, явищ тощо. 
Деякі сучасні підручники дещо структуровані, що полегшує відбір 
змістових одиниць [2,5—6]. 

Педагогіка -сукупність теоретичних  і прикладних наук, що вивчають 
процеси виховання, навчання й розвитку особистості. 

(За М. М. Фібулою) 
Студентам цікаво, що слово педагогіка веде походження від 
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грецьких слів 
pais (paidos) - дитя і 
ago - веду, виховую буквально: 
пайдагогос - дітоводіння, дітоводство. 
(За М. М.  Фібулою) 
У зображенні текстів на плакатах мають значення шрифти, колір. 

Крупним, жирним або косим шрифтом виділяємо поняття чи найважливіші 
елементи його змісту. Кольором виділяємо ключове слово — поняття, а 
його тлумачення—чорним шрифтом. Текст іноді даємо на кольоровому 
аркуші. Колір пожвавлює сприймання чорного шрифту, підносить 
емоційний стан, а значить активізує мислительні процеси студентів. Аркуш 
укладаємо в пласти-ковий файл. З допомогою скотчу файл кріпимо на 
дошці. 

Методична робота з текстами на плакатах досить багатоманітна в 
процесі лекції. 

Насамперед студенти занотовують зміст, сприймаючи його як на 
слух від викладача, так і наочно з плакату. Озвучивши зміст плаката, 
викладачу не доцільно повторювати його вдруге. Адже той, хто не встиг 
занотувати зміст за викладачем, перечитує його з плаката в міру потреби. 
Отже, різний темп запису студентами змісту не впливає ні на роботу 
викладача, ні на сприймання інших студентів. Іноді, по закінченні 
студентами запису, викладачеві доцільно ще раз озвучити текст, 
акцентуючи інтонацією ключові слова. 

Не поспішаємо знімати плакат, коли всі вже занотували його зміст. 
Саме тепер починається основна робота з ним. Оскільки плакат усі бачать, 
то коментар сутності його змісту викладачем студенти доповнюють 
неодноразовим зчитуванням відповідного змісту. 

Активізуємо роботу студентів зі змістом плаката навідними 
питаннями, різними конкретними завданнями, наприклад: виділіть ключові 
думки в понятті; знайдіть основні складові поняття; що основне в даному 
понятті, а що підлегле тощо. Така робота зі змістом плаката спонукає 
студентів уважно вдуматись, проаналізувати пропонований зміст, зрозуміти 
й усвідомити його. 

Якщо ми розглядаємо поетапність розвитку явища, наприклад, 
еволюцію педагогіки як науки, то розміщуємо плакати сходинками знизу 
догори, мов би окреслюючи її шлях з глибин народної педагогіки до 
сучасної наукової педагогіки. 
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  наукова 
педагогіка 

 

 

світська емпірична 
педагогіка 

 

 духовна 
педагогіка 

 

народна 
педагогіка 

 

 

 

 
Кожна сходинка служить студентам опорним сигналом до 

відповідного коментаря викладача про суспільні умови й особливості 
певної педагогіки щодо потреб і можливостей суспільства, у якому вона 
розвивалась. Далі, разом уже зі студентами, з'ясовуємо відмінності 
розглянутих педагогік. 

Є ціла низка понять, які необхідно порівняти, щоб усвідомити їх 
сутність, наприклад: знання, уміння, навички, методи, прийоми, засоби 
тощо. 

 

ЗНАННЯ  УМІННЯ НАВИЧКА 
УЗАГАЛЬНЕНИЙ 

ДОСВІД ЛЮДСТВА 3 
РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 

ДІЙСНОСТІ: НАУКОВІ 
ФАКТИ, ПРАВИЛА, 

ВИСНОВКИ, ЗАКОНО- 
МІРНОСТІ, ІДЕЇ, 

ТЕОРІЇ. 
За М. М. Фіцулою 

ЗДАТНІСТЬ 
ДІЯТИ НА 

НАЛЕЖНОМУ 
РІВНІ 3 

ДОЦІЛЬНИМ ВИ- 
КОРИСТАННЯМ 

ЗНАНЬ. 
За М. М. Фіцулою 

ПСИХІЧНЕ 
НОВОУТВОРЕНН 
Я ІНДИВІДА, ЩО 
ДАЄ ЗМОГУ 

ВИКОНУВАТИ Дії 
РАЦІОНАЛЬНО, 

ТОЧНО І 
ШВИДКО. 

За М. М. Фіцулою 

Спочатку пред'являємо ці поняття почергово, роз'яснюємо їх 
сутність, спільно зі студентами ілюструємо прикладами з досвіду навчання 
в школі чи у ВНЗ. 

Коли вже всі плакати розглянуті почергово в міру розміщення на 
дошці, тоді шляхом порівняння студенти з'ясовують, що саме в поняттях 
спільного, що — відмінного. Ця аналітична вправа дозволяє заглибитись у 
сутність понять. 
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Так само діємо і з наступними поняттями. 
 
МЕТОД 

НАВЧАННЯ 
ПРИЙОМ 
НАВЧАННЯ 

ЗАСОБИ 
НАВЧАННЯ 

СПОСІБ 
УПОРЯДКОВАНОЇ 

ВЗА ЄМОПОВ 'ЯЗАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

ТА УЧНІВ, 
СПРЯМОВАНОЇ НА 

ВИРІШЕННЯ 
ЗАВДАНЬ ОСВІТИ, 
ВИХОВАННЯ І 

РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ. 

За М.М.Фіцулою 

ДЕТАЛЬ 
МЕТОДУ, 
ЧАСТКОВЕ 
ПОНЯТТЯ 
ЩОДО 

ЗАГАЛЬНОГО 
ПОНЯТТЯ 
МЕТОД. 

За М.М.Фіцулою 

ДОПОМІЖНЕ 
МАТЕРІАЛЬНЕ, 
ОСНАЩЕННЯ 
ЗІ СПЕЦИФІЧ- 

НИМИ 
ДИДАКТИЧНИМ 
И ФУНКЦІЯМИ. 
За М.М.Фіцулою 

 

 
У ході аналізу, порівняння, узагальнення, коментарів викладачів 

студенти доповнюють свої записи відповідним навчальним матеріалом. 
Отже, вивчення понять не обмежується лише коментарем викладача. 

Навколо текстів плакатів можна використати чимало інтерактивних 
прийомів роботи зі студентами. Завдяки цьому вже під час лекції вони 
активно співпрацюють з викладачем та іншими студентами, оперуючи 
змістом лекції. Це поліпшує його практичне розуміння, запам'ятання, 
опанування. 

Ми з'ясували, що думають про плакати як вид символічної наочності 
студенти. У запропонованій міні-самостійній роботі вони письмово 
відповідали на запитання: 

Як плакати допомагають чи заважають сприймати зміст лекції? 
• Деякі ключові поняття, які студент не встиг записати, він краще 

сприйме візуально, ніж під диктовку. 
• Кольорові плакати цікавлять студентів (учнів) більше, але іноді 

губиться увага при переписуванні матеріалу. 
• Опорні плакати допомагають студенту закріпити матеріал, бо 



 96 

текст постійно перед очима і підсвідомо відбивається в пам'яті. 
• Викладач, який користується плакатами або стендами, на нашу 

думку, дбає про закріплення студентами матеріалу на лекції. 
(Жанна Сторожук) 

• Цей вид наочності дуже позитивний. 
• Чітко сформульований матеріал, використовуються великі літери, 

що дає змогу кожному побачити, навіть на останніх рядах. 
• Студенти не перепитують, не забирають тим самим час у своїх 

товаришів та у викладача. 
• Плакати різнокольорові, дуже цікаві для учнів будь-якого віку. 
• Мені дуже подобається цей вид наочності і я сама його 

використовуватиму під час мого уроку з учнями. 
(Олеся Егоркіна) 

• На нашу думку, застосування табличок, плакатів і карт є 
надзвичайно корисним. 

• По-перше, дивлячись і переписуючи зміст плакату, ми мобілізуємо 
процес наочного сприймання змісту і вже запам'ятовуємо його суть. 

• Зміна (чергування) чорно-білих і кольорових плакатів добре 
впливає на студентів. Цей прийом пожвавлює сприйняття інформації, 
зацікавлює, а інколи розважає. 

• Звичайно, щоб переписування інформації з плакату йшло швидше 
не зайвим було б читання його викладачем. 

(Ірина Котунович)  
Наочний матеріал дозволяє: 
• Правильно і швидко записати відомості (іноді на слух не 

чітко сприймається), тому не встигаєш записати; 
Краще запам'ятовувати (у більшості людей зорова пам'ять розвинена 

краще). 
• А коли матеріал на плакаті видно протягом деякого часу, погляд 

часто "чіпляється" за написане, і на підсвідомому рівні зміст 
запам'ятовується. 

• Тому, на наш погляд, наочний матеріал набагато кращий для 
запам'ятовування і розуміння, ніж лекція, яка сприймається на слух. 

• Крім того, наочний матеріал більш структурований і не містить 
зайвої інформації. 

(Ольга Случ) 
 Серед методів організації інтерактивних лекцій вважаю власною 

знахідкою плакатну символічну наочність. З'ясування способів поєднання 
вербального викладу змісту з його символічним словесним зображенням під 
час лекції дозволило виділити кілька методичних прийомів налагодження 
співпраці викладача зі студентами: 
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Отже, різноманітні педагогічні вправи з текстами плакатів 

активізують опанування його змісту студентами ще до подальшої 
самостійної роботи з підручником. 

The poster symbolic visual devices are viewed as own method of 
conducting interactive lectures. Clarifying the ways of combining verbal 
presentation with its symbolic oral one gave chance to point out the whole range 
of methods to set teachers cooperation with students, namely oral production, 
taking notes from poster's content, question, specific tasks of working on content, 
comparative content analysis, search and retrospective search for examples fitting 
the poster content on the basis of own school and university teaching experience. 

Therefore, varies teaching exercises along with the poster texts promote 
mastering of their content by students as well as further independent work with 
text-books. 

Структурно-логічні моделі як засіб вивчення 
педагогічних дисциплін учнями, студентами. 

 
В Київському міжнародному університеті підвищення знань та умінь 

студентів пов'язують з постійним поліпшенням викладацької діяльності. 
У викладанні педагогічних дисциплін можливе використання досить 

широкого спектру методів. Проте, як засвідчує широке ознайомлення із 
сучасною практикою, у ВНЗ в основному застосовуються вербальні методи, 
частково наочно-словесні. Насправді викладачі не вдаються до практичних 
методів. Не лише під час лекцій, а й на практичних заняттях застосування 
останніх обмежується, зазвичай, усним чи письмовим аналізом змісту 
навчально-виховних програм і методичними розробками планів, конспектів 
уроків, занять, виховних заходів тощо, результати досліджень В. П. 
Симонова [9] засвідчують суттєву відмінність у результативності вказаних 
груп методів. 
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Модель 4 
Порівняльна ефективність трьох груп методів управління навчанням 

 
(За В. П. Симоновим) 

Порівняльний аналіз моделі 4 переконує, що словесні методи 
найменш ефективні. При цьому, як пише В. П. Симонов [9,17— 18], якщо 
викладач читає лекцію за конспектом, то його слово діє найменше і слухачі 
засвоюють лише 10% змісту. Коли ж викладання здійснюється живим 
словом, то ефект засвоєння збільшується до 20%. Якщо ж використовувати 
до викладу ще й зображення, то сприймання змісту зростає до 50 %. 
Найбільш результативними є практичні методи 90%. Та при вивченні 
педагогіки їх використовують обмежено. 

Метою даної публікації є з'ясування і розширення можливостей 
використання наочних і практичних методів у процесі викладання 
педагогічних дисциплін. 

Завдання: 
1. З'ясувати пізнавальні та розвивальні можливості методу моделей, 

відомого в педагогіці як ілюстративний. 
Виявлення пізнавальних і розвивальних можливостей методу 
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структурно-логічного моделювання студентами педагогічного змісту 
відомого в педагогіці як вправи, графічні роботи. 

Метод графічних моделей як ілюстративний розглядають автори 
сучасних підручників з педагогіки В. М. Галузинський, М. Б. Євтух [4, 164], 
Н. П. Волкова [3, 285], І. П. Подласий [7,497], М. М Фіцула [10,128]. До 
демонстраційного йото відносить В. С. Селіванов [8,275]. 

Водночас метод графічних робіт відносять до групи практичних 
методів деякі автори підручників з педагогіки Н. П. Волкова [3, 290], І. П. 
Подласий [7, 497], М. М. Фіцула [10, 131], B.C. Селіванов[8,2781. 

У низці ілюстративних методів метод моделей розглядають як 
допоміжний до словесного. Модель як засіб нерухомого ілюстрування має 
"оживати" в розповіді учителя, служити для привернення уваги слухачів [4, 
164—165]. 

Розглянемо, як за сучасними підручниками навчають майбутніх 
педагогів цьому методу в його подвійній класифікації та значенні. 

Як наочні методи навчання "Схематичні засоби... відображають 
дійсність в умовних, символічних і графічних формах, схематично, але чітко 
показують кількість та просторові відношення між окремими елементами 
відображуваних явищ, зв'язки і залежності між різними сторонами об'єкта" 
[3, 286]. 

"При демонструванні ... моделей особливу роль відіграє порівняння і 
зіставлення" [там же]. 

Графіки, схеми допомагають учням ефективніше сприймати 
навчальний матеріал, формувати конкретні уявлення, точні поняття [10, 
128]. 

За І. П. Підласим [7, 497] ілюстрація передбачає показ і відтворення 
предметів, процесів та явищ у їх символічному зображенні з допомогою 
плакатів, схем, плоских моделей. Саме ілюстрація дозволяє усвідомити 
сутність явища, взаємозв'язку між його компонентами. Моделі суттєво 
полегшують процес формування понять. 

В. С. Селіванов [8,275] виділяє схематичні наочні посібники. 
Рекомендує супроводжувати показ поясненням, стимулюючи самостійну 
роботу учнів постановкою питань; використовувати схеми під час 
опитування й повторення. 

Отже, автори підручників наголошують на значенні методу 
графічних моделей для кращого засвоєння пізнавального змісту й розвитку 
психічних процесів. Знаходимо окремі організаційні вказівки: пред'являти 
модель не заздалегідь, а в слушний час подачі матеріалу, не переобтяжувати 
урок ілюстративною наочністю, заздалегідь готувати її, дбати про 
естетичний вигляд. Окремі методичні рекомендації до роботи з графічними 
моделями на уроці є загальними стосовно наочності й не спрямовані на 
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специфіку роботи з графічною моделлю. 
Серед практичних методів навчання Н. П. Волкова виділяє графічні 

вправи як форму навчальної діяльності [3, 287]. При використанні графічних 
вправ учні виражають свої знання зображальними засобами — малюванням, 
кресленням діаграм, графіків тощо. На першому етапі засвоєння матеріалу 
доречні пробні вправи. Тренувальні вправи самостійніші. Вони доцільні за 
умови нарощування їх складності. Це вправи за зразком, інструкцією, за 
завданням без зразка і докладних вказівок учителя. Виконання вправ 
передбачає повну послідовність дій: І етап — матеріал розчленовують на 
окремі елементи, щоб учень зрозумів кожен з них; II етап — об'єднання 
розчленованих елементів для своєрідного зв'язування "окремих вироблених" 
навичок; III етап — виконання вправ слід постійно контролювати, 
аналізувати, розвивати в учнів навички самоконтролю. 

До письмових І. П. Подласий [7, 501] відносить графічні вправи при 
вивченні шкільних предметів. 

За М. М. Фіцулою [10, 131] графічні роботи поєднують зорове 
сприймання з моторною діяльністю школярів — креслення, схеми, 
складання таблиць, графіків, діаграм. Техніку графіч- 

ного зображення учні опановують на уроках вивчення різних 
предметів. 

До графічних робіт, як високоефективних пізнавальних дій, В. С. 
Селіванов [8,278] вважає доцільним залучити учнів на уроках з усіх 
дисциплін, а не лише з креслення. Він ставить досить загальні вимоги до 
цього методу навчання: розуміння учнями теоретичної основи виконуваної 
роботи; естетичні вимоги до оформлення; слідування встановленим 
стандартам у зображенні та розміщенні умовних позначень. 

Отже, найповніше розглядає вправляння учнів під час графічних 
робіт Н. П. Волкова. Але вона, як і інші автори, оцінюють вправи з позицій 
організації діяльності. Очевидно важливо розглянути специфіку 
структурування пізнавального змісту в графічному зображенні. 

Розглянуті міркування авторів стосуються навчання студентів як 
майбутніх вчителів - предметників. Водночас цей метод графічних вправ ми 
використовували у вивченні педагогічних дисциплін. 

Вищеназвані автори разом з графічними вправами на уроках 
рекомендують з допомогою графічних зображень структу-рувати зміст 
підручника з метою його кращого засвоєння. І. П. Под-ласий [7, 494] 
наголошує, що в роботі з книгою учням дуже допомагає письмова фіксація 
основних положень її у вигляді структурно-логічної схеми (опорного 
конспекту). Оскільки автори сучасних навчальних книг прагнуть викласти 
коротко матеріал, то дають його у вигляді підсумкових таблиць, діаграм, 
графіків, наочних моделей тощо. У роботі з такими книгами слід більше 
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аналізувати "спресовану" інформацію, постійно контролювати та сприяти 
розвитку пам'яті, її вдосконаленню. Підручники з педагогіки І. П. Подласого 
містять чимало схематично - структурованого змісту. Це надає змогу вчити 
студентів на методі моделей, щоб на практиці переконати в його 
дієздатності. 

У роботі з підручником при узагальнюючому повторенні виділяють 
складання схем. Поєднання споглядання моделі з дією її виготовлення 
учнями допомагає засвоїти знання глибше й повніше ніж спостереження без 
праці [3, 285]. 

М. М. Фіцула [ 10, 127] як один з видів самостійної роботи з 
підручником виділяє розгляд і аналіз учнями таблиць та іншої наочності. 
Пов'язуючи ці дії з текстом підручника та знаннями, здобутими на уроках, 
учні осмислюють певний зміст. На етапі узагальненого повторення 
доцільним є також складання учнями 

схем, таблиць. 
Одночасно, пропагуючи метод графічних зображень в роботі з 

учнями, провідні автори сучасних підручників з педагогіки все ж не 
достатньо використовують цей метод у роботі зі студентами за змістом своїх 
же підручників з педагогіки. Окремі схематичні моделі з підручника І. П. 
Подласого, В. С. Селіванова не вичерпують проблеми створення 
різнобічного методичного апарату до змістової частини підручника. 
Водночас кожен з них ставить це як одну з вимог до сучасного підручника. 

Отже, на часі проблема вивчення студентами педагогічних 
дисциплін не лише за певним змістом, а й наочно та практично. 

Певні можливості для цього вбачаю у: 
— використанні структурно-логічних моделей на аудиторних 
заняттях; 
— моделюванні студентами за змістом підручника при     са-

мостійній підготовці до семінарських і практичних занять. 
Власні міркування з досвіду розглянутої вище роботи слугуватимуть 

її подальшому вдосконаленню. 
Використовуючи структурно-логічні моделі підчас інтерактивної 

лекції, я вивчаю і враховую побажання студентів щодо презентації даного 
виду наочності, поєднуючи їх з власними методичними прийомами. 

Структурно-логічна модель, зазвичай, зображена на плівці формату 
А-4 або плакаті 0,5 друкованого аркуша. У першому випадку демонструємо 
її з допомогою епідіаскопу (наприклад, модель 1). Студенти сприймають 
світлове зображення моделі на екрані. Поєдную показ моделі з такими 
методичними прийомами: 

— пояснюю структуру моделі, визначаю в ній головне поняття 
(вміщене в композиційному центрі), атакож підпорядковані 
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йому поняття; 
— з'ясовую після візуального знайомства студентів з моделлю 

їх запитання з приводу розуміння суті й структури моделі; 
— пояснюю зміст матеріалу (але не перечитую його), який 
містить модель; 
— надаю час студентам для занотовування матеріалу в межах 
моделі; 
• запитую, що вони дізналися нового з педагогічного змісту, понять, 

їх супідрядності; 
• з'ясовую, допомогла їм чи завадила подача матеріалу у вигляді 

моделі; 
• ілюструю прикладами ключові поняття моделі; 
• залучаю студентів до пошуку у власному досвіді й оприлюднення 

прикладів — ілюстрацій окремих положень моделі; 
• для доповнення сконцентрованого в моделі матеріалу рекомендую 

опанувати зміст відповідних сторінок підручника й додаткових джерел. 
Оцінити метод презентації матеріалу з допомогою структурно-

логічної моделі пропоную студентам письмово після низки занять. 
Ось їх деякі оцінки: 
• Модель доносить матеріал структуровано. 
• Полегшує сприймання інформації. 
• Економить час (замість вивчення декількох сторінок підручника, 

можна вивчити структурно-логічну модель. 
• Полегшує запам'ятовування інформації. 
• Увага концентрується на інформації. 

Шушанік Хачатурян 
• Зміст педагогіки у моделі викладений чітко, послідовно, логічно. 
• Легко орієнтуватись у матеріалі. 
• Уміння структурувати дуже важливе вміння в сучасному 

суспільстві. 
• У структурах немає нічого зайвого, непотрібного. 

Олеся Єгоркіна 
• Структурно-логічні моделі змісту педагогіки дають змогу ліпше 

запам'ятовувати матеріал систематизований у таблицях, що сприяє кращому 
засвоєнню матеріалу, насамперед для тих, у кого переважає зорова пам'ять. 

• Систематизувавши матеріал, можна легко перетворити його в 
конспект, тобто розповідати матеріал, дивлячись на • схему. 

Отже, студенти помітили чимало корисного й повчального у 
структурованій подачі матеріалу.  

Крім того, взірці структурно-логічних моделей служать їм при-
кладом у власному моделюванні. Важливість цього вони помітили вже на 
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етапі сприймання моделей. 
• Кожен студент має структурувати самостійно для того, 
щоб йому було зручно. 

Олеся Єгоркіна 
Для самостійної домашньої роботи з підручником студенти 

отримують завдання структурувати окремий параграф чи його логічну 
частину. Воно виявилося незвичайним для студентів 2-го, 3-го, 4-го курсів. 
Очевидно ні в школі, ні у ВНЗ вчителі й викладачі не вдавалися до цього 
методу. А між тім, як показано на початку статті, метод структурно-логіч-
них моделей посідає певне місце в проаналізованих та інших підручниках 
педагогіки. 

Для прикладу наведемо деякі моделі створені студентами. 
 
Модель 5 СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК: об'єднує до 20 

педагогічних галузей, їх кількість зростає залежно від суспільних потреб, 
спирається на структуру та принципи загальної педагогіки, будучи її 
"дочірніми" і водночас самостійними науками. 

 
 
Розробка Євгенії Ніколаєнко за підручником Н.Л. Волкової 
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Модель 6 
Словесні методи навчання 
 

ПОЯСНЕННЯ - словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, 
наочних посібників, слів, термінів тощо. 

РОЗПОВІДЬ - послідовне розкриття змісту навчального матеріалу. 

ЛЕКЦІЯ - усний виклад великого за обсягом, складного за логічною 
побудовою навчального матеріалу. 

БЕСІДА - метод навчання, що передбачає запитання-відповіді. 

 
Розробка Катерини Шестак за підручником М. М. Фіцули 
Після попереднього перегляду й оцінки моделей, підготовлених 

студентами (наприклад, модель 4 або 5) я використовую їх на семінарських 
заняттях як ілюстративний, навчальний і виховний матеріал: 

—порівнюємо моделі різних студентів до однієї теми чи параграфа, 
відмічаємо в них подібне й різне, творчі рішення; 

—окремі моделі аналізуємо, наскільки повно й вдало в них — 
відображено зміст; 

— доповнюємо моделі, якщо залишились ще не висвітлені 
суттєві питання змісту; 

—взаємооцінюємо моделі за повнотою й структурою змісту; 
—дискутуємо з приводу переваг чи прорахунків в окремих моделях; 
— рекомендуємо студентам обрати й запозичити найбільш вдалу 

модель для використання її в час підготовки до іспиту чи заліку. 
Для студентів це повчальна і цікава робота, яка допомагає їм краще 

моделювати матеріал наступних тем. 
Найбільш вдалі студентські моделі використовуємо і на лекціях в 

роботі зі студентами інших груп чи в наступному навчальному році. 
Обов'язково наголошуємо, що модель — авторська робота студента. Вона 
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оцінюється і надалі використовується як результат співпраці викладача й 
студента. Це надзвичайно зацікавлює студентів. Вони пишаються собою й 
один одним, адже залучилися до роботи викладача. Окремі моделі 
розміщую в публікаціях — своїх і студентів. 

У результаті тривалого використання методу моделей у викладанні 
педагогічних дисциплін я спільно зі студентами дійшла висновків: 

Вивчення й аналіз досвіду власного та студентського моделювання 
переконує, що це активний метод подачі й сприймання та вивчення змісту 
педагогічних дисциплін. 

Активна робота з моделювання та численні письмові й усні оцінки 
студентів засвідчують їх інтерес до такої роботи, усвідомлення й відчуття 
позитивної ролі моделей і моделювання в опануванні педагогічного 
матеріалу, підготовці до іспитів і заліків. 

Аналізуючи моделі та створюючи власні, студенти набули умінь 
виділяти найголовніші поняття, похідні та супідрядні, ранжувати й 
узагальнювати педагогічний зміст. 

Виявлені результати створення структурно-логічних моделей і 
роботи з ними, а також апробовані у викладанні педагогічних дисциплін 
методичні прийоми використання моделей дозволяють внести відповідні 
рекомендації в підручники з педагогіки. 

У подальшій роботі передбачається створення інтерактивного курсу 
лекцій з педагогіки, в якому чільне місце матиме співпраця зі студентами з 
моделювання педагогічного змісту. 

The article dwells upon the method of lesson presentation and creating by 
students structural and logical models. F wide range of methodological 
approaches to the usage of the mentioned above models as the work of students 
with the models in questions have been thrown some light upon. 

The experience results stated are illustrated by the results of student work 
and confirmed by written activities assessment. 

Педагогічні знання в навчанні студентів спеціальності 
"Мова та література (англійська)" 

 
Викладання курсу "Педагогіка" для студентів, які вивчають іноземну 

філологію, потребує максимальної орієнтації на спеціальність. Якщо цього 
немає, то студенти мало зважатимуть на вказаний предмет, оскільки не 
вважають його фаховим. Вони в основному орієнтуються на теоретичний і 
методичний цикл навчальних дисциплін з іноземної мови. 

У процесі навчання використовувалися в основному підручники 
Н.П. Волкової Педагогіка. — К.: Академія, 2001. та М.М. Фіцули 
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Педагогіка. - К.: Академія, 2000. Ці та інші підручники з педагогіки 
зорієнтовані на педагогічну професію і звичайно не містять методичного 
спрямування на окремі фахові методики. Тому саме викладач має зацікавити 
студентів педагогікою і навчити її використовувати ще під час аудиторного 
навчання, підчас практики в школі та в подальшій професійній діяльності 
вчителя іноземної мови. 

Отже, було визначено ціль — розробити навчальні творчі завдання 
до кожної теми для навчання студентів самостійно використовувати 
педагогічні категорії в роботі з навчання школярів іноземної мови. 

До вивчення кожної теми вводилась конкретна фахова й особиста 
мотивація, яка мала зацікавити студентів, викликати інтерес і потребу 
вивчити тему. Мотивацію підкріплювали та ілюстрували прикладами 
протягом викладу теми. 

Студентів залучали також до пошуку прикладів з досвіду власного 
навчання в школі. Це допомагало їм конкретизувати педагогічні явища 
стосовно власного досвіду і по-новому, з педагогічних позицій оцінити 
його. 

Міні-самостійні роботи в аудиторних умовах застосовувались для 
навчання студентів обміркувати педагогічне поняття чи положення, 
оцінити його з позицій власного навчального і життєвого досвіду, 
висловити свою думку. Після цього бажаючі оприлюднювали результати 
роботи з педагогічним поняттям. Другі отримували змогу порівняти бачення 
інших з власними здобутками, підтвердити чи поповнити свій доробок. 
Наприклад, міні-самостійна робота з приказками педагогічного змісту на 
вибір привела студента до самооцінки та самоствердження у виборі 
приказки та самоідентифікації з її сутністю. 

Завдання: 
Застосуй приказку. 
"Людей питай, свій розум май." 
Порада — це не настанова. Для мене завжди було надзвичайно 

важливо приймати важливі рішення самостійно, хоч це й могло займати 
тривалий час на розмірковування і породжувати багато сумнівів і 
хвилювань. Я ніколи не нехтував думкою розумних людей, брав її до уваги, 
але не керувався беззаперечно нею. Я вважаю, що людина повинна нести 
відповідальність за свої рішення і дії сама, правильні вони чи хибні. І ніколи 
не можна перекладати відповідальність на когось іншого, тому що останнє 
слово завжди залишається за тобою, незалежно від усіх порад і чужих 
думок. Саме такого кредо дотримувався я, вирішивши поїхати на навчання 
до Києва і обравши свою майбутню професію. Я не помилився. Зараз, коли я 
знов був змушений приймати надзвичайно важливе рішення для свого 
життя, я не відійшов від свого переконання. Витримавши багато критики, 
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прийняв рішення самостійно. Побачимо, що вийде, але на мою думку, це 
рішення вже правильне, тому що воно моє. 

Розробка Олександра Чекалова 
Урешті виклад кожної теми завершувався завданнями для са-

мостійної домашньої роботи. Виконання пропонованих завдань передбачало 
роботу на реконструктивному і творчому рівнях. Спочатку це було нелегко 
для студентів, які звикли до репродуктивного рівня виконання завдань, 
зокрема, конспектування. З деяких навчальних курсів студенти працюють 
переважно вказаним методом і звикли до відповідного рівня роботи. Тому 
наші завдання з педагогіки виявилися для них не звичними і декому важко 
було пов'язати педагогічні завдання з передбачуваним викладанням 
іноземної мови в школі. 

Розглянемо приклади виконання студентами самостійних робіт до 
окремих тем курсу "Педагогіка". 

У темі "Суть процесу навчання" важливим є питання "Функції 
процесу навчання". Для осмислення і практичного застосування пропонуємо 
домашню самостійну роботу. 

Завдання: 
Освітня, виховна та розвиваюча мета на прикладі одного з уроків 

іноземної мови 
Розрізняють три основні функції процесу навчання - освітня, 

розвиваюча та виховна. 
Освітня функція покликана забезпечити засвоєння учнями системи 

наукових знань, формування вмінь і навичок; повноту знань (засвоєння 
передбаченого навчальною програмою змісту з кожної навчальної 
дисципліни, необхідного для розуміння основних ідей, істотних причинно-
наслідкових зв'язків), системність знань (їх упорядкованість, щоб будь-яке 
знання випливало з попереднього і прокладало шлях до наступного), 
усвідомленість знань (розуміння зв'язків між ними, прагнення самостійно 
постійно поповнювати їх), дієвість знань (уміння оперувати ними, швидко 
знаходити варіативні способи застосування їх зі зміною ситуації). 

На прикладі вивчення іноземної мови ми можемо побачити всі 
основні пункти освітньої функції навчання. Адже вивчення іноземної мови 
вже є системним, кожне нове правило випливає з попереднього та прямує до 
наступного; багаторазове повторення слів, фраз і граматичних конструкцій у 
різних ситуаціях і в різноманітних завданнях (усно, письмово, у розповідях 
тощо) допомагає довести їх до автоматизму (навички), тобто формує 
дієвість знань; формування усвідомлення знань залежить у великому ступені 
від вчителя - він повинен надати учням значну мотивацію для вивчення 
іноземної мови, тоді в учнів з'явиться бажання постійно поповнювати свої 
знання. 
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Розвиваюча функція передбачає навчання учнів систематизації 
(встановлення віддалених зв'язків між поняттями, реченнями тощо, в 
процесі якої вони організовуються в певну систему), структуруванню 
(встановлення найближчих зв'язків між поняттями, реченнями, ключовими 
словами тощо, у процесі якого визначається структура знань), конкретизації 
(практичного застосування знань у ситуаціях, пов'язаних з переходом від 
абстрактного до конкретного), варіюванню (зміни неістотних ознак понять, 
їх властивостей, фактів тощо при постійних істотних), доведенню (логічне 
розмірковування), робити висновки (поступово спрощувати теоретичний 
або практичний вираз з метою отримання наперед відомого його виду), 
поясненню (акцентування думки на найважливіших моментах (зв'язках) під 
час вивчення навчального матеріалу), класифікації (розподілу понять на 
взаємопов'язані класи за істотними ознаками), аналізу (виокремлення ознак, 
властивостей, відношень понять, знаходження спільних і відмінних їх 
властивостей), синтезу (поєднання складних частин), порівнянню (виділення 
окремих ознак понять, знаходження спільних і відмінних їх властивостей), 
абстрагуванню (виділення істотних ознак понять відкиданням неістотних), 
узагальненню (виділення ознак, властивостей, істотних для кількох 

понять). 
На прикладі вивчення іноземної мови можна побачити основні етапи 

розвиваючої функції. Вивчення іноземної мови є системним і вчити її 
необхідно етап за етапом в певній системі; складаючи речення чи твір за 
поданими словами, учень вчиться структуруванню, застосовуючи нові слова 
у творах чи переказах - конкретизації; розмірковуючи над поданим 
реченням іноземною мовою — доведенню; поєднуючи слова у вирази та 
речення, а речення у твір— синтезу, висловлюючи основну думку тексту — 
абстрагуванню і т.д. 

Виховна функція - сприяє формуванню наукового світогляду учнів 
на основі засвоєння системи наукових знань про природу, суспільство і 
людину, вихованню відповідного ставлення до життя і самих себе. У 
процесі навчання формуються такі моральні якості, як почуття обов'язку і 
відповідальності, дружби й колективізму, доброти і гуманізму, активна 
позиція щодо навчання і життя взагалі, а також якості, необхідні 
майбутньому працівникові будь-якої галузі виробництва: вміння планувати 
свою роботу, добирати прийоми її виконання, контролювати себе, 
раціонально використовувати час. 

Вивчення іноземної мови впливає на формування наукового 
світогляду учнів, адже у кожній вивченій темі є нове для учня про природу, 
суспільство чи людину. 

Виконання домашніх завдань сприяє почуттю відповідальності, 
вмінню планувати свою роботу, контролювати себе тощо. 
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Розробка Шушанік Хачатурян За підручником Н. П. Волкової 
"Педагогіка ", 2001 

Дещо по-своєму реалізують поняття функцій процесу навчання 
стосовно іноземної мови інші студенти. 

Завдання: Сформулюйте освітню, виховну, розвиваючу мету на 
прикладі уроку з іноземної мови. 

Освітня мета полягає у формуванні в учнів умінь і навичок 
розмовної мови, писання, читання, двостороннього перекладу. 

З огляду на освітню функцію під час навчання іноземної мови учень 
повинен засвоїти основні граматичні правила і закони мови, необхідний 
обсяг лексичних одиниць, знайти способи їх функціонувань, факти з 
повсякденної дійсності країни, мова якої вивчається, норми оцінок різних 
явищ іноземцями, що потрібне для розуміння висловлювань на іноземній 
мові. Це передбачає засвоєння як теоретичних знань (граматичних правил), 
так і дійсних знань (лексики, географічних назв, історичних осіб). 

Розвиваюча мета уроку з іноземної мови полягає у формуванні всіх 
основних розумових дій і операцій, найважливіші з яких, на нашу думку, 
для лінгвістичного мислення — це структурування, систематизація, аналіз, 
синтез і порівняння. 

Виховна мета полягає у формуванні наукового світогляду, розуміння 
морально-естетичних відмінностей різних народів, а також 
загальнолюдських цінностей, які їх об'єднують. 

Розробка Олександра Чекалова  За підручником Н.П. Волкової 
Педагогіка, 2001 

Подальше порівняння зі студентами доробку кожного допомагає їм 
ще раз звернутись до важливих дидактичних понять і розширити власне 
бачення про можливості їх практичного застосування в процесі навчання 
учнів іноземної мови. 

Завдання: Проаналізуйте побудову підручника стосовно його 
доцільності для навчання іноземної мови 

Підручник іноземної мови залежно від рівня складності має таку 
структуру: 

— складається з розділів (уроків), в кожному з яких висвітлюється 
окрема тема (спорт, музика, відпочинок тощо) 

— у кожному розділі є один або більше текстів на певну тему 
(сучасні підручники мають кольорові ілюстрації та допоміжні аудіо-, 
відеоматеріали) 

— після текстів подається низка вправ, покликаних на розвиток 
усного мовлення, правопису, творчого мислення і теоретичних 
(граматичних) знань. Система вправ розроблена таким чином, щоб учні 
якомога більше зверталися до тексту, зайвий раз готуючись до його 
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вивчення. Вправи охоплюють усі необхідні вміння та навички, водночас 
збуджують в учнів пізнавальний інтерес, мають елемент пізнавальної гри і 
передбачають самостійну творчу роботу. Більшість вправ на багаторазове 
повторення лексичних одиниць і граматичних шаблонів. 

Розробка Олександра Чекалова За підручником М.М. Фіцули. 
Педагогіка, 2000 

У темі "Зміст освіти в національній школі" є питання "Ха-
рактеристика навчальних планів,  підручників". Зважаючи на те, що 
студенти постійно працюють з різними підручниками, доцільно навчити їх 
бачити переваги й прорахунки підручників за їх спеціальністю. У вказаній 
темі вивчаємо основні вимоги до підручника, які забезпечують його 
дієздатність як засобу навчання. З огляду на такі вимоги пропонуємо 
домашню самостійну роботу. 

Вивчення теми " Методи і засоби навчання" передбачало навчити 
студентів застосовувати загально-педагогічні методи до здійснення 
конкретних мовленнєвих завдань. Задля цього пропонували такі практичні 
творчі завдання самостійної роботи. 

Завдання: 
Приклади застосування методів організації навчально-пізнавальної 

діяльності для здійснення мовленнєвих завдань з іноземної мови. 
Методи організації навчально-пізнавальної діяльності — сукупність 

методів, спрямованих на передачу і засвоєння учнями знань, формування 
умінь і навичок. До них належать словесні, наочні й практичні методи 
навчання. Спробую навести приклади використання деяких з цих методів 
для здійснення завдань з іноземної мови. 

Словесні методи навчання: 
Пояснення (починаючи вивчення нового тексту, вчитель пояснює 

групу нових слів і виразів). 
Розповідь (розповідь нової теми: граматичної, фонетичної тощо). 
1. Лекція (дуже вдала форма викладання іноземної мови, адже для 

цього предмету дуже важливе практичне застосування). 
Бесіда (є дуже продуктивним методом навчання, адже: 1. це дає 

змогу учням закріпити нові слова та вирази в контексті та вчитися 
виражати свої думки іноземною мовою). 

2. Робота з підручником (використовується для вивчення чи по-
вторення слів, виразів для ознайомлення з текстовими завданнями тощо). 

Наочні методи навчання: 
З наочних методів у викладанні іноземної мови може бути 

застосованим лише ілюстрування (є дуже ефективним методом при 
вивченні нових слів, адже маючи візуальну опору, учні легше засвоюють нові 
слова). 
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Практичні методи навчання: 
1. Вправи (виконання вправ допомагає краще засвоїти пройдений 

матеріал, закріпити нові слова та граматичні конструкції). 
2. Графічні роботи (складання графіків і таблиць часових форм). 
3. Дослідні роботи (передбачають поглиблення, розширення обсягу 

знань учнів шляхом порівняння, аналізу, мовленнєвих категорій, явищ). 
Розробка Шушанік  Хачатурян  За підручником М.М. Фіцули. 

Педагогіка, 2000 
Дещо по-іншому ті ж методи пропонує використати інший студент. 
Завдання: Наведіть приклади застосування різних методів для 

здійснення мовленнєвих завдань з іноземної мови. 
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

з іноземної мови: 
Словесні методи навчання 
Пояснення є найважливішим методом для здійснення навчально-

пізнавальної діяльності з іноземної мови. Учитель перед вивченням нового 
матеріалу пояснює групу нових слів (особливо, якщо вони включають в себе 
терміни), випадки, у яких ці слова можуть вживатися і яких у певному слові 
слід надавати перевагу в тому чи іншому контексті. Педагог зобов'язаний 
пояснити суть граматичних правил і випадки винятків. На нашу думку, 
перше місце у викладанні іноземної мови повинно займати пояснення 
принципів словотвору й формування слів у речення, що суттєво 
відрізняється в синтетичних мовах (українська, російська) та аналітичних 
мовах (англійська, німецька). 

 
Наочні методи навчання 
Провідне місце у вивченні іноземної мови я би віддав методу 

самостійного спостереження. У сучасних умовах існують безліч 
можливостей для організації спостережень: телебачення, музика, періодичні 
видання, Інтернет, споживацькі товари - усе це насичено інформацією на 
іноземних мовах. Це дуже стимулює навчальну діяльність учнів (наприклад, 
бажання розуміти тексти улюблених пісень) і не потребує спеціального 
обладнання чи матеріалів. До того ж, у сучасних умовах учні розуміють 
практичну значимість іноземних мов. 

Практичні методи навчання 
Базовим методом практичного навчання є вправи. Найважливіші 

з них — вправи на двосторонній переклад і вправи творчого характеру, а 
також контрольні вправи. 

Розробка Олександра Чекалова За підручником М.М. Фіцули. 
Педагогіка, 2000 

Отже, ознайомлення лише з двома роботами студентів засвідчує 
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власне бачення кожним можливостей застосування одних і тих же методів у 
вивченні іноземних мови. Кожен здобуває позитивну оцінку викладача та 
студентів, тому що взаємодоповнює та збагачує діапазон певних методів. Ці 
та інші творчі наслідки виконання завдань рекомендуємо студентам 
використати як доповнення власного доробку. Вони можуть також їх 
оцінити критично. Тоді автор має довести, чому і як використовуватиме 
педагогічні методи в навчанні іноземної мови. Тобто творчі доробки 
студентів служать започаткуванню дискусії, яка, як відомо, активізує 
сприймання й опанування матеріалу. 

З низки інших методів ми виділили метод проблемного навчання і 
запропонували окреме завдання стосовно його використання у вивченні 
іноземної мови. 

Завдання: 
Вивчення іноземної мови за методом проблемного навчання 

(фонетичне завдання уроку) 
Проблемне навчання передбачає послідовні й цілеспрямовані 

пізнавальні завдання, які учні розв'язують під керівництвом учителя й 
активно засвоюють нові знання. 

Проблемна ситуація складається з таких етапів: 
— створення проблемної ситуації; 
— аналіз і формування проблеми; 
— висунення гіпотез; 
— перевірка найважливіших гіпотез. 
Є багато способів створення проблемної ситуації, але не кожен з них 

підходить до уроку іноземної мови. Спробую сформулювати деякі з них і 
навести приклади використання проблемної ситуації на прикладі 
фонетичного завдання (аналіз різних вимов англійської мови). 

1. Зіткнення учнів з життєвими явищами, фактами, які потребують 
теоретичного обґрунтування — при вивченні несхожості англійської вимови 
в різних регіонах світу, можна ознайомити учнів з різними видами вимов (за 
допомогою касети, на яку записані тексти, що читаються англійською, але 
людьми з різних англомовних країн) та дати завдання визначити, що саме в 
їх вимові відрізняється (звуки, інтонація, слова тощо). 

2. Спонукання учнів до аналізу фактів і явищ дійсності, зіткнення їх з 
життєвими уявленнями та науковими поняттями про ці факти - спонукати 
учнів проаналізувати різні вимови (наприклад, американську та англійську), 
спробувати спонукати їх до висновків, чому той чи інший звук 
вимовляється по-одному в одній країні та по-іншому в другій (потребує 
знань з історії мови). 

3. Спонукання учнів до порівняння, зіставлення, протиставлення 
фактів, явищ, правил, дій, внаслідок яких виникають проблемні ситуації — 
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порівняння та зіставлення різних вимов англійської мови. 
Розробка Шушанік Хачатурян За підручником М.М. Фіцули. 

Педагогіка, 2000 
Як бачимо в розробці уроку для виконання фонетичного завдання 

основною є загальна поетапність застосування методу проблемного 
навчання. Але на кожному етапі студентка пропонує певні фонетичні 
завдання. Так що з'являється необхідність звернутися до педагогічних умінь 
методичного спрямування на іноземну мову. 

У результаті розробки й апробації в роботі зі студентами завдань для 
самостійної роботи очевидні висновки:  

Педагогічні завдання зумовлюють самостійну роботу студентів на 
реконструктивному й творчому рівні, що забезпечує усвідомлене 
використання педагогічних категорій і розвиток педагогічних умінь, 
важливих для майбутнього вчителя. 

Вивчення курсу "Педагогіка" служить фаховому зростанню 
студентів за обраною спеціальністю з іноземної мови, оскільки стимулює 
студентів до добору відповідного змісту. 

Результати виконання студентами самостійних творчих завдань у 
свою чергу є матеріалом для подальшого застосування деяких педагогічних 
методів, які допомагають його ефективному опануванню, а саме: аналіз, 
критична оцінка та самооцінка, дискусія тощо. 

Урешті студенти змінюють своє ставлення до педагогіки, вважаючи 
її самодостатньою фаховою дисципліною, яка є основою для опанування 
методичними вміннями з іноземної мови. 

Література до II розділу 
1. АлексюкА.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. 

Теорія. - К.: Либідь, 1998. - 560 с. 
2. Ващенко Г. Загальні методи навчання. — К.: Українська 

Видавнича Спілка, 1997. —441 с. 
3. Волкова Н.П. Педагогіка. — К.: Академія, 2001. — 576 с. 
4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. — 

К.: Вища школа, 1995. — 237 с. 
5. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестома-тия: 

Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Дошк. педагогика и 
психология" / Сост. Н.Б.Мчедлидзеидр. —2-еизд., доп. — М.: Просвещение, 
1986. — 464с. 

6. Мітюров Б.М. Педагогічні ідеї Я. А.Коменського на Україні. -К., 
1971. 

7. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. — М.: Гумани-тар. Изд. 
центр ВЛАДОС, 2000. — 576 с. (в 2-х книгах). 

8. Селиванов B.C. Основы общей педагогики: теория и методика 
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воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/Подред. 
В.А. Сластенина. — М.: Академия, 2000.-336 с. 

9. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. — 3-є узд. — М.: 
Педагогическое общество России, 1999. — 430 с. 

10.Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: "Академія", 2001. - 527 с. 
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РОЗДІЛ III. ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДО 
ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ 
 
У статті висвітлено актуальні проблеми розвивального навчання й 

учіння магістрантів спеціальності 8000005 "Педагогіка вищої школи. 
Специфічні категорії підготовки" в Київському міжнародному університеті, 
що спрямовані на розв'язання таких аспектів проблеми: організаційний, 
змістовний, методичний, розвивальний, виховний. Кожний із них 
розглянуто з позицій розвивального навчання від репродуктивного рівня 
знань, умінь до реконструктивного й, урешті, творчого. 

Послідовне здійснення Державної національної програми "Освіта" 
Україна XXI століття [5] забезпечило практичну "організацію навчання як 
безперервної науково-виробничої діяльності з найповнішим використанням 
потенціалу вищої школи" [5, 35]. Відповідно на базі вищої школи та з її 
кадрами здійснюється ступенева освіта, в якій порівняно новою сходинкою 
для України є магістратура. 

Згідно із Законом України про вищу освіту, "магістр — освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні 
вміння та знання, достатні для виконання завдань і обов'язків (робіт) 
інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що 
передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності" [6, 
8]. Із наведених положень документів випливає, що "потенціал вищої 
школи", тобто викладачі (звичайно доценти, доктори наук, професори), має 
підготувати наступне покоління викладачів, готових до роботи 
інноваційного характеру. 

Відповідні програми розраховано на підготовку фахівців вищого 
освітньо-кваліфікаційного рівня — "магістр". Випускників магістратури 
готують до:  

—роботи асистента, викладача вищого навчального закладу; 
—до проведення власної наукової роботи; 
—до керівництва науково-дослідною роботою студентів, зокрема до 

написання ними курсових робіт; 
—до організаційно-управлінської діяльності в різних ланках системи 

дошкільної освіти. 
У процесі вивчення навчальних курсів магістранти готуються до 

викладання фахових дисциплін, що як студенти (майбутні бакалаври чи 
спеціалісти) вивчали в теоретичному, методичному й практичному аспектах. 
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Зміст і методи вивчення дисципліни їм відомі. У магістратурі вони мають 
змінити звичний статус студента на статус магістра — надалі викладача — і 
з'ясувати, як доцільно навчати цієї дисципліни своїх майбутніх студентів. 

Основні завдання фахових курсів: 
—поглиблення знань із фахових дисциплін на основі вивчення 

першоджерел; 
—набуття вміння планувати вивчення змісту курсу за відповідною 

типовою програмою для вищих навчальних 
закладів; 
— розвиток уміння викладати різні теми певного курсу за 

допомогою адекватних форм і методів роботи у вищій 
школі; 
— практичне опанування основними видами роботи зі студентами за 

змістом фахових курсів; 
— підготовка до магістерської практики у вищому навчальному 

закладі з навчальних дисциплін; 
— формування відповідального ставлення до ролі    викладача 

вищого навчального закладу, прагнення поповнювати знання, підвищувати 
професійну майстерність, навчання навчати студентів щодо потреб 
демократичного суспільства. 

Робота за фаховими курсами та їх вивчення здійснюється так, щоб 
студенти магістратури опанували як зміст, так і форми, методи, прийоми 
викладання в процесі власного учіння на аудиторних заняттях та під час 
практики у вищій школі. 

У сучасній розробці стандартів ступеневої освіти закладено певний 
оптимальний обсяг різноманітних професійних умінь, якими має оволодіти 
випускник, щоб далі застосовувати їх у практичній роботі з дітьми й 
дорослими. Саме наформування вмінь викладача вищої школи спрямовано 
новітні методи здійснення фахових програм. Наскрізна структура програм 
пов'язує в кожній темі як єдине ціле: зміст і адекватні інноваційні методи 
його викладу під час лекції, самостійного опрацювання магістрантами, 
застосування програмового змісту на семінарських, практичних, 
лабораторних заняттях. Усі надбання змісту й досвід застосування 
інноваційних методів студенти магістратури застосовують під час 
магістерської практики у вищому навчальному закладі. Магістрові важливо 
й слід знати: 

- структуру курсів фахових навчальних дисциплін щодо навчального 
плану; 

- теоретичні засади змісту навчальної дисципліни, фахівцем якої він є; 
- методику роботи за певними фаховими курсами; 
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- систему та критерії оцінювання знань студентів. Магістрові важливо й 
слід вміти: 

- організовувати різні форми занять зі студентами; 
 

- володіти теоретичними положеннями й ілюструвати їх прикладами; 
- вільно й доступно викладати теоретичні та методичні-системи; 
- добирати наочний та ілюстративний матеріали до теми; 
- розробляти практичні завдання для студентів; 
- спонукати їх до активної роботи в різних формах аудиторних занять; 
- проводити зі студентами різноманітні виховні заходи. 

Практичне завдання курсового і державного іспиту передбачає 
методичну розробку студентом магістратури однієї з форм аудиторної чи 
позааудиторної роботи зі студентами. 

Наприклад, у побудові лекції та інших форм аудиторних занять має 
бути витримано відповідну структуру: вступна частина, виклад чи 
обговорення теоретичних і методичних питань нового матеріалу, його 
зв'язок із попереднім змістом курсу чи із суміжними фаховими 
дисциплінами; з'ясування змістовності виконання завдань для самостійної 
роботи і, можливо, організація дискусії за їх змістом чи проблемами; 
невеликі практичні завдання для самостійного опрацювання в аудиторних 
умовах, організація їх виконання індивідуально, в парах чи малих групах; 
використання наочності чи технічних засобів навчання в органічному 
зв'язку із темою чи змістом заняття; різноманіття форм оцінювання знань і 
вмінь студентів. 

Цей ще не повний перелік питань засвідчує, що діяльність 
майбутнього викладача має бути достатньо розмаїтою і творчою. Чи 
спроможні підготувати його до цього нинішні викладачі — вихованці 
авторитарної педагогіки й традиційних методик навчання? 

Очевидна необхідність кардинальних змін у педагогічному процесі 
вищих навчальних закладів. В Україні ведуться пошуки. Мій певний досвід 
розв'язання цієї проблеми дає підстави розглянути деякі її аспекти: 
організаційний, змістовий, методичний, розвивальний, виховний. 

Організаційною і водночас змістовою є проблема узгодженості 
змісту вищої освіти з державними стандартами. Вона передбачає як 
першочергове завдання формування та розвиток умінь професійної 
діяльності. Навіть на аудиторних заняттях не доцільно обмежуватися лише 
передачею студентам знань. До того ж вони, як і майбутні магістри, 
втрачають інтерес до навчання, поки викладач убачає в них об'єкт своєї 
роботи, а не суб’єкт співпраці. Зміст підготовки студента магістратури до 
переходу в новий статус викладача має бути узгоджено ще на рівні 
стандартів вищої освіти, де визначено освітньо-кваліфікаційні 
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характеристики бакалавра, спеціаліста, магістра. Вони служать основою для 
розробки освітньо-професійних програм навчання, виховання та розвитку 
майбутніх фахівців. Потреба в узгодженні змісту цих документів зумовлена 
згаданою вище організаційною проблемою. Адже магістри мають бути дос-
татньо підготовані за відповідними програмами. 

Певні шляхи розв'язання проблеми підвищення ступеневої змістової 
та методичної підготовки як студентів магістратури, так і надалі ними 
студентів, уже є. У цьому контексті важливо обговорити пошук доцільних 
напрямів, варіантів, способів вирішення цієї проблеми організаційно, 
науково, практично. 

З цілої низки нагальних організаційних проблем слід виділити 
проблему взаємодоповнення аудиторних форм навчання самостійною 
роботою студентів. 

Мета організаційних заходів — забезпечити підготовку студентів 
магістратури до нового для них статусу — викладача. Зокрема, майбутні 
магістри в процесі занять готуються до читання лекцій, проведення 
семінарських і практичних занять, навчаються 

дослухатися до студентів, звикають спілкуватися й співпрацювати з 
ними, бути до певної міри самостійними. Досвід такого роду співпраці в 
зарубіжній педагогіці вже склався і може слугувати для вивчення. 
Очевидно, що в умовах сучасного переходу вищих навчальних закладів на 
ступеневу освіту є реальний шлях для створення певної демократичності 
підготовки магістрів до роботи з новим поколінням студентів. 

Наступним кроком є розробка програм, узгоджених на різних 
ступенях освіти. Неузгодженість змісту цих документів зумовлена вже 
згаданою організаційною проблемою. Певні напрацювання щодо ступеневої 
змістової підготовки студентів магістратури є. Це освітньо-кваліфікаційні 
програми (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП). 

Методичний аспект проблеми полягає в доборі та застосуванні в 
роботі зі студентами магістратури розвивальних методик, які зумовлюють 
їхній інтерес, розумовий розвиток, уміння застосовувати свої знання та 
вміння практично з майбутніми студентами в умовах різних форм занять. 
Певну модель такого розвитку пропоную в моделі 7. У ній наочно й 
компактно    структуровано відомі етапи розвитку в процесі навчання, які 
стосуються не лише дітей, але й дорослих [14,197]. 

Зазвичай викладачі вищих навчальних закладів ставлять перед 
студентами завдання, розв'язання яких потребує в основному 
репродуктивної діяльності та результатів (див. модель 7). Репродуктивний 
рівень передбачає усвідомлення, запам'ятання, відтворення інформації. Він 
формується тоді, коли викладач переважно користується словесними 
методами відтворення змісту, що служить взірцем для студентів 
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магістратури, яких спонукають до такого ж відтворення знань. Основною 
формою такої роботи є лекція (від латинського lectio "читання"). 

Григорій Ващенко [3,189—1191J відносить лекцію до пасивних 
методів навчання (методи готових знань). Середньовічна лекція полягала 
переважно в читанні книжних текстів Святого Письма й тлумаченні їх, а 
студенти повинні були їх записувати. У XIX ст. лекція служила способом 
викладу оригінальних поглядів професорів як результату їхніх наукових 
пошуків. Лекція стала формою спілкування професорів зі студентами. Через 
живе слово лектор впливав на слухачів не лише змістом знань, але й своїми 
переконаннями, виховував у них інтерес до знань. Нашого часу лекцію 
вважають найбільш економічним способом передачі й засвоєння інформації 
[7, 109]. І справді, творчий викладач подає студентам матеріал, який збирає 
з багатьох джерел і систематизує. Навіть якщо є базовий підручник, такий 
викладач не переказує його буквально за темою, сторінку за сторінкою. У 
лекції, на відміну від підручників, можна враховувати специфіку аудиторії, 
викладати матеріал за допомогою експресивних засобів, підтримувати 
зв'язок зі слухачами та, орієнтуючись на їхній рівень, вносити відповідні 
корективи [ 1,457].                    А. М. Алексюк вважає лекцію не монологом, 
а діалогом, у якому реалізуються взаємозв'язки викладача та студентів і 
активізується пізнавальна діяльність студента на основі принципу 
проблемності[1,459-465]. 

Модель 7 
РІВЕНЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ 

 

 
Розробка Л. В. Артемової за підручником М. М. Фіцули 

«Педагогіка». — К., 2001 
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Проте, подаючи підготований зміст, викладач лише знайомить із 
ним студентів. Для того щоб вони ще й засвоїли його, варто подбати не 
тільки про зміст, але й про методику викладу матеріалу, яка спонукатиме їх 
активно працювати зі змістом уже на лекції, а не лише сприймати, розуміти, 
запам'ятовувати. До речі, за результатами досліджень психологів, у пам'яті 
людини залишається 10% того, що вона чує, 50% того, що вона бачить, 90% 
того, що вона робить [1,468]. Період активного сприймання матеріалу 
обмежено п'ятнадцятьма хвилинами; зрозумілим буває не все, про що каже 
викладач, бо не всякий рівень готовності студентів    дозволяє їм це 
зрозуміти; запам'ятання також має свої межі. 

Отже, у навчанні студентів магістратури проводити лекцію 
важливими є два питання: опрацювання її змісту і методики навчання 
студентів, яка забезпечує їх активне навчання. 

Для навчання студентів магістратури теорії і практики андрагогіки 
вищої школи (тобто освіти дорослих [8,25]) використовуємо переважно 
підручники Г. Ващенка [3],                            А. М. Алексюка [1],0. Г. 
Мороза[11]. 

Григорій Ващенко [3,5] визначає активність стимуляції певним 
методом навчання студентів, тобто їхню активність у навчальному процесі 
(див. модель 8). 

 
Модель 8 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Розробка Л. В. Артемової за Г. Ващенком «Загальні методи 

навчання». — К., 1997. — С. 5 
 
Подальшому детальному аналізові ролі кожного з методів ак-

тивізації студентів у процесі  занять Г. Ващенко присвячує майже всю 
названу книгу. До пасивних методів він насамперед відносить лекцію. 

А. М. Алексюк [ 1 ] розрізняє чимало проблем організації, побудови 
та проведення лекції. Серед них нагальною є поєднання лекції і самостійної 
роботи студентів. 

У навчальному посібникові за редакцією О. Г. Мороза [11, 104] 
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проаналізовано зв'язки між формами організації навчального процесу. 
Звідси випливає, що активність студента забезпечується змістовними 
зв'язками між формами організації навчальних занять. Залежно від форми 
організації заняття активність студентів може бути більшою чи меншою. 

Автори вказаного посібника визначають такі функції лекції: 
 

Модель 9 

 
Розробка Л. В. Артемової за навчальним посібником 

"Навчальний процесу вищій педагогічній школі" 
за ред. О. Г. Мороза. - К., 2001. - СІЮ- 111 

 
Викладання зумовило потребу розв'язання важливої проблеми. Якщо 

лекція є найбільш інформативною формою подачі знань, то важливо, щоб 
студенти максимально використали її змістовий потенціал. Водночас лекція 
є пасивною формою навчання, що зумовлює велику втрату для студентів 
важливого змісту, який часто зібрано і скомпоновано викладачем з чимали-
ми зусиллями із малодоступних для студентів джерел. Очевидно, важливо 
знати такі способи проведення лекції, які б забезпечили не лише навчання 
студентів магістратури, а і їх активну участь у навчанні. Отже, нагальна 
проблема — пошук активних методів співпраці викладача та студентів. 

Серед інших функцій лекції особливе значення має  розвивальна 
[11,111 ]. Це засвідчує прогресивний розвиток поглядів щодо лекції як 
провідної форми навчання у вищому навчальному закладі. 

Отже, залишаючись методом подачі готових знань, лекція формує в 
студентів магістратури досвід репродуктивної  діяльності, зміцнює навички 
репродуктивного відтворення почутого в словесній формі. На лекції часто 
вдаються до методу пояснення — словесна розшифровка змісту, поняття, 
явища, нового слова, терміна. Це зробити найшвидше й найлегше. Щоб 
переконатися, що саме майбутній магістр (студент) зрозумів і запам'ятав, 
його запитують про це. Словесний метод породжує здебільшого реп-
родуктивну відповідь або репродуктивний запис. Використовують розповідь 
найчастіше тоді, коли за її допомогою прагнуть розкрити послідовно чималу 
частину змісту навчального матеріалу. Зазвичай від студента вимагають 
насамперед відтворювальної розповіді, тобто утримують його на 
репродуктивному рівні. Поширеним методом активізації студентів чи 
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майбутніх магістрів є короткочасна бесіда. Вона ґрунтується на одному-
двох запитаннях-відповідях. Викладачеві найлегше задавати запитання, які 
спонукають студента дати репродуктивну відповідь. Такий вид бесіди навіть 
має своє окреме місце серед інших її видів, як-от: вступна бесіда, бесіда-
повідомлення, бесіда-повторення, контрольна бесіда, катехізисна бесіда. 

Роботу з підручником спрямовано на організацію самостійної 
роботи студентів магістратури з текстом, глибоке осмислення змісту 
матеріалу, його закріплення. Однак типові види роботи передбачають в 
основному репродуктивну діяльність: читання тексту, відповіді на 
запитання, подані після нього, заучування або реферування текстів. 

Студентові магістратури необхідно запропонувати чимало              
самостійних завдань під час роботи з підручником, якими йому слід 
опанувати як майбутньому викладачеві. Виконуючи такого роду завдання, 
він уже не лише читає підручник, але й вивчає його, заглиблюючись у зміст 
термінів, понять, педагогічних явищ тощо. Майже не змінюють і не 
поліпшують справу наочні методи навчання, які Г. Ващенко відносив до 
пасивних методів: ілюстрування, демонстрування. Вони пожвавлюють 
заняття, забезпечуючи використання приладів, технічних установок тощо. 
Очевидно, наочні методи мають скоротити час використання словесних 
методів. Але це ще не означає, що від студента не вимагатимуть звичайного 
відтворення змісту як результату візуального сприймання. 

Дещо можуть змінити в цілому репродуктивну спрямованість 
навчання практичні методи. Проте серед них є, на нашу думку, 
репродуктивні — призначення вправ для численного повторного 
відтворення певних дій або видів діяльності з метою їх засвоєння. Графічні 
роботи включають замальовки з натури або замальовування рисунків, 
роботи за контурами предметів. 

Отже, переважна більшість методів роботи, якими володіють 
викладачі і яких вони вчать студентів магістратури у вищому навчальному 
закладі, спрямовують останніх на репродуктивну діяльність. Непродумане 
застосування навіть практичних методів не змінює цього. Ось що можуть 
чекати в магістратурі здібні студенти від окремих вдумливих творчих 
викладачів, що ставлять за мету не тільки навчання, але й розвиток молоді в 
процесі навчання. 

Природно, репродуктивний рівень опанування програмового змісту 
можливий. Він також важливий і необхідний. Але варто з'ясувати його 
оптимальне співвідношення з реконструктивним і творчим рівнями. 

Розглянемо, які ж методи роботи відповідають цим рівням. 
Згадаймо (див. модель 7), що реконструктивний рівень передбачає 

готовність індивіда застосовувати знання в подібних, стандартних або 
варіативних умовах [ 14,197]. Таким чином, піднімаючи магістрантів до 
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такого рівня, варто очікувати від них не лише відтворення знань, але й 
уміння користуватися ними, застосовувати їх у певних умовах, що саме по 
собі є свідченням розвитку особистості порівняно з розглянутим 
репродуктивним рівнем. 

Які ж із методів забезпечують розвиток реконструктивного рівня? 
Із переліку бесід можемо скористатися лише евристичною 

(сократівською) бесідою, що передбачає постановку питань, які 
зумовлюють творчі рішення. Цей метод Г. Ващенко вважає   напівпасивним. 

Із видів самостійної роботи студентів магістратури з підручником 
можна, очевидно, скористатися методом розглядуй аналізу таблиць, 
малюнків. Саме аналіз зумовлює поділ цілого на частини, порівняння, 
узагальнення, тобто реконструктивну роботу майбутнього магістра з 
текстом, який треба засвоїти. 

Наочні методи самі по собі не зможуть забезпечити рекон-
структивний рівень. Але якщо їх використовувати принаймні для 
порівняння, аналізу, визначення аналогів чи аналогій, то студенти 
магістратури подумки чи вербально (не практично) зможуть застосовувати 
свої знання в різних умовах. 

Для розвитку реконструктивного рівня необхідні в основному 
практичні методи навчання. Це вправи, які супроводжуються свідомим 
контролем і коригуванням, що забезпечує застосування знань у варіативних 
умовах. 

Важливими тут є і лабораторні та практичні роботи, які до-
поможуть майбутньому магістрові застосовувати знання про природні 
умови перебігу певного явища до штучних лабораторних умов, тобто 
подібних чи варіативних. 

Графічні роботи дають можливість студентів магістратури по-
єднати своє зорове сприймання з власною моторною діяльністю, тобто 
відтворити сприйняті образи у варіативних умовах - замальовки з натури, 
робота з контурними картами тощо. 

Безперечно, методів, що спрямовують студента магістратури до 
реконструктивного рівня, значно менше ніж тих, які тренують і утримують 
його на репродуктивному рівні. На підставі того, що цих методів мало, ними 
користуються значно рідше ніж традиційними репродуктивними — 
розповіддю, бесідою, вивченням змісту підручника. 

Найвищий - творчий - рівень, до якого викладач зобов'язаний 
спрямовувати студентів магістратури, передбачає їх готовність продуктивно 
застосовувати знання та засвоєні способи дій у нетипових, змінених 
(нестандартних) ситуаціях. Серед словесних методів цьому сприяє тільки 
евристична бесіда, в якій, окрім порівнянь, майбутні магістри, наприклад, 
можуть пропонувати власні тлумачення понять. їм треба позбутися 
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стереотипів, які склалися в процесі студентського навчання. Ці стереотипи 
гальмують формулювання власних визначень, які, до речі, можуть бути 
обґрунтовані певною логікою та мотивацією і водночас не позбавлені 
істини. Важливо, що магістрант звикає до свободи висловлювання, власного 
пошуку, має право на помилку, не боїться, що його присоромлять за 
неправильну відповідь. 

До творчого рівня студентів магістратури спрямовують самостійні 
спостереження, які забезпечують безпосереднє сприймання ними явищ 
педагогічного процесу. Тут власний пошук нового, цікавого, ще не відомого 
без коментарів викладача веде до маленьких, але своїх відкриттів та їх 
пояснень. Одночасно в студентів магістратури виникає безліч запитань, 
адже з'являється потреба пізнати більше ніж вони побачили. Важливими для 
них є також відповіді викладача, бо тепер вони важитимуть для них більше, 
ніж коментарі, якими звичайно супроводжують спостереження, не даючи 
майбутнім магістрам змоги самим спочатку замислитися над тим, що вони 
бачать. 

Із числа практичних методів розвитку творчого рівня студента 
магістратури можна назвати графічні роботи зі складання графіків, діаграм, 
образних моделей. Вони потребують власного структурування текстового 
матеріалу. Відповідно для однієї теми чи питання з'являються різноманітні 
варіанти таблиць, графіків, схем, діаграм, образних моделей, які 
демонструють різноманітне бачення кожним індивідуально головного й 
другорядного, зв'язків і залежностей між явищами й об'єктами, які 
вивчають. 

До практичних, а не лише інтелектуальних і візуальних результатів 
спрямовують студентів магістратури лабораторні та практичні роботи. 
Виконуючи нескладні доступні їм педагогічні досліди, вони самостійно 
здобувають очікуваний результат. Саме для цього необхідне творче 
застосування власних знань та умінь. 

Подальші систематичні дослідні роботи дають можливість 
індивідуалізувати навчання, забезпечити для кожного властивий йому темп, 
задовольняти інтереси, розвивати нахили та здібності. 

Отже, для творчого розвитку студентів магістратури за вказаними 
вище підручниками [1,3,11] викладачам пропонують небагато методів, що 
потребують певного оснащення й матеріалів, які не завжди є в арсеналі 
викладача. До того ж використання   розвивальних методів потребує 
попередньої підготовки та затрат часу. 

Проаналізувавши роль розглянутих методів у розвиткові вик-
ладацьких умінь студентів магістратури, слід зазначити, що їх перелік, 
менший чи більший, є і в інших підручниках. Але в практичній роботі вищої 
школи їх застосовують ще менш різноманітно, ніж це пропонують 
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підручники. Як же почуватимуться студенти, яких обізнаний сумлінний 
випускник магістратури піднімає на творчий рівень, ставить в умови 
продуктивного застосування знань, способів дій у різних доступних їм 
ситуаціях - нетипова, змінена, нестандартна? 

Домагаючись принаймні реконструктивного рівня, викладач має 
пропонувати студентам різні умови застосування знань: подібні, варіативні, 
стандартні. Того ж мають прагнути і студенти, щоб серед них було менше 
таких, що повертатимуть своїх майбутніх вихованців (учнів) до першого 
репродуктивного рівня - заучування та усного чи письмового відтворення 
матеріалу. 

Доречно також студентам магістратури по-новому оцінити ті види 
контролю, які очікують студента в соціумі вищого навчального закладу. 
Попередньо варто навчитися з'ясовувати рівень розвитку студента, 
володіння ним певними знаннями, уміннями, навичками. Вивчати 
результативність діяльності студентів важливо щоденно як під час занять, 
так і в повсякденній діяльності. Поточному оцінюванню в балах треба дати 
якісне обґрунтування. Обов'язковою є попередня позитивна оцінка, якою 
важливо підтримувати в майбутнього магістра (студента) віру в його мож-
ливості, що реалізуються в найближчому чи подальшому майбутньому. 
Необхідно, щоб вони на собі відчули як особистісно зорієнтовану, так і 
травмуючу роль кількісного оцінювання, на відміну від якісних 
характеристик успіхів і досягнень. Контрольні та підсумкові оцінювання 
мають свої особливості. При систематичній рейтинговій оцінці вони 
втрачають стресогенні впливи. 

Звісно, шляхів поліпшення викладацької діяльності є чимало. 
Важливо зацікавити ними студентів магістратури, сформувати в них певний 
досвід співпраці з викладачем, який надалі слугуватиме для такої ж роботи 
зі студентами. 

Розглянуті деякі аспекти проблеми розвивального навчання та 
учіння студентів магістратури в умовах аудиторних занять досить актуальні 
з огляду на особливості студентського віку (16—23 роки), який є періодом 
інтенсивного становлення особистості—її спрямованості, здібностей, 
характеру [9,19-20] .Саме тому в цьому віці можна сформувати в майбутніх 
магістрів особистісно зорієнтований стиль викладання, забезпечити 
теоретичне й практичне опанування відповідних форм і методів навчального 
процесу, що дають їм змогу не лише навчати, але й розвивати своїх май-
бутніх студентів. Але це не кінцева мета сучасної підготовки магістра. Адже 
він, працюючи на розвивальному рівні зі студентами, формує в них досвід 
саме такої, а не іншої (скажімо, репродуктивної) діяльності. Студенти як 
майбутні вчителі та вихователі вмітимуть саме з позицій розвивального 
навчання працювати з дошкільнятами, учнями. Інші способи їм будуть 
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нецікаві, менше відомі та незвичні. Урешті, зі школи вступатимуть у вищі 
навчальні заклади абітурієнти, які очікуватимуть від викладачів саме 
розвивальних методів роботи з ними, до яких вони будуть готові, на відміну 
від нинішніх вступників. 

Такий педагогічно-соціальний кругообіг є поки що тільки мрією. 
Започаткувати відповідну реальну перспективу можемо лише ми, викладачі, 
які вже працюють із студентами магістратури. 

Викладач у роботі з дорослими -студентами та 
майбутніми магістрами 

 
Для нової справи підготовки магістрів з напрямку "Педагогічна 

освіта" розроблено навчальні плани та програми, які забезпечують їх 
підготовку як майбутніх викладачів ВНЗів, науковців, керівників різних 
ланок системи дошкільної освіти. Програму "Методика викладання 
дошкільної педагогіки" побудовано так, щоб у процесі її опанування студент 
магістратури сам побував у статусі як об'єкта, так і суб'єкта педагогічного 
процесу, набув досвіду як навчання, так і учіння. Уже у викладі програми та 
форм, методів, прийомів роботи за нею реалізовано принцип   особистісно - 
орієнтованого підходу до студентів магістратури, конкретизовано засоби їх 
співпраці з викладачем. Теоретичні знання та практичні професійні вміння, 
яких набувають майбутні магістри, вважаю, зумовлять у них той же стиль та 
способи роботи із студентами. 

Найважливіша особливість викладання у вищому педагогічному 
навчальному закладі — це робота з дорослими. На денній формі навчання це 
юнаки та юначки, на заочній переважно зрілі люди. Вони до того ж 
випробували свої сили в роботі за обраним фахом. 

Викладач має бути свідомим того, що робота з дорослими людьми 
суттєво відрізняється від навчання учнів. З дорослими начебто легше: вони 
не пустують, дисципліновані. Немає потреби у спеціальних організаційних 
заходах. Разом з тим вони прийшли в аудиторію, щоб здобути певні знання 
й уміння, які мають забезпечити їхню професійну підготовку. Остання має 
допомогти їм набути певного соціального й економічного статусу, дати 
впевненість у собі. Тому викладач зобов'язаний задовольнити ці потреби й 
запити. Інакше дорослі не будуть вчитися. Навіть перебуваючи в аудиторії, 
але не отримуючи важливих, з їхньої точки зору, знань і вмінь, дорослі 
виключаються з інформації, яку надає викладач. 

З 2000 - 2001 pp. в Національному педагогічному університеті ім. М. 
П. Драгоманова вчаться не лише студенти. Уперше тут започатковано денну 
й заочну форму навчання магістрів. 
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Згідно з навчальним планом автором розроблено програму " 

Методика викладання дошкільної педагогіки "(М ВД П). 
Побудову програми проілюструємо на прикладі однієї з тем. 
4. Тема: Вимоги до викладача і особливості викладання для 

дорослих. 
4.1. Стилі і філософія викладачів. Взаємозв'язок філософії викладача 

і його стилю. Авторитарний стиль. Домінування викладача над предметом і 
студентами. Викладач як інструктор з курсу та вивчення його студентами. 
Викладач індиферентний до вивчення навчальної дисципліни й студентів. 
Викладання орієнтоване на інтелект студентів (чи майбутніх магістрів) як 
ключ до вивчення курсу. Викладач орієнтований на особистість студента 
(магістра) як засіб опанування курсу. 

4.2. Підготовка викладача до навчальних занять. Аналіз програми 
курсу МВДП, змістовне наповнення та розробка тем і різних форм 
аудиторних занять. Вивчення відповідного змісту підручника, необхідної до 
теми літератури та додаткових джерел. Добір методів, адекватних змістові 
тем. Підготовка і добір наочного та практичного обладнання. Створення 
викладачем власного внутрішнього стану, зовнішнього вигляду, одягу, 
адекватного статусові викладача, змістові та формі співпраці з майбутніми 
магістрами, студентами. 

Фізкультхвилинка. 
4.3. Планування часу й режиму роботи студентів магістратури в 

аудиторних умовах та в самостійному учінні. Розподіл часу відповідно до 
форм роботи над змістом теми. Раціональне використання часу лекцій, 
семінарів, практичних занять тощо відповідно до обраних до цих форм 
роботи методами. Дотримання рухового режиму й зміни видів діяльності 
студентів в умовах аудиторії. Взаємодоповнення та взаємозв'язок змісту й 
методів на аудиторному занятті та в самостійній роботі студентів. Визначен-
ня оптимального обсягу самостійної роботи студентів. 

4.4. Врахування та створення умов проведення навчальних занять. 
Раціональний розмір, освітлення, повітряний режим, меблювання, 
дидактичне та інше оформлення приміщення для занять. Залучення 
студентів до підготовки навчального приміщення. Розміщення меблів щодо 
теми, форм та методів проведення занять. 

Форми, методи, прийоми співпраці викладача й магістратури 
(студентів) Лекція (2 год.) 

Емоційна розминка "Я—майбутній викладач ". 
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4.1. Характеристика філософії і стилів викладання лектора. 
Самоаналіз студентами магістратури власної філософії, 

стилю навчання та майбутнього викладання (два-три приклади). 
4.2. Бесіда за змістом питання лектора зі студентами    магіст-

ратури. Аналіз програми "Дошкільна педагогіка" на прикладі одного розділу 
чи теми, обраної студентами магістратури. 

Фізкультхвилинка. 
4.3. Обмін студентами магістратури міркуваннями з власного досвіду 

та прогнозування організації ними й викладачами режиму роботи в 
аудиторіях і поза ними. Узагальнення, доповнення та системне висвітлення 
питання викладачем. 

4.4. Оцінка (+, —) студентами магістратури реальних умов 
конкретної аудиторії, їх відповідність чи невідповідність даному заняттю. 
Пропозиції майбутніх магістрів (дельта Д) та систематизація з допомогою 
викладача достатніх умов проведення занять. 

Самостійна робота студентів 
4.1. Вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з    андраго-

гіки. 
Порівняння тверджень їх авторів з філософією та стилями відомих 

викладачів та своїх власних. 
4.2. Доповнення конспектів, записаних під час лекції,    само-

стійно добутими з літературних джерел матеріалами. 
Ретроспективний аналіз підготовки до занять та її впливу на 

проведення уроків на практиці в педагогічному коледжі чи ВНЗі 111—IV 
рівнів акредитації. 

4.3. Планування режиму власної навчальної роботи в     ауди-
торних умовах (на лекціях, семінарах, практичних, лабораторних) та поза 
ними. 

4.4. Створення реального плану однієї з навчальних    аудиторій 
(за розподілом між собою) та ідеального плану аудиторії для порівняння.  
Визначення змін в аудиторії залежно від проведення в ній певної форми 
роботи: лекції, семінарського, практичного, лабораторного заняття. 

Семінар (2 год.) 4.1. Розповідь студентів магістратури з досвіду 
навчання у ВНЗі про філософію та стилі різних викладачів.  

З'ясування переваг і вад різних стилів та філософії. Визначення 
кожним власної філософії й стилю для майбутньої роботи зі студентами. 

4.2. Виступи студентів магістратури з власними планами вик 
ладу окремих тем програм з курсу "Дошкільна педагогіка". 

Фізкультхвилинка. 
4.3. Вербальна та візуальна презентація студентами магістра 

тури планів організації власної навчальної роботи в аудиторіях і 
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поза ними. 
Порівняльний аналіз і взаємна оцінка цих планів. 
4.4. Дискусія щодо підготовлених заздалегідь моделей     раціо-

нальних умов проведення занять в аудиторіях та поза ними. 
Рекомендована література 
1. Абрамян В. Ц. Театральная педагогика. — К., 1996. 
2. Артемова Л. В. Студенти і викладачі очима першокурсників. 

Збірник наукових праць. Уманський державний педагогічний університет 
ім. П. Тичини. — К.: Науковий світ, 2000. — С. 3—10. 

3. Зязюн І. А. Філософія свідомого і несвідомого у     про-
фесійній освіті // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: 
Наук.-метод, зб. / Ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. — К., 1994. 

4. Панько Е. А. Психология деятельности воспитателя дет-ского 
сада. — Минск: Высшая школа, 1986. — 154 с. 

5. Педагогічна майстерність/За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища школа, 
1998.- С. 111-128. 

6. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и вли-ять на 
людей, выступая публично. — К.: Глобус, 1995. — 184 с. 

Прокоментую, як реалізується програма даної теми. 
В емоційній розминці беруть участь водночас усі студенти ма-

гістратури. Одні з них шаржовано демонструють суворість, урочистий вхід 
викладача в аудиторію. Сухий усний виклад матеріалу. Деякі ж 
відтворюють привітність, доброзичливість у спілкуванні викладача зі 
студентами. Моє завдання: обрати по одному студенту з вдало зіграним 
різним стилем поведінки викладача. Вони повторять свої пантоміми так, 
щоб їх побачили всі. Звичайно до часу роботи за четвертою темою 
зменшується скутість студентів магістратури, яка була на перших заняттях. 
Як правило, всі комічно показують різні стилі поведінки викладачів. 

Після тематичної емоційної розминки природно вести відповідне 
лекційне заняття. Згідно з питанням 4.1 програми стисло розповідаю про 
різні стилі та філософію викладача, пропонуючи майбутнім магістрам по 
ходу звертати увагу на відмінності й ознаки типових стилів і філософій. 

Завершую питання короткою роботою студентів магістратури по 
самоаналізу власного стилю. їхній доробок служить нам прикладом до цього 
питання теми. 

Важливо, що, приміряючи до себе "типові" характеристики стилів, 
студенти магістратури чи не вперше замислюються, на що самі здатні в ролі 
викладача. Зрештою намагаємося знайти як позитивне, так і негативне в 
різних стилях і філософіях. 

У кожного майбутнього магістра з'являється бажання орієнтуватися 
на позитивне, усунути з власної поведінки те, що заважатиме майбутньому 
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викладачеві й студентам. 
Питання 4.2 програми також реалізую на демократичних засадах у 

формі бесіди за його змістом зі студентами магістратури, оскільки вони на 
власному студентському досвіді не раз відчували достатню чи недостатню 
підготовленість викладачів до занять. Надаю студентам право обрати для 
аналізу розділ з програми курсу "Дошкільна педагогіка". Користуючись 
конкретним змістом даної програми, роз'яснюю, як викладачеві краще підго-
туватися до висвітлення обраної теми. 

Хоча студенти активно співпрацювали з викладачем, та все ж після 
другого питання лекції доречна фізкультхвилинка. Найкраще стати і 
зробити кілька вправ для різних груп м'язів, включаючи й кисті рук і стопи. 
З четвертої теми фізкультхвилинку вже готують студенти магістратури. На 
попередніх заняттях їх призвичаював до цього викладач. 

Питання 4.3 програми розглядаємо на матеріалі того досвіду, який 
склався в кожного у студентські роки. Він містить як позитивні пропозиції, 
так і нераціональні приклади. До речі, останні також важливі, тому що 
переконливо доводять, як не повинно бути, а значить змушують шукати 
раціональні умови та рішення. 

І насамкінець лекційне узагальнення та доповнення напрацьованого 
із майбутніми магістрами доробку є органічним завершенням співпраці з 
ними. 

Питання 4.4 розкриваємо спільно шляхом аналізу й оцінки умов тієї 
аудиторії, в якій відбувається заняття. Записи визначень, зауважень, 
пропозицій студентів магістратури під знаками "+", "—", Д пише один з 
магістрантів на дошці, решта — у своїх зошитах. Наприкінці колоквіуму 
викладач дає свої корективи та узагальнюючі рекомендації до проведення 
занять. 

Описаний вище приклад ведення лекційного заняття демонструє 
практичну співпрацю викладача і студентів, закладену в змісті, структурі та 
засобах реалізації даної програми. 

Наступна за лекцією форма здійснення програми — це  самостійна 
робота магістратів, її сплановано відповідно до чотирьох питань, які було 
висвітлено під час лекцій. Ця робота готує студентів магістратури до 
наступного семінарського заняття, яке містить відповідні чотири питання 
за програмою. 

Питання 4.1. Попередня робота з посібниками та першоджерелами 
вчить майбутніх магістрів самостійного аналізу теоретичних положень і 
методичних рекомендацій щодо стилів і філософії викладачів. Вони 
навчаються групувати подібні твердження окремих авторів, а також 
знаходити в них спільне та відмінне. Така аналітична робота дає можливість 
виробити власне ставлення до матеріалу, який вивчається, переконатися в 
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перевагах та вадах різних стилів. 
Питання 4.2 передбачає пошук матеріалу понад той, який встигли 

вже пізнати з викладу на лекції. Студенти магістратури мають доповнити 
власними знахідками те, що записали за викладачем. Це зумовлює позицію 
добувача знань, на відміну від споживача того, що підготовлено лектором. 

З питання 4.2 студенти магістратури мають певний досвід, через те 
що проходили практику в педагогічному коледжі. Тому вони можуть 
доречно зробити висновки з власного досвіду, який переконує кожного 
краще ніж прочитані рекомендації. 

Самостійна підготовка з питання 4.3 готує до організації студентом 
магістратури власної навчальної роботи в аудиторних умовах і поза ними. 
Складання відповідного плану спонукає замислитися кожного, як 
мобілізувати себе під час лекції та інших форм занять. Отже, готуючись до 
ролі викладача, вони навчаються усвідомити й відчути рол ь студента як 
здобувача знань і розуміють, що для цього треба докласти певних зусиль. 
Разом з тим вони практично відрізняють і планують свою активну діяльність 
під час різних форм занять. Подальша презентація цих планів збагачує 
досвід майбутніх магістрів.  

Питання 4.4 зобов'язує зробити дві практичні розробки, які дають 
змогу порівняти ідеальний взірець та реальні умови праці в аудиторіях. 
Студенти магістратури чи не вперше за роки попереднього навчання 
замислюються як впливають умови на навчальну роботу лектора і студентів. 
Це зумовить певне прагнення й докладання зусиль для створення 
оптимальних умов. Вони також практично навчаються змінювати 
розміщення меблів і добирати та вносити відповідні атрибути до різних 
форм проведення занять. Тобто створення планів спонукає їх продумувати 
організаційні умови, які забезпечують краще ведення різних за формою 
занять. 

Урешті ці активні форми самостійної роботи студентів магістратури 
мають певні результати, які вони оприлюднюють під час семінарських 
занять. 

Презентуючи свої знання на семінарі з питання 4.1, вони спільно 
з'ясовують і доходять висновку про переваги та вади різних стилів і 
філософії викладачів. Наприкінці кожен, оцінивши свій особистий стиль, 
намагається його узгодити з еталоном оптимального для навчання студентів 
стилю викладача. Тобто зміст з даного питання кожен сприйняв не лише 
свідомістю, а й почуттями та практичною орієнтацією на самого себе. 

Підготовка до питання 4.2 допомогла студентам магістратури 
відновити свої знання з курсу "Дошкільної педагогіки" і спланувати окремі 
теми. Спільне обговорення планів внесло корективи майже в кожен з них. 
Це послужило першим кроком до подальших розробок аудиторних занять, 
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які згодяться в час магістерської практики. 
Фізкультхвилинка знімає втому, дає можливість порухатися, формує 

звичку проводити її також надалі зі студентами. 
Підготовлені до питання 4.3 плани організації власної навчальної 

роботи в умовах аудиторій суттєво взаємозбагачуються підчас обговорення. 
Розробки служать також студентам магістратури для їхньої подальшої 
практики у ВНЗі. 

Дискусія з приводу моделей умов згідно з питанням 4.4 дає змогу 
майбутнім магістрам визначити оптимальні варіанти, уточнити власні 
розробки. Кожен вирішує, як він цим скористається під час проведення 
практики. 

У результаті самостійної роботи студентів магістратури з вивчення 
рекомендованої літератури може значно збагатитися  

пропонований їм список джерел. Це заслуговує заохочення з боку 
викладача. 

Підготовленість студентів магістратури до семінарського заняття 
оцінюю як за їхніми виступами в аудиторних умовах, так і за продуктами 
їхньої самостійної роботи. Насправді кожен отримує оцінки з усіх чотирьох 
питань. Майбутні магістри, будучи учасниками цієї співпраці, набувають 
відповідного практичного досвіду, який переконує їх краще за будь-що в 
доцільності демократичного й гуманістичного стилю роботи викладача. 
Практично опановуючи цей стиль під час роботи з кожною темою, студенти 
магістратури, сподіваюся, зможуть працювати в ролі викладача відповідно 
до опанованого стилю. 

Навчання студентів магістратури 
 

Педагогіка як наука про навчання дітей відома всім.   Андрагогіка як 
наука про навчання дорослих знайома обмеженому колу фахівців і в Україні 
має незначне число прихильників і дослідників. Колектив кафедри 
дошкільної педагогіки вже кілька років запроваджує сучасні методи 
андрагогіки в роботі зі студентами. 

Звичну й широку когорту студентства нині поповнюють 
випускники, які захотіли здобути до кваліфікаційного рівня спеціаліста ще й 
рівень магістра. 

Цикл спеціальної та науково-практичної підготовки започатковує 
предмет "Методика викладання дошкільної педагогіки". Цей навчальний 
курс було сплановано за двома кредитами протягом двох семестрів. 

Оскільки часу для цього за планом небагато, то аудиторні заняття 
проводимо за допомогою тих методів і прийомів, яких прагнемо навчити 
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майбутніх магістрів. Провідними вважаємо інтерактивні методи, бо вони 
забезпечують активну участь студента магістратури в педагогічній співпраці 
з викладачем. Завдяки цьому відразу переводимо теоретичні постулати 
навчання дорослих у практичну площину діяльності студентів магістратури. 
Вони навчаються реалізувати теоретичні знання в практичному навчанні, 
водночас набувають досвіду, як учити і як вчитися. Це служить їм суттєвою 
основою для побудови наступних власних навчальних занять на практиці в 
педагогічному процесі ВНЗу. 

У висвітленні першої теми "Предмет, мета й завдання курсу 
"Методики викладання дошкільної педагогіки у ВНЗі" звертаємося згідно з 
принципом андрагогіки до наших дорослих учнів. Пропонуємо їм спільно 
визначити те, що вони хотіли б дізнатися з цього курсу. їхні зрілі й 
професійні міркування доповнюємо власними визначеннями. З'ясовуємо чи 
останні відповідають сподіванням наших слухачів. Неодмінно прагнемо до 
консенсусу. 

Розглядаючи питання "Особливості навчання дорослих", спільно зі 
студентами магістратури визначаємо мету й мотиви, заради яких дорослі 
вчаться. Пропонуємо кожному поставити власну мету, а бажаючим - 
висловити її. Чимало їхніх міркувань збігається з типовими завданнями, які 
ставлять дорослі, беручись знову за навчання. Це—поглиблення й 
розширення наявних умінь; крок до подальшої наукової роботи; в 
майбутньому лише магістр вважається тим, хто має повну вищу освіту; 
внутрішня потреба вчитися; спонукання членів сім'ї; безробітний заповнює 
корисно час; сподівання знайти іншу роботу або престижнішу й краще 
оплачувану, ніж нинішня. Водночас із метою, як бачимо, дорослі вислов-
люють мотиви навчання. Усі, хто хоче, заявляє власну мотивацію. Чимало 
мотивів у багатьох збігається. 

Урешті спільно доходимо висновку, що мета й мотиви навчання 
дорослих суттєво відрізняються від цих же параметрів навчання дітей 
дошкільного віку. Дорослі навчаються, щоб змінити своє життя, діти — 
тому, що їх цікавить певний предмет, подія, явище тощо. 

Далі пропонуємо майбутнім викладачам методом "мозкового 
штурму" — колективної генерації ідей — визначити навчальну мету 
викладання курсу "Дошкільна педагогіка". Для себе як викладачів вони 
поставили такі завдання: спланувати подачу знань з курсу; добре вивчити 
нову тему, доповнити її додатковими джерелами, недоступними студентам; 
відому викладачеві тему обов'язково щороку поповнювати новими фактами 
і результатами дослідних даних, які з'явилися за рік, і вибрати методи, 
адекватні меті заняття; зуміти цікаво й доступно подати матеріал; 
використовувати методи співробітництва; зуміти з'ясувати рівень засвоєння 
студентами матеріалу курсу, налагодити емоційний зв'язок зі студентами; 
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працювати над підвищенням свого рівня. 
Студентів же магістри планували підготувати так: озброїти 

студентів теоретичними знаннями; ознайомити їх з історією питання, що 
вивчається, і вченими, які досліджували; ознайомити з сучасними підходами 
до проблеми, предмета, галузі знань, які висвітлює викладач; вчити так, щоб 
вони запам'ятали матеріал; розвинути в них практичні навички та уміння; 
подбати, щоб студенти запам'ятали матеріал; навчити їх аналізувати ма-
теріал, поданий викладачем; навчитися користуватися літературою і 
висвітленим у ній матеріалом; самостійно здобувати знання з різних джерел; 
брати участь у різних формах роботи над проблемою; розвивати науковий 
пошук студентів з питання, яке вивчається; навчити їх використовувати 
знання з дошкільної педагогіки в науково-дослідній роботі. Такий спільний 
доробок був результатом нашої попередньої роботи з даного курсу, а також 
ґрунтувався на їхньому попередньому особистому досвіді в минулому як 
студентів. Тому вони по праву вважали себе співавторами, що принесло їм 
чимале задоволення. 

Звідси й висновок: навчаючи дорослих, слід задовольнити їхні 
прагматичні мотиви, інакше вони можуть перестати вчитись або спробують 
змінити навчання або викладача. 

Принагідно розрізняємо поняття навчання викладачем й навчання 
студентом. 

Адже від викладача залежить лише перше, а друге — від самих 
студентів магістратури. Робимо висновки про навчання як активну 
співпрацю викладача й дорослого учня. Креслимо на дошці модель 
взаємозв'язку між ними. 

Даємо завдання кожному зобразити в малюнку чи схемі алегоричний 
образ. Таке самостійне навчання зацікавлює студентів магістратури, які 
певний час, шукаючи найбільш вдалий образ, практично розв'язували 
проблему зв'язків між навчанням викладачем студентів. З малюнків 
магістрів стало відразу ясно, хто з них правильно зрозумів зв'язок між цими 
поняттями. Для прикладу розглянемо образ, створений студентом 
магістратури: викладач вмикає струм (знання), який живить електролампу 
(учня). Вона спалахує і сяє, даруючи світло всім. В іншої був такий образ: 
з^хмарини (викладач) знання проливаються життєдайним дощем. Його вода 
наповнює озеро (учня). З озера вода випаровується, утворюючи нові хмари. 
Навчання учня авторка побачила як круговорот води в природі. Але інших 
студентів магістратури не задовольнив образ озера, оскільки це закрита 
водойма. Тоді авторка образного проекту запропонувала річку, яка несе далі 
свої води — знання всім. Інші захотіли, щоб біля водойми відразу з'явились 
паростки, які живила вода. 

 Подібним чином обговорювали, доповнювали, розвивали наші 
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майбутні магістри й інші образи. У такій активній співпраці всі по-новому 
описували взаємозв'язок між відомими їм поняттями навчання викладачем 
учня. Головне, що кожен усвідомив свою нинішню роль учня, який 
готується стати вчителем дорослих. З'явився актуальний мотив—дізнатися, 
як саме треба навчати дорослих, щоб вони хотіли й могли вчитися. 

Програма "методика викладання дошкільної 
педагогіки" в ступеневій підготовці магістрів 
 

Важливим напрямком принципової перебудови професійної 
підготовки педагогічних кадрів є створення ступеневої системи вищої 
освіти. Вивчення та узагальнення світового педагогічного досвіду не може 
дати однозначного розв'язку цієї проблеми. Важливо зберегти й належно 
використати чималі вітчизняні надбання в галузі вищої освіти, а також її 
випробувані орієнтації на практичні потреби освітянських закладів. 

Підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку або 
викладача вищої школи, який зумів би запровадити демократичний стиль у 
роботі з дітьми чи студентами, можлива в умовах запровадження системи 
ступеневої підготовки. Вона передбачає освітньо-кваліфікаційні рівні 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Студент повинен 
учитись орієнтуватися на вибір наступного ступеня освіти. Його вибір 
зумовлює успішне навчання, перспектива кваліфікаційного зростання та 
можливість бути конкурентно спроможним і мати надалі ширший вибір по-
сад для праці за фахом. 

Розробка нових програм ступеневої підготовки значною мірою 
допомагає розв'язанню цієї проблеми. 

За дорученням МОН України кафедра дошкільної педагогіки 
Національного педагогічного університету імені                         М. П. 
Драгоманова розробляє стандарти для ступеневої підготовки фахівців 
спеціальності "Дошкільне виховання" за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Розроблено плани для денної та заочної форм навчання. Напрям 
підготовки 0101 - Педагогічна освіта. Спеціальність: Дошкільне виховання. 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 8.010101 —магістр педагогічної освіти. 
Кваліфікація фахівця: Викладач дошкільної педагогіки, психології та 
методик дошкільного виховання (для заочної форми навчання на базі спе-
ціаліста). Для денної форми навчання додається: Вихователь дітей 
дошкільного віку з правом навчання іноземної мови (на базі бакалавра 
спеціальності "Дошкільне виховання та мова і література (іноземна)". 
Проект навчального плану денної форми навчання передбачає, наприклад, 



 136 

такі фахові дисципліни циклу фундаментальної підготовки: актуальні 
проблеми дошкільної педагогіки; актуальні проблеми дитячої психології; 
теорія та технологія валеологічної освіти; теорія та технологія розвитку 
дитячої творчості. Цикл психолого-педагогічної підготовки включає: 
психологія вищої школи; педагогіка вищої школи; організація і управління 
навчальним процесом у ВНЗі. Цикл спеціальної та науково-практичної 
підготовки містить курси "Дитяча психологія та методика її викладання; 
методика викладання дошкільної педагогіки; інформаційні технології в 
освіті; методика викладання курсу "Теорія і методика формування 
елементарних математичних уявлень"; теорія і методика викладання курсу 
"Основи природи з методикою ознайомлення дітей з природою"; методика 
викладання курсу "Теорія і методика розвитку української мови у дітей 
дошкільного віку"; організація і проведення досліджень у галузі 
дошкільного виховання тощо. 

Творчий колектив кафедри дошкільної педагогіки завершує 
розробку освітньо - кваліфікаційних характеристик для рівнів   ступеневої 
підготовки бакалавр, спеціаліст, магістр. Створено навчальні програми для 
викладання фахових дисциплін. Програми магістерського рівня суттєво 
відрізняються від програм підготовки спеціаліста. 

Потреба ступеневої підготовки фахівців за напрямком "Педагогічна 
освіта" зумовила порівняльний аналіз навчальних планів, а також програм з 
дисципліни "Дошкільна педагогіка" для спеціалістів і магістрів. 
Встановлено, розроблено, висвітлено основні положення нової програми з 
дисципліни "Методика викладання дошкільної педагогіки" для магістрів 
спеціальності "Дошкільна педагогіка". Освітньо-кваліфікаційний рівень 
8.010101 - магістр педагогічної освіти. 

Розглянемо це на прикладі програми профілюючої фахової 
дисципліни "Дошкільна педагогіка". Розроблена викладачами кафедри Л. В. 
Артемовою, К. В. Назаренко, І. С. Дьоміною програма "Дошкільна 
педагогіка" МО України, Київ, 1996 року передбачає підготовку спеціаліста 
для роботи в дошкільних навчальних закладах вихователем з дітьми та 
керівництва цим процесом як методист і завідувач. 

Програму Л. В.Артемової "Методика викладання дошкільної 
педагогіки" розраховано на підготовку фахівців вищого освітньо-
кваліфікаційного рівня - магістрів. Випускники магістратури мають бути 
готові: 

—до роботи асистента, викладача вищого навчального закладу; 
—до проведення власної наукової роботи та до керівництва науково-

дослідною роботою студентів, зокрема, до написання ними курсових робіт; 
—до організаційно-управлінської діяльності в дошкільних 

навчальних закладах і в різних ланках системи дошкільної освіти. 
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Курс "Методика викладання дошкільної педагогіки" (далі МВДП) 
має підготувати магістрів до викладання провідної фахової дисципліни 
"Дошкільна педагогіка". Цей предмет студенти вивчали в теоретичному, 
методичному й практичному аспектах на рівні спеціаліста. Зміст і методи 
даної навчальної дисципліни їм відомі. 

У магістратурі вони мають змінити звичний статус студента на 
статус майбутнього викладача і з'ясувати, як доцільно навчати цієї 
дисципліни своїх майбутніх студентів. 

Основні завдання курсу: 
—поглиблення знань з дошкільної педагогіки на основі вивчення 

першоджерел; 
—набування вміння планувати курс "Дошкільна педагогіка" за 

відповідною типовою програмою для ВНЗів; 
—розвиток уміння викладати різні теми даного предмета з 

допомогою адекватних форм і методів вузівської роботи, зокрема 
інтерактивних методів; 

—практичне опанування провідними видами робіт зі студентами, в 
основі яких — зміст курсу "Дошкільна педагогіка" та форми й методи 
співпраці викладача й студента, магістра; 

— підготовка до магістерської практики у ВНЗі з даної    дис-
ципліни; 

— формування відповідального ставлення до ролі     викладача 
ВНЗу, прагнення поповнювати свої знання, підвищувати професійну 
майстерність, уміння навчати студентів на рівні сучасності, зокрема 
особистістно орієнтованого підходу до студента чи дитини. 

Вивчення курсу здійснюється так, щоб студенти магістратури 
опанували як зміст, так і форми, методи, прийоми його викладання в процесі 
власного навчання. За навчальним планом на цю дисципліну відведено два 
кредити — 108 годин. 

Розподіл годин курсу "Методика викладання дошкільної 
педагогіки" 
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Вступ. Освітньо-кваліфікаційний 
рівень -магістр педагогічної 
освіти 
Предмет, мета, завдання курсу 

"Методика викладання 
дошкільної педагогіки" 
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Історія становлення і розвитку 
вищої школи та освіти України 
Викладач і викладання для 
дорослих 
Специфіка навчання дорослих у 
вищому навчальному закладі 
Навчальний план і навчальна 
програма предмета "Дошкільна 
педагогіка" 

 

. 
Форми організації 

роботи студентів з вивчення 
предмета "Дошкільна педагогіка" 
у ВНЗі 

0 

. 
Методи викладання 

студентами предмета "Дошкільна 
педагогіка" 

0 

. 
Планування та 

організація самостійної роботи 
студентів з предмета "Дошкільна 
педагогіка" 

0. 
Зміст і організація 

практики 
студентів 
у дошкільному закладі 

освіти 

2 

1. 
Зміст і організація 

науково-дослідної роботи 
студентів з предмета "Дошкільна 
педагогіка" 

2. 
Контроль і оцінка знань 

та умінь студентів 

3. 
Поглиблене вивчення 

предмета "Дошкільна педагогіка" 
як провідного фахового курсу 

4. 
Виховна робота зі 

студентами 

Всього годин 
8 0 2 0 0 08 

 
Розглянемо план програми за темами даного курсу.  
1. Тема: Вступ. Освітньо-кваліфікаційний рівень 8.010101 — 

магістр педагогічної освіти. 
Ступенева підготовка фахівця зі спеціальності "Дошкільне 
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виховання". 
Кваліфікаційні характеристики магістра педагогічної освіти. 

Навчальні плани спеціальності "Дошкільне виховання" освітньо-
кваліфікаційного рівня 8.010101 — магістр педагогічної освіти. 

 
 
 
Навчальні програми для підготовки магістрів спеціальності 

"Дошкільне виховання". 
2. Тема: Предмет, мета, завдання вивчення курсу "Методика     

викладання дошкільної педагогіки". 
Предмет курсу МВДП. Мета курсу     МВДП. Навчальні завдання 

курсу М ВД П. 
3. Тема: Історія становлення і розвитку вищої школи й освіти в 

Україні. 
Витоки вищої освіти в часи України-Русі (IX — XI ст.). Українські 

вищі навчальні заклади (XVI - XVIII ст.). Вища школа в Україні в умовах 
царської Росії (XVIII — XIX ст.). 

Вища школа й освіта в часи Української Народної Республіки. 
Особливості вищої освіти в Україні періоду СРСР (1917 — 1990 рр.). 

Українська вища школа в зарубіжних країнах. Розвиток вищої 
школи й освіти в умовах незалежної України. Підготовка фахівців 
дошкільного профілю вищої кваліфікації в історії освіти. 

4. Тема: Викладач і викладання для дорослих. 
Стилі і філософія викладачів. 
Підготовка викладача до занять. 

Планування часу роботи студентів магістратури в аудиторних 
умовах та в самостійному учінні. 

Врахування та створення умов проведення навчальних занять. 
5. Тема: Специфіка навчання дорослих у вищому     навчально-

му закладі. 
Мета і мотиви навчання дорослих. Особливості навчання дорослих. 
Навчання викладачами дорослих учнів — студентів магістратури. 
6. Тема: Навчальний план і навчальна програма дисципліни     

"Дошкільна педагогіка" для студентів 1—3-х курсів ВНЗу. 
Аналіз навчального плану з дисципліни "Дошкільна педагогіка". 
Принципи побудови програми. Структура програми. 
Аналіз змісту програми. 
Планування вивчення дисципліни "Дошкільна педагогіка" в роботі зі 

студентами 1—3-х курсів. Розподіл змісту програми за формами організації 
аудиторних занять: лекції, семінарські, практичні, колоквіуми, по точні 
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консультації. 
7. Тема: Форми організації роботи студентів з вивчення     

дисципліни "Дошкільна педагогіка" у ВНЗі. 
Лекційна форма роботи зі студентами. Самостійна робота студентів. 
Семінарське заняття як засіб поглиблення знань з дисципліни 

"Дошкільна педагогіка". 
Практичне заняття як спосіб набування практичних вмінь 

студентами магістратури. Колоквіум — співбесіда викладача зі студентами. 
Лабораторне заняття. 

Добір методів відповідно до форми організації роботи студентів з 
вивчення навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка". 

8. Тема: Методи викладання студентам дисципліни "Дошкільна      
педагогіка". 

Класифікація методів навчання студентів. Методи як засіб 
самореалізації викладача і студентів. Методи як джерело інформації: наочні, 
вербальні, практичні, інтерактивні, інші. 

Методи, які обумовлюють навчально-пізнавальну діяльність 
студентів. 

Методи як шлях організації впорядкованої навчальної діяльності 
студентів. 

Добір методів відповідно до змісту тем дисципліни "Дошкільна 
педагогіка". 

9. Тема: Планування та організація самостійної роботи з     
дисципліни "Дошкільна педагогіка". 

Роль самостійної роботи студентів в опануванні змістом 
дошкільної педагогіки. 
Норми, зміст, планування самостійної роботи студентів у 
позаурочний час. 
Форми й методи організації самостійної роботи студентів 
на різних аудиторних заняттях. 
Організація самостійної роботи студентів з підготовки до різних 

форм занять: лекцій, семінарських, практичних, лабораторних, колоквіумів. 
10. Тема: Зміст і організація практики студентів у     дошкільно-

му навчальному закладі. 
Завдання з дошкільної педагогіки на різних видах педагогічної 

практики студентів. 
Організація вивчення студентами навчально-виховного процесу та 

планів роботи вихователя, іншої документації в різних вікових групах 
дошкільного навчального закладу. Підготовка зі студентами розробок 
занять, ігор, режимних процесів тощо для роботи з дітьми певних вікових 
груп. Використання змісту курсу "Дошкільна педагогіка" на практиці в 
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педагогічному училищі, коледжі. Місце та роль знань і вмінь з дошкільної 
педагогіки в інспекторсько-методичній практиці. 

Роль викладача як організатора й методиста в проведенні практики 
студентів у дошкільних навчальних закладах, в         педколеджі, в органах 
народної освіти. 

11. Тема: Зміст і організація науково-дослідної роботи студентів з 
дисципліни "Дошкільна педагогіка". 

Види науково-дослідної роботи студентів. Визначення й 
формулювання тем курсових і дипломних робіт студентів. 

Складання плану курсових, дипломних робіт. Орієнтація студентів 
на основну і додаткову літературу за темою курсової, дипломної роботи. 
Консультативна допомога викладача на різних етапах дослідження. 
Підготовка зі студентами наукових доповідей, виступів. 

12. Тема:    Контроль і оцінка знань та умінь студентів. 
Форми контролю знань та умінь студентів. 

Критерії, показники успішності студентів та їхньої фахової 
підготовленості. 
Самооцінка студентів. 
Індивідуальний підхід в оцінюванні знань та вмінь студентів. 
13. Тема:   Поглиблене вивчення предмета "Дошкільна      

педагогіка" як провідного фахового курсу. 
Спецкурси і спецсемінари з різних тем предмета. Організація роботи 

студентів у гуртках за змістом предмета. 
Участь студентів у дискусіях, конкурсах, олімпіадах та інших 
формах презентації фахової підготовленості. 
14. Тема:    Виховна робота зі студентами. 
Професійне виховання студентів на матеріалі дисципліни 
"Дошкільна педагогіка". 
Виховання культури праці студентів під час різних форм 
занять. 
Виховання особистості студента, майбутнього вихователя 
дітей, випускника ВНЗу. 
Планування та організація роботи куратора академічної групи. 
Розгляньмо на прикладі двох тем, як реалізовано цей план у 

навчальній програмі дисципліни "Методика викладання дошкільної 
педагогіки для магістрів" спеціальності "Дошкільна педагогіка" 8.010101 — 
магістр педагогічної освіти. 

Першу тему ми подаємо як вступну для усвідомлення студентами 
магістратури місця магістратури в ступеневій підготовці та ролі цього етапу 
навчання у власній освіті. 

1. Тема: Вступ. Освітньо-кваліфікаційний рівень 8.010101 — 
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магістр педагогічної освіти. 
1. Ступенева підготовка фахівців зі спеціальності "Дошкільне 

виховання ". Відмінності освітньо-кваліфікаційних характеристик та посад 
за професійними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 
магістр. Вищі навчальні заклади з правом підготовки фахівців за різними 
професійними рівнями. Подвійні спеціальності та спеціалізації. 

2. Кваліфікаційна характеристика магістра педагогічної освіти. 
Основні професійні функції магістра: викладацька й наукова діяльність, 
організаційно – управлінська діяльність. Специфічні особливості та 
взаємозв'язок цих функцій. 

3. Навчальні плани спеціальності "Дошкільне виховання "освітньо-
кваліфікаційного рівня 8.010101 магістр педагогічної освіти. Блоки 
навчальних дисциплін: Гуманітарна та соціально-економічна підготовка. 
Фундаментальна підготовка.   Психолого-педагогічна підготовка. 
Спеціальна та науково-практична підготовка. Дисципліни фахової 
підготовки як провідні в плані. 

4. Навчальні програми для підготовки магістрів спеціальності 
"Дошкільне виховання " освітньо-кваліфікаційного рівня 8.01.01.01 

магістр педагогічної освіти. Навчальні програми з фахових дис-
циплін. Наукові засади, мета, завдання, принципи їх побудови. 

Специфіка програми підготовки магістра на відміну від програми 
бакалавра чи спеціаліста. 

Форми, методи і прийоми співпраці викладача і студента Лекція 
(2 год.) 

1.1. Огляд принципових ознак освітньо – кваліфікаційних 
характеристик фахівців різного рівня кваліфікації. 

Емоційна розминка — знайомство «Хто який ВНЗ закінчив?» 
Порівняльний аналіз вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, 
їх відповідність до підготовки фахівців різного рівня. 

Аналіз номенклатури посад відповідно до освітньо-кваліфікаційного 
рівня фахової підготовленості. 

1.2. Аналіз і коментар основних напрямків майбутньої     діяль-
ності магістра в навчальних закладах вищої освіти різних рівнів 
акредитації. 

Характеристика наукової діяльності як засобу зростання наукового 
та викладацького рівня. 

Розгляд діяльності викладача як засобу використання результатів 
наукової діяльності. 

Фізкультхвилинка. 
1.3. Презентація і аналіз навчальних планів підготовки магістрів 

зі стартових рівнів "бакалавр "та "спеціаліст". 
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Порівняльна характеристика блоків навчальних дисциплін. Зміст і 
обсяг навчальних дисциплін як основа підготовки фахівця вищого рівня. 

Демонстрація навчального плану з допомогою проектора. 
1.4. Огляд і коротка характеристика навчальних програм з 

фахових дисциплін. 
Порівняння програм ідентичних фахових дисциплін для бакалавра, 

спеціаліста, магістра. 
Самостійна робота студентів 
1.1. Вивчення освітньо-кваліфікаційних характеристик 

фахівців різних рівнів підготовки. 
Аналіз рекомендованих літературних джерел. Пошуки додаткової 

літератури. Доповнення списку викладача. 
Створення моделі ступеневої підготовки фахівця дошкільного 

профілю. 
1.2. Вивчення літератури. 
З'ясування особливостей підготовки за напрямками: наукова та 

викладацька діяльність, організаційно-управлінська діяльність. Розробка 
відповідних професіограм.  

 

1.3. Індивідуальне ознайомлення з навчальними планами підготовки 
магістрів. Власні висновки магістрантів про доцільність планів та 
пропозиції щодо їх вдосконалення. 

1.4. Вивчення та аналіз навчальних програм. Оцінка відповідності 
програм сподіванням і потребам майбутніх магістрів. 

Рекомендована література 
1. Державна національна програма "Освіта: Україна XXI століття". - 

К., 1994. -61с. 
2. Закон України. Про внесення змін і доповнень до закону 

Української РСР "Про освіту". К., 1996. - Статті 42,43,44,45, 46,47, 50,51, 52, 
53,54,55,56,57. С. 21-31. 

3. Концепція педагогічної освіти (проект).-К., 1988.- 19с. 
4. Алексюк A.M. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - 

К., Либідь, 1998. - С. 237 - 285. 
 

5. Артемова Л. В., Косенко Ю. М. Модель ступеневої підготовки 
фахівця дошкільної освіти у вищих навчальних закладах. Міжнародна 
науково-теоретична конференція "Психолого-педагогічні проблеми 
підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства". — 
Київ: 18—19 жовтня 2000 р. 

6. Перспектива развития системы непрерывного образования / 
Подред. Б. С. Гершунского. - М: Педагогика, 1990. -224с. 

Звертаю увагу в наведеному й подальшому прикладі на передбачену 
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програмою реалізацію співпраці викладача з магістрантами за допомогою 
інтерактивних методів, які застосовуються під час усіх форм занять як в 
аудиторних умовах, так і поза ними. Самостійну роботу студентів ми 
розглядаємо як суттєвий етап переходу від здобування знань під час лекції 
до набування певних практичних умінь на семінарських, практичних, 
лабораторних заняттях. 

Співпраця викладача з студентами магістратури основана на 
особистісно - орієнтованому підході до них і на інтерактивних методах 
навчання та є школою відпрацювання практичних вмінь для майбутньої 
викладацької роботи зі студентами. 

5. Тема. Специфіка навчання дорослих у вищому навчальному 
закладі. 
5.1. Мета і мотиви навчання дорослих. Життєві завдання й 

прагматична мета навчання дорослих. Актуальність навчання в певні 
періоди життя людини. Теоретичні сучасні, історичні знання, аналітичні 
вміння. Навчальні уміння. Практичні ділові уміння, навички. 

Мотиви: життєві, ділові, особистісні. Самомотивація. Орієнтація на 
інших людей. 

5.2. Особливості навчання дорослих. Зорієнтованість на конкретні 
завдання майбутнього життя чи діяльності магістра, студента. Врахування 
рівня їхньої підготовленості та наявної в кожного картини світу. Адекватні 
цьому методи й теми навчання. Життєві приклади. Звертання до досвіду 
дорослих учнів і використання його. 

5.3. Навчання й учіння дорослих - студентів і магістрантів. Суб'єкт-
суб'єктна система навчання викладачем студента, майбутнього магістра. 
Викладач і магістрант як взаємодоповнюючі джерела знань, досвіду в 
навчальному процесі. Інтерактивні способи навчання. 

Постійний зворотний зв'язок. Врахування змін навчального й 
життєвого досвіду дорослого учня. Застосування й перенесення знань у 
життєві ситуації. 

Форми, методи та прийоми співпраці викладача і студента Лекція (2 
год.) 

Емоційна розминка "Що я тут здобуду?". 
5.1. Методом "мозкового штурму" студенти магістратури    виз-

начають мету навчання дорослих. Записування цього в зошиті й на дошці. 
Спільно з викладачем ранжують, доповнюють та узагальнюють спільний 
доробок (5— 10 хв.). 

Визначення кожним власного мотиву вступу до магістратури. 
Бажаючі оприлюднюють їх. Аркуші із записами здають викладачеві для 
подальшої індивідуальної роботи з студентами магістратури. 

5.2. У викладі матеріалу викладачем практичне застосування 
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зі студентами магістратури особливостей навчання дорослих, яких 
маємо навчити. 

Питання для короткої письмової відповіді: конкретні завдання 
кожного по закінченні магістратури. 

Ознайомлення магістрантів з типовими та індивідуальними рівнями 
підготовленості їхніх майбутніх студентів. 

Аналіз та узагальнення відповідних життєвих прикладів і досвіду 
студентів магістратури. 

Фізкультхвилинка. 
5.3. Спроби разом визначити й порівняти поняття "навчання" 

викладачами дорослих та навчальна діяльність останніх. Спільне 
знаходження неясного в знахідках і постановка потреби подальшого пошуку 
в першоджерельній базі. 

Образне зображення лектором понять: викладач - студент і           
викладач - студент на дошці (плакатів, з допомогою кодоскопа). Самостійна 
робота студентів (2 год.) 

5.1. Вивчення літературних джерел. Доповнення на їх основі 
емпіричного доробку: а) мета; б) мотиви навчання дорослих. 
Письмова індивідуальна ієрархія мети і мотивів від     найсуттєвішого до 
найменш вагомого. 

Відновлення з вивчених уже курсів "Дошкільна педагогіка" та 
"Дитяча психологія" мети і мотивів навчання дітей дошкільного віку. 

5.2. Письмовий виклад очікувань студентів магістратури: а) від 
навчання в магістратурі; б) змін у своєму житті по закінченні     магіст-
ратури. 

Збір матеріалу та реферування з літературних джерел про особ-
ливості навчання дорослих. Доповнення ним уже відомого з лекції. 
Поповнення списку літератури. 

5.3. Пошуки студентами магістратури визначень понять     "на-
вчання" як суб'єктний процес в різних авторів. Порівняння на писаних на 
великому аркуші паперу понять. 

Спільне взаємодоповнення знахідок. Створення кожним образної 
моделі взаємозв'язку понять: навчання викладачем — навчання студента. 

Практичне заняття (2 год.) 
5.1. Порівняння мети і мотивів навчання дошкільнят,     сту-

дентів, майбутніх магістрів. 
Створення в малих групах для порівняння кольорових моделей 

зображення мети та мотивів навчання дітей і дорослих. 
5.2. Оприлюднення та взаємообмін додатково зібраними матеріалами 

про особливості навчання дорослих. 
5.3. Взаємодоповнення студентами магістратури власних знахідок 
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понять "навчання" викладачами дорослих. Спільне остаточне визначення 
цих понять. 

Рекомендована література: 
1. АлексюкА. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - 

К., Либідь, 1998. - С. 58-364. 
2. Артемова Л. В. Навчання й учіння магістрів. Міжнародна 

науково-теоретична конференція "Психолого-педагогічні    проблеми 
підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства". - Київ. 
-18-19 жовтня 2000 р. 

3. Борисюк С. О. Формування в учнів педагогічних училищ уміння 
навчати дитину вчитись (на матеріалі вивчення педагогічних дисциплін): 
Автореф. дис. канд. пед. наук. — К., 1994. — С. 18. 

4. Коротяєв Б. І., Грищин Є. О., Устенко О. А. Педагогіка вищої 
школи. — К., 1990. 

5. ПанькоЕ. А. Психология деятельности воспитателя детского сада. 
— Минск: Высшая школа, 1986. 

Розглянута програма служить підготовкою студентів магістратури 
до практики у ВНЗі, оскільки передбачає вправляння в таких методах, які 
застосовуватимуться надалі в роботі зі студентами. 

Уданий час програма пройшла дворічну апробацію в навчальному 
процесі, вдосконалюється і розвивається. 

In the paper the reguirements of stage training of the stass by speciality 
«Pedagogical education» is grounded. Comparative analyses of educational plans 
and curricula of speciality «Preschool pedagogic» for specialists and magisters 
ase considered. Fundamental tenets of neu curriculum for magisters of the branch 
«Methods of preschool pedagogical teaching» for magisters of speciality 
«Preschool pedagogy» og 8.010101 educational professional standard — 
Magister of pedagogical education are also dealt. 

Співпраця викладача з майбутніми магістрами під час 
лекції  з педагогічних дисциплін 

 
У сучасній ступеневій підготовці фахівців вища школа особливу 

увагу приділяє новому для України освітньо-кваліфікаційному рівню — 
магістр. У підготовці майбутнього викладача провідне місце мають посісти 
сучасні інтерактивні методи роботи зі студентами. Саме вони забезпечують 
демократичну співпрацю викладача із студентами магістратури, орієнтацію 
на їхні фахові потреби, інтереси, практичний досвід викладацької роботи ще 
під час аудиторних занять. Зокрема, потребує особливої уваги використання 
інтерактивних технологій під час лекцій з метою поліпшення сприймання їх 
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змісту студентами. Послідовність і приклади використання інтерактивних 
методик на лекції для майбутніх магістрів подано в статті. 

З метою підвищення професіоналізму та конкурентної спроможності 
фахівців вища школа України нині розробляє й опановує систему 
ступеневого навчання за кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, 
бакалавр, спеціаліст, магістр. Розробку стандартів освіти для фахівців 
дошкільного профілю МОН України доручило ряду ВНЗів. Розробники 
стандартів орієнтуються на визначення освітньо-кваліфікаційних 
характеристик майбутнього фахівця, в основі яких лежать професійні 
вміння. Ці характеристики у свою чергу слугують для створення освітньо - 
професійних програм нового покоління. 

Перший досвід розробки та апробації таких навчальних планів і 
програм кафедра дошкільної педагогіки вже має. Зокрема, кілька років 
слугує написана мною «Програма та інноваційні методи вивчення курсу 
"Методика викладання дошкільної педагогіки" для підготовки магістрів 
спеціальності "Дошкільна педагогіка" 8.010101 — магістр педагогічної 
освіти» [2]. 

Програму побудовано на засадах особистісно-орієнтованого підходу 
до студентів магістратури, активних форм співпраці з ними викладача. 
Кожне питання програми наскрізно проходить через усі форми аудиторних 
занять і самостійну роботу студентів магістратури, з добором відповідних 
до змісту інтерактивних методів його опанування у співпраці з викладачем. 
Така інтеграція змісту програми, форм і методів її реалізації слугує 
розв'язанню проблеми побудови викладу курсу, що водночас є для студентів 
магістратури школою набування викладацьких умінь під час усіх форм 
аудиторних занять і не лише готував би їх до магістерської практики в ролі 
викладача, а й формував певний стиль роботи з майбутніми студентами з 
орієнтацією на їхні фахові потреби, інтереси, запити. 

У сучасній практиці вищої школи серед аудиторних занять 
найбільше зберегла стереотипну форму лекція. Зазвичай на неї покладають 
найвагоміше навантаження щодо ознайомлення студентів магістратури з 
певним змістом теми. Виклад змісту найчастіше відбувається як переважний 
монолог викладача з мінімальною активізацією слухачів шляхом запитань. 
Отже, викладач орієнтується лише на увагу та пам'ять студентів. 

Дослідження з андрагогіки — науки, мистецтва навчання дорослих 
(МайклН оул з, 1980) засвідчують, що вони, які діти, потребують методів і 
прийомів роботи, адекватних їхній психології сприймання, мотивації 
здобуття фахових знань, умінь тощо (Еліас, 1979 р.; Хартрі, 1984р.; Прет, 
1984 р.) [9]. Навчання дорослих відзначається тим, що вони самі ставлять 
мету й обирають шляхи навчання, мають і використовують особистий 
досвід. Головне — вони прагнуть відразу застосувати отримані знання на 
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практиці. 
Соціальні ролі мають чимале значення в їхньому навчанні. Це 

суттєво відрізняє навчання студентів від навчання магістрів. Студенти 
наприкінці четвертого курсу складають іспит на ступінь бакалавра. Кращих 
з них зараховують до магістратури на п'ятий рік. Інші продовжують 
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Працюючи п'ятий 
рік з цими групами, усі викладачі відзначають їхнє різне ставлення до 
навчання. Очевидно, воно обумовлено, насамперед, статусом студента 
магістратури, а по-друге, його метою — навчитися бути викладачем. Навіть 
застосування в обох групах окремих однакових програм і методів з деяких 
навчальних дисциплін не змінює ставлення до навчання. Якщо студентів 
доводиться навчати, то майбутні магістри прагнуть учитися. 

Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури засвідчив, що теоретичні 
й методичні розробки для навчання магістрів з означеної вище спеціальності 
та з огляду на стандарти сучасної   ступеневої підготовки в Україні 
започатковано в колективі вказаної кафедри. 

Це визначило завдання наукового та методичного пошуку: 
— теоретично обґрунтувати доцільність розробленої програми для 

підготовки майбутніх викладачів з дошкільної педагогіки; 
— з'ясувати ефективність наскрізної структури програми, що 

обумовлює системне опанування її змісту під час усіх форм аудиторних 
занять і в самостійній роботі студентів магістрів; 

— практично перевірити й методично описати методи роботи з 
майбутніми магістрами, адекватні певним формам аудиторних занять і 
самостійній роботі, щодо доцільності їх використання для навчання 
майбутнього викладача. 

Розв'язання цих завдань ми ґрунтували на основних принципах, 
сформульованих Майклом Ноулзом (1980) стосовно дорослих учнів: 

1. Доросла людина — це незалежна самостійна особистість. 
2. Дорослі мають великий накопичений досвід, який можна 

використовувати як джерело знань. 
3. У дорослих людей сприйнятливість до знань прямо пов'язана з 

конкретним періодом їхнього життя, із зміною соціальних ролей. 
Дорослий учень вважає, що йому потрібні лише ті знання, які він 

може застосувати негайно [10]. 
Розглянемо, як вирішувались визначені вище завдання та 

враховувались принципи стосовно однієї з форм аудиторних занять — 
лекції. 

Для початку важливо було дізнатися, як сприймають цю традиційну 
форму роботи студенти в курсі «Вступ до спеціальності». У рамках теми 
«Адаптація студентів у ВНЗі» першокурсникам даю завдання для 
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самостійної роботи — з'ясувати стосовно самого себе, що допомагає, що 
заважає слухати лекцію. Ознайомившись з орієнтовними умовами й 
вимогами до роботи під час лекції, визначеними в навчальному посібнику 
Катерини Щербакової, студенти порівнюють їх із власними відчуттями, 
сприйманнями, досвідом, тобто практично застосовують щодо себе. Тому в 
їхніх письмових висновках знаходимо розмаїття індивідуальних варіантів 
типових труднощів, визначених у вказаному посібнику. Деякі з них 
залежать від викладача: 

 

Що мені допомагає слухати лекцію Що мені заважає слухати 
лекцію 

прагнення зацікавити студентів; байдужість до студентів; 
складний, нецікавий матеріал; 

насиченість лекції цікавою додатковою 
інформацією, прикладами; 

сухий і без прикладів виклад 
змісту педагогом; 

не перевантажувати студентів; перевантаження студентів; 

логічність і послідовність викладу 
матеріалу; 

хаотичність  і несистемати-
зованість викладу інформації; 

запис лекції у вигляді плану, окремих 
тез, конспекту, що сприяє більшій увазі 
та скон-центрованості студентів; 

відступи, що заважають ро-
зумінню лекції; 

створення   системи    скорочень,  
знаків,   повторів   студентів; 

 

подальший розгляд кожного пункту 
плану; 

 

практичне опрацювання матеріалу зі 
студентами; 

 

спрямування   на   подальшу роботу з 
книгою; 

 

надання     студентам     можливість   
розвитку   логічного мислення, тобто 
конспектування   змісту   лекції   само-
стійно    вдома    за    підручником; 

 

стимулювати до самостійного 
опрацювання матеріалу; 
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виразна манера викладання; невиразний, сухий, монотонний 
голос лектора; погана дикція 
викладача; 

приємна зовнішність викладача; одяг лектора, який відволікає 
увагу. 

 
 
 
Переважна більшість причин залежить від студентів: 
 

зосередження на темі лекції; коли займаєшся сторонніми 
справами; 

розподіл уваги: слухаю, 
розумію, записую; 

склади ість сприймання 
матеріалу; 

зосереджений на викладачеві 
погляд; 

упередженість, неправдива 
власна установка щодо 
лектора; 

добре самопочуття; стан здоров'я, біль, погане 
самопочуття, дискомфорт; 

 мій занепокоєний стан: 
 моральні чи особисті проб-

леми; 
коли я маю гарний настрій, 
тодій хочеться слухати лек-
цію; 

поганий настрій, злість, бай-
дужість; 

 якісь свої думки, напруження, 
сонливість, лінь, збудженість; 

вибір правильної постави 
тіла, зручна поза; 

коли моє тіло розслаблюється, 
то й мозок не працює; 

тиша, свіже повітря в ауди-
торії; 

заважає сторонній шум (на 
вулиці), гамір в аудиторії, 
умови в аудиторії - жарко, 
душно, холодно. 

 
Інтерес до певного предмета Послаблений чи відсутній інтерес 
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якщо мені дуже подобається 
предмет, я його уважно 
слухаю й легко все 
запам'ятовую; 
прагнення    пізнати     щось 
нове; 
усвідомлення, переконаність, 
що   це   важливо   і   цікаво 
знати; 

якщо мені предмет нецікавий, тоді 
важко його сприймати; 
перевантаження,перевтомленють; 
проблеми в навчанні; 

 
Проілюструємо окремими прикладами ці узагальнені типові 

причини. Студенти очікують більшого від окремих викладачів. Але 
водночас критично оцінюють і власні причини, які заважають слухати 
лекцію. 

«Мені іноді важко сприймати те, що каже викладач, на 3-й, 4-й парі. 
Студенти стомлюються. Мені здається, що багато залежить від того, як 
викладач проводить лекцію: чи монотонно читає матеріал, чи може навести 
яскраві приклади, зацікавити студентів, іноді пожартувати» (Христина М.). 

«Мені дуже цікаво слухати лекцію, якщо лектор читає її гарно, із 
захоплюючими прикладами з життя. А якщо він на парі відчитав 
одноманітно — це не захоплює студента предметом. Якщо предмет цікавий 
і водночас дуже швидко читають лекцію, ти не встигаєш зосередитися» 
(Христина А.). 

«Мені заважають слухати лекцію мої асоціації з деякими 
предметами. Наприклад, якщо я слухаю лекцію і почую те, що зацікавить, то 
починаю думати про це і забуваю на деякий час, що треба слухати лекцію. А 
коли схаменуся, то може виявитись, що я пропустила найголовніше. Але це 
буває дуже рідко. Головне, що мені заважає слухати лекцію, це коли 
викладач нецікаво і монотонно її читає» (Юлія Б.). 

«Науково доведено, що людина може зосередитись на одній темі не 
більше 15 хв. Після цього вона неодмінно відволікається на щось стороннє. 
Протягом пари хтось зі студентів задає запитання або щось розповідає. Це 
одночасно відволікає тебе від лекції. Окрім всього, потрібно ще подумати, 
як розрахувати свій час так, щоб встигнути зайти в бібліотеку, до магазину, 
пообідати, а потім ще й підготуватись до наступних практичних робіт. Іноді 
лекція буває просто нецікавою. Тоді не потрібно шукати причин, щоб не 
слухати» (Олександра Б.). 

«Заважають мені слухати лекцію мої думки про те, що, крім 
практичних завдань з цієї лекції, у мене ще є багато роботи: адже нам дають 
домашнє завдання не тільки зі «Вступу до спеціальності», але й з інших, не 
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менш важливих предметів. Я думаю також про те, в який читальний зал 
треба піти, щоб знайти потрібну книгу. Чимало клопотів завдають і обов'яз-
кові додаткові заняття з фізичної культури. На лекції з деяких предметів у 
мене не працює пам'ять, оскільки я просто не можу виділити основну думку 
в розповіді викладача: він щось каже, та що — по суті неясно. Мовби нічого 
не казав. Тобто лекції просто немає» (Олена К.). 

«По-перше, мені заважає голод, який проявляється на парі другій-
третій. Але це можна виправити тим, що в сумці завжди знайдеться якийсь 
бутерброд. Та найголовнішою проблемою є стомленість. Вона виявляється 
тоді, коли предмет мені не дуже подобається, і я починаю втрачати до нього 
інтерес. Але все ж таки я намагаюсь брати волю в кулак і примушую себе 
уважно слухати. І ще мені іноді заважає сонливість, бо дорога дальня і я 
рано встаю. Та все ж я намагаюсь переборювати примхи свого організму» 
(Неллі К.).  

«Як на мене, то для сприймання матеріалу потрібна тиша. Якщо 
кожен щось казатиме, то студенту, який хоче почути і зрозуміти викладача, 
буде важко слухати лекцію. Що саме мені заважає я не можу сказати, бо 
кожну лекцію я сприймаю однаково. І знову ж таки, якщо лекція нецікава, 
то слухати, а тим більше сприймати її, мені буде важко. 

Казати, що я ідеальна і мені нічого не заважає, не можу. Іноді буває, 
що через особисті справи чи сварку з батьками я неспроможна слухати 
лекції. Бо університет не потойбічний світ, де можна забути про наболіле. Я 
розумію, що коли я вже на лекції, то мені не потрібно вирішувати якісь 
справи, слід зачекати перерви чи закінчення занять. Але якщо в мене 
серйозні проблеми, то навіть навчання не зможе відволікати мене. А так я 
цілком сприймаю всі лекції, і мені все одно, заважає хтось чи ні» (Люба Є.). 

Як зазначають самі студенти, причин дуже багато. У різний час, в 
інших викладачів на лекціях заважає щось інше. Названі причини — це 
лише частина з тих, на які вказують студенти. Багато чого, з названого, 
буває рідко і не варте особливої уваги. 

Як засвідчує порівняльна таблиця, деякі студенти досить серйозно 
визначили, що їм допомагає слухати лекцію, сприймати й опановувати її 
зміст. Майже кожне позитивне твердження має антипод — об'єктивний чи 
суб'єктивний недолік. Проілюструємо їх окремими прикладами. 

«Мені ефективно працювати на лекції тоді, коли, по-перше, сама 
лекція побудована в такій формі, яка не лише не перевантажує студентів, 
але й зацікавлює їх і спонукає до пошуку нових матеріалів з даної теми, до 
самостійного опрацювання їх. Лекція повинна бути насичена прикладами, 
цікавою додатковою інформацією. По-друге, лекція, на мою думку, має 
містити деякий час для практичного опрацювання вивченого матеріалу у 
формі спілкування викладача і студентів. Адже, як відомо, матеріал най-
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краще запам'ятовується на практиці, на конкретних прикладах» (Алла А.). 
«Потрібно не тільки сприймати на лекції інформацію від викладача, 

а й працювати з книгою. Викладач лише каже, що законспектувати; де, на 
якій сторінці» (Тетяна П.). 

«Співвідношення пунктів плану лекції з там, про що розповідає 
викладач, дає змогу студентам виділити головне, фіксувати увагу на ньому, 
а це сприяє більш свідомому сприйняттю» (Христина А). 

 «Для мене доцільно конспектувати лекцію. Але для того, щоб я 
якнайкраще запам'ятовувала, мені потрібні приклади того чи іншого явища. 
Тоді я знатиму не тільки теоретичний матеріал, але й те, як його потрібно 
застосовувати на практиці. 

Якщо викладач читатиме лекцію лише за конспектом, то я не зможу 
належно опрацювати її. Він повинен подати лекцію так, щоб студентові 
було цікаво. Тоді це буде ефективніше для   запам'ятовування даного 
матеріалу. 

Як на мене, то мені краще скорочувати слова на лекції, тоді я 
запам'ятовую не лише записане, а й те, що розповів викладач. 

Для мене ще має значення те, як оформлено мій конспект. Коли я на 
лекції підкреслюю чи виділяю найголовніше, то при вивченні матеріалу 
ліпше запам'ятовую написане. А взагалі ефективніше працювати на лекції 
тоді, коли викладача цікаво   слухати» (Любов Є.). 

Оцінки та самооцінки, їх мотивація студентами засвідчує їх певну 
зрілість та прагнення до самореалізації вже під час лекції. Цей фактичний 
матеріал підтверджується психологічними дослідженнями. Зокрема, 
зажиттєвими циклами, визначеними   Еріксоном, студентів відносимо до 
«сьомої фази—дорослості, здобутком якої є творча діяльність і супутнє 
почуття продуктивності» [9,10]. Нереалізація цього потенціалу 
«проявляється почуттям стагнації (застою)» [там же]. Щоб задовольнити 
актуальні потреби, типові для цього життєвого періоду студентів, та не 
допустити розчарувань, ми зважили на з'ясовані в них потреби та труднощі. 
Теорія й досвід підтвердили, що варто змінити підхід до побудови лекції, 
виробити новий стиль викладу матеріалу, щоб співпрацювати з 
магістрантами, створити можливості для їх творчої самореалізації. 

Самі по собі нові порівняно зі школою форми навчання (лекції, 
семінари, практичні, лабораторні) викликають певні труднощі у студентів на 
початку навчання у ВНЗі. Це слід брати до уваги як викладачам, так і 
студентам магістратури. 

Суб'єктивні труднощі студентів, які, на перший погляд, залежать від 
них самих, насправді може пом'якшити або й зовсім зняти викладач. 

Наприклад, згадаймо: «Коли я маю гарний настрій, тоді й хочеться 
слухати лекцію». Вважаю, що саме насамперед викладач має подбати про 



 154 

добрий настрій студентів, а заодно і власний. Для цього є чимало способів. 
Почнемо з того, як викладач входить в аудиторію — бадьоро, 

енергійно, виявляючи задоволення зустріччю з майбутніми магістрами. Це 
мимохіть спонукає їх легко й охоче підвестися для привітання. Тих, хто ще 
не перейнявся таким настроєм з першого разу, можна підняти безболісним 
жартом. Такі способи, характерні для певного викладача, щоразу 
спонукають все більше студентів магістратури до відповідного способу 
зустрічі з ним, що врешті стає звичним для кожного. 

Наступний стимул настрою — вітання. Обов'язкова привітна 
відкрита усмішка. Більшість студентів магістратури віддзеркалюють її, 
усміхаючись у відповідь. Пам'ятаємо, що це відомий психотерапевтичний 
прийом поліпшення власного настрою та настрою інших. До речі, Дейл 
Карнегі вважає усмішку кроком до особистого й ділового успіху, оскільки 
вона відкриває серця й душі співрозмовників [8]. 

Врешті, вітання діловим, демократичним тоном як з партнерами, які 
зібралися для співпраці. Можливі коментарі: «Доброго ранку. Чи для всіх 
він був добрим?», «Доброго дня. А день і справді сонячний» або «День 
похмурий, але у нас в аудиторії затишно», «Доброго здоров'я. Чи всі добре 
почувають себе?». Варіантів безліч. Важливо бачити у всьому щось хороше, 
позитивне і цим настроїти інших на подібне сприйняття довкілля. Якщо в 
аудиторії є відповідні можливості, добре за кілька хвилин до заняття 
ввімкнути легку, приємну музику. Отже, сподіваюсь, хороший настрій 
започатковано. 

Важливо створити діловий настрій. Для цього кожне заняття 
розпочинаємо емоційною розминкою, яка за змістом відкриває тему. 
Наприклад, до вступної 1 –ї теми програми «Завдання підготовки та 
характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010101 — магістр 
педагогічної освіти» емоційна розминка перед лекцією — «Знайомство — 
хто ми?»; до 3-ї теми «Історія становлення і розвитку вищої школи і освіти в 
Україні» перед лекцією емоційна розминка — «Історичний календар»; до 4-ї 
теми «Вимоги до викладача і особливості викладання для дорослих» 
емоційна розминка — «Я майбутній викладач»; до 5-ї теми «Специфіка на-
вчання дорослих у вищому навчальному закладі» емоційна розминка - «Що 
я тут здобуду?»; до 7-ї теми «Форми організації роботи студентів з вивчення 
дисципліни "Дошкільна педагогіка" у ВНЗі» емоційна розминка — «Угадай 
мою форму заняття». Самі назви емоційних розминок підказують, як їх 
організовувати. До речі, кожен викладач робить це по-своєму. 

Для прикладу розглянемо варіант організації розминки з 7-ї теми, з 
якої у даній статті розглядаємо лекцію як одну з форм аудиторних занять. 
Заздалегідь готую картки з назвами форми заняття: лекція, семінар, 
практичне, колоквіум, лабораторне, самостійна робота тощо за кількістю 
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студентів магістратури. Можливі ідентичні завдання. Після вітання називаю 
тему заняття та пропоную почати його з емоційної розминки «Угадай мою 
форму заняття». Пропоную майбутнім магістрам на вибір взяти картку і 
послухати завдання: обрану на картці форму заняття: а) намалювати, 
описати (але не називати), б) продумати, як зобразити пантомімою. За 
власним бажанням чи запрошенням викладача студент магістратури 
презентує свою «розробку» форми заняття, інші вгадують, яка це форма. 
Одну й ту ж форму заняття різні студенти магістратури зображають по-
різному. Найбільший інтерес викликають пантоміми. Вони ж, до речі, 
сприяють розкутості майбутніх магістрів, що важливо для майбутнього 
викладача. Іноді шаржовані зображення висвітлюють смішні способи 
поведінки викладача чи студентів на лекції або в іншій формі заняття. Отже, 
розминка забезпечила гарний настрій і водночас послужила вступом до 
роботи з теми. 

До співпраці з викладачем залучає студентів магістратури про-
позиція взяти участь у складанні плану з теми лекції. Цим я звертаюсь до 
їхнього попереднього досвіду як студентів, які вже чимало прослухали 
лекцій згідно з планом, складеним викладачем. Тему записано на дошці. 
Методом мозкового штурму студенти магістратури формулюють до неї 
питання плану. Один з них пише всі питання на дошці чи великому аркуші. 
Коли всі міркування записано, пропоную майбутнім магістрам обрати лише 
ті з них, які допоможуть розкрити дану тему. Інші, за спільною згодою, 
вилучаємо. Урешті свої пропозиції дає викладач: доповнює план потрібними 
питаннями, об'єднує інші, вилучає несуттєві або ті, які дублюються. 

Щоб зробити зміст лекції актуальним для студентів магістратури, 
звертаюсь до їхнього безпосереднього досвіду в ролі нещодавніх студентів і 
нинішніх студентів магістратури із уже зазначеними вище запитаннями: що 
допомагає і що заважає слухати лекцію? Найкраще дати дві-три хвилини 
для запису відповідей із трьох-шести тверджень. Вибірково кілька осіб 
оприлюднюєш, не повторюючи одне одного. Потім записи збираю для 
остаточного вивчення, узагальнення, врахування в подальшій роботі. 
Студенти магістратури переконуються, що підчас лекцій не допустили вже 
відомих їм та інших перешкод. Як майбутнім викладачам їм необхідно 
забезпечити всі ті умови й засоби, які допомагають слухати лекцію та 
сприймати її зміст. До певної міри прикладом має послужити проведення 
лекції мною, щоб виправдати очікування майбутніх магістрів. 

Передусім подбала про усунення всіх зовнішніх перешкод: ще до 
початку заняття разом ми провітрили аудиторію, подбали, щоб у ній було 
достатньо світла. В ході лекції не допускаю зайвих розмов ні своїх, ні між 
студентами магістратури. Мій одяг та зачіска ділові й сучасні, відповідають 
віку, зручні, без зайвих прикрас. Тон викладу бадьорий, діловий, 
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партнерський, але не панібратський. Зміст лекції систематизовано в 
логічній послідовності розкриття теми. Отже, все, що від мене залежало, 
сподіваюсь, не відволікає магістрантів. 

Але їхні особисті, моральні, нагальні проблеми, психічний і 
фізичний стан так легко не усунеш. Отож сподіваюся, що зменшити 
відволікання на них мені вдасться під час лекції. Спробую протиставити 
негативним суб'єктивним чинникам впливу адекватні позитивні так, як їх 
протиставлено у вищенаведеній таблиці. 

Щоб зацікавити студентів магістратури змістом теми, я  
мотивовано висвітлювала кожне її побажання. Зокрема довела, що лекція є 
початковою формою співпраці викладача зі студентами над кожною темою. 
Саме на лекції викладач висвітлює невідомі питання, орієнтує на їх 
подальше вивчення в інших формах роботи. Тому зосередженість саме на 
змісті лекції дає змогу легко орієнтуватися в самостійній роботі як у 
наступному етапі вивчення матеріалу. 

Подальше питання — відбір змісту лекції з програми навчальної 
дисципліни я ілюструвала прикладами за програмою. Залучала студентів 
магістратури порівнювати положення програми, щоб обрати тему лекції, а 
надалі її спланувати. Зазначала, що така робота за програмою буде одним із 
завдань їхньої подальшої самостійної роботи. Така установка мобілізувала 
увагу майбутніх магістрів, викликала в них запитання щодо роботи за 
програмою. 

Перш ніж з наступного питання теми пояснити студентам маг-
істратури типові методи роботи на лекції, запитую, про які з них вони 
дізнались, будучи ще студентами. їх відповіді, безперечно, не вичерпують 
питання. Так створюю в них актуальну потребу дізнатися про це. 
Задовольняю її, називаючи основні методи проведення лекцій: монолог, 
полілог, діалог, взаємні запитання, цитування, ілюстрації, демонстрації, 
нетривалі самостійні індивідуальні та групові роботи над завданнями, 
проблемні ситуації тощо. Далі орієнтую їх на подальшу практичну роботу 
над однією з тем з використанням цих методів при підготовці до 
магістерської практики. Це актуалізує наступну навчальну потребу та 
забезпечує активне сприймання змісту лекції. 

Потім спільно обговорюємо структуру лекції — її вступну, основну 
та заключну частину. 

Після двох-трьох питань лекції — обов'язкова   фізкультхвилинка. 
На першому занятті я проводжу її сама, викликаючи деякий подив 
майбутніх магістрів. На кожне наступне заняття даю окремим з них 
завдання підготувати фізкультхвилинку. Вони врешті звикають до цього і до 
того ж навчаються проводити її як майбутні викладачі. 

У результаті розглянутого фрагмента дослідження підтвердилися 
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міркування фахівців з андрагогіки та мої спостереження щодо важливості й 
необхідності врахування специфіки навчання дорослих—студентів 
магістратури. 

Вивчення сприймання ними навчальних дисциплін викладачів, 
організації та методів проведення лекції переконало, що в практиці 
вузівської роботи ще недостатньо застосовуються відомі методи активного 
включення студента в процес опанування змістом лекції. Навіть необізнані 
першокурсники інтуїтивно відчувають нестачу пізнавального й емоційного 
контакту з викладачем, зазначають помітний вплив цього на сприймання 
ними матеріалу. 

Розглянутий набір і послідовність використання під час лекції 
інтерактивних методів, запропоновані відповідно до інтересів, потреб, 
запитів студентів, служать підготовці студентів магістратури до творчої 
роботи з ними як з майбутніми викладачами. 

Наведені інтерактивні методи та прийоми забезпечують їх активну 
співпрацю з викладачем, формують у них практичний досвід такої 
педагогічної діяльності, позитивне ставлення до неї та усвідомлення її 
доцільності. 

Поєднання теоретичної підготовки студентів магістратури з 
формуванням досвіду практичної викладацької роботи на основі опанування 
сучасними інтерактивними технологіями забезпечує досить високий рівень 
професійної компетентності (знання, уміння, навички), особистої 
впевненості, контактності, позитивного емоційного настрою, розкутості. 
Усе це врешті підвищує професіоналізм і конкурентоспроможність 
випускників. 

In the present staged educational system of training experts at the 
universities a special attention is paid to the master's degree holders as to the new 
educational and qualification level in Ukraine. The contemporary interactive 
methods of work with students much time have to occupy a great place in the 
training of teachers to be. It is these methods that provide democratic co-operation 
between teachers and master's degree students help them focus on specialized 
requirements and interests, ensure practical experience of teacher; work obtained 
in university classes. In particular a special attention should be paid to the use of 
interactive technology to improve the perception of lesson content by students. 
The examples of the use of interactive methods during lectures for master's degree 
students are given in the paper. 
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Навчання майбутніх магістрів керувати практикою  
студентів за програмою та інтерактивними методами 
викладання дошкільної педагогіки 
 

Першим досвідом, який започатковано на кафедрі дошкільної 
педагогіки НПУ ім. М. П. Драгоманова в новій справі підготовки магістрів, 
цікавляться чимало ВНЗів. Викладачі кафедри дошкільної педагогіки свого 
часу розробили навчальний план. До плану підготовлено пакет навчальних 
програм з фахових предметів. Особливістю цих програм є їх спрямованість 
на співпрацю зі студентами магістратури. У процесі вивчення будь-якого 
курсу вони практично опановують інтерактивні методи роботи, які надалі 
застосовувати муть у своїй майбутній роботі зі студентами. Розглянемо це 
на прикладі програми " Методика викладання дошкільної педагогіки", 
складеної мною й апробованою в роботі зі студентами магістратури 
стаціонарної та заочної форм навчання протягом ряду  років. Програму 
розраховано на підготовку фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня 
— магістр. Для прикладу розглянемо лише одну тему з програми: 10. Тема. 
Зміст і організація практики студентів. 

10.1. Завдання з дошкільної педагогіки в різних видах педагогічної 
практики студентів. Використання знань з дошкільної педагогіки 
студентами на відповідних уроках у педагогічному училищі, коледжі. 
Застосування знань з дошкільної педагогіки на практиці в органах народної 
освіти. 

10.2. Організація вивчення студентами навчально-виховного процесу 
та планів роботи вихователя, іншої документації в різних вікових групах 
дошкільного закладу освіти. Дошкільна педагогіка в змісті навчально-
виховної роботи дитячого садка, в змісті його методичної роботи, в змісті 
навчально-методичної документації. Способи організації вивчення 
студентами навчально-виховної методичної роботи, документації 
дошкільного навчального закладу освіти. 

 

10.3.Підготовка зі студентами розробок занять, ігор, режимних 
процесів тощо для роботи з дітьми певних вікових груп. Визначення тем і 
змісту занять, ігор, режимних процесів відповідно до програми з дошкільної 
педагогіки та програми виховання в дитячому садку, зважуючи при цьому 
на вік дітей і рівень їхнього розвитку. Адекватний добір методів, прийомів 
роботи. Консультації з планування роботи, розробки різних форм роботи, 
організації їх проведення. Оцінка роботи студентів. 
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10.4.Використання змісту курсу "Дошкільна педагогіка"на практиці 
в педагогічному училищі, коледжі. Визначення тем і змісту роботи уроків з 
предмета "Дошкільна педагогіка". Консультаціїз керівником практики та 
викладачем училищащодо підготовки розробок планів-конспектів уроків, 
практики, виховних заходів. Допомога й контроль в оформленні звітної 
документації. Оцінка знань та умінь, набутих студентами під час практики. 

10.5.Місце і роль знань і вмінь з дошкільної педагогіки в інспек-
торсько-методичній практиці. Навчання студентів застосовувати знання з 
дошкільної педагогіки під час вивчення стану навчально-виховної роботи в 
дошкільних закладах освіти безпосередньо в роботі вихователя, методиста, 
завідувача. Оформлення документації стосовно завдань та вимог практики. 

10.6. Роль викладача як організатора й методиста проведення 
практики студентів у дошкільних закладах освіти, в педколеджах, органах 
народної освіти. Викладач як організатор практичної роботи студентів. 
Консультативна допомога викладача як методиста в застосуванні 
студентами знань з дошкільної педагогіки під час обстеження дошкільного 
закладу освіти. Співпраця з    педколективом в оцінюванні вмінь студентів. 

Форми, методи й прийоми співпраці викладача і магістрантів 
(студентів) Лекції (4 год.) 

Емоційна розминка - "Що згодиться під час практики ?". 
10.1.Окреслення викладачем основних завдань та особливостей 

різних видів практики студентів. Індивідуальні письмові рекомендації 
студентів магістратури з одного виду практики (на вибір або за розподілом, 
5 хв.). Вибіркове оприлюднення й доповнення пропозицій. Збір їх 
викладачем для остаточного аналізу та узагальнення. 

10.2.Спільна робота викладача зі студентами. 
За вибірковим визначенням з тем програми "Дошкільна педагогіка" 

змісту для різних форм роботи з дітьми в дитячому садку. 
Усне виявлення досвіду студентів магістратури щодо способів 

здійснення завдань практики. Узагальнення, систематизація способів 
викладачем. 

Фізкультхвилинка. 
10.3.Порівняльний аналіз змісту програми курсу "Дошкільна 

педагогіка" із завданнями та змістом програм виховання дітей в дитячому 
садку " Малятко", "Дитина". 

10.4.Демонстрація з коментарями навчального плану предмета 
"Дошкільна педагогіка" педучилища чи педколеджу. 

Порівняльний аналіз відповідної програми з програмою 
педуніверситету. 

На прикладі звітної документації розгляд вимог та труднощів у її 
оформленні. 
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10.5. Визначення з допомогою студентів магістратури з     програ-
ми курсу "Дошкільна педагогіка" та відповідно з програм "Малятко" чи 
"Дитина" змісту, за яким доцільно перевіряти рівень і якістьнавчально-
виховної роботи в дошкільних навчальних закладах. 

 Фізкультхвилинка. 
10.6. За допомогою вибіркових запитань разом з магістрантами 

з'ясування спільних обов'язків викладача-керівника практики: а) його 
організаційні обов'язки на практиці в органах освіти, в педучилищах чи 
педколеджах; б) його обов'язки як методиста під час указаних видів 
практики. 

Самостійна робота (4 год.) 
10.1. Вивчення та порівняння завдань різних видів практики за 

"Програмою педагогічної практики" (К., 1997). Визначення серед завдань 
тих, до виконання яких готує студентів курс "Дошкільна педагогіка". 

10.2. За однією з тем програми курсу "Дошкільна педагогіка" 
визначити зміст різних форм та видів роботи з дітьми. 

10.3. Скласти за однією з тем порівняльну таблицю програми 
"Дошкільна педагогіка" та програм "Малятко" чи "Дитина" стосовно різних 
вікових груп дітей. 

10.4. Вивчення програми "Педагогічна практика" (К., 1997) в 
педагогічних училищах чи коледжах. 

Складання розгорнутого плану одного уроку в училищі чи коледжі 
за програмою "Дошкільна педагогіка" для педучилища. 

10.5. Вивчення зразків документації інспекторсько-мето 
дичної практики. 

Розробка окремих видів документації (за попереднім розподілом) 
відповідно до програми "Дошкільна педагогіка" та "Малятко" чи "Дитина". 

10.6. Створення студентами магістратури по одній моделі або 
в'язків викладача як керівника практики (вид практики на вибір). 

Практичне заняття (2 год.) 
10.1. Робота в трьох малих групах. Розподіл видів практики 

для трьох груп. Зіставлення та взаємодоповнення доробку     кожного. 
Прикінцева презентація узагальненого напрацювання малою групою. 

Фізкультхвилинка. 
10.2. На вибір малої групи розробка планів: а) навчально- 

виховної роботи в одній з вікових груп дитячого садка на один 
день; б) плану роботи методиста на тиждень. 

Лабораторне заняття  (2 год.) 10.1. Обговорення й уточнення 
планів-конспектів порівняно з програмою педучилища чи педколеджу. 188 

Вибіркова презентація та оцінка планів-конспектів. Збір усіх 
матеріалів викладачем для оцінювання. Фізкультхвилинка. 
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10.2. Доопрацювання кожним підготовленого виду    документації 
в процесі її обговорення та доповнення в парах. 

Презентація різних видів документації. Дискусія щодо її змісту 
порівняно з програмами, стуктурою та вимогами до оформлення. 

10.3. Демонстрація, порівняння, обговорення, доповнення 
моделей у малих групах чи фронтально. 

Ще будучи студентами, нинішні студенти магістратури проходили 
всі визначені програмою види практики. Тому в процесі роботи над 
програмою ми маємо можливість звертатися до їхнього досвіду та 
поширювати й поглиблювати його з орієнтацією на роботу майбутнього 
викладача вищого навчального закладу. Така орієнтація на особистісні 
надбання студентів магістратури їм дуже подобається. Вони відчувають 
себе активними співтворцями навчального процесу, майже моїми колегами. 
Сподіваюся це допомагає їм ставитись до навчального процесу не                      
по-студентському, а більш активно й усвідомлено. 

Уже під час лекцій залучаю їх до нетривалих видів самостійної 
роботи, до аналізу, коментування й узагальнення її результатів. 

Чітко й відповідно з питань програми та лекції сплановано й 
самостійну роботу студентів магістратури у позааудиторний час. Завдяки 
цьому вони приходять на практичне заняття не лише підготовленими за 
літературними джерелами, а й з власним доробком з усіх питань теми. 

На практичному занятті ми працюємо з цим матеріалом. У кожного 
він відрізняється, є самобутнім. Підкреслюю на основі цього унікальність 
кожного нашого майбутнього магістра. Вони цьому радіють. Водночас 
користуюся нагодою, щоб зорієнтувати їх на пошуки такої ж унікальності в 
їхніх майбутніх студентів. 

Як результат нашої роботи за особистісно зорієнтованою програмою 
наведу приклади того, як бачать магістранти свою роботу як майбутніх 
керівників практики студентів у педколеджі. 

Пропозиції магістрантів до організації практики викладачами 
педагогічного коледжу: 

Під час настановчої конференції важливо познайомити студентів з 
тими викладачами педколеджу, у яких вони проходитимуть практику. 
Викладачі повинні заздалегідь продумати графік роботи для практикантів та 
ознайомити з ним. Викладач педколеджу має виділити час для співбесіди зі       
студентом-практикантом. Необхідно визначати тему і план заняття 
заздалегідь, щоб студент мав час підготуватися (Тетяна). Рекомендації 
викладачам педколеджу від магістранта: Зробити лекцію не тільки для 
простого запису студентами конспектів, а й для активного її обговорення зі 
студентами (активізація запитаннями, самостійна робота студентів тощо); 
готуватися до проведення лекції з різних джерел, а не тільки з одного 
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підручника; лекція — це є лекція, а не час для обговорення організаційних 
питань; збільшити кількість наочного, роздаткового матеріалу; детально 
готуватися до кожної лекції; розуміти проблеми студентів; бути хорошим 
педагогом, людиною (Інна). 

У цих пропозиціях вбачаємо опосередковане схвалення   
особистісно-орієнтованого підходу до студентів магістратури, закладеного в 
даній програмі та здійснюваного в процесі роботи над нею. Є також 
прогресивні висновки з досвіду роботи в   педколеджі, який, очевидно, не 
повністю задовольняв їх під час практики. 

Контроль та оцінка у співпраці викладача зі студентами 
магістратури 
 

У курсі "Методика викладання дошкільної педагогіки", який 
розроблено для підготовки майбутніх магістрів спеціальності "Дошкільна 
педагогіка", є окрема тема " Контроль і оцінка знань студентів". Розглядаємо 
цю тему курсу, як і інші, співпрацюючи зі студентами магістратури на всіх 
формах занять. 

Зокрема, розпочинаємо лекцію емоційною розминкою "Оціни себе". 
Оскільки в кожного є схильність завищувати самооцінку, а вголос говорити 
про це незручно, то пропонуємо написати свою самооцінку на окремому 
аркуші, не підписуючи. Потім студенти магістратури довільно складають 
аркуші, а далі розбирають їх. Тепер кожен вільно читає вголос самооцінку, 
не знаючи, чия вона. Бажаючі визнають свої оцінки. Інші намагаються вга-
дати. Рухлива і весела форма започатковує хороший настрій і водночас 
знайомить з різними самооцінками. З'ясовується, що вони бувають 
адекватними, завищеними, заниженими. Мети досягнуто — інтерес до теми 
започатковано, хороший настрій створено, студентів магістратури 
налаштовано на активне вивчення теми. 

Співпрацюючи далі з майбутніми магістрами, запитуємо: чому 
доцільно контролювати знання та вміння студентів? Відповіді студентів 
магістратури, на наш погляд, засвідчують усвідомлення ними значення 
контролю здобутих студентами знань та умінь у процесі вивчення фахових 
дисциплін, а саме: щоб перевірити, чи постійно студент готується до занять; 
чи правильно він розуміє зміст проблеми, матеріалу, який вивчає; щоб 
студент розумів, що його робота не марна, і викладач цікавиться нею та 
обов'язково її перевірить; контролюючи знання, їх систематизують і узагаль-
нюють; контроль дає можливість викладачеві правильно дозувати 
навантаження для студентів; у процесі контролю викладач може відзначити 
результативність своєї роботи. 
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Звертаючись до досвіду, здобутого студентами магістратури під час 
навчання, уточнюємо разом з ними форми контролю: поточний контроль — 
під час лекцій, семінарських, лабораторних, практичних, колоквіумів тощо; 
планові форми контролю — залік, іспит, практика, курсова, дипломна, 
магістерська робота; засоби контролю — опитування, участь в обговоренні, 
самостійна робота, тести, моделі, схеми, таблиці, плани, конспекти занять             
(в аудиторіях), реферати, доповідь, виступ, документація та проведення 
різних форм і видів роботи з дітьми (в позааудиторних умовах). 

Спільно зі студентами магістратури систематизуємо цей матеріал, 
використовуючи різні способи. Наприклад, метод "мозкового штурму" — 
кожен невимушено подає репліку, з певною позицією щодо значення 
контролю. Метод " міні-самостійна письмова робота" на дві-три хвилини під 
час лекції для написання форм контролю. Ще дві-три хвилини йде на 
презентацію кількома студентами магістратури свого письмового доробку. 
Інші слухають і дописують у зошити, якщо самі упустили певний вид кон-
тролю. Урешті всі здають свої записи викладачу. Він доповнює й 
узагальнює сказане та написане майбутніми магістрами. Засоби контролю 
з'ясовуємо разом з ними шляхом "бліцопитування" — викладач у швидкому 
темпі називає ім'я чи вказує на студента магістратури. Той, не встаючи, 
називає будь-яку форму контролю, не повторюючи вказані попередньо. 
Один чи двоє (при швидкому темпі) записує сказане на дошці. Далі —
доповнення форм викладачем, уточнення. Усі разом систематизуємо форми 
за використанням їх в аудиторних чи позааудиторних умовах. 

Для самостійної роботи як підготовки до наступного семінарського 
заняття даємо завдання: визначити навчальні й виховні функції самооцінки 
та взаємооцінки. Доробок студентів    магістратури містить такий матеріал. 

Навчальну функцію самооцінки вони вбачають у тому, що: одразу 
сам бачиш свої вади; вчишся бути уважним до роботи, яку перевіряєш; 
вдосконалюєш самоопрацювання матеріалу; поліпшуєш певне уміння; 
навчаєшся організовувати власний графік роботи, зберігати час; зрештою - 
підвищується власна самооцінка. Деякі навіть уважають, що допомагають 
викладачеві у виставленні оцінок, зберігають час на перевірку самостійної 
роботи студента викладачем. Це останнє, по-перше, може мати місце лише 
частково, по-друге, тільки в тому випадку, коли студент магістратури 
справді об'єктивно оцінює власний доробок. Про таке прагнення саме і 
свідчать їх вищенаведені відповіді. 

Виховна функція самооцінки, як вважають наші студенти ма-
гістратури, полягає в тому, що кожен виховує критичне ставлення до себе, 
своєї роботи; виховує чесність, посидючість, наполегливість, силу волі; 
відбувається самоконтроль. Підвищується самооцінка в результаті 
сумлінного навчання. 



 164 

Окрім самооцінки, студенти магістратури вчилися оцінювати 
доробок інших, що ми назвали взаємною оцінкою під час різних форм 
аудиторних занять та поза ними. 

Навчальна функція взаємооцінки: вчить допомагати одне одному, 
визначати стиль взаємодопомоги, навчати і навчатись, поліпшувати певне 
уміння, навичку, якість; визначає ефективність використаних методів 
навчання; уміння швидко перевірити чужу роботу; знайти помилки в 
матеріалі та виправляти їх; побачити позитивне й негативне у своїй роботі 
через оцінку інших. 

Виховній функції взаємооцінки студенти магістратури надають 
вагомого значення, по-перше, для себе: оцінка своєї роботи під час 
порівняння знань і вмінь з іншими, намагання бути краще підготовленим; 
по-друге, для товаришів і стосунків з ними: критично, але об'єктивно 
оцінювати відповідь, певну тему, матеріали товариша; збереження хороших, 
доброзичливих, колективістських стосунків між студентами; можливість 
духовного морального розвитку. 

Як приклад зростання наших майбутніх магістрів у процесі вивчення 
курсу в цілому і даної теми зокрема наводимо самооцінку з власного 
доробку за трибальною шкалою магістрантки Юлії Бирледяну, яка 
наголошує на об'єктивності цієї самооцінки. 

 
 
 

Самоцінка Взаємооцінка 
труднощі досягнення труднощі досягнення 

1 .іноді завищувала 
або занижувала 
свою оцінку за 
роботу. 
2.Іноді, в зв'язку з 
тим, що не могла 
оцінити себе, 
ображалася на оцінку 
викладача і на 
критику товариша. 
3.Нетерпимо 
ставилася до критики 
з боку одногрупників. 

1.Зараз більш точно 
можу оцінити свою 
роботу і ставлю 
оцінку, яка відповідає 
дійсності. 
2.Спокійно реагую 
на критику і можу 
відстояти свою точку 
зору. 
З.Не ображаюся на 
критику 
одногрупників. 
4.Самостійно можу 
проаналізувати  
оцінку, яку мені 
поставив викладач, і 
часто погоджуюся з 
його оцінкою. 

1.Іноді завищувала 
або, навпаки, умисно 
занижувала оцінку 
одногрупниккам 
відповідно до свого 
ставлення до них. 
2.Сперечалася з 
товаришами стосовно 
оцінювання. 

1 .Оцінюю відповіді 
товаришів щодо їх 
правильності, а не 
виявляю свого 
ставлення до них. 
2.Спокійно 
вислуховую чужу 
думку і обґрунтовую 
свою. 

 
Спільна корекція викладачем і студентами магістратури їх 
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завищеної чи заниженої самооцінки поступово виробила об'єктивну 
самооцінку та взаємооцінку як засіб відповідальності за фахову 
підготовленість до майбутньої професійної роботи. 

Організація самостійної роботи студентів магістратури 
 

Сучасні пошуки реформування системи підготовки педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації ґрунтуються на концепції вищої освіти Державної 
національної програми "Освіта" Україна XXI століття (К., 1994 p.), 
створеної в перші роки проголошення держави Україна. 

Стратегічним завданням реформування вищої освіти є "перехід до 
гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, яка дасть змогу 
задовольняти потреби й можливості особистості в здобутті певного 
освітнього та кваліфікаційного рівнів за бажаним напрямом відповідно до її 
здібностей; формування мережі вищих навчальних закладів, яка за освітніми 
кваліфікаційними рівнями, типами навчальних закладів, формами і 
термінами навчання, джерелами фінансування задовольняла б інтереси 
особи та потреби кожного регіону і держави в цілому" [5,33]. 

"Пріоритетні напрями реформування вищої освіти: 
розроблення нових моделей різних рівнів вищої освіти; визначення її 

державного компонента; широке інтегрування в міжнародну систему освіти; 
оновлення змісту вищої освіти; запровадження ефективних 

педагогічних технологій; створення нової системи методичного та 
інформаційного забезпечення вищої школи; входження України в 
трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації; 

демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного 
процесу, органічне поєднання в ньому національного й загальнолюдського 
начал [5, 34]. 

У документі Національна доктрина розвитку освіти України у XXI 
столітті (Освіта України, 2001, № 29), прийнятому на II Всеукраїнському 
з'їзді вчителів визначені поетапні терміни підготовки документів для 
реформування ступеневої освіти. Зокрема, розробка проекту держстандартів 
і навчальних програм завершується в 2003 році. 

Реалізуючи ці положення, колектив кафедри дошкільної педагогіки 
за дорученням МОН України під керівництвом автора даної статті розробив 
стандарти ступеневої освіти за такими кваліфікаційними рівнями: молодший 
спеціаліст (колектив педагогічного коледжу № 2 м. Києва), бакалавр, 
спеціаліст магістр (колектив кафедри дошкільної педагогіки НПУ                      
ім. М.П.Драгоманова). 

Стандарти передбачають визначення професійних умінь, які мають 
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опанувати фахівці дошкільної освіти щодо певного кваліфікаційного рівня. 
Новим у системі вищої професійної освіти України є освітньо-

кваліфікаційний рівень 8.010101 "Магістр дошкільної освіти". Для цього 
вперше розроблені навчальні плани та програми, які апробовані в роботі зі 
студентами магістратури протягом ряду років. 

Згідно з навчальним планом створено й видано програми з фахових 
дисциплін: Л. В. Артемова " Методика і технологія викладання курсу 
"Дошкільна педагогіка" — 2001 p.; Л. В. Артемова, Г. В. Бєлєнька 
"Магістерська робота. Методичні рекомендації та вимоги до написання та 
оформлення" —2001 p.; Н. І. Баглаєва "Методика викладання курсу "Теорія і 
методика формування елементарних математичних уявлень" — 2001 p.; Г. 
В. Бєлєнька "Організація і проведення наукових досліджень в галузі дош-
кільного виховання" — 2001р.; Г. В. Бєлєнька "Теорія та методика 
ознайомлення дітей з природою. Модульна програма курсу для спеціалістів 
та магістрів" —2001 p.; О. Л. Богініч "Програма педагогічної практики 
магістрантів у ВНЗ III-IVрівнів акредитації"; В. Г. Захарченко, І. О. Луценко 
"Методика викладання курсу "Теорія і методика розвитку українського 
мовлення у дітей дошкільного віку"— 2003 р. Опубліковані посібники, які 
створені на основі інтерактивних технологій: М. А. Машовець "Підготовка 
студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку" — 2000 p., І. О. 
Луценко "Готуємося до мовленнєвого спілкування з   дошкільниками" — 
2001 р. Посібник Г. В. Бєлєнької "Інтерактивні прийоми викладання 
навчальної дисципліни у вищій школі" на матеріалі курсу "Методика 
ознайомлення дітей з природою" для студентів дошкільних відділень 
педагогічних факультетів — 2001 p., О. Л. Богініч "Фізичне виховання дітей 
дошкільного віку засобами гри" — 2001 р. Крок за кроком в Україні: 
Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів. Наукова редакція 
Л.В. Артемової.- К.: Кобза, 2003.-384с. 

Принциповою особливістю розроблених програм є практичне 
опанування теоретичних положень у процесі інтелектуальної та практичної 
діяльності студентів магістратури під час    аудиторних занять. Набуті 
вміння мають їм слугувати на практиці під час різних форм занять з 
бакалаврами і спеціалістами та в подальшій роботі як викладача чи 
управлінця у сфері дошкільної освіти. Досягаємо цього шляхом опанування 
змістом програм за допомогою інтерактивних технологій. Вони залучають 
студентів до самостійної роботи із пропонованим програмою змістом уже 
під час лекцій, далі протягом 30% часу планової самостійної роботи для 
підготовки до семінарських, практичних, лабораторних занять. Останні у 
свою чергу призначені для презентації знань, умінь і творчого їх 
застосування в аудиторних умовах. Студенти магістратури остаточно 
самостійно застосовують початковий досвід роботи за інтеракційними 
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технологіями для розробки лекцій, семінарських, практичних, лабораторних 
занять і їх проведення зі студентами, під час практики у ВНЗі. 

Розглянемо, як організовую самостійну роботу майбутніх магістрів 
під час вивчення курсу "Методика викладання дошкільної педагогіки". Цей 
курс стосується провідної фахової дисципліни "Дошкільної педагогіки", яка 
вивчається зі студентами впродовж трьох семестрів у різних формах 
аудиторних занять та застосовується на трьох видах практики, у науковій та 
виховній роботі зі студентами. 

Серед тем курсу є окрема тема "Планування та організація 
самостійної роботи студентів з предмету "Дошкільна педагогіка". У даній 
статті ставимо за мету розкрити роль, завдання, інтерактивні технології 
організації самостійної роботи студентів магістратури під час різних форм 
навчання. Розглянемо це на прикладі однієї з тем даного курсу. 

Насамперед важливо наголосити, що навчання студентів, а  тим 
більше магістрів, — це навчання дорослих людей. Статус майбутнього 
магістра допомагає дорослішати нашому вчорашньому студенту. Він стає 
більш активним учасником навчального процесу, ніж студент, 
відповідальніше ставиться до навчання, прагне досягти в ньому відповідних 
наслідків. 

Як показали письмові опитування, студенти магістратури ставлять 
такі цілі: 

Пізнавальні: опанувати теоретичні знання; запам'ятати про-
понований матеріал; познайомитись з історією питання, що вивчається 
вченими, які ним займалися; ознайомитися з сучасними підходами й 
проблемами з предмету (галузі знань), яку викладають. 

Практичні - здобуті навчальні вміння: опанувати практичні навички 
та вміння викладацької діяльності; уміти аналізувати матеріал, поданий 
викладачем; брати участь у різних формах роботи над проблемою; вчитись 
користуватися науковою літературою та іншими матеріалами; самостійно 
здобувати знання з різних джерел; учитись застосовувати набуті знання на 
практиці; навчитись використовувати знання з дошкільної педагогіки в 
науково-дослідній роботі; розвивати науковий пошук студентів з проблем, з 
питань дошкільної педагогіки. 

Поставлені цілі та відповідні їм навчальні уміння вони пов'язують з 
прогнозами своєї майбутньої діяльності як викладача: спланувати подачу 
знань з курсу "Дошкільна педагогіка"; вчитись вибирати методи, адекватні 
заняттю; добре вивчити нову тему, доповнивши додатковими джерелами, 
недоступними студентам; використовувати методи педагогіки 
співробітництва; зуміти цікаво й доступно подати студентам матеріал; 
налагодити емоційний зв'язок із студентами; зуміти з'ясувати рівень засво-
єння студентами матеріалу; працювати над підвищенням свого фахового 
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рівня; відому викладачу тему обов'язково щороку доповнювати новими 
фактами і результатами дослідних даних, які з'явились за останній рік. 

До розглянутого розуміння своїх здобутків, як студента магістратури 
і цілком сучасних функцій майбутнього викладача, їх спонукають певні 
мотиви отримання магістерської освіти. 

Ділові: поглибити і розширити педагогічні вміння; зробити крок до 
подальшої наукової роботи. 

Особисті: внутрішня потреба вчитися; спонукання членів сім'ї 
(батьків), стимули інших. 

Життєві: у майбутньому магістратура буде вважатися повною 
вищою освітою; сподівання знайти кращу роботу; безробітному важливо 
заповнити час корисною справою. 

Наведені приклади не вичерпують піднятого питання. Та вони 
засвідчують, що студенти магістратури мають власне бачення ролі цього 
навчання в їх фаховому зростанні, особистому статусі, новій соціальній ролі 
викладача. Досить висока самостійність мислення засвідчує їх достатню 
зрілість та адекватність цілей і мотивів обраному шляху фахового 
зростання. Це є достатньою підставою для надання їм самостійності. 

Американці Рон і Сьюзен Земке в статті "Учитися ніколи не пізно?" 
[7] наводять кілька визначень поняття навчання, які, на мій погляд, 
характеризують самостійність навчання дорослих: 

"Термін навчання передбачає не психологічні процеси, такі як 
адаптація, звичка, мотивація, досягнення зрілості чи старіння, а скоріш за 
все, під цим спостерігаються на увазі постійні зміни, які відбуваються з 
особистістю, що пов'язані з наявним досвідом і з можливістю пізнати та 
випробувати на практиці щось нове" (Короткий довідник із загальної 
психології). 

"Навчання: отримання знань чи навичок шляхом самостійного 
дослідження або за допомогою наставника" (Новий академічний словник 
Вебстера). 

"Навчання — це доповнення себе" (У. Шекспір). 
Отже, навчання для дорослих—це самостійний пошук і само-

вдосконалення. 
Знаменно, що раніш наведені висловлювання наших магістрантів 

співпадають з теоретичним підходом щодо навчання саме дорослих 
Малкома Ноулза, які він опублікував у книзі "Дорослий учень. Забутий — 
покинутий" (1973 p.). 

Ноулз повертає в науковий обіг термін "андрагогіка", досить 
популярний у Німеччині на початку XIX ст. 

"Педагогічний словник" С. У. Гончаренко дає таке тлумачення: 
"АНДРАГО ПКА (від грецького- доросла людина; керівництво, виховання) 
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— педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається 
дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих. Завданням 
А. є опрацювання змісту, організаційних форм, методів і засобів навчання 
дорослих, використання для цієї мети засобів масової інформації, радіо й 
телебачення; визначення оптимальних інтервалів між періодами 
інтенсивного навчання, функціонування професійних курсів залежно від 
характеру виробництва. Становлення А. як самостійної науки відбулося в 
1950— 1970-х роках. Воно пов'язане з іменами вчених: американців М. 
Ноулза і Р. Сміта, англійця П. Джарвіса, німця Ф. Пьогтелера, голландця 
Т.Тен Хаве,поляка Л.Туросатаін [2,25] 

За припущеннями М. Ноулза: 
• "Дорослішаючи, людина все більше намагається самостійно 

сприймати рішення. 
• Для дорослої людини особистий досвід — найважливіше джерело 

отримання знань. Доросла людина набагато ефективніше навчається шляхом 
обговорення в групах або розв'язання задач, чим просто пасивно слухаючи. 

У дорослої людини в підсвідомості завжди наявне поняття цілі 
навчання. Доросла людина орієнтується на завдання, які ставлять перед нею 
події реального життя: перехід на нове місце роботи, втрата роботи, шлюб, 
розлучення тощо. 

• Дорослі — великі прагматики. Вони зацікавлені в отри 
манні знань і навичок, які вони можуть використати з     користю." [7, 2]. 

Якщо порівняємо з вищесказаним наведені раніше цілі та мотиви 
наших студентів магістратури, то переконаємось, що існує певна 
закономірність у навчанні дорослих людей, яка відображає їх освітні 
потреби. 

Як відомо оптимальний шлях досягнення мети — це шлях  
задоволення потреб того, для кого ставиш певну мету. 

З'ясувавши запити наших магістрантів і переконавшись з допомогою 
М. Ноулза, що вони закономірні, я на розглянутій теоретичній базі створила 
програму для магістрів "Методика викладання дошкільної педагогіки" [2]. У 
ній відведено значне місце самостійній роботі студентів магістратури на 
всіх етапах навчання та під час усіх форм занять. Завдяки цьому майбутні 
магістри набувають особистий досвід застосування інтерактивних 
технологій, що й служило їх підготовці як викладача сучасного типу. 

Ми вже розглядали для прикладу відповідні теми цієї програми. 
Далі за програмою визначені "Форми, методи, прийоми співпраці 

викладача й магістрантів ". У цій частині описані технології реалізації 
програми, що передбачають співпрацю викладача з майбутніми магістрами, 
які мають подібно працювати з студентами. Важливо, що кожне питання 
програми здійснюється у всіх формах аудиторних і позааудиторних занять 
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студентів магістратури та відповідними змісту інтерактивними 
технологіями. Поділяє навпіл як лекцію, так і семінарське заняття   
фізкультхвилинка. На першому занятті її проводить викладач. На наступних 
готують і проводять студенти магістратури. Викладач обов'язково бере в ній 
участь. 

Над кожним питанням теми студенти мають нагоду попрацювати 
самостійно. З'ясувати, наскільки це важливо для магістрантів, допомогло 
невеличке завдання: "Визначте роль самостійної роботи студентів для 
опанування курсу "Дошкільна педагогіка". Кожен робив спочатку лише 5 
будь-яких визначень, які   ранжував за ступенем важливості. Розглянемо ці 
матеріали, щоб переконатись у доцільності та пріоритетах самостійної 
роботи студенті в магістратури. 

На перше місце в самоосвіті магістранти поставили очевидно 
найбільш важливе: студенти вчаться вчитись; здобувати нові знання; 
закріплювати те, що дізнався раніше, і здобувати нові знання; розширювати 
діапазон знань, уточнення, класифікація, поглиблене оволодіння 
матеріалом; активне засвоєння знань; розуміння матеріалу, шляхом 
самостійного опрацювання; запам'ятовування (вивчення) знань, отриманих 
під час лекцій, підготовка до семінарів, контрольних робіт; удосконалення 
вивченого предмета; вміння планувати, організовувати і реалізувати свої 
пізнавальні інтереси та роботу; можливість заглиблення в історію розвитку 
питань; розвиток розумових функцій; самоосвіта, саморозвиток і 
самонавчання студента; виховання студента в дусі свідомої самодисципліни; 
робота з літературою з метою здобуття знань; самостійне опрацювання 
додаткової літератури: робота з підручниками, журналами, газетами. 

На другому місці щодо самоосвіти в студентів магістратури такі 
можливості: формування власних поглядів на проблемні питання; 
використання знань, через свідоме закріплення та індивідуальний підхід до 
них; практичне вправляння здобутих знань (приклади, вправи); самостійна 
робота вимагає самостійно аналізувати новий матеріал; самостійна робота 
змушує студента активно мислити, при цьому в нього формується своя 
думка стосовно того чи іншого питання, тобто осмислення отриманих знань; 
для удосконалення навичок самостійно організовувати навчальний процес; 
формування навичок науково-дослідної діяльності і поглиблене вивчення 
теми для розширення світоглядної думки студента; самовдосконалення; 
самовиховання. 

Третє місце в студентів посідають такі цінності, які містить 
самостійна робота: надає студенту змогу уточнити, удосконалити знання, 
глибше вивчати і зрозуміти зміст матеріалу; поширювати опановані знання; 
систематизувати і узагальнювати набуті знання; студент активно працює, 
опановуючи матеріал; знайомиться з різними думками, гіпотезами; у нього 
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розвивається творчий підхід до розв'язання питань; творче осмислення 
матеріалу на основі індивідуальних особливостей студента; він виводить 
різні формули, таблиці, графіки за власним задумом по даній темі; 
відбувається взаємозв'язок викладача і студента; як наслідок цього 
розширення кругозору; самовиховання, розвиток самостійності, активності, 
свідомості в отриманні знань. 

На четвертому місці студенти магістратури вбачають роль са-
мостійної роботи, а саме: отримання додаткових знань і фактів з тем; на 
основі знань, здобутих раніше, відшукати деталі, які будуть потрібні на 
практиці; самостійне навчання більш ефективне, оскільки студент краще 
запам'ятовує, робить свої висновки, які викладач може поділяти; передача 
знань, умінь і навичок в педагогічній практиці; опрацювання нових джерел; 
можливість заглиблення в думки та міркування педагогів; можливість про-
водити більш глибоке дослідження; можливість формування, вироблення 
власного погляду; розвиток пошукових інтересів, допитливості, вироблення 
самоконтролю; виховання дисциплінованості у виконанні подальшої 
роботи; виховання навичок здійснення самоосвіти — організованість, 
відповідальність, цілеспрямованість. 

На п'яте місце студенти магістратури поставили такі міркування: 
активізація розумової діяльності, основних функцій кори головного мозку 
(аналіз, синтез, узагальнення і т.д.); студенти вибирають джерело здобутку 
знань; навчаються самостійно працювати з літературою за темою; творчий 
пошук, заглиблення в історію питання; розширення цікавої для студента 
теми; знайомство з різними гіпотезами та думками з теми; розширення 
кругозору; співпраця з викладачами з обговорення підготовлених рефератів, 
повідомлень, лекцій; студент сам може вибрати зручний для нього час для 
навчання. 

Самостійну роботу студентів спрямовано на розв'язання різних 
завдань у відповідності з певною формою організації навчальної діяльності 
студентів магістратури. Уданому випадку розглянемо, що з неї найбільше їм 
сподобалось і запам'яталось. 

На лекціях обов'язково реалізуємо завдання, відведені для 
самостійної роботи за програмою даного курсу. Як засвідчують 
вищенаведені фрагменти програми, самостійна робота студентів 
передбачена до кожного питання. І так у кожній темі. На лекціях 
застосовуємо найбільш короткотривалі способи самостійної роботи 
студентів магістратури. Так вони активізуються, включають їх у співпрацю 
з викладачем для опанування змісту теми. Не лише викладач їх навчає, вони 
активно вчаться самі під його супроводом. 

На лекціях самостійна робота допомагає їм: пов'язувати новий 
матеріал з попередньо набутими знаннями; висвітлювати свою думку 
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стосовно теми; виділяти основне, головне в поданому матеріалі; 
самостійному пошуку; виокремлювати знання та визначати доцільність їх 
використання в подальшій роботі чи на практиці; аналізувати і синтезувати 
подані знання; робити висновки з отриманих знань. 

Розглянемо способи нетривалої самостійної роботи, які найбільше 
запам'ятались у час лекцій: вибір питань з представлених викладачем і 
складання з ним плану лекції; обмірковування (1— 2 хв.) почутого від 
викладача; висловлювання власної думки; короткі відповіді на запитання; 
бліц - опитування; конкурс кращої відповіді на запитання; наведення 
власних прикладів; коротка дискусія; нагадування правила, поняття, 
положення, закономірності вголос; коротке за часом письмове опитування; 
написати формули на дошці; з'ясування питання чи підбір прикладу в 
документації (програмах); нетривала робота з підручником (виписати 
правило, цитату); знайти в підручнику та зачитати вголос певний фрагмент 
змісту; тестування; анкетування; самостійне заповнення таблиць; 
систематизація поданого викладачем матеріалу в таблицю, схему; 
проведення короткотривалих дослідів; після прослуховування викладача 
власна передача отриманих знань в конспекті; виокремлення в конспекті 
важливих ключових понять, положень; визначення питань, необхідних для 
опрацювання за межами лекції; студент як лектор (підготував окреме питан-
ня чи частину лекції шляхом самопідготовки). 

Після лекції обов'язковою є позааудиторна самостійна робота 
студентів магістратури з підготовки до наступних семінарських, 
практичних, лабораторних занять. За навчальним планом на неї відводиться 
30% часу від загальної кількості годин даного курсу. Режим цієї роботи 
майбутні магістри регулюють самі й мають на неї більше часу, ніж на інші 
види самостійної роботи. 

На їх думку, ця самостійна робота забезпечує: розвиток пам'яті, 
уваги, мислення студента; розвиток творчих здібностей, пізнавальних 
інтересів психічних процесів; можливість висловити власну думку, показати 
своє розуміння, бачення того чи іншого питання, теми, формувати свою 
точку зору на актуальні проблеми педагогіки, шукати свої шляхи для їх 
розв'язання; можливість приділяти більше уваги темі, яка найбільше заціка-
вила; здобуття більш змістовних знань з певної теми, які полегшують у 
майбутньому написання магістерських робіт; використання знань на 
практиці; можливість ознайомитися з першоджерелами, читати твори 
видатних педагогів; ознайомлення з різними точками зору в педагогічній 
літературі та набуття вміння користуватися літературою зі спеціальності; 
розвиток наполегливості, посидючості, організованості; навчитись 
планувати власний час для роботи в бібліотеці, вміння досліджувати теоре-
тичний і фактичний матеріал для написання дипломних, магістерських 
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робіт.  
Студенти магістратури визначають такі способи організації   

позаурочної самостійної роботи: пошук нових джерел, з яких можна 
дізнатися про щось нове щодо певної теми; напрацювання конспекту 
вивченого матеріалу; складання конспектів занять з дітьми, студентами; 
правильно добирати потрібний матеріал; створення наочного матеріалу; 
відвідування дитячих садків, вивчення педагогічного досвіду. 

З огляду на розглянуту роботу студенти магістратури мають бути 
підготовлені до відтворення здобутих знань та умінь на семінарських, 
практичних і лабораторних заняттях. З вище  наведеного фрагменту 
програми видно, що й ці форми роботи сплановані стосовно кожного 
питання програми, а також містять різноманітні способи роботи майбутніх 
магістрів. 

Своїй самостійній роботі на семінарських чи практичних 
заняттях студенти магістратури надають такого значення: здобуття нових 
знань; їх систематизація та узагальнення; формування власної думки; 
взаємозбагачення; вправляння в застосуванні знань; вміння 

мислити. 
Під час семінарського чи практичного заняття самостійну роботу 

студенти магістратури здійснюють такими способами: усний чи письмовий 
виклад своєї думки, знань відповідно до даної проблеми чи власного 
бажання; доповнити подану викладачем інформацію, знаннями з власного 
досвіду або педагогічної літератури; доповнення відповіді студента 
магістратури своїм викладом; підтвердження або заперечення висновків;           
бліц-опитування; опитування усне чи письмове; представлення рефератів 
для перевірки набутих знань; отримання від викладача і надання студентам 
магістратури консультацій; тестування, анкетування; написання рефератів; 
практичне опанування певних питань — пошукова діяльність: педагог дає 
проблемну ситуацію, а студенти обґрунтовують свої шляхи розв'язання 
проблеми; досліди, експериментування; практичне самостійне виконання 
індивідуального чи групового завдання (фрагмент заняття, гри тощо); 
створення і розв'язання проблемної ситуації кожним студентом окремо; 
самостійне виготовлення матеріалу; самостійне виведення студентом 
формул, схем, таблиць; письмовий виклад чи зображення практичної 
ситуації згідно з темою; інсценізоване зображення певної ситуації. 

Студенти магістратури відзначають особливості роботи на 
лабораторних заняттях як детальне вивчення конкретної теми чи питання з 
використанням практичних засобів: вправляння в застосуванні набутих 
знань під час розв'язку конкретних завдань індивідуально, у парах, у групах; 
перевірка у нескладних дослідах здобутих знань; анкетування батьків, 
опитування дітей; детальне вивчення конкретного предмету; вивчення 
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роботи вихователів, проявів дітей у дитячому садку та методів і прийомів 
роботи викладачів під час їх лекцій, практичних семінарських, інших занять. 

Отже, згідно з програмою вивчення курсу "Методика викладання 
дошкільної педагогіки" студенти магістратури навчаються диференціювати 
можливості кожного виду аудиторних занять щодо розвитку самостійності в 
себе та в майбутніх студентів,   вивчають засоби роботи специфічні для 
кожної форми занять. Вони усвідомлюють значення й особливості способів 
самостійної роботи в позааудиторний час. 

До того ж усі розглянуті форми й засоби навчальної роботи ми з 
ними здійснюємо як на матеріалі педагогіки вищої школи, так і за змістом 
програми курсу ''Дошкільна педагогіка". Це готує їх як до магістерської 
практики, так і до подальшої роботи викладача зі студентами. 

Одним із завдань позаурочної роботи студентів магістратури було 
визначення їх досягнень за час самостійної роботи, а також труднощів, з 
якими вони зустрічаються. 

Майбутні магістри вважають, що досягнення їх самостійної роботи 
такі: 

—я виховую в себе вольові якості; 
—учуся розподіляти, планувати свій час, встановлюю власний 

графік роботи; 
—учуся працювати з літературою в бібліотеках, користуватися їх 

послугами; 
—пізнаю багато нових педагогічних досягнень і усвідомлюю як 

багато ще не вивченого треба з'ясувати; 
—учуся критично ставитись до думок, суджень педагогів і 

психологів; 
  —удосконалюю вміння поглиблено вивчати літературу з того 
питання, проблеми, яка цікавить, більш активно працювати над ним.  

—виробляю і можу висловлювати свій погляд, власну думку і навіть 
іноді посперечатися з викладачем; 

—більш повно й різнобічно ознайомлююся з певним питанням; 
 

— ознайомлююсь із новинками педагогічної науки — нові статті, 
книги, в яких розкриваються нові проблеми або нові підходи до їх 
розв'язання; 

— при ознайомленні з поглядами декількох учених, роблю свій 
висновок щодо певного питання; 

— набуваю вмінь: писати магістерську роботу як наукову працю; 
— учуся складати конспекти семінарських, лекційних, практичних 

занять для студентів; 
— навчаюсь опрацьовувати програми курсів різних дисциплін і 
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вивчаю цікаві дисципліни магістерської програми; 
— можу відвідувати лекції, виставки з теми, яка цікавить, брати 

участь у науково-практичних конференціях; 
— набуваю важливих педагогічних навичок і вмінь, 

самовиховуюсь, самовдосконалююсь, професійно зростаю; 
— я усвідомлюю, наскільки важлива саме наша — професія. 

Разом з цим вони мають і певні труднощі: 
— при виконанні самостійної роботи, виникають деякі питання іти 

не знаєш, яким чином іти — так чи інакше; 
— іноді молоді викладачі дають студентам занадто важкі   

завдання, які не відповідають рівню студента; 
— бувають викладачі, які не досить конкретно ставлять завдання і 

ти не розумієш, що маєш робити; 
— іноді викладач не збалансовує співвідношення самостійної 

роботи з лекційною; 
— не вивільнено від аудиторних занять досить часу для дипломних, 

магістерських робіт та магістерської практики; 
 

— бажання для самостійної роботи є, а часу мало; 
— організація правильного режиму навчання та відпочинку; 
— не вистачає вільного часу на самостійне виконання 

завдань; 
— важко самому збалансувати навантаження в університеті 

та самостійну роботу; 
— не вистачає часу для більш глибокої і змістовної само 

стійної роботи; 
—іноді не вистачає часу для того, щоб ознайомитися з тим обсягом 

літератури, яку для себе намітив; 
—багато часу йде на отримання, підбір літератури в бібліотеках, 

багато часу витрачається на дорогу до них; 
—система роботи деяких бібліотек не досконала: щоб    отримати 

потрібну книгу, витрачаєш багато часу; 
—бідні фонди бібліотек, не можливо знайти деяку важливу 

літературу; 
—сімейний стан, побутові проблеми. 
Як бачимо, майбутні магістри враховували власний попередній 

досвід навчання так і студента магістратури. Вони аналізували лише 
самостійну роботу в прозаурочний час, хоча наше завдання їх не 
обмежувало цим. Очевидно ця форма роботи приносить їм багато чого і 
водночас потребує самоорганізації, яка ще в процесі становлення. 

Вони розглядають в основному об'єктивні труднощі. Суб'єктивні — 



 176 

лише окремі. Тобто, ще очевидно потрібний додатковий самоаналіз. Але 
вміння "починати з себе" виробляється повільно. 

На складність завдань деяких викладачів вказали лише двоє з дев'яти 
студентів магістратури. Очевидно інших ці завдання не утруднювалися. 
Отже, й тут помічені незалежні від самого себе труднощі. Але не було 
критичної самооцінки про підвищення власного рівняло поставлених 
завдань. 

Важливо було те, що студенти магістратури виявили позитивне 
ставлення до самостійної роботи, бачать у ній велику користь для 
підвищення фахового рівня, набувають потрібних для цього вмінь і 
самоорганізації. 

З числа їх знахідок і творчого доробку наводжу схематичну 
розробку індивідуальної програми самоосвіти й самовиховання Тетяни 
Сивухи, яка використовувала підручник   А. М. Алексюка. 
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РОЗДІЛ IV 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ 
КОНЦЕПЦІЯ ФАХОВОГО КУРСУ "ІСТОРІЯ 

ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ" 
 

Предметом курсу історії педагогіки України є вивчення, становлення 
й розвиток дошкільного виховання, школи, освіти педагогічної думки в 
контексті принципових історичних етапів розвитку Української 
державності, відродження пріоритетів національної освіти й педагогіки, 
розкриття закономірностей становлення дошкільної та загальної педагогіки, 
розуміння яких дозволить студентам у майбутньому самостійно поглиб-
лювати свої знання. 

Основні завдання курсу: 
—сформувати в студентів цілісну систему поглядів на історію 

педагогічної думки, освіти в Україні як складову історії становлення 
українського народу, його держави; 

—розкрити принципові та єдині тенденції й закономірності розвитку 
загальної та дошкільної педагогіки, їх органічну   взаємообумовленість і 
водночас специфіку; 

—ввести в педагогічний і освітній обіг новий фактичний історико-
педагогічний матеріал, ознайомити студентів з пріоритетами вітчизняної 
думки, її впливом на розвиток школи, освіти в інших країнах; 

—виховати в студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної 
спадщини свого народу, усвідомлення значимості педагогіки в розвитку 
суспільства, ролі обраної професії і власного патріотизму у вихованні 
підростаючого покоління на рівні сучасних завдань розвитку України. 

Ознайомлення з історією своєї Батьківщини має неабияке значення 
нині — у час розбудови незалежної держави. Сучасні історичні видання 
відкрили нам незнані сторінки трагічної історії українського народу, які 
обумовлюють певне ставлення до істрико-педагогічних явищ. Авторське 
теоретико-історичне дослідження історико-педагогічного матеріалу, який 
зумовив зміст програми й курсу, встановило залежність підйому і спаду 
педагогічної думки, розквіт національної школи та освіти від наявності чи 
втрати Україною державності. Численні поневолення України, перебування 
її в складі інших держав, звичайно, спричиняли занепад, денаціоналізацію 
освітянської справи. Курс побудований за такими основними історичними 
періодами розвитку України. 
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—Найдавніші часи; 
—Україна-Русь - перший період державності України IX -XIII ст.; 

Татаро-монгольське лихоліття 1240 - 1340 pp.; 
—Польсько-Литовська доба XIII - XV ст.; 
—Козаччина - другий період державності України XVI -XVII ст.; 
—Україна в складі Російської імперії XVIII — XIX ст.; 
 

—Українська Народна республіка та Українська держава: 1917 - 
1920 pp.; 

—Радянський період: 1920 - 1991 pp.; 
—Незалежна Україна: від 1991 р. 
Праслов'янська писемність давніх цивілізацій є свідченням 

освітянських складових культури стародавніх народів на терені України ще 
в найдавніші часи. Саме вони створили основу для впорядкування 
старослов'янського алфавіту Кирилом і       Мефодієм. 

За часів першої державності України-Руси — найбільшої політичної 
формації середньовічної Європи — ще в дохристиянський період існувала 
писемність. З часу хрещення Русі створені перші в Європі літописи. 
Розширення культурних, релігійних, торговельних зв'язків України-Руси з 
європейськими країнами та Візантією додатково стимулювали розквіт шкіл, 
мистецтва, появу оригінальних рукописних книг і перекладів, утворення 
бібліотек. Педагогічна думка й освіта України-Руси сприяла поширенню 
науки й виховання в інших країнах. 

Утрата державності Україною-Руссю в часи татаро-    
монгольського іга, литовської підлеглості, польського поневолення 
спричинили занепад донедавна високої культури й освіти. У Литовську добу 
і на початку польського владарювання освітянські й культурні здобутки 
українського народу були вагоміші, ніж у завойовників, і призводили до їх 
асиміляції. Та надалі колоніальна політика завойовників призводить до зни-
ження рівня життя народу, підвищення смертності, нехтування вихованням, 
занепадом шкіл, витіснення рідної мови серед корінного населення та з 
ужитку в державному діловодстві тощо. Натомість засновують школи й 
колегії з польською, латинською мовою навчання. Поступальне приниження 
колонізаторами високорозвиненої культури України-Руси до статусу 
селянської культури, мови простолюдинів започатковує збайдужіння до неї, 
денаціоналізацію українського народу. 

Гуманні ідеї епохи Відродження спонукали духовне піднесення 
української національно-свідомої громадськості, що позначилось і в 
розвитку мережі братських, церковних шкіл, шкіл народного мистецтва, 
ремесел тощо, створення першого українського букваря, граматик, 
словників, заснування               Києво-Могилянської академії (1632 p.). 
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Національна демократична гуманістична спрямованість освіти й 
книгодруку виховала прекрасну плеяду високоосвічених фахівців, 
започаткувала відродження національної культури, мови. 

За Козацької доби — другого періоду державності України — 
формується на українських землях єдина мова, культура, побут. Значно 
вищого рівня й поширення серед народу досягає освіта. Характерна ознака 
цього часу - повсемісна грамотність як чоловіків, так і жінок. Народні 
школи, школи грамоти, парафіяльні школи є майже в кожному селі. Школи 
на Запорозькій Січі, при козацьких монастирях, полкові школи були дещо 
спрямовані на підготовку до військових походів, започаткували патріотичне 
виховання юних козачат. 

Високий рівень освіти й культури України XVI—XV11 ст. обумовив 
і відповідний вплив українських діячів, учених, митців, ремісників на 
піднесення культури, мистецтва, освіти, грамотності в Московії, зв'язки якої 
з Європою тоді були обмежені. Маловідомі донедавна праці прогресивних 
російських істориків свідчать про переклади з української мови деяких 
підручників, зокрема букваря (Вільно 1621 для московського видання 
1634р.), граматики Мелетія Смотрицького (1619 р. для московських видань 
1648—1721 pp.), тощо. Гуманістичний твір "Громадянство звичаїв дитячих" 
створено Єпифанієм Словинецьким — українцем за походженням. 
Українські вчені та професори Симеон Полоцький, Феофан Прокопович, 
Дмитро Туптало та інші засновують Московську Слав'яно-греко-     ла-
тинську академію. Повсемісно поширюють та застосовують українську 
педагогічну систему також наші земляки вчителі в школах і народних 
училищах. 

Утрата Україною державності призвела до розриву прямих зв'язків з 
Європою. Російська імперія, в складі якої врешті опинилась Україна, 
зацікавлено розвивала світську реальну середню й вищу освіту в ісконно-
російських землях. Освіта України поступово відстає від вимог часу, 
залишається в богословсько-схоластичному спрямуванні. Від 1720 р. 
царський уряд уводить заборону української мови в школі, книгодруці, 
виданні навчальних посібників (Валуєвський указ 1863 p.), витісняє ук-
раїнську мову з початкової школи (Ємський указ 1876 р.) і, зрештою, 
повністю вилучає українську мову з школи і суспільного життя (1888 p.). 
Києво-Могилянську академію перетворюють у духовну академію (1819 p.). 
Подібним чином відбувається також ополячення дошкільного виховання, 
школи й вищої освіти в Галичині. 

В історично нетривалий третій період державності — Української 
народної республіки — попри війну, розруху, невизначеність політичних 
курсів відроджується українська національна школа всіх ступенів, 
університети. Створюються українські видавництва, унікальна національна 
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бібліотека, освітянські періодичні видання. С. Ф. Русова започатковує 
національні дитячі садки. 

Характерним для радянського періоду є уніфікація навчальних 
планів, програм, підручників, освітянських закладів усіх типів — від 
дошкільних до вузів, утрата національних особливостей в освіті, її 
русифікація. Ці тенденції разом із заходами щодо загальної обов'язкової 
середньої освіти, які забезпечили піднесення загального рівня грамотності в 
країні, водночас призвели до масової денаціоналізації народу, формування 
посереднього типу людей. 

Лише в часи перебудови з:'явилась можливість для реалізації 
творчого потенціалу кожної особистості. Але втрачена національна і творча 
самобутність почала повільно й нерішуче реалізуватися в галузі освіти. 
Сучасне Відродження в освітньо-виховній справі розпочалось в четвертий 
період державності України як незалежної республіки. Воно 
характеризується поверненням до народної педагогіки, створенням 
концепції національної школи і дошкільного виховання, альтернативних та 
авторських програм, побудовою нетрадиційних та національних дошкільних 
закладів, поширення української мови як рідної так і державної, 
започаткуванням міжнародних науково-педагогічних зв'язків тощо. 

Дослідження динаміки національної освіти в Україні показує, що її 
злети співпадають з періодами державності, а спади настають у часи 
перебування під владою інших держав. Це ключова позиція дозволяє 
оцінити конкретний фактичний матеріал щодо розвитку школи й освіти 
кожного історичного періоду в житті України. 

З огляду на розглянуті концептуальні етапи розвитку педагогіка 
освіти, структура навчальної програми та підручник з курсу містять зміст і 
методичне забезпечення, яке служить засвоєнням історико-педагогічного 
матеріалу. 

Регіональні аспекти вивчення студентами курсу «історія 
педагогіки україни» 
 

У час розбудови держави Україна докорінно змінюється завдання та 
зміст навчання і виховання педагогічних кадрів відповідно до вимог 
сьогодення, а саме: ознайомлення з педагогічною спадщиною минулого і 
водночас — із сучасними новаціями, ґрунтовна теоретична підготовка і 
здатність до практичної роботи. 

У системі підготовки педагогічних кадрів історія педагогіки як 
навчальна дисципліна займає провідне місце. Засвоєння спадщини минулого 
розширює кругозір, підвищує загальну педагогічну культуру, сприяє 
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розвиткові педагогічних здібностей майбутніх спеціалістів, допомагає 
творчо використати здобуті знання в практичній діяльності. 

Курс історії педагогіки, освіти й виховання дітей, починаючи з 
дошкільного віку, є складником циклу педагогічних дисциплін, що за 
навчальним планом викладаються впродовж усього періоду навчання 
студентів у таких складових частинах: загальна педагогіка, дошкільна 
педагогіка, історія загальної та дошкільної педагогіки. Отже, цей предмет є 
фаховим. Вивчення історії педагогіки має також важливе фахове та 
загальнокультурне значення. Адже педагогічна думка, освіта й виховання 
підростаючого покоління завжди формувались у певних соціальних умовах 
відповідно до потреб суспільства і задовольняли його актуальні потреби. 
Тому для розуміння витоків освіти й педагогіки необхідне коротке 
ознайомлення з історичними передумовами й обставинами, які породили 
певні культурні ідеї, педагогічні праці, зміст, методи, організаційні форми 
навчання й виховання. Отже, цей курс, базуючись на знанні студентів історії 
України, розглядає в єдності історію педагогічної думки, освіти і в її 
контексті дошкільного виховання. 

Це сприяє розширенню кругозору, розвиткові педагогічного 
мислення, допомагає правильно розуміти різні питання педагогічної теорії, 
критично оцінювати педагогічні положення, розв'язувати практичні 
питання. 

Джерелами історії педагогіки України є архівні матеріали з питань 
національної освіти, пам'ятки стародавньої писемності та літератури, 
археологічні й історичні дослідження, твори видатних педагогів різних епох, 
які справили принциповий вплив на розвиток педагогічної теорії та 
практики, педагогічна періодична преса, офіційні документи — закони, 
постанови, програми й проекти, підручники та навчальні посібники з 
народної освіти в різні історичні періоди, окремі художні та фольклорні 
твори, в яких висвітлюється навчання, виховання та народна педагогіка. 

Вивчення курсу історії педагогіки важливо спрямовувати на 
оволодіння методом конкретно-історичного підходу до педагогічних фактів 
і явищ; надання студентам самостійності при оцінці й аналізі теорії та 
практики виховання. Оволодіння фактичним матеріалом дає можливість 
характеризувати основні напрямки педагогічної думки на різних етапах 
формування і розвитку українського народу. 

Курс історії педагогічної думки в Україні покликаний познайомити 
студентів педагогічних вузів з історією обраного фаху. Уперше в єдності 
представлено історію загальної та дошкільної педагогіки України, яка 
служить підвищенню обізнаності студентів з історією обраної спеціальності, 
розумінню еволюції педагогічної думки, її злетів і гальмування, 
ознайомленню з діяльністю та педагогічною спадщиною визначних 
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мислителів різних епох, їхньою боротьбою за утвердження нового, 
прогресивного в справі освіти й виховання дітей у тісному зв'язку з 
історичними подіями та процесами, які відбувалися протягом тисячоліть на 
терені нашої країни. Завдяки такому підходу розвивається педагогічний 
світогляд студентів, у них формується самосвідомість, критичне ставлення 
до педагогічних явищ. 

ПІДЙОМИ І ЗАНЕПАД НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРІОДІВ 

ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Структура курсу обумовлює важливе змістовне навантаження у 

викладі матеріалу і служить студентам опорною базою в засвоєнні курсу. 
Визначена періодизація підтверджується яскравим фактичним матеріалом 
різноманітних регіонів України. З регіональними аспектами історії 
педагогічної думки, школи, освіти необхідно знайомити при вивченні 
кожної теми, використовуючи місцевий матеріал. 

У південних регіонах України зберігаються пам'ятки про 
дохристиянську писемність, так звані Корсунські книги з    
невпорядкованою азбукою. Саме вони послужили просвітителям слов'ян 
Кирилу та Мефодію основою для впорядкування давньослов'янського 
алфавіту. Ці відомості про наші пріоритети допомагають зрозуміти 
нинішнім поколінням, що їхні пращури були свого часу чи не 
найосвіченішим народом серед європейців. Саме їх взяли Кирило і Мефодій 
за основу для впорядкування старослов'янського алфавіту. 

Серед викопних археологічних пам'яток поховань у південних 
степах України знаходять залишки старовинної зброї войовничого жіночого 
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племені амазонок. Це жіноцтво, зберігаючи матріархат, позбувалось 
чоловіків і виробило власні погляди на виховання в дівчаток умінь, 
важливих для майбутніх воячок, презирливого ставлення до чоловіків. 
Дехто вважає їх пращурами войовничих сарматок. 

Археологічні знахідки предметів засвідчують існування писемності 
у наших пращурів ще в дохристиянські часи. У охрещеній Русі 
сповідувалась релігія, яка послуговувалась книгами. Елементарна 
письменність поширювалася серед простого люду. Про це свідчать 
берестяні грамоти. Фрагменти письма простого хрещеного люду збереглись 
у вигляді графіті на стінах Софійського собору в Києві. їх можна оглянути зі 
студентами й нині. Важливо зуміти зацікавити їх цими унікальними пам'ят-
ками під час викладання теми "Культура й освіта в часи розквіту Київської 
Русі". У Національному історичному музеї України увагу студентів 
привертає панорама стародавнього Києва на пагорбах, який здіймається над 
Подолом і Дніпром. В експозиції музею студенти оглянуть окремі твори 
стародавньої рукописної літератури. З часу першого хрещення Русі ще за 
часів князя Аскольда в Україні-Руси створено перші в Європі літописи. 
Студентам стануть зрозумілішими визначні пам'ятки писемності, які 
служили поширенню християнської віри, виховання, освіти. Це, зокрема, 
такі основні пам'ятки педагогічної думки та українського письма України-
Русі: "Слово про закон і благодать" київського митрополита Іларіона (1051-
1054), "Остромирове Євангеліє" (1056-1057), "Ізборники Святослава" (1073 
р. та 1076 p.)," Руська правда" (XI ст.) — перший звід законів, "Слово о 
полку Ігоревім" (XII ст.), "Повчання до дітей" Володимира Мономаха (XII 
ст.), "Патерик Печерський" (XIII ст.), "Четы Мінеи" та інші літературні 
твори українських письменників. Значення їх для освіти й утвердження 
київської середньовічної школи письма непересічне. Чимало рукописних 
книг свого часу перекладено, створено чи переписано в освітянському 
осередку Ярослава Мудрого — першій Академії в Софії Київській. На згад-
ку про це нині встановлено пам'ятний знак. Там же князь заснував 
найбільшу книгозбірню. Поширюючись по всій Русі ці книги служили 
основою для нових книгозбірень. Відомості про ці пріоритети українського 
письменства справляють на студентів величезне враження під час екскурсії 
до Софії. До того ж це впливає на їхній світогляд. Книгами послуговувалися 
школи при церквах і єпископських дворах, що підтверджено берестяними 
грамотами. За Уставом князя Всеволода Мстиславовича (помер 1138 р.) 
ставав ізгоєм попович, якщо він не навчився грамоти. Це засвідчує високе 
значення, яке надавали тогочасній освіті. 

Розквіт культури, поширення освіти та розвиток педагогічних ідей в 
Україні-Руси добре відомі від першої половини IX ст. до XIII ст.: рукописні 
навчальні книги, школи й бібліотеки Києво-Печерського монастиря, 
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Софійської академії Ярослава Мудрого, педагогічні виховні ідеї 
Володимира Святославича та Ярослава Володимировича в їхніх "Уставах", 
міркування Георгія Хировоска про виховання та інші. У візантійських 
джерелах високо цінувались педагогічна думка, освіта на Україні-Русі в ХІ-
ХШст. 

Вивезені з Києва рукописні книги, педагогічна думка й освіта 
України-Руси були визначальними в поширенні науки і виховання в країнах 
інших народів, зокрема у Франції, Литві, Польщі, в Новгородському, 
Ростовському, Суздальському, Московському та інших князівствах. 

Розширення культурних, релігійних, торговельних зв'язків України-
Руси з європейськими країнами та Візантією стимулювали розквіт шкіл, 
мистецтва, появу оригінальних рукописних книг і перекладів, утворення 
бібліотек. Взаємозбагачена педагогічна думка й освіта України-Руси 
сприяла поширенню науки й виховання в інших країнах. 

В часи татаро-монгольського лихоліття (1240—1340 pp.), a далі за 
Польсько-Литовської доби XIII—XV ст. Україна-Русь втратила 
державність, що призвело до занепаду високої культури й освіти. 

У столітній період (1240—1340) татарського поневолення Київ, 
остаточно зруйнований, втрачає як державне, так і осві-тянське значення: 
знищено школи, вивезено безцінні рукописні книги в Суздальське, 
Ростовське, Новгородське та інші князівства. У межах дозволеного татарами 
зберігалось місцеве управління в Галицько-Волинському князівстві. Саме 
воно стає опорою української державності в часи татаро-монгольської 
навали. Тут з року в рік пишуть Галицько-Волинський літопис — основну 
історичну пам'ятку, яка описує той маловідомий період. Опис тяжких для 
українського народу років просякнутий патріотичними мотивами, тугою за 
полоненими, сподіваннями на відродження минулої державності та 
культури. 

У Галичі, Холмі, новому започаткованому князем Данилом Га-
лицьким Львові розвиваються будівельні мистецтва, створюються слов'яно-
литовські — перші на Русі —двомовні школи, а також школи, засновані 
іноземцями. Латинь застосовується в державному діловодстві, оскільки 
Данило Галицький активізував ділові зносини із західно-європейськими 
країнами, сподіваючись на їх допомогу у визволенні від татар. Ще й досі за 
околицями сучасного Львова видніються руїни міста Лева, закладеного для 
свого сина князем Данилом Галицьким — найбільшим будівничим серед 
князів того часу. Студенти можуть побачити рештки старовинного Львова із 
Замкової гори, а бажаючі —дістатися до них. Отже, освітянські матеріали 
часів татарського лихоліття легше знайти в західних регіонах України. 
Окремі пам'ятки, безумовно, збереглися в краєзнавчих музеях. їх можуть 
знайти члени студентських гуртків під проводом зацікавленого викладача. 
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Важливим для всіх було б оприлюднення таких знахідок. 
Завойовників вражала самобутність української культури, що 

сприяло взаємопроникненню її до західноєвропейської та східної культур. 
Вивчення латині у вищій школі та застосування її в князівському 
діловодстві полегшувало політичні, економічні й освітні зв'язки між 
народами. Усе це допомагало збереженню національного етносу в роки 
навали, піднесенню самосвідомості, вихованню почуття самовідданого 
служіння народу, Україні, що одночасно сприяло формуванню особистісних 
якостей молоді тогочасного суспільства. Виховні ідеали були історично 
зумовлені важливими того часу подіями. Гноблена українськими землевлас-
никами й татарами українська селянська родина зберігала й застосовувала 
народну мораль, традиції, вірування у вихованні дітей. 

У Литовську добу та на початку польського владарювання осв-
ітянські й культурні здобутки українського народу були вагоміші, ніж у 
завойовників. Проникнення Литовської держави на територію Східної 
України (1340—1362 pp.) призвело до асиміляції литовських колонізаторів 
під впливом української культури, мови, християнської релігії. 

З історичних джерел відомо, що литовські князі зберегли в 
державному діловодстві й ужитку стародавню українську мову. Українська 
мова стає офіційною мовою литовського уряду на терені України. Наші 
стародавні книги були в бібліотеках литовських та польських королів. 

Литовський статут (1529 р.) став спадкоємцем Руської правди 
(правових актів). Водночас він послужив засобом  прилучення України-Руси 
до Західно-Європейського права. З цими історичними документами важливо 
познайомити сучасну молодь там, де це можливо. 

Експансія Польщі в Галичину (1340 р.) призвела до витіснення 
української мови польською та латинською з державного, церковного й 
освітянського вжитку, до денаціоналізації частини південноруської 
пануючої верхівки, яка позбулася православної віри, державності, 
української мови. Народно-педагогічні погляди зберігаються в творах 
фольклору, літописах, рукописних трактатах, посланнях, повістях. 

Просвітницька діяльність церкви та її визначних діячів зумовлює 
подальшу підготовку богослужбових книг українською мовою, наприклад, 
Четвероєвангеліє, «Псалтир» та інші. Певне освітнє та виховне значення 
мали переклади світських повістей про Олександра Македонського, 
«Сказання про Індійське царство» тощо. 

Наслідки колоніальної політики Литви і Польщі позначилися на 
стані освіти в Україні. Моральний занепад, обмеженість ролі православної 
церкви під впливом світської влади, польсько-литовських поневолювачів 
призвели до занедбання церковних шкіл (XV ст.), знелюдилися Київське та 
інші центральні воєводства — адміністративні утворення Речі Посполитої 
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на Україні-Руси. Українців витісняли з міст. Зникають осілі поселення 
українців на півдні краю через набіги Кримської орди. Знижується рівень 
життя народу, підвищується смертність дорослих і дітей, занедбується їх 
виховання. 

В епоху Відродження активізується потяг до національного 
піднесення в цілому і, зокрема, в освіті. 

У розвитку національної системи виховання значну роль відіграла 
церква. Культурно-просвітницька боротьба різних верств українського 
народу проти литовсько-польської колонізації і покатоличення, зокрема, 
виявилась у просвітницькій ролі братств як осередків збереження та 
розвитку національної культури й освіти. Братські школи розвивали і 
зберігали елементарну освіту серед народу. Демократичне гуманістичне 
спрямування мав статут Львівської братської школи «Порядок шкільний». 
Серед історичних пам'яток Львова існують свідчення та результати її 
діяльності. Допитливі студенти й викладачі зуміють їх відшукати й 
оприлюднити. 

Багатогранною була просвітницька діяльність Костянтина 
Острозького і Острозької академії (1576-1608 pp.). Острозька братська 
школа мала західноєвропейський рівень, прогресивні засоби навчання. У 
музеях міста Острога нині можна ознайомитися з історичними пам'ятками 
діяльності цієї школи. 

Просвітницька діяльність братських шкіл тісно пов'язана з 
написанням їх викладачами підручників, які видавали для таких шкіл, та 
книг для богослужіння. З оригіналами цих видань важливо й цікаво 
ознайомитися як викладачам, так і студентам. Там зустрінемо також 
оригінали книг одного з першодрукарів Івана Федорова (1583 р.) «Апостол» 
(вид. друге) і «Буквар» (Львів, 1574 р.), «Острозька біблія» (Острог, 1581 p.). 
У Львівському та Острозькому музеях, а також у Державному музеї книги і 
друкарства України (на території Києво-Печерської лаври) зберігаються 
перші в Україні праці учнів і викладачів братських шкіл: Лаврентія Зизанія 
— перший український буквар «Наука читанню», з церковно - слов'янським 
українським словником «Лексис», «Граматика словенська» (Вільно, 1596 
p.), перші українські граматики «Адельфотес» Арсенія Єласонського (Львів, 
1591 p.), «Граматика словенська» Лаврентія Зизанія (Вільно, 1596 р.), 
«Граматика» Мелетія Смотрицького (Єв'є, 1619 р.). 

Започатковану Галшкою Гулевичівною Київську братську школу 
(1615 р.) на Подолі врешті було перетворено на вищий навчальний заклад 
європейського типу. У ньому вивчали кілька іноземних мов. Петро Могила 
— фундатор Києво-Могилянської колегії (1632 p.), від 1701 -го - академії. За 
часів незалежної України вона переживає нове відродження. її можна й 
необхідно відвідати студентам. Можливо, дехто продовжить свою освіту в її 



 188 

стінах. На тій же Контрактовій площі встановлено пам'ятник Григорію 
Сковороді - одному із здібних учнів цього старовинного навчального 
закладу, першому українському філософу. Саме біля його пам'ятника, на 
площі перед академією, студентам стане зрозумілішим і ближчим подвиж-
ницьке життя, демократична філософія і педагогіка Григорія Сковороди, 
його ідеї про природовідповідність, народність виховання, всебічний 
розвиток особистості, дидактику сімейного виховання. 

Зростанню національно свідомої української молоді сприяв 
національний демократичний характер академії. У її стінах виховувалися 
вчені та ректори Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський 
та інші. Вони відіграли важливу роль в утвердженні національної науки, 
поширенні освіти в Україні. Києво-Могилянська академія мала велике 
значення в культурно-освітньому житті Європи: сюди їхали вчитись із 
слов'янських європейських країн. Водночас учні та випускники Академії 
проходили стажування у вищих навчальних закладах Європи. 

Упровадження педагогічних ідей епохи Відродження і Реформації в 
діяльність братських шкіл реалізовано в деяких демократичних на той час 
новаціях щодо змісту й організації роботи. Саме в школах цього типу 
вперше витворено й реалізовано класно-урочну систему. Подорожуючи 
Україною Ян Амос Коменський вивчив практичне застосування цієї системи 
й оцінив як організаційну форму навчального процесу. У своїй «Великій 
дидактиці» він дав її наукове обґрунтування. Кожному студенту класно-
урочна система відома з досвіду шкільного навчання. Варто лише нагадати 
про це та підкреслити національний пріоритет цього загальновідомого 
явища. Педагогічна діяльність учителів братських шкіл та колегій Кирила 
Ставровецького, братів Лаврентія та Стефанія Зизанія, Інокен-тія Гізеля, 
Іова Борецького, Памва Беринди, Єпіфанія Слави-нецького, Сімеона 
Полоцького, Мелетія Смотрицького піднесла на новий, вищий рівень 
освітянську справу в Україні. Національна демократична гуманістична 
спрямованість освіти й книгодруку виховала прекрасну плеяду 
високоосвічених фахівців, започаткувала відродження національної 
культури, мови. 

За Козацької доби — II періоду державності України XVI—XVII ст. 
гетьмани, козацька старшина й козаки дбали про виховання 

підростаючих поколінь на взірцях козацьких вольностей, Запорозькій та 
інших січах (військових залогах). Виховання хлопчиків і дівчаток у 
козацькій родині має свої особливості. За козацької доби формується на 
українських землях єдина мова, культура, побут. Розквітає усна народна 
творчість, твориться давня українська література. У школі, освіті, вихованні 
продовжуються педагогічні традиції Київської Русі. Відбувається бурхливий 
розвиток народної творчості, театру. У професійних школах народного 
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мистецтва, народних ремесел, промислів навчаються молоді покоління, 
переймаючись естетичними смаками українців. Суттєвою є історична 
заслуга українських шкіл і книгодрукарів у розвитку рідної культури, мови 
та освіти. 

Цього періоду відбувається піднесення Києва як центру культури й 
православ'я. Єпифаній Плетенецький на території Києво-Печерської лаври 
організовує видавничу справу. Нині на місці невеличкої тодішньої друкарні 
заново відреставровано Державний музей книги і друкарства України. Його 
слід відвідати зі студентами під час вивчення теми «Книгодруки в Україні». 
Серед письменників ширилась народна українська мова, створено «Лек-
сикон славеноросскій» Памва Беринди, «Четьї-мінеї» (1684— 1705), 
«Літопис Самовидця» Р. Ракушки-Романовського, «Козацькі літописи» 
Самійла Величка, Григорія Грабянки,    підручники українською мовою 
тощо. 

Високий рівень освіти й культури України XVI—XVII ст. у період 
гетьманського самоврядування обумовив відповідний вплив українських 
діячів, учених, митців, ремісників на піднесення культури, мистецтв, освіти, 
писемності в Московії, зв'язки якої з Європою тоді були обмежені. 
Маловідомі донедавна праці прогресивних російських істориків свідчать 
про переклади з української мови окремих підручників, зокрема «Букваря» 
(Вільно, 1621 p., для московського видання 1634), «Граматики» Мелетія 
Смотрицького 1619 р. для московських видань 1648—1721 pp. тощо. 
Гуманістичний твір «Громадянство звичаїв дитячих» створено Єпифанієм 
Славинецьким — українцем за походженням. Українські вчені та професори 
Сімеон Полоцький, Феофан Прокопович, Дмитро Туптало та інші 
засновують Московську Слов'яно-греко-латинську академію. Повсемісно 
поширюють і застосовують українську педагогічну систему також наші 
земляки — вчителі в школах і народних училищах. 

Нині студенти можуть ознайомитися з відповідними названими 
історичними документами, тексти яких оприлюднено в нашій державі. 
Документальні матеріали переконливіші, ніж виклад лектора. Тому 
ксерокопії історичних матеріалів мають потрапити до самостійного 
вивчення студентам. 

Потрапивши під протекторат Росії, Україна втрачає власну 
державність. Царськими указами забороняється українська мова в освіті, 
школі, культурному житті. 

Короткотривалий III період державності — Українська Народна 
Республіка (1917-1919 pp.) спромоглася відродити національну освіту, 
культуру, школу, книгодрук. Велике враження на студентів справляють 
слушно зібрані історичні документи та перевидані нині праці 
основоположниці національного дошкільного виховання Софії Русової, 
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Григорія Ващенка, Івана Огієнка та інших. 
В радянський період (1920-1991 pp.) уніфіковано навчальні плани, 

програми, підручники, за ідеалізовано зміст навчання. Виробляється і 
зміцнюється централізована адміністративна система освіти в навчальних 
закладах усіх типів. З цими фактами доцільно ознайомити студентів. 
Слугуватимуть цьому навчальні програми для дошкільних закладів, шкіл, 
вищих навчальних закладів. Ці матеріали ще збереглися у фахових 
бібліотеках. Студенти, звиклі до сучасних варіативних програм, з подивом 
розглядають єдині й уніфіковані програми та підручники. 

В перебудовний період зроблені перші кроки до     самореалізації у 
школі, ВНЗ самобутніх, авторських, національних програм та науково-
методичного оснащення педпроцесу. 

В четвертий період державності України як незалежної республіки 
ця робота все ширше розгортається. Активізуються творчі здобутки 
вчителів, викладачів, науковців, методистів та інших інтелектуальних 
працівників у галузі освіти. З'являються авторські варіативні навчальні 
плани, програми, підручники тощо. Це сьогодення вже відоме студентам з 
попередніх курсів навчальних дисциплін та з практики в дошкільних 
навчальних закладах. 

Ми окреслили тільки окремі реальні матеріали, які є носіями 
загальних історико - педагогічних явищ і фактами з конкретних областей 
України. Значно ширший регіональний об'єктивний матеріал може виявити 
вдумливий, зацікавлений викладач, залучаючи до цього і студентів. Зо-
нальні історико-педагогічні факти стосуються всіх висвітлених на початку 
статті періодів становлення державності України, так само, як і періодів 
занепаду освіти в часи перебування України під владою інших держав. 
Проаналізовано лише незначну частину відомого регіонального матеріалу. 
Подальші дослідження можуть поглибити виявлення                  історико-
педагогічних прикладів стосовно кожного історичного періоду в різних 
регіонах України. 

Програма історії україни для дітей дошкільного віку як 
українознавчі засади у вихованні наймолодших 
 

Суспільне й культурне відродження України потребує національної 
системи виховання, яка б відповідала інтересам народу і забезпечувала його 
зростання з огляду на сучасний світовий рівень. Ця система має включати 
всі ланки освіти, починаючи з дошкілля. Готуючи майбутніх вихователів 
для роботи в дошкільних навчальних закладах і сім'ях, важливо пов'язати 
курси навчальних дисциплін, що вивчають студенти, з програмами, за якими 
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виховують дітей. Розроблена вперше програма пройшла апробацію в 
дисертаційних теоретичних та експериментальних дослідженнях. Вона 
слугуватиме під час вивчення курсів "Дошкільна педагогіка" та "Історія 
педагогіки". У курсі "Дошкільна педагогіка" програму доцільно 
використовувати як засіб національного виховання дітей у системі їхнього 
розумового, естетичного розвитку. У курсі "Історія педагогіки України" 
програму важливо використовувати як засіб практичної реалізації 
студентами в роботі з дітьми здобутих історико-педагогічних знань. 

Національна система дошкільного виховання України має 
грунтуватися на засадах національних і загальнолюдських надбань. Це 
принципове положення, проголошене Софією Русовою на початку XX 
століття, не втратило свого значення й нині.  

Засновник теорії й практики українського національного дош-
кільного виховання в роки Української Народної Республіки, вона, 
очоливши департамент позашкільної освіти в Міністерстві освіти, створює 
план побудови національної системи дошкільного виховання. Зустрічаємо 
цей документ серед архівних матеріалів з візою міністра освіти Івана 
Огієнка про подальший розгляд і втілення до здійснення. Важливо, що, 
взявши за основу національні особливості виховання, Софія Русова як 
високоосвічена людина й знавець іноземних мов узагальнює наукові дос-
лідження та практичний досвід з дошкільного виховання багатьох країн 
світу. Ці матеріали вона публікує в 1918 році в книзі "Дошкільне 
виховання", яка не втратила свого значення й сьогодні. 

Засади національного виховання, проголошені Софією   Русовою, 
було покладено в основу "Концепції дошкільного виховання в Україні" 1993 
року і викладено в ній стосовно завдань та умов дошкілля в сучасній 
Україні. Концепція ґрунтується на засадах родинного виховання, народної 
педагогіки, національної культури й історії, досягненнях наукової педаго-
гіки та науково-технічного прогресу. Створена в умовах сучасного 
державотворення України, демократичного розвитку суспільства, система 
освіти та виховання підростаючого покоління має задовольняти потреби й 
інтереси людини і відповідати культурним та економічним завданням 
побудови державності України. Проте й донині концептуальні засади 
національного дошкільного виховання не реалізовано в чинних програмах 
"Малятко", "Дитина". Дещо повніше їх відображає регіональна львівська 
програма "Українське дошкілля". 

Свого часу на замовлення МО України було започатковано розробку 
концепції та матеріалів безперервної освіти, починаючи від дошкільних 
закладів до вищої школи. У складі авторського колективу я розробляла 
частину "Історія України як засіб національного виховання дітей 
дошкільного віку". Вважаю, що, розробляючи проблему широко, як 
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історико-культурні надбання українського народу, можна донести істо-
ричний зміст до наймолодших дітей. Дібравши відповідно до їхньої 
психології методи й прийоми подачі такого змісту, можна сформувати в 
дітей повноцінні уявлення про культурно-історичне минуле рідного краю, 
своєї держави. Це є матеріалом для виховання любові й пошани до рідного 
народу, почуття причетності до нього, для бажання дітей перейнятися його 
трагічною долею, стати господарем рідної землі, творцем її подальшої долі 
та власного життя на ній. 

Виняткового значення набуває пізнання історичного минулого 
України, її народу як засобу формування елементів національної свідомості, 
причетності до рідного краю, народу, починаючи з дошкільного дитинства. 
Національне відродження України можливе за умови знання й розуміння її 
історії як визначального фактора та складової частини культури україн-
ського народу. 

Урядові документи "Закон України про освіту", "Закон про мови в 
Україні", Програма "Освіта XXI століття", "Закон "Про дошкільну освіту" 
обумовлюють потребу виховання громадян України, спроможних відродити 
національну культуру, піднести її престиж, зробити гідний внесок у 
загально людські цінності. 

Суспільне дошкільне виховання (1917-1991 pp.) не передбачало 
ознайомлення дітей з історією України. Визначений у тогочасних програмах 
для дитячих садків історичний зміст стосувався лише подій Великої 
жовтневої соціалістичної революції. Наукові дослідження й практика роботи 
дошкільних закладів на цьому змісті довели, що діти дошкільного віку спро-
можні зрозуміти й запам'ятати деякі історичні факти, події. Історичний зміст 
впливає на свідомість і почуття дітей, сприяє вихованню патріотизму. 

Сучасні дитячі садки активно використовують історично 
обумовлену українську народну творчість у вихованні дошкільників. На 
потребу практики започатковано відповідні наукові дослідження. Проте, 
захоплюючись народною творчістю як складовою національної культури, не 
завжди розуміють її невіддільність від історії українського народу. 
Національна творча спадщина невіддільна від історії українського народу і 
може мати виховну й пізнавальну цінність лише з огляду на історичні 
умови, в яких створювалися. Ще й досі не сформульовано принципові 
підходи щодо відбору історичного змісту, не визначено сам зміст і критерії 
його доступності дітям дошкільного віку, його важливість для їх виховання. 
Невизначеність мети, завдань, принципових засад використання історичного 
матеріалу в роботі з дітьми дошкільного віку призводить до втрати цього 
багатющого виховного джерела. 

Лише в " Концепції дошкільного виховання в Україні" (1993) історія 
нашої держави вперше розглядається як складова національного виховання 



 193

дошкільнят. Отже, концепція виховання дітей дошкільного віку на матеріалі 
історії України не має відповідних попередніх теоретичних, методичних і 
практичних розробок. 

Історія України, до якої тільки після проголошення суверенітету 
долучається підростаюче покоління, є невичерпним джерелом фактичного 
матеріалу, який криє в собі надзвичайні можливості у вихованні як дітей, 
так і дорослих. Постала на часі очевидна потреба використання історії вже в 
роботі з дошкільниками. 

Виникла необхідність визначити й обґрунтувати програму 
виховання дітей дошкільного віку на матеріалі певних історичних понять, 
здатних забезпечити пізнавальний і виховний вплив на почуття і свідомість 
дітей. Розробляючи зміст базисної історичної освіти для дошкільнят, 
важливо розв'язати такі завдання: 

—відібрати принципово важливі історичні факти, явища, події, які 
доступні для розуміння й усвідомлення дітям дошкільного віку; 

—знайти емоційну форму для донесення цієї інформації і досягти 
адекватного емоційного відгуку дошкільнят на історичний зміст; 

—поставити в центрі всієї роботи з виховання і навчання дітей 
проблему формування патріотизму і початків національної свідомості. 

Порівняно зі шкільними курсами історія в дошкіллі не вивчається як 
предмет. Зміст знань з історії має входити до розділу "Національна 
культура", програми виховання дітей дошкільного віку. 

Система історичних знань має задовольняти потреби й інтереси 
дитини та водночас відповідати культурним і економічним завданням 
побудови державності України. Досягнута Україною незалежність ставить 
проблему визначення понять історичного характеру на якісно нову основу. 
Цю проблему досі не розв'язано. 

Пізнання історичного минулого України, її народу є засобом 
формування елементів свідомості, причетності до рідного краю, народу 
починаючи з дошкільного дитинства. 

У системі дошкільного виховання та навчання історія має вивчатися 
як складова культури українського народу, засіб національного виховання. 
Пізнання дошкільником історичних явищ має починатися звичайно від 
найближчого, тобто з історії Батьківщини — України і обмежуватися цим у 
дошкільному віці. 

Вихідні засади програми "Історія України для дітей дошкільного 
віку": 

Історія України зміст і водночас важливий засіб національного 
виховання в контексті засобів національної культури, рідної природи тощо. 

Історичний зміст має відображати принципові віхи    держа-
вотворення України та розвитку української нації і бути доступним, цікавим 
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для дошкільників. Система історичних знань передбачає проведення дітей 
від таємничих найдавніших часів народотворення на терені України через 
чотири основні періоди державності України і відповідне національне й 
культурне відродження українського народу до наших днів. 

Найбільш привабливі й доступні дітям історичні факти, події та 
явища містяться у сфері: 

—патріотизму національного руху, героїчної боротьби за свободу, 
незалежність, соборність України; 

—культурного поступу й надбання талановитого українського 
народу, його культурних і дружніх зв'язків з іншими народами світу. 

Діти дошкільного віку спроможні зрозуміти й емоційно відгукнутися 
на доленосні для України історичні факти, явища, події, діяльність її 
патріотів, перейнятися трагічною долею рідного народу, прагнути бути 
причетним до нього, пишатися його історичним минулим. 

Програма розглядає як явище історичного походження культу, 
народознавчий матеріал, мову тощо. Цей витвір історії несе дитині 
інформацію про історію Батьківщини. До того ж музичний, мовний чи 
фольклорний матеріал впливає на емоції і викликає певні почуття. Отже, 
програма передбачає формування в дітей не тільки знань, а й позитивного 
ставлення на основі історичних подій, культури народу України. Очевидно, 
таке коло уявлень послужить також вагомим підґрунтям для формування 
певного словникового запасу дітей, для активного вживання слів, які 
нагадують нашу історію, є витоками з її минулого. 

Вікові особливості сприймання дошкільників обумовлюють певну 
системність введення історичного матеріалу в коло інтересів дітей. 

Ранній і молодший дошкільний вік (від народження дитини до 
чотирьох років). 

Історія рідної країни органічно входить у життя дитини з раннього й 
молодшого віку разом з українською мовою, мораллю, побутовими 
звичаями, традиціями, народним мистецтвом тощо. 

Мова. Знає і любить свою рідну українську мову. Спілкується нею, 
вживає типові українські слова, вирази чемного звертання, ввічливого 
спілкування. 

Народна мораль. Відчуває й виявляє доброту, співчуття, по-
дільчивість, гостинність. 

Народне мистецтво. Іграшки. Посуд. Вишивка. Побутові предмети 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Фольклор. Слухає та підспівує колисанки, наспіви, дитячі пісеньки. 
Любить забавлянки, заклички, казки в народних дитячих іграх. Залюбки 
відтворює образи, дії, рухи відповідно до їх змісту й ритму. 

Музична творчість. Охоче слухає та підспівує народні мелодії. 
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Імітує ігрові й танцювальні рухи відповідні до змісту й ритму цих знайомих 
мелодій. Наслідує виконання елементів рухів народних таночків. 
Дослухається й долучається до гри на народних музичних інструментах. 

Побутові звичаї. Охоче долучається до українських побутових 
звичаїв. 

Середній дошкільний вік (5-й рік життя дитини). 
Дитина ширше й усвідомленіше прилучається до рідної історії, 

психології, моралі народу. 
Дізнається про окремих визначних діячів історії України чи регіону 

проживання дитини. 
Краєзнавчий матеріал використовується як шлях від найближчого 

довкілля до подій минулого. Важливе значення має ознайомлення з 
елементами традиційної господарської діяльності. 

Мова. Залюбки спілкується, розповідає українською мовою. 
Правильно вимовляє звуки, типові для української мови. Широко застосовує 
україномовний словник. Уникає мовних кальок. 

Народна мораль. Задоволено сприймає і виявляє чемність, дру-
желюбність, співпереживання, гумор, правдивість. 

Фольклор. Слухає та вторить колисковим наспівам для дітей. Співає 
колискові пісні разом з дорослими й дітьми. Любить і відтворює дитячі 
народні пісеньки, лічилки, народні ігри, казки. 

Музична творчість. Охоче слухає, співає, танцює за українськими 
народними мелодіями. Грає на деяких народних інструментах. 

Образотворче мистецтво. Милується творами декоративно-
прикладного мистецтва: керамічні й дерев'яні іграшки, ляльки, вишивки, 
одяг, килими, побутові предмети. Любить і вчиться малювати за мотивами 
цих творів. 

Краєзнавство та історія. Знає і любить своє місто, село, мову як 
частки Батьківщини - України. Пишається її столицею -Києвом. Знає, що є 
часткою цієї країни - українцем. Пишається цим. Поважає своїх 
співвітчизників. 

Знає, любить слухати, згадувати деякі історичні події, які 
відбувалися в регіоні проживання дитини та ті, що передаються старшими 
людьми в народній мудрості й творчості, живих розповідях, спогадах. 
Упізнає на портретах ідеолога української нації Т. Г. Шевченка. 

Шанує традиційну господарську діяльність українців -сільське 
господарство. Любить дотримуватися звичаїв, традицій, які історично 
склалися в житті українського народу. 

Старший дошкільний вік (6-й рік життя дитини) 
Поширюється коло фактичного матеріалу, який глибше розкриває 

згадані напрямки. 
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В історичній послідовності дітей знайомлять з основними етапами 
державності України, розвитком культури народу, його визначними 
діячами. 

Мова. Вільно із задоволенням спілкується рідною українською 
мовою. Відчуває її красу, мелодійність. Пишається нею. Знає типові образні 
вирази, звороти. 

Народна мораль. Шанує і виявляє чесність, працьовитість, до-
тепність. 

Фольклор. З ніжністю співає колискові пісні для дітей, разом з 
дітьми і з дорослими любить переказувати легенди, оповідки, бувальщини, 
казки. Весело співає щедрівки, колядки, засівалки, заклички, веснянки, 
купальські та жниварські пісні. Доречно вживає лічилки, скоромовки, 
загадки, забавлянки. 

Народно-прикладне образотворче мистецтво. Шанує, знає народне 
мистецтво, характерне для регіону свого проживання. Іграшка, кераміка, 
кольорова гама, елементи і деякі особливості візерунків українського 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Музичне мистецтво. Захоплюється обрядовими піснями й та-
ночками. Слухає, співає і танцює, імпровізує в танцювальній творчості на 
теми українських народних мелодій на народних  музичних інструментах. 

Краєзнавство та історія. Знає й шанує свою національність - 
українець, пишається нею й причетністю до українського народу, до 
Батьківщини - України, її старовинним містом, столицею—Києвом. 

Шанує державну символіку України — герб і прапор, гімн, 
цікавиться її історичним минулим — подіями, які відбувалися в 
найближчому регіоні й тими, які відбувалися ще в давні часи. 

Знає пам'ятні місця, пам'ятники, музеї, видатних людей, які 
прославили рідний край, Україну: історичних осіб, діячів культури, освіти. 

Знає деякі основні події з історії Києва, України-Руси, Козаччини, 
УНР, Вітчизняної війни, утворення незалежної республіки Україна. 

Старший дошкільний (молодший шкільний вік) — 7-й рік життя 
дитини 

Досить широкий зміст історичного матеріалу використовується як 
основа ознайомлення дітей з історичним минулим України. Саме воно стає 
ключем до розуміння окремих слів: мовних виразів фольклору та народно-
прикладного мистецтва. Краєзнавчий матеріал розглядається на фоні 
історичних подій, спільних у цілому для України. 

Краєзнавство та історія. Україна має стародавню історію й 
культуру. Археологічні знахідки трипільської, черняхівської культури: 
іграшки, стародавнє малюнкове письмо, "риси та різи", побутові речі, 
страви, зброя, прикраси тощо. 
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Україна-Русь — перша держава українців. Князі, дружина, військо, 
людність. їх зовнішній вигляд, заняття, культура, народні звичаї, мистецтво. 
Рукописні книги. Храми. Визначні діячі: княгиня Ольга, князь Володимир, 
Ярослав Мудрий; народні герої Добриня, Ілля Муромець, Олекса Попович. 

Татаро - монгольське нашестя. Знищення культури, зубожіння 
народу, безпритульність дітей. Ґалицько-Волинське князівство. 
Старовинний Львів. 

Українці під владою сусідніх народів — литовців, поляків, росіян, 
угорців. 

Виборювання власної держави й культури. Козаччина. Військова 
підготовка, походи козаків, боротьба з   поневолювачами за державність, за 
свободу й права українського народу. Перші українські друковані книги й 
друкарі, братські та інші школи. Народне мистецтво. Визначні діячі — князь 
Данило Галицький, Петро Могила, Костянтин Острозький, гетьмани: Петро 
Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип 
Орлик. 

Відродження української мови, культури та утиски щодо них. 
Визначні діячі української культури, просвітителі Тарас Шевченко, 
Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов, Леся Українка, Іван Франко, 
Леонід Глібов та ін. їхня роль у боротьбі за державність України, рідну 
культуру, мову, зв'язки із західноєвропейськими країнами. 

Створення Української Народної Республіки. Культурне, 
національне відродження українців. Софія Русова — засновниця 
національного дошкілля. 

Україна в складі СРСР. Вітчизняна війна з фашистами. 
Незалежна республіка Україна. Відродження національної культури. 

Господарські труднощі. Налагодження безпосередніх зв'язків із 
зарубіжними країнами. Історичний зміст, походження державної символіки 
— герба, прапора, гімну України, пошана до неї. 

Мова. Свідомо, з любов'ю і гідністю спілкується українською 
мовою, є її носієм, прагне удосконалювати свою мову та мову інших 
народів. Знає, що українська мова — одна з    найстародавніших мов світу. 
Нею розмовляють українці, що живуть як в Україні, так і поза її межами. 
Знає історичне походження деяких слів, виразів. Пращури українців — 
слов'яни, які споконвіку жили на території нинішньої держави України. 
Українська мова сформувалася зі стародавньої слов'янської мови. 

Основна сільськогосподарська діяльність давніх українців: 
хліборобство, скотарство, городництво, садівництво, бджільництво тощо. Ці 
напрямки господарства й нині становлять значну частку сучасної економіки 
України.  

Народна мораль. Любить товариськість, домагається демокра-
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тичності, справедливості, поводиться з гідністю, миролюбно. 
Народне мистецтво. Любить, шанує, пропагує український 

фольклор. Знає національні обереги, історичні легенди, народні думи. 
Душевно наспівує колисанки. Весело й доречно співає дитячі щедрівки, 
колядки, засівалки, заклички, веснянки та інші обрядові пісні, пісні-жарти. 
Доречно вживає лічилки, загадки, приказки, прислів'я, крилаті вирази. 
Цікавиться народно-календарною обрядовістю, шанує національні свята. 

Образотворче мистецтво. Українська народна іграшка, кераміка, 
вишивка, килимові вироби, одяг, тканини, предмети побуту, оформлення 
житла. Скульптура малих форм, типова архітектура. Декоративне 
малювання: аплікація, конструювання з елементами українського 
орнаменту. 

Музичне мистецтво. Залюбки слухає, співає, танцює, імпровізує під 
українські народні мелодії,. Уміло веде народні танки. Грає на дитячих 
народних інструментах. 

Пропоновану програму слід конкретизувати в безпосередній роботі з 
дітьми. 

Історичний зміст може бути зрозумілим, хвилюючим для дітей, якщо 
дібрати й розробити адекватні шляхи, форми, методи, прийоми доведення 
його до дітей, враховуючи особливості сприймання, чутливості емоційної 
сфери дошкільників, а також їхні специфічні види діяльності. 

Основними засобами ознайомлення з історичним змістом є: 
українська мова, фольклор, народне образотворче, пісенне, музичне 
мистецтво, обряди, а також літературні історичні твори, живопис, 
скульптура, портрети й біографії визначних людей тощо. Засобами 
практичного опанування дошкільниками історичним змістом є: народні, 
театралізовані, сюжетно-рольові, дидактичні й рухливі ігри, перекази казок, 
оповідань, співи, таночки, гра на народних інструментах, ліплення, 
малювання, спільна праця тощо. 

Умови органічного сприйняття дітьми історичного змісту забезпечує 
насамперед сім'я. Інтерес, позитивне ставлення сім'ї до відновлюваних нині 
сторінок історії України обумовлюють і відповідне сприймання їх дітьми, 
певні оцінки, схвильованість щодо історії свого народу. 

Громадські дошкільні заклади забезпечують системність виховання 
дітей на історичному матеріалі, сучасну державну оцінку історичного 
минулого України, використання форм і засобів цієї роботи відповідно до 
вікових особливостей дошкільнят. 

Найближче краєзнавче оточення і матеріал є легкодоступним 
засобом засвоєння дошкільнятами складних понять, пов'язаних з історією 
держави й народу. Визначення відповідних методичних засобів дає змогу 
трансформувати поняття регіональної історії в поняття вітчизняної історії. 
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Історична наочність формує в дітей особисту причетність до подій давнини, 
власні судження й оцінки. 

Засоби масової інформації завдяки майстерності зображення 
різноманітності й повторності тем, значній привабливості для дітей є 
важливим чинником у вихованні дошкільнят на історичному минулому 
Батьківщини. 

Усе це не виключає нагальної потреби у створенні спеціальних 
підручників, посібників, дидактичних матеріалів, ігор для систематичної і 
методично грамотної роботи з дітьми на матеріалі історії України з таких 
орієнтовних напрямків: 

Історія України у фольклорних творах для дітей дошкільного віку. 
Історичні оповідання для дошкільнят. 
Народні ігри та забави. 
Обряди й традиції у вихованні дітей. 
Іграшки українських дітей. 
Альбоми ілюстрацій з історії України. 
Історія України в образотворчому мистецтві її народу. 
Діяльність визначних діячів України. 

Українські міфи як історичні пам'ятки про педагогічні 
надбання наших пращурів 
 

У курсі "Історія педагогіки України" першою для вивчення зі 
студентами є тема "Виховання, писемність, освіта в найдавніші часи на 
терені України". Серед цікавого матеріалу археологічних знахідок та 
історичних пам'яток використовуємо додаткове інформативне джерело — 
стародавні міфи. Витворені нашими пращурами і збережені для нащадків, 
вони містять народні вірування, ідеали, засоби впливу на природу, людей, 
дітей.  

Доречно скористатися цими безцінними скарбами, щоб уявити, що 
їх породило, чому й для чого їх було створено, як вони служили багатьом 
поколінням людей і їх нащадкам. 

Стародавні українські міфи, на жаль, відомі нам менше, ніж, 
скажімо, грецькі, які широко видавались і набули популярності. Та 
ознайомлення з ними відкриває чимало надзвичайно цікавих образів, 
створених уявою наших пращурів. Вивчаючи їх, знаходимо зумисно чи 
мимовільно закладений у них педагогічний потенціал. Підсилений щирою 
вірою в справжню силу магічних образів, він реалізувався в материнському, 
сімейному, родинному вихованні суспільства на різних етапах його роз-
витку. Ретроспективний аналіз створених народом міфічних образів дає 
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можливість уявити віру в них дорослих людей, яка служила відповідному 
вихованню малих дітей. 

Добірку цих скарбів створив Сергій Плачинда [14], вишукуючи їх з 
видань інших авторів. 

Спробую дати власне педагогічне тлумачення деяким  міфологічним 
образам, які очевидно близькі дітям в усі часи. 

"Собаки — священні тварини в давніх українців,   найпопулярніші 
персонажі давньоукраїнської міфології. Міф про собак — один з 
найдавніших. У ньому розповідається про печеру на кам'янистому березі 
річки, де мешкали плем'я мисливців і мамонти. Одного разу, розповідає міф, 
коли зимового дня все доросле населення пішло на кількаденне полювання 
за мамонтом, огнищанами в печері лишилися підлітки, діти та старі. Цим 
скористалися людоїди й підступно напали на стійбище в печері. Підлітки 
мужньо боролись, але людоїди ввірвались у печеру, стали хапати дітей, 
поїдати їх. Крики й моління розбудили богів Вирію, що перетворили 
підлітків-огнищан на дивовижних тварин — собак, котрі пошматували 
людоїдів, погнали їх геть і врятували стійбище" (За М. Кожухар-
Плачиндою) 114, 49]. 

Благородна ідея походження собаки з підлітків природно наближає 
його до людського роду. Уже це зумовлює ставлення до собак у дітей і в 
дорослих як до собі подібних—людей. До того ж новоутворена тварина 
стала рятівником життя малят і старих. Це викликало пошану й потребу 
відповідного бережливого ставлення до цих тварин. 

"Про популярність міфа свідчить той факт, що собака був символом 
давньоіранського (давньо-оріанського) бога вогню Симаргла — одного з 
найголовніших богів давньоукраїнської міфології. Водночас собака став 
персоніфікованим образом   огнищанина, котрий оберігає вогонь і дім свій                          
(За В. Демидчиком) [там же, с. 49]. 

Це засвідчує, що в період надзвичайно небезпечного життя 
праслов'ян собака як охоронець і помічник у полюванні набуває такого 
значення, за яке його обожнюють, отже, ставлять вище за людину. 
Обожнення передбачає звернення з проханнями, задобрювання, сподівання 
на допомогу в життєво важливих проблемах. З такими уявленнями зростали 
й діти. А дружба із собаками (які, як відомо, полюбляють малечу), мабуть, 
дуже цінувалась, бо зближувала дитину з божеством. 

Урешті Собака стає символом охоронця домашнього вогнища (яке 
не легко, але важливо було підтримувати). З бога він перетворюється на 
члена родини, до того ж важливого і корисного. Це зближує з ним малят. 
Цьому ж сприяє і щоденне спілкування, ігри дітей із собаками, що дає 
задоволення як одним, так і другим. Отже, стародавні уявлення про Собак, 
донесені до нас міфами, засвідчують їх символічне значення як божества, 
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справедливості, охоронця, який заслуговує поклоніння, пошани, оберігання, 
потреби в домі. Повсякденне спілкування людей із собаками майже 
переконувало в їх щирості, самовідданості, приязності до сім'ї, родини. Усе 
це, безперечно, виховувало в дітей вдячність, прихильність, опіку щодо цих 
тварин, яку вони заслужили своїми вчинками та поведінкою. 

Дбав про дітей і бог Полісун — покровитель вовків, які здавна 
вважалися родичами собак. У Сергія Плачинди знаходимо: "Полісун (Лісун) 
— "вовчий бог", божество, що, згідно з повір'ям, опікувало вовків, сприяло 
рівномірному розподілу хижаків на землі, підказувало, де знаходиться хвора 
тварина, яку вовкам слід з'їсти, тощо. За легендою, виття вовків означало, 
що вони просять у Полісуна дати їм "покорм". Зображувався у вигляді 
людини, яка не має тіні. За повір'ям, Полісун має дружину Лісунку, яка 
викрадає дітей у тих людей, які знущаються над своїми дітьми, тримають їх 
у голоді тощо. Викрадених дітей Лісунка забирає до лісу, дбайливо 
доглядає, здебільшого перетворюючи їх у вовків. Образи Полісуна і Лісунки 
з часом увійшли до українського фольклору (легенди, перекази, притчі і т. 
п.)"  (За П. Єфименком) [там же, с. 45]. 236 

Міфічний образ Полісуна, який дбав про вовків, засвідчує, що люди 
вбачали в них не лише ворогів. Цей міф мовби застерігав батьків не лякати 
вовками дітей (як відомо, страх — не найкращий вихователь). На цей міф 
мали зважати занадто суворі батьки або ті, які не дбали про власних малят. 
А, тих, хто не рахувався з міфом, Лісунка карала, забравши дітей. Вона 
поводилася з ними краще, ніж рідні, що мало зачіпати батьків за живе. Діти, 
які знали про турботи Лісунки, звикали не боятися її, а з нею не жахатися й 
вовків. Адже за допомогою дбайливої богині, вони самі могли б стати 
вовками, жити серед них і, мабуть, дружити, як і зі своїми улюбленцями 
собаками. Батьки ж мали замислитися, що можуть втратити дітей, якщо не 
змінять свого жорстокого ставлення до них. 

У цьому міфі вбачаємо ще один аспект: Полісун дбає про 
збереження екологічної рівноваги в природі. Адже саме за його вибором 
вовки як санітари виловлюють передусім хворих, слабких, нежиттєздатних 
тварин. Міф засвідчує усвідомлення цього людьми. Вони ж самі творили 
міфи. Імовірно, на цих же уявленнях здійснювали екологічне виховання 
дітей. 

Виховні ідеї містить і міф про всім відомих жаб, з якими діти часом 
бувають жорстокі. Стародавня легенда застерігає від цього, оскільки на 
жабу було перетворено людину, хоча й ліниву, недбалу, сонька. Жаби мовби 
зберегли цю її останню властивість, але як спосіб навіювати сон своїм 
кумканням, що саме по собі й непогано для людини. У С. Плачинди 
читаємо: "Жаби (Дударі) — персонажі стародавньої української міфології. 
Легенда розповідає, що в дуже давні часи жили Чоловік і Жінка. Чоловік 
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був ледачий, нічого не робив, лише їв та спав, а ввечері довго й одноманітно 
грав на дудці, чим сприяв доброму відпочинку й міцному сну своїх 
односельців. Жінка, навпаки, була роботяща і все господарство тримала на 
собі. Одного разу вона зібралась у віддалене городище на ярмарок. Чоловік 
теж поплентався за нею. Коли вона спродала дещицю, Чоловік попросив 
грошей на пиво, а нажлуктившись, завалився спати. Жінка спродалася, 
накупила потрібного краму й стала будити чоловіка, аби йти додому. Але 
він зажадав, щоби вона несла його. Жінка терпляче звалила Чоловіка собі на 
плечі й понесла разом з крамом. Але, переходячи вбрід річку, Жінка 
зупинилася, в неї запаморочилося в голові. Аби не впасти, стала молити 
Мокошу про порятунок. Богиня — охоронниця жінок — вмить опинилася 
біля страдниці і в гніві зірвала Чоловіка зі спини Жінки та кинула його у 
воду, перетворивши у тварину з великим черевцем і слаборозвинутими 
кінцівками. Цю істоту й було названо Жабою, або Дударем. Звідси й повір'я, 
що кумкання жаб сприяє доброму сну людей". 

Волхви суворо забороняли вбивати жаб. Культ жаб відігравав 
позитивну роль в екологічному вихованні давніх українців [там же, 27 с]. 

Давні переселенці "на нові землі" Пелазги та ін. популяризували 
легенду про жаб, завдяки чому цей сюжет став знаний у різних країнах. 

Так легенда виправдовує бридку тварину, намагається знайти в ній 
привабливе (вміє приспати). Очевидно, про роль жаб як винищувача комах, 
докучливих, а може, й небезпечних (як перенощиків хвороб), знали давно. 
Саме тому волхви — зберігач і й носії знань — створили культ жаб, які 
забезпечували важливу екологічну рівновагу в природному середовищі. 
Мабуть, до цього привчали й малих дітей, застерігаючи їх від жорстокості та 
виховуючи природоохоронців. 

Створили, а далі й шанували праслов'яни й інших богів, щиро вірячи 
в цю добру силу над лісами й живністю, яка їх наповнювала та була 
годувальницею для людей в різні періоди економічного розвитку людства: 
збиральництва, скотарства, землеробства. У Сергія Плачинди знаходимо: 
"Живонна (Зевона) — у полабських українців і давніх поляків — богиня 
плодовитості всіх тварин, опікувала також ліси, сприяла мисливцям."                            
(За Д. Шеппінгом) [там же, с.27]. 

Про високе цінування письменності, яка існувала ще в дох-
ристиянський період серед людності на території нинішньої України, 
знаходимо такий міф: "Один (Одін) — бог світла, добра й розуму в давніх 
скандинавів. За дослідженнями П. Шафариката давніми скандинавськими 
переказами, Один — історична особа, український воєвода II—ІII ст. н. є. — 
повів свою молоду общину з-над Дніпра в пошуках "нових земель" не на 
південь, як це робили всі його попередники, а на північ, до Скандинавії, "де 
люди жили в дикості". Один приніс їм писемність, освіту, пісні, добрі 
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звичаї, розвинуті ремесла. Зокрема, Один навчив скандинавів будувати 
міцні лодії й плавати на них, його знання й вміння перейняли давні шведи, 
навіть родовий золотаво-синій (знак-Сон-ця і води) - штандарт Одина є 
національним прапором шведів донині. Один перший указав і проклав шлях 
"із варягів у греки". Він став славетним вождем Скандинавії. По смерті 
ввійшов до пантеону скандинавських богів. Київські князі з династії    
Рюриковичів — нащадки Одина" [там же, с. 38]. 

Відомо, що визначними діячами люди настільки пишалися, що 
врешті почали обожнювати їх. Так само, мабуть, жива, смертна й славетна 
людина - Один надовго залишилася в їхній пам'яті. Його образ віками 
служив взірцем для наступних поколінь, а вплив ще посилився, коли Одина 
стали вважати богом. Та для з'ясування освітянських і педагогічних витоків 
нашого народу важливо, що міф засвідчує: "Один приніс їм (в інші краї) 
писемність, освіту, пісні, добрі звичаї, розвинуті ремесла". Таким чином, все 
це існувало серед народу нашого краю. Діти вчилися читання й письма, 
народних пісень і добрих звичаїв, витворених у сім'ї, родині, суспільстві. 
Зіставлення згадок про це з археологічними знахідками писемності того й 
попереднього періоду історії українського народу засвідчує правдивість 
міфу, а отже, його роль, до певної міри, як джерела історичних знань. 

Здавна наші предки послуговувалися певними математичними 
обчисленнями. Про важливість таких знань і вмінь в їхньому житті засвідчує 
створення Числобога й поклоніння йому. У   Сергія Плачинди читаємо: 
"Числобог- бог лічби (математики). Зображувався сивоголовим мудрецем з 
півмісяцем на грудях, що вказувало на його зв'язок з астрономією. Саме 
постать Числобога в українській міфології, на думку вчених, спричинилася 
до відомого вислову Іоанна Ефеського 534 p.: "Анти грамотніші й мудріші 
від ромеїв." (ЗаП. Трощиним)          [тамже, с. 51]. 

Математичних знань потребувала не лише невелика група волхвів, 
яка вивчала закони всесвіту, природи й керувалася ними у своїх віщуваннях 
і впливі на суспільні події. Математичні знання були вкрай необхідні в 
щоденній практиці розрахунків із сусідами, працівниками, в торговельній, 
будівничій, ремісничій, землеробській справі тощо. Таке широке 
застосування математичних умінь у побуті, очевидно, спричинило 
необхідність відповідного навчання і дітей у щоденному спілкуванні кожної 
Сім'ї, людьми, які володіли математичними знаннями краще за інших. 

Мораль наших пращурів вироблялася в боротьбі добра і зла. Цим 
управляли відповідні боги, між якими точилася споконвічна боротьба за 
душу людини. Батьки звичайно прагнули навчити дитину добра й шанувати 
того бога, який несе його людям. Та злі сили ставали на перепоні, 
спокушали й штовхали дитину (та й дорослого) на недобрі вчинки, що 
радувало бога зла. 
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"Білобог (Дід) — головний бог добра. Один з найдавніших і 
найголовніших персонажів давньоукраїнської міфології. За повір'ям, 
творець землі, води, світла; батько Перуна; захисник людей від зла; 
господар Вирію та повелитель інших богів. Народні легенди зображають 
Білобога в постійній боротьбі з   Чорнобогом (символ боротьби добра і зла). 
Перетворювався, згідно з повір'ям, у Білого Лебедя." (За П.Трощиним) [там 
же, C.14J. Звісно, діти, наслідуючи батьків, шанували доброго і могутнього 
бога, просили в нього захисту від незрозумілих могутніх сил природи, які 
могли їх знищити або скалічити. 

Добрі боги дбали про людей, навчали їх того, що допоможе 
забезпечити добробут, краще життя. Таким був і "Сварог — бог неба, заліза, 
ковальства і шлюбу один з найголовніших богів давньоукраїнського 
язичницького пантеону. За народними уявленнями, навчив людей варити та 
кувати мідь і залізо, будувати   домниці, кузні та ін. Викував першого плуга 
і першу шлюбну золоту обручку" (За П.Трошиним) [там же, с. 48 j. 
Безумовно, поклоніння йому заохочувало дітей до працьовитості, навчало 
важливих для того часу ремісничих вмінь. Спостерігаючи за батьками, стар-
шими братами, малеча призвичаювалася до думки про здобуття таких же 
умінь у майбутньому. 

"Світовий (Світ, Світило) — бог гостинності у наддніпрянських 
українців" [там же, с. 48]. Поклоніння такому богу рівнозначне 
сповідуванню гостинності, вихованню її в дітей. Для цього досить було 
прикладу батьків, родини, щоб діти призвичаювались щиро й доброзичливо 
запрошувати й пригощати сусідів, друзів, просто подорожніх, стомлених, 
голодних, жебраків, які дісталися їхнього дому. Таке повсякдення, до того ж 
освячене богом, ставало звичним способом спілкування з людьми, якого 
надалі дотримувалися все життя. 

Серед визначних богів добра вирізняється і Дажбог. За Сергієм 
Плачиндою, "Дажбог (Дажбог, Сонце-бог) — за найдавніших часів бог 
Сонця, світла й добра. На думку академіка Бориса Рибакова, культ Дажбога 
сформувався за скіфських часів у VI—IV ст. до н. є. На початку н. є. стає 
богом лісів, гаїв, байраків, садів тощо. Один з найголовніших персонажів 
української міфології. 

У Києві ще за часів трипільської культури (IV—III тисячоліття до н. 
є.) було велике капище Дажбога — на Дажбоговій горі (нині Хоривиця). За 
однією з легенд, Дажбог народився в багатодітній родині київського коваля 
Сварога. Коли в Києві почався голод, хлопчик приніс із гори зернятко, 
посадив його, і з нього виріс чудодійний кущ розкішної пшениці, якою люди 
й нагодувалися. Так Дажбог привчив людей сіяти пшеницю, вирощувати 
хліб, а батько його Сварог викував першого плуга. Коли Дажбог і Сварог 
почули про голод у країні росів, то повезли хліб голодуючим. Але дорогою 
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Чорнобогове військо знищило валку з хлібом, а Дажбога і Сварога посікло. 
Боги Вирію оживили обох, взяли до себе, зробили богами. 

Зображався Дажбог у вигляді антропоморфного Сонця. З давніх-
давен сонцеликий образ Дажбога малювали на вітрилах кораблів, що 
виходили із Санбатоса — київської гавані на По-чайні. Таке зображення є 
першогербом Києва" [там же, с. 21]. 

Дажбог, як вірили, за походженням людина. Це робить його 
близьким, зрозумілим. У такого бога легко вірити, його хочеться 
наслідувати. Він — рятівник людей від голодної смерті. Це вже надія на 
майбутній порятунок. Його доброта, допомога в скрутну годину вчила дітей 
бути такими ж до інших, та надіятися і на божу, і на людську допомогу. 
Дажбог приніс людям зернину — хліб, який усьому голова, навчив 
хліборобства. Створення його батьком Сварогом плуга полегшило тяжку 
хліборобську працю. Як не шанувати таких богів, як не навчати цього дітей? 
А пошана — кращий учитель у тих справах, якими займалися самі боги 
задля людей. 

Сили зла уособлювали чорти. "Чорт (Нечистий, Дідько, Біс, Диявол, 
Сатана, Щезник, Той, Злий) — один з найпоширеніших негативних 
персонажів стародавньої української міфології та демонології християнської 
доби. За найдавніших часів носив ім'я й подобизну Чорнобога, котрий був 
антиподом Білобога і всього прекрасного на землі" [там же, с. 51 ]. 

"Чорти, згідно з повір'ям, поділяються на "дурних" і "мудрих". 
"Мудрі" навчили людей добувати вогонь, робити вози і млини, пекти хліб, 
ковалювати, мірошникувати тощо. "Дурні" — вигадали горілку, корчму і 
корчмаря, куриво, люльку, лихі слова і т. п. 

Численні міфи, легенди, сповіді про чортів відігравали позитивну 
роль у боротьбі проти зла і злодіянь, в утвердженні здорової народної 
моралі." (За В. Гнатюком) [там же, с. 52-53]. 

Протистояння богів зумовлювало протиставлення понять добра і зла 
у свідомості й помислах дорослих і дітей. Добрі вчинки, справи, поведінка, 
очевидно схвалювались; негідні, злі — засуджувались, не давали радості, 
задоволення. На вибір людини між добром і злом, як вірили, впливала 
боротьба богів за її душу. 

"Душа — за вченням давньоукраїнських волхвів — жива духовна 
плоть людини, що визначає її вдачу, поведінку, діяльність, взагалі — долю. 
Міститься в єстві людини. Волхви вважали, що бувають душі світлі й темні. 
Після смерті людини світла Душа — по сорока днях прощання зі світом і 
фізичною плоттю своєю — лине у Вирій, де має постійне місце вічного 
райського проживання. Темна Душа провалюється в підземне царство 
(пройшовши 12 мученицьких сфер пекла) і стає слугою Чорнобога. 

Волхви твердили, що є люди, котрі несуть у собі дві душі водночас 
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— світлу і темну, які борються між собою і цим визначають поведінку 
людини, міру її добрих і злих вчинків (люди з подвійною душею, як 
правило, кінчають життя самогубством, вважали волхви). 

За уявленнями давніх українців, більшість душ недовго перебуває у 
Вирії чи Підземеллі — це стосується душ діяльних ("невсипущих"), тих, які 
"рвуться на землю", до справи. Таким Роді Чорнобог дозволяють 
повертатися і втілюватися в новонароджених, не повертаючи, однак, свого 
попереднього фізичного образу" [там же, с. 23]. 

Давні українці всіляко намагалися не допустити відродження темних 
душ (наприклад, обкладали місце, де могла народитися дитина, рушниками 
та ряднами з вишитими та витканими стрілами Перуна, зображеннями 
Берегині і Мокошітошо) [тамже, с. 24]. 

Якщо батьки намагались не допустити темну душу поселитися в 
тільце немовляти, то й надалі вони, очевидно, дбали про збереження в 
чистоті світлої душі своєї дитини. Цьому сприяли доб 

рочинний спосіб життя батьків, намагання здобути дітям опіку 
добрих богів, виховання малят у вірі саме в таких богів, навчання звертатися 
до них з лагідним словом, молитвою, пожертвою, подякою. Отже, в цій 
боротьбі добра зі злом батьки допомагали дітям іти стежиною добра, 
здобути опіку в добрих богів, відвернути малят від зла. 

Водночас їм нагадували про нещастя, які несуть злі сили. Саме тому 
в казках, які надзвичайно впливали на дітей через їхнє емоційне 
сприймання, присутній такий образ, як "Яга-баба (баба-яга) — божество 
війни, кровопролить, чвар людських" (За Д. Зеленім) [там же, с. 53]. Цей 
образ використовували дорослі, щоб викликати в дітей огиду, осуд, 
негативне ставлення до всього злого й водночас жаль і співчуття до 
скривджених ними. Так український народ, самотужки творячи свою 
мораль, змалку залучав до неї дітей, прищеплював їм моральні риси, які 
здавна закладались до ментальності українців. 

Можливо, наші пращури так, як я, або й по-іншому могли пояснити 
дітям образи богів. Але важливо те, що давні боги були тісно пов'язані з 
особистими вподобаннями самих людей і служили взірцем їм та їхнім дітям. 

Такий ретроспективний аналіз пам'яток давньоукраїнської міфології 
дає можливість нам разом зі студентами уявити витоки тих виховних і 
освітянських цінностей, про які не збереглося матеріальних пам'яток. 

Народна педагогіка, вірування, фольклор у вихованні 
дітей  у найдавніші часи 
 

У стародавні часи в українській родині панували культурно-
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історичні традиції, які діти вбирали з молоком матері. Дітей виховували 
переважно на знаннях, практичних справах, діях, які відображали 
матеріальне і духовне буття, історичне і культурне минуле й сучасне рідного 
народу і були спрямовані на розвиток його культури й духовності. 
Народознавчий підхід у вихованні забезпечував всебічне і глибоке 
засвоєння підростаючими поколіннями культурно-історичного шляху 
розвитку рідного народу. 

Упродовж століть народ створював і вдосконалював певні морально-
етичні норми. Найважливішим чинником народної моралі споконвічно була 
повага до вільної праці, утвердження ідеалів добра, краси, гуманних 
взаємостосунків, значення свого родоводу, риси високого громадянства; з 
другого — засуджувалися негативні якості: пияцтво, лінощі, злодійство, 
жадібність, скупість. Право на вільну працю народ виборював століттями. У 
праці він відстоював свою честь і гідність. Тому вартість людини 
вимірювалась її ставленням до праці. Основу народної педагогіки становило 
трудове виховання:" Без труда немає плода". Навіть народження дитини 
сприймалось народною свідомістю як поява нового трудівника чи 
трудівниці. Уже з малих років діти залучалися до посильної праці. Згідно з 
народним світоглядом, людина була невід'ємною від природи. Навіть вік 
людини порівнювався до певних пір року (дитинство — весна, молодість — 
літо тощо). Народна педагогіка підкреслювала необхідність раннього вихо-
вання, любові й поваги до дітей, розвиток їхніх інтелектуальних здібностей. 
З колиски дитині прищеплювали любов до пісні, усної поетичної творчості. 
Основним осередком виховання була сім'я. Тут дитина пізнавала перші 
моральні норми: щирість, доброту, вірність у дружбі, любов до свого краю. 

Родина дбала про малят з раннього віку. Серед археологічних 
знахідок є чимало дитячих іграшок, що свідчить про їх виготовлення для 
малечі, а також використання в родинній педагогіці. Тематика іграшок 
відповідає основним напрямкам господарської діяльності наших предків і 
підтверджує їхнє коло інтересів, які водночас передавалися дітям та 
наслідувалися ними. Іграшка як матеріальна основа і супутник гри 
допомагала дітям прилучатися до господарської діяльності дорослих, 
уявляти себе мисливцем, вояком, тобто причетною до тих сфер діяльності, в 
яких дитина неспроможна брати участь насправді. Водночас оформлення 
іграшки відображає смаки, мистецький рівень, культуру тогочасного 
українського суспільства. Саме тому вона є носієм і виразником 
образотворчого мистецтва наших предків. Це формувало в дітей певні 
національні вподобання. Чеський дослідник Еммануел Герціку монографії 
"Народні іграшки" доводить схожість між собою іграшок усіх народів [5,42]. 
Мистецтвознавець Г. А. Дойн робить висновок, що іграшки народжувалися 
з природної побутової потреби [6,561. 
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Іграшка як частка народної культури і засіб виховання через ФУ 
виникла в доісторичну епоху. Вона — відбиток мотивів і форм багатьох 
побутових речей доісторичних часів [16, 35]. В умовах первісної культури, 
так само, як сучасних народів, які стоять на низькому рівні розвитку, 
творцями іграшок були самі діти. Очевидно, дорослим в умовах боротьби за 
виживання було не до гри. Але схильність дитячої психіки до фантазії, до 
перевтілення, до сприймання неживого як реальних, живих образів 
спонукала дітей обертати в іграшки камінці, черепки, уламки паличок, 
кісток, шкіри тощо. Найбільш привабливий образ, який прагне наслідувати 
дитина, — це образи батьків та інших людей. Тому-то впродовж віків 
основною іграшкою є лялька. Форми давніх глиняних, кам'яних ляльок 
споріднені з язичницькими ідолами. Поступово фігурки, яким надавалися 
магічні властивості, набували в руках дітей ігрових рис і властивостей. 
Творчість дорослих і дітей, поєднавшись, породила й типові іграшки, які 
використовувались у вихованні. Образ іграшки з доісторичних часів містить 
багату інформацію про економіку, рівень виробництва, культуру, смаки, 
інтереси людства того часу. Вона характеризує і педагогічні явища: мету, 
напрямок, зміст навчання та виховання в різні часи, у різних народів. Як 
засвідчують розкопки дитячих поховань у трипільській культурі [8] та 
містах — полісах Північного Причорномор'я, пращурами сучасних іграшок 
були брязкальця, тріскачки, свищики, образи тварин — коників, кіз, баранів, 
птахів. Є також кульки, дзиги, предмети побуту, мініатюрні дзбаночки, 
чаші, мисочки, макітри-двійнята, пляшечки, меблі, монетки, іграшковий 
посуд. Зброя—луки, стріли, сокири, мечі і списи тощо. Рухомі іграшки — 
різноманітні возики на коліщатах, коваті, метелики, різні мороки 
(головоломки) для розвитку мислення, уяви, винахідництва. Іграшці 
надавалось практичне значення оберега, який приносив реальний, 
очікуваний результат. Іграшку клали в колиску, щоб вона оберігала дитячий 
сон та спокій. Гра дитини з іграшкою розцінювалась як звістка про 
прибуток. Лялька символізувала продовження роду, що було надзвичайно 
важливо в умовах виживання. Тому гра з нею заохочувалась. Вважалося, що 
дарунок-іграшка принесе дитині здоров'я й щастя. Найстародавніші іграшки 
знайдено на території України на пізньопалеотичній стоянці в с. Мезин 
Коропського р-ну Чернігівської області. Це досить узагальнені образи — чи 
то жіночі постаті, чи фігури птахів, вовка або собаки, інших тварин, 
виготовлені з мамонтового бивня. Вік їх близько 25000 років. 

Віра в богів виховувалася з дитинства в повсякденному житті, тягарі 
буднів, ейфорії святкових ритуалів. Щоб зберегти віру, а з нею добробут і 
виживання роду, племені необхідно було прищепити її дітям. Тому аналіз 
призначень і можливостей тогочасних святинь дає змогу ретроспективним 
шляхом уявити виховне значення й реальний вплив вірувань, звичаїв, 
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культових обрядів. Наведемо деякі приклади з них з вибірки Сергія 
Плачинди [14]. Природу-годувальницю шанували й обожнювали серед 
культових обрядів є свято Водняка (Веселяка). Обирали в гаю дерево і 
звертались до нього як до тотема, прохаючи доброго врожаю, плодовитості 
худоби, народження дітей, зокрема хлопчиків, очевидно, майбутніх 
робітників — годувальників сім'ї. Шанування    Водняка накладало заборону 
на винищення лісів, гаїв, пущ. Ця ідеологія мала величезне значення. З 
дитинства люди не сміли нищити зелених друзів, розуміли їх роль у 
регулюванні кліматичних умов, що позначалося і на врожаї. Отже, бережне 
ставлення до природи ґрунтувалось на розумінні взаємозв'язків і 
залежностей у природі і, очевидно, виховувалося змалку. Давньоукраїнські 
свята Леди, Тополі та ін. виховували бережне ставлення до природи, 
забороняли нищити дерева. Слов'яни вважали священними деревами дуби, 
зокрема старі. Ясен був присвячений Перуну. Клен та липа символізували 
подружжя. Клен мав таємничу благодатну силу, кленовий листок мав 
магічну, цілющу якість. Навіть нині існує промислове виробництво 
згущеного кленового соку. Під липами здійснювалися жертвопринесення. 
Ліщина також була священним деревом. Береза символізувала чистоту 
матері-при-роди. Засвоєні з дитинства такі уявлення були запорукою збере-
ження інших дерев. Птахи мали у слов'ян також символічне значення. 
Казкові поняття переважно поєднувались із зозулею, голубами, ластівками 
та воронами. Зозуля вважається провісницею майбутнього з таємничим 
смислом. Голуб у всіх слов'ян є символом кохання, саме тому в одній 
карпаторуській пісні приписується створення світу двом голубам, тобто 
чоловічій і жіночій першо-істоті. Ластівка, за повір'ями стародавніх слов'ян, 
брала участь у долі людини. Ворони були священними птахами, ніхто не 
смів лякати їх у лісі. Сова була символом мудрості. Окрім цих птахів, 
слов'яни приписували іншим пророчий дар. Проникаючись із дитинства 
такими віруваннями, діти оберігали природу. 

Фольклор, як сильний невимушений виховний засіб, водночас 
відображав досвід виховання підростаючих поколінь. Фольклор був усним 
підручником життя у слов'ян. Казки, пісні, билини, прислів'я, приказки, 
передаючись із покоління в покоління, знайомили дітей з явищами життя, 
давали їм уявлення про сімейне й суспільне виховання, формували моральні 
якості. У колядках, щедрівках, веснянках, русальних, купальних піснях 
міститься багато цінного матеріалу для пізнання тогочасного народного 
світогляду, який завдяки цим емоційним невимушеним формам при-
щеплювався дітям змалку. Виховання дітей у дохристиянський період 
здійснювалось відповідно до об'єктивної закономірності — успадкування 
підростаючою зміною завдяки народним традиціям набутого попередніми 
поколіннями суспільно-історичного досвіду. Родинні пісні (приколискові, 
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весільні, похоронні) свідчать про надзвичайне місце родинного побуту в 
житті народу впродовж усього його історичного життя. З історичних пісень 
дізнаємося також про почуття й погляди народу на важливі історичні події. 
З приповідок постає сила життєвого досвіду народу, з казок виступає 
мораль, погляди на добро і зло, на правду і кривду. У всіх творах — глибина 
почуттів народу, його відчуття краси світу та краси життя. Твори 
української усної словесності показують силу уяви невідомих творців, 
братерство їхніх гарячих почувань. Завдяки цьому вони стали джерелом 
поетичного натхнення поетів-митців, дають їм теми й поетичний матеріал 
для літературної праці. Пісні обрядового й історичного характеру та народні 
казки найбільше з-поміж усіх творів української усної словесності зберегли 
останки давнини. Про глибоку старовину дізнаємося із замовлянь і 
народних приповідок ("Не все те русалка, що в воду поринає") та загадок. 

У замовляннях криється давня віра людей у магічну силу слова. Таку 
ж силу надавали й рухи при наслідуванні певних явищ. Вірили: якщо знайти 
потрібні слова, можна "накликати" чи приворожити те, чого бажаєш. У 
приповідках народ сконцентрував довголітній досвід і свою життєву 
мудрість. Поставали вони двояким чином. Деякі з них стисло подають дум-
ку оповідання або казки, наприклад, "правдою ввесь світ перейдеш і назад 
вернешся". В інших узагальнюється якесь відокремлене яви ще і надається 
йому глибшого, алегоричного значення, наприклад, "і на жалку кропиву 
мороз буває". Є приповідки, які утворив український народ, є перейняті або 
запозичені в інших народів. Цінність цих творів усної народної творчості 
втому, що вони засвідчують ступінь духовного розвитку народу, виража- 

ють його творчу уяву й нахил до краси. Кожне слово з наших 
колядок, гаївок, щедрівок, з обрядового фольклору несе в собі 
багатовимірний зміст, силу-силенну асоціацій.  

Твори усної народної творчості, як скарбниця, зберегли народну 
мову, стали джерелом, з якого українські письменники черпали теми, 
образи, помисли до своїх творів. 

From the ancient time the educational meances served as pedagogical 
princinles ureated by people which uncon-strainedly in the everyday life filed 
children to the living for their generation, origin. Folk-lore incuding morals, 
history and aestetic style of their creators was strong emotional meance of 
influence on people. Religion was ideological and at that time educational meance 
it influence was strong intensified due to blind faith in the gods, symbeolic 
conceptions connected with animate and inanimate nature. The idea of respectful 
treatment of nature gained a foothold in the consciousness and behaviour of 
people as necessity and requirements of its preservation. 
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Острозький культурно-освітній осередок національного 
відродження україни 
 

У час духовного й національного відродження українського народу 
важливо знати історичні витоки нашої культури. Саме тому за державною 
програмою з історії педагогіки України (Л. В. Артемова, 1996 р.) у 
відповідному навчальному курсі вивчаємо й досліджуємо зі студентами 
повчальний досвід шкіл періоду національного відродження XVI—XVII 
століть. 

Українські прогресивні діячі усвідомлювали, що польсько-
шляхетська експансія XV—XVII ст., політика насильництва і колонізації 
загрожують самому існуванню українського народу. У цих умовах вони 
прагнули протиставити цьому свою, вітчизняну духовну культуру, 
мистецтво, традиції. Розгортання національно-визвольної боротьби 
українців проти експансії Польщі ідеї     Реформації та Просвітництва 
сприяли культурному розвиткові України і стали ідейною зброєю різних 
верств населення в їх боротьбі за соціальне і національне визволення. 
Потреба міського населення згуртуватися для захисту своїх соціальних і 
національних інтересів в умовах наступу шляхетсько-католицької Польщі 
сприяла його консолідації. Так виникли своєрідні громадські організації—
братства. До їх складу входили ремісники, купці, дрібна шляхта, інте-
лігенція, духовенство, представники козацтва.  

У XVI ст. братства — це релігійно-національні громадянські 
організації православних меценатів. Вони ставили за мету організовувати 
нижчі й вищі школи, видавати книжки, згуртовувати освічених людей для 
культурно-просвітницької боротьби з покатоличенням народу. їх діяльність 
розгорталася в трьох 

напрямках: 
• створити осередок вчителів, науковців, письменників; 
• утворити школи; 
• налагодити написання й друкування книг — священних, 

політичних, навчальних. 
Ці справи братства організовували на противагу католицькому 

засиллю в справі релігії, культури, освіти. 
Такі братства утворюються православними меценатами Хоткевичем, 

Вілеленським, Мамоновичами та іншими. Виникають братства у Львові в 
1439 p., у Городку в 1592 p., у Києві в 1615 p., у Луцьку в 1617 p., а також у 
Галичі, Стриї, Комарні, Ярославі, Хол мі та інших містах. 

У цей період підйому національної освіти надзвичайно великим 
внеском у розвиток, а також виховання свідомих громадян уславився князь 
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Василь Костянтин Острозький. Константан Острозький, як він підписався на 
грамоті Львівського  Ставропігїївського братства [4,38], походив з роду 
давніх українських князів і твердо тримався своєї віри й свого народу. Він 
мав великі маєтки, багато сіл і міст, чимало коштів витрачав на користь на-
роду. Костянтин Острозький опікувався українськими вченими 

й письменниками. 
Існує думка, що в Острозі ще з 1498 р. Костянтин Острозький 

заснував школу. А його син Василь Костянтин Острозький у 1569 р. 
реорганізував її у вищий навчальний заклад—Острозьку академію, яка 
проіснувала до його смерті (1608 p.). За своєю організацією й науковою 
постановкою вона була першим вищим навчальним закладом на Русі. Князь 
Костянтин Острозький виступає як організатор гуртка гуманістів, закладає 
друкарню в парі зі школою для її потреб та видання наукових праць 
українців. 

У школі Костянтин Острозький згуртував здібних, освічених людей, 
які спеціально пишуть підручники, розробляють програми. Основна мета 
цієї школи — прилучення молоді до православної віри, збереження 
національної мови, культури. їй слугували й засновані ним школи в Турові 
(1572 p.), Володимирі-Волинському (1577 p.), Слуцьку (1580 p.), Дермані, 
взірцем для яких була Острозька академія [ 18,51 ]. До неї князь спочатку 
запросив викладачами освічених греків, а далі й кальвіністів, лютеран, аріян 
як учителів. Згодом у ній стали викладати найобдарованіші українські учні. 
За програмою навчання академія стояла на рівні з найкращими єзуїтськими 
колегіями. Найпоширенішими мовами навчання були церковно-слов'яно-
руська, грецька і латинська. Тому цей заклад ще називали "Тримовним 
ліцеєм", "Колегією", "Грецькою школою" або "Грецько-слов'янською", 
"Академією" [4, 334]. Слов'янська мова була потрібна кожному українцеві, 
бо нею було написано всі церковні книжки. Грецьку треба було знати 
купцям, які їздили до Царгорода або до інших грецьких міст, а також 
священикам, які хотіли стати більш освіченими. Латиною вели справи всі 
урядові установи й суди. Програма передбачала давно практиковану в 
західно-європейських школах схоластичну систему "сім вільних наук". Курс 
поділявся на трирічне навчання ("трівіюм"), яке включало граматику, 
риторику та діалектику (мистецтво диспуту), і чотирирічне ("квадрівіуом"), 
куди входили арифметика, геометрія, музика й астрономія. Крім того, вивча-
лися богослов'я й філософія, а також історія та фізика. Студенти школи 
прилюдно виступали з промовами, декламаціями. 

Кращі учні навіть проповідували в церквах. Про вільні науки в 
Острозькій школі йдеться в латинській поемі   Пенкальського "Острозька 
війна" (1600 p.): "Острозький дім дає тобі тримовний ліцей. Прийми 
початки, може, за ними піде щось більше: не погордуй ученими богинями, 
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не відкидай муз, бо нема нічого славнішого від благородних мистецтв" [4, 
340—341]. Училися тут і діти шляхти, і діти селян. 

Директор академії звався ректором, учителів звали по-грецькому 
дидаскалами. Захарія Копистенський у своїй   "Палінодії" (1621 р.) пише, що 
в Острозькій академії "находилися й доктори славні, вправні в грецькій, слов 
'янській і латинській мовах. Находилися знамениті математики й 
астрологи, між ними той преславний математик, філософ і астролог Ян 
Ляпос, що календар новий славно зганив і пером ясно через друк доказав, що 
він мильний ". "Церкви та двір того княжати повні православних учителів 
євангельських і апостольських, повні богословів справжніх, котрі знають 
богослов'я і праву віру від богословів Діонісія, Анастасія й інших багатьох і 
від соборів і від патріархів східних [4, 337] 

Острозький осередок науки привабив таких інтелектуалів, як шлях-
тич Герасим Смотрицький, священик Дем'ян Наливайко — перекладач 
кількох збірок (брат козацького ватажка), чернець Василь Суразький - 
випускник італійських університетів, автор відповіді Потієві, клірику 
Острозькому, пізніше Мелетій Смотрицький. Серед чужеземних професорів 
в академії були Кшиштов    Казимирський, професор філософії, астрономії й 
математики з Краківського університету, поляк Ян Ляпос і високоосвічений 
грек Кирило Лукаріс, що згодом став патріархом Константинопольським, 
протосингел патріаршого престолу Никифор. Князь Костянтин зібрав в 
Острозі стільки греків, що навіть окрема вулиця здобула назву Грецька [ 
12,192]. Головним завданням цього блискучого наукового гуртка було не 
лише навчання дітей, а й написання наукових, полемічних творів, 
підручників, які змогли б протистояти творам єзуїтів. 

У колі вчених Острозького гуртка Арсенієм Елассонським створено 
першу "Граматику Слов'янську" (Вільно, 1586). Це була невеличка неповна 
граматика церковнослов'янської мови. Непридатна для навчання, вона 
вперше узагальнила граматичні норми давньоукраїнської мови, що зробило 
епоху в      граматизації церковнослов'янської мови і послужило подальшій 
науковій праці [4, 341 ]. За Іваном Огієнком "за прозьбою жителей столицы 
Великага Князіства Литовскаго, града Вильни "(з післямови до Граматики 
1586 p.), князь Констянтин передав до Вільні написану в Острозі Граматику 
Л. Зизанія, і віл енська друкарня Мамоновичів видрукувала її 1586 року 
[12,200]. За іншими джерелами Л. Зизаній у Львівській братській школі 
створив "Граматика словенська совершенного искусства осми части слова и 
иных нужденних", видану у Вільні в 1596 році. Ця граматика мала вплив 
живої української мови XVI—XVIII ст. і послужила джерелом граматики 
Мелетія Смотрицького, яка прийшла їй на зміну в 1619р. [12,214]. 
Очевидно, саме об'єднання вчених та їхній науковий доробок дали підставу 
називати Острозький осередок Академією. Цю назву на сторінках своїх 
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праць вживав ректор Академії Герасим Смотрицький — визнаний богослов і 
філософ свого часу. Натхнений впливом цього культурного осередку, 
православний сучасник у "Пересторозі" писав: "Православ’я наше почало 
сіяти як сонце; люде вчені почали бути в церкві Божій та книги друковані 
почали множатися: що бачачи, св. патріарх тим частіше почав наглядати 
й дидаскалів мудрих посилав [4,,341]. Острозька академія продемонструвала, 
на які вражаючі здобутки думки були здатні українці. З цього закладу 
вийшли такі діячі, як гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, Мелетій 
Смотрицький син Герасима — талановитий педагог і просвітитель, Гаврило 
Дорофеєвич - відомий поет, перекладач, Іов Борецький - педагог, 
громадський діяч, перший ректор Київської школи, клірик Острозький — 
талановитий письменник-публіцист, Д. Самозванець та ін. М. С. Возняк 
доходить висновку, що в 1578 р. було основано як школу, так і друкарню 
[4,338-339]. 

На запрошення князя Костянтина Острозького в 1576 р. до Острога 
приїздить Іван Федоров. За 1577 рік він остаточно    впоряджує Острозьку 
друкарню на кошти князя. В Острозькій друкарні Іван Федоров працював " 
купно споспешники и единомышленники мои", як пише він у післямові до 
Біблії 1581 р. Разом з ним працювали його син Іван та учень Гринь Іванович 
із Заблудова, який два роки вчився у Львові. 

Друкарня містилася десь у передзамку поруч з Академією неподалік 
від церкви св. Миколая. Є відомості, що в Острозі князь заклав і папірню. 

Михайло Максимович подає й таку інформацію: 1582 р. князь 
Костянтин збудував в Острозі монастир св. Трійці, заклав при ньому 
шпиталь і школу та переніс сюди й друкарню [12, 193]. 

Труднощі Івана Федорова в Московщині та під час львівського 
періоду змінюються сприятливими умовами для книгодрукування в Острозі. 
У1580 р. видано "Псалтир" і "Новий Заповіт". 

У 1580—1581 pp. створено найголовнішу пам'ятку наукової праці 
Острозької академії — видрукувано два видання "Острозької Біблії". 
Величні видання є першою найповнішою друкованою Біблією серед 
слов'янського світу. Це перший друкарський графічний український твір — 
характерна пам'ятка доби українського ренесансу. Своїми оригінальними 
спеціально для неї створеними шрифтами вона відрізняється від мос-
ковських білорусько-заблудівських видань Івана Федорова та навіть від його 
львівського видання "Апостола". Біблію зроблено надзвичайно художньо; 
досить пишна і стримана в своїх окрасах, друкована елегантним шрифтом, 
близьким до курсиву, вона відповідає вимогам найвибагливішого смаку. 
Повна Біблія,  зібрана й впорядкована за дорученням князя Костянтина Кос-
тянтиновича Острозького, мала допомагати православній вірі в боротьбі з 
католицьким поневоленням. Найбільше надії виданням попрацювали 
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Василь Острозький, Герасим Смотрицький, Христофор Філарет 
(Бронський), Мелетій Смотрицький [18,51]. Українському народові випала 
велика честь і заслуга дати всьому слов'янському світу першу повну 
друковану Біблію. Вона є в основі тієї Біблії, яку має весь православний 
слов'янський світ і сьогодні. Острозька Біблія була лебединою піснею 
друкарської праці Івана Федорова - більше цілих книжок він не друкував. 

Відоме острозьке видання Івана Федорова "Букваря" в 1578 р., який 
був необхідний для закладеної там школи. Нині оригінал зберігається в м. 
Гота в Німеччині. Три видання "Часослова" (1598, 1602,1612) також 
відіграли на Україні роль книжки для навчання грамоти і водночас 
молитовника. 

1581р. острозька друкарня видає невеликий віршований твір про 
деякі події біблійної історії - Хронологію Андрія Римші — перший плід 
учня Острозької школи [4, 340]. Завершує свою діяльність ця друкарня 
1612р. 

Острозька друкарня в основному працювала за життя Костянтина — 
він видав понад 25 книжок. Та не всі дійшли до нас або не досліджені. 
Список полемічних творів містить 12 назв, богослужбових — 5, для 
побожного читання й іншого змісту — 7 [12, 201]. Це число перевищує 
тогочасного видання будь-якої друкарні навіть Львівської. Найважливіше 
значення Острозької друкарні в історії нашої культури втому, що вона є 
оборонцем українського народу та його пробатьківської віри від латинської 
католицької. Жодна друкарня не видала стільки полемічних видань, як 
Острозька. Князь Острозький друкував вільно (без королівського привілею 
на друкарню) що хотів і ніхто не посмів спинити його діяльність. Поступово 
перейшовши на полемічний напрямок, ця друкарня поступається правом на 
друк богослужбових і шкільних книг Віденській і Львівській друкарням. 
Автор "Палінодії" 1621 р. писав про Костянтина Острозького так: "Первь 
межи княжати Роскими, великій заступ ипотеха народу Роского, мур 
железный на Украинах, слава и свеча ясносветлая " [12, 202]. У цій 
друкарні останню книгу як богослужбову видав син князя Януш — 
Часослов і Місяцеслов 1612 р. Це видання було лебединою піснею 
Острозької друкарні 112,203 ]. 

Є припущення [4, 342], що вже з 1602 р. головну освітню діяльність 
було перенесено від Острога до Дермані (20 км від Острога) — села 
Острозьких та монастиря, ще в 1450 р. закладеного цим родом. 1593 року 
князь Костянтин Острозький мріяв про поширення освітньої праці — "о 
закладанию школ и наук волных, а звлаща для увиченя духовних; пилно 
потреба, же-лобихмо мали ученые пресвитеры и казнодеє добриє, бо за 
тим, иж наук нет, виликає грубианство в наших духовних умножилося" [12, 
211]. Князь передбачав у Дерманськім монастирі заснувати освітній центр 
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для виховання духовенства. Свідченням культурної праці дерманських 
ченців є "Пчела" (1599 p.), перекладена з грецької на церковнослов'янську 
мову, та рукопис "Бесед" св. Івана Злотоустого (1605 p.). У 1602 р. 
Костянтин Острозький засновує школу і друкарню при Дерманському 
монастирі. В ньому прагне збирати лише освічених ченців, "...мают теж: 
способнєйшиє до науки учитися письма Словенського, Грецького й 
Латинського, от особ вири святоє восточноє будучих"[12, 212]. За три роки 
роботи в Дермані видано низку праць. Серед них "Октоїх" (1604 р.) з 
передмовою церковнослов'янською та українською мовами. Книга "Лист 
Мелетія Свя-тейшого патріарха Александрійського до велебного єпископа 
Ипа-тія Потея" (1605 р.) переклав з грецької на українську мову Іов 
Борецький, що став пізніше митрополитом Київським. Навіть польські 
джерела засвідчують, що з Дерманської друкарні "говорили до народу 
руського ". Значення цих та острозьких друків у тому, що вони були в числі 
перших, у котрих знайшла друк народна українська мова [12,214]. 

Третю друкарню заснував на своїх землях князь Костянтин 
Острозький у місті Костянтинові. У ньому ж була українська Академія. Про 
неї свідчить приписка на рукописній Кормчій у бібліотеці Львівського 
університету: "Року Божего нарожения 1599 декабря 5 списана Петром 
Станіславовичем Яневськаго, в богоспасаємом гради Константинове, в 
Академій Константинов-ской при дидаскалу смиренном Антонію 
Єзифовичу, а при держави княжати Василія Острозскаго"'[12, 216]. 
Костянтинівську друкарню за дорученням князя заснував Іван Федоров. 
Уважають, що вона була власністю останнього. 

На початку XVIІ ст. Острозька школа поступово занепадає. У 1608 
p., коли помер Костянтин Костянтинович Острозький, його спадкоємиця 
княжна Анна – Алоїза Ходкевич, ревна католичка, заснувала в ній 
Єзуїтський колегіум. Та все ж школа відіграла значну роль у розвитку 
вітчизняної науки й освіти. Дослідники припускають, що структура школи, 
навчальні програми стали основою для статуту Львівської братської школи. 

Острозька школа, заснована князем Костянтином Івановичем 
Острозьким 1498 р. і реорганізована в Острозьку академію його сином 
Костянтином Костянтиновичем Острозьким 1569 року, була осередком 
національної культурно-просвітницької боротьби українського народу 
проти польської експансії та покатоличення. Як і в братських школах, її 
діяльність розгорталася в трьох напрямках: створення осередку вчителів, 
науковців, письменників; утворення школи вищого типу; написання й дру-
кування книг — священних, політичних, навчальних. Зусиллями Костянтина 
Костянтиновича Острозького в школі згуртовано здібних освічених людей. 
Вони зуміли піднести рівень навчання до рівня європейських вищих 
освітянських закладів написали чимало оригінальних підручників, 
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видрукованих і в острозькій друкарні. Під проводом К. К. Острозького було 
створено найповнішу "Острозьку Біблію" (1580-1581 pp.) - першу друковану 
біблію серед слов'янського світу. Зміст і напрямки Острозької школи 
суттєво піднесли рівень освіченості, духовності, національної свідомості 
українців, засвідчують наші вітчизняні пріоритети і служать донині взірцем 
національного відродження. 

У кінці XVI — на початку XVIІ ст. в Україні відкрилося чимало 
шкіл вищого типу, в яких вивчалися предмети, які складали "сім вільних 
наук". Основною відзнакою таких шкіл було навчання рідною мовою, 
зрозумілою учням, і слов'янською мовою. Це принципово відрізняло їх від 
католицьких шкіл, які вчили латинською мовою. Навчання рідною мовою 
мало й виховне значення. Забезпечувалось таким чином викладання 
української мови в спольщеному середовищі. Вона розвивається, ставши мо-
вою наукових праць, літератури, підручників, створених викладачами 
братських шкіл. Зміст навчання братських шкіл мав гуманітарне 
спрямування, організація роботи — демократичний характер. Це 
відповідало тенденціям західно – європейського Відродження. 

Ідеологічними мотивами зумовлювалися значною мірою програми 
братських шкіл і навіть їх назви (греко-слов'янські). Українські братські 
школи вигідно відрізнялись від західноєвропейських тим, що в них 
навчались діти різних станів. " Багатії над убогими в школі нічим вищі не 
можуть бути, — зазначалось у шкільних статутах, — лише самою наукою, 
плоттю ж рівні усі". 

Братським школам та іншим вищим школам XV—XVII ст. належить 
визначне місце в історії нашої країни. Вони зробили значний крок уперед 
порівняно з попередніми навчальними закладами. Ґрунтуючись на 
вітчизняній основі, водночас запозичували досвід західноєвропейської 
шкільної освіти, розширили коло навчальних предметів, допомагали 
парафіяльним школам. Братські школи були провідниками ідей гуманізму в 
Україні, їх тісний зв'язок з суспільно-політичним життям країни сприяв 
піднесенню національної свідомості українського народу. 

Ostrog School was founded by Prince Constantin Ostrogsky in 1496. It 
was reorganised into Ostrog Academy by his son C. C. Ostrogsky in 1576 and 
served as the centre of national, cultural and educational struggle against Polish 
expansion and Catolicity. Its activity was accomplished in the three directions: 
creation of teacher's scientist's and writer's centres; foundation of higher schools; 
compiling and printing of political, church and educational books. Many able 
educated people were concetrated in the school. They published plenty of original 
books, some of whish were printed in the Ostrog Publishing House. Under the 
guidance of Prince Constantin Ostrogsky "The Ostrogsky Bible" (1580 — 1581) 
was published. This prefectly designed edition was the first printed Bible in the 
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Slav world. The Ostrog School have rised educational and spiritual level of 
Ukrainian people substantively. 

Відродження освітянських пріоритетів України в 
працях Івана Огієнка 
 

Державний статус України зумовив повернення на Батьківщину 
Івана Огієнка, його численних праць. Серед них чимало таких, які мають 
історико - освітянське значення. Зокрема, його книги "Українська 
культура" та "Історія українського друкарства" [12] використовую як 
дидактичний матеріал у викладанні курс "Історія педагогіки України" для 
студентів спеціальності "Дошкільне виховання" [1]. 

Винайдення книгодрукування Йоганном Гутенбергом у середині XV 
століття поступово та неухильно привело до заміні рукописних книг 
надруковані. Водночас це сприяло збільшенню тиражів книг та ширшому їх 
використанню в культурі й освіті. 

Переконливими як для викладачів, так і для студентів є таблиці І. 
Огієнка [13, 34-35] 

Таблиця 5 
Поширення друкарства у Європі 
 

Майнц 
(Й.Гутенберг) 

1450р Сицилія 1472р. Данія 1482р. 

Італія 1464р Голландія 1473р. Португалія 1484р. 
Венеція (не 
слов.) 

1469р Угорщина 1473р. Гамбург 1491р. 

Мілан 1469р. Іспанія 1474р. Відень 1492р. 
Аугсбург 1470р. Флоренція 1477р. Тюбінген 1498р. 
Нюрнберг 1470р. Лондон 1480р. Америка 

Північна 
1638р. 

Париж 1470р. Лейпціг 1481р.   

Як зазначає Іван Огієнко, за 50 років уся Європа знала й ви-
користовувала друкарство. Це очевидно засвідчує нагальну потребу в 
книгах. Богослужіння християн відбувається за Святим Письмом. Ці книги 
ще використовувалися тоді як підручники для навчання в школах від 
нижчого до вищого рівня, а також у самоосвіті. 

Таблиця 6 
Поширення друкарства серед слов'ян 
 

чехи 1478р. поляки кін.   XV 
ст. 

росіяни 1564 р. 

українці 1491 р. білоруси 1517р. болгари 1641 р. 
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серби-
чорногорці 

1493 р. серби 1553 р.   

При порівнянні таблиць 1 і 2 з'ясовуємо, що український друк [1421 
р.) на території Польщі з'явився раніше за польський (кін. О/ст.), а також 
раніше за віденський (1492 р.). 

 
Таблиця 7 Перші книги кирилівського друку 
 

українці 
(в    Кра-
кові) 

1491 р. білоруси 
(Прага) 

1517р. Москва 1564 р. Київ 1617р. 

Цетиньє 1493 р. Вільно 1525 р. Львів 1574 р.   
Венеція 1493 р. Белград 1553 р. Остріг 1580 р.   

 
Отже, найпоширенішим серед слов'ян кириличним шрифтом 

українці також першими почали друкування книг. Іван Огієнко до того ж 
наголошує, що з українських друкарень виходило, окрім богослужбових, 
чимало книг світського змісту та різними мовами — церковнослов'янською, 
польською, латинською. Цим українське друкарство відрізнялося від 
московського, що переважно видавало церковні книги. Видання книг 
зумовлювалось попитом. Так, в українських братських школах вищого типу 
(Львівська, Острозька, Київська) латинь була обов'язковим курсом. 
Студенти вивчали її настільки ґрунтовно, що латиною писали вірші, 
виголошували промови, вели диспути. Таблиця 3 також засвідчує 
першочергове поширення друкарства в західних регіонах України (Львів, 
Острог), ближчих до Європи. За Гадяцькими умовами 1958 року з поляками, 
друкарство як і школи, розвивались вільно за потребою. Саме в цих регіонах 
уперше виникли, ширились братські школи, які зростали до рівня 
тогочасних вищих навчальних закладів Європи. На українських землях, які 
були в братському союзі з Московією, друк, як бачимо, виник пізніше. Він, 
як і школа, зазнав мовних, змістових, фінансових утисків ще з XVII ст. [12]. 

Очевидно, попит українців на книги кириличним шрифтом у Кракові 
був настільки значним, що зацікавив Швайпольда (Святополка) Фіоля (м. 
Нойштадт у Франконії, Німеччині -1525 чи 1526 p., Краків), який став їх 
видавцем. Першими він видав у 1921 р. Октоїх і Часословець. Хоч вони 
видрукувані в один рік, первістком кириличного друку вважається Октоїх. 
Видання Швайпольда Фіоля Тріодь пісна і Тріодь цвітна не датовано. Є 
згадка, що він видав ще Псалтир. Як відомо, Псалтир і Часослов традиційно 
використовували для навчання дітей читання ще до того, як було створено 
перші букварі. Тому розглядаємо зі студентами ці та інші богослужбові 
книги як підручники, які використовували в школі. Важливо підкреслити, 
що мова видань Швайпольда Фіоля має чимало ознак живої української 
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мови, яку друкар вивчав у Кракові. Якісний рівень його друку був не 
гіршим, ніжу Німеччині, де він цього навчився. Отже, Іван Огієнко 
відкриває нам перший пріоритет українського стародруку, який зберіг 
елементи живої народної мови, кириличний шрифт, засвідчив потребу в 
книгах української громади в Кракові, яку задовольнили видання 
першодрукаря Швайпольда Фіоля. 

Білорус родом з Полоцька Франциск Георгій Скорина (1490— 1535 
pp.) засновує в Празі друкарню і видає чимало книг стародавньою 
"руською" мовою, спільною на тоді для українців і      білорусів, що 
називали себе "русинами" й були під владою Великого князівства 
Литовського, яке зберегло українську мову в державному вжитку. 1517—
1519 роки він присвятив виданню 23 біблійних книг у перекладі на руську 
мову. До Псалтиря він додає руською мовою власні міркування про його 
призначення: "дітям малим початок усякої доброї науки" [4,291]. Псалтир 
він призначає тому, хто хоче вивчати граматику "по-руськи говорячи, 
грамоту "[4,291 ]. У давній Україні його книгу не лише читали, а й співали 
його псалми: "абими Псалтирю поючи, чтучи и говорячи "[там же]. Увівши 
у текст «руські» слова одночасно із церковно-слов'янськими, Франциск 
Скорина пояснив це так: "для людей простих, рускимь языкомь, что 
которое слово знаменуеть " [4,291]. Видання Франциска Скорини широко 
розходились у слов'янському світі, здобуваючи визнання за високу якість 
друку, і приносили славу першодрукарю. 1525 року він друкує у Вільні ще 
два видання: Апостол і Малу подорожню книжицю. Друки Франциска 
Скорини мали послідовників і суттєвий вплив на подальшу друкарську 
справу в Україні та Московії. Патріотичні погляди Ф. Скорини виявились у 
його численних особистих висловлюваннях на сторінках його видань. 
Зокрема, писав про себе, що народився "в руській мові" і користувався в 
друці нею тому, що його "милосердний Бог з тої мови на світ пустив " 
[4,290]. У передмові до Юдити він зазначав, що людина має любити й 
боронити місце свого народження, як це роблять усі звірята й птахи. Люди 
мають "всякого тружания и скарбов для посполитого доброго и для 
отчизны своея нелютовали "| 4, 293 ]. У передмові до Єстирі він висловлює 
думку, що "не тільки для самих себе ми народилися на світ, але ще більше 
на службу Богові та для загального добра " [там же]. Про роль своєї праці 
пише в передмові до книги Левіт: "ми братия небожем ли во великих послу-
жити посполитому люду русскаго язика, сие малие книжки праци нашее 
приносимо имь "[там же]. Друкарня Франциска Скорини була першою 
"руською" друкарнею не лише у Вільні, а й на всіх "руських" землях. її 
виданнями користувалися слов'яни у різних державах. До останніх часів 
імена Швайпольда Фіоля та Франциска Скорини не були відомі широким 
колам людей. Саме тому важливо сучасному поколінню студентів відкрити 
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ці імена, знайомлячи з історією обраного фаху. 
Іван Огієнко поновлює у науковому обігу ім'я Василя Тя-пинського 

— автора першого друкованого перекладу Євангелія на "просту руську мову 
"[12, 58]. Як пише Василь Тяпинсь-кий, за походженням він був "не влох, не 
немець, не доктор, и ниякий поставлений межи попи, а русин, своєй Руси у 
слугуючий " [там же]. У своїй убогій мандрівній друкарні видрукував цю 
книгу як мовою оригіналу церковнослов'янською, так і в перекладі. У 
передмові до книги, "високо оцінюючи розум, ученість, мудрість і заслуги 
предків, він з жалем спостерігав глибокий упадок тих гарних національних 
прикмет серед сучасного йому суспільства " [4, 306]. Місце друку книги 
невідоме. Час її видання визначають між 1565-1570 pp., адже друк книжки 
не закінчено. До наших днів збереглося два примірники цього унікального 
стародруку. 

Цікаві й повчальні відкриття роблять студенти, знайомлячись із 
виробничим спадком білоруса Петра Мстиславця, ім'я якого залишилось у 
тіні Івана Федорова. Очевидно, це був фахівець, вартий того, щоб цей 
"русский первопечатник" узяв його аж до Москви. Ще раз звернімося до 
таблиць 2 і 3, щоб згадати, що білоруські видання з'явилися значно раніше 
за московські. По поверненні з Московії 1566 року, яка ще не була соціально 
готова до масових тиражів друку, Петро Мстис-лавець разом з Іваном 
Хведоровичем у Заблудові на замовлення князя Григорія Ходкевича 
видруковує Євангеліє Учительне 17 березня 1569 року. Посилаючись на 
праці О. Потебні, Михайла Грушевського та інші, Іван Огієнко допускає, що 
вона "стає величною датою в історії української культури, — це був би 
початок нашого друку вже на українській землі" [12, 60] саме цими двома 
першодрукарями. У передмові до книжки зазначається, "Ходкевичхотів 
"виразумьні я ради простих людей преложити на простую молву "книжку й 
заходився коло того, але "люде мудрі, учені в тім письмі "(передусім сам 
Федоров, що як москвич боявся друкувати книжку мовою, якої не знав) 
відрадили його від такого наміру, щоб не вийшли помилки при перекладі 
[4,333—335]. З того часу Петро Мстиславець плідно працює у Вільні, 
відновлює занепаде після Франциска Скорини друкарство на фінансування 
Кузьми та Лукаша Мамоничів. З допомогою Зіновія Зарицького він 
видрукував Євангеліє (1575 р.), Псалтир (1575—1576 рр.). Іван Огієнко 
підносить пріоритет його маловідомої праці: "Петро Мстиславець по 
заслузі міг би сказати про себе, як то читаємо намогильній плиті Івана 
Хведоровича (у Львові), що він "своїм тщанієм "віленське "друкованіє 
занедбалоє обновил " [ 13, 5 5 ]. 

"Русскій первопечатник" Іван Федоров — Іван Федорович 
Москвитін [19, 504] — Іван Хведорович за Іваном Огієнком [12, 59] 
видрукував у Москві лише дві книги: Апостол (1564 р.) та Псалтир з 
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Часословом (1565 p.), та й то з Петром Мстиславцем. Щоб урятувати себе та 
верстат від темної фанатичної московської юрби, яка про друк ще й не чула, 
вони тікають у західні регіони, де друк давно відомий та шанований,. 
зокрема в Заблудів. По тому Іван Хведорович у 1572 р. переїздить до Львова 
у пошуках "іншого поля, де він міг би не ралом, але духовних "семян сеянием 
время живота своего сокращати " [12,61]. У 1572—1753 рр. "він перший 
заклав нам постійне друкарство у Львові та Острозі"— уже на українській 
землі [12, 68—69]. У цьому саме Іван Огієнко і вбачає значення Івана Хве-
доровича в історії нашої культури. Його львівські видання — Апостол (1574 
p.), Буквар (1574 p.), який є першину східних слов'ян підручником. Книга 
зберігається в бібліотеці Гарвардського університету в США. В Острозі 
видано повну Острозьку Біблію (1580—1581 pp.). Величне прекрасно 
графічно оформлене видання є першою найповнішою друкованою Біблією 
серед слов'янського світу, це графічно український твір національного 
Відродження. Відоме Острозьке видання Букваря (1578 p.), який був 
необхідний для закладеної там школи. Нині оригінал зберігається в м. Гота в 
Німеччині. У Львові також побачили світ Псалтир і Новий Завіт, три 
видання Часослова (1598,1602,1612),що в Україні був книгою для навчання 
грамоти, а не лише молитовником. Цитую студентам "...відомий напис на 
могильній плиті Хведоровича: "Іоан Феодорович, дру-карь москвитин, 
которий своим тщанием друкованіє занедба-лоєобновил [12,99]. Отже, сам 
І. Хведорович і його сучасники засвідчили, що друк на українських землях 
був і до нього. Та, на жаль, тих видрукуваних книг не збереглося. 

У багатогранній спадщині Івана Огієнка є чимало праць, які мають 
історико - освітянське значення. Зокрема, це книги "Культура України"(1990 
p.), "Історія українського друкарства" (1994р.) [12]. Вони стали відомі 
широким колам освітян та інших людей лише з часу, коли Україна здобула 
незалежність. У курсі "Історія педагогіки України" за програмою Л. В. 
Артемової [ 1] для імені І. Огієнка та його праць знаходимо гідне місце. 
Зокрема, імена першодрукарів українських видань Швайпольда Фіоля, 
Франциска Скорини, Василя Тяпинського, Івана Федорова, Петра 
Мстиславця та інших уводимо в коло зацікавлень студентів як українські 
освітянські пріоритети. Вони допомагають виховувати у студентів гордість 
за Батьківщину, віру у свої сили, спромогтися на власні зусилля для 
примноження духовного багатства нації. 

Works of Ivan Ogiyenko 2 "Culture of Ukraine" (1990), "History of 
Ukrainian printing" (1994) [4] favoured the renaissance of national, historical and 
educational priorities which were unknown to the broad public or wrongly 
forgotten. Giving the course "History of pedagogic of Ukraine" according to the 
L. Artemova's curriculum I pay much attention to such Ukrainian first printers as 
Shveipold (Svyatopolk) Fiol, Francisk Skorina,Vasili Tyapinsky, Petr Mstislavets, 
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Ivan Fedorov et al. Their labour extended the quantity of books, brought the 
knowledge providing the spiritual and educational life of Ukranian nation. The 
young generation does j'utice them, is proud of national priorities of their activity. 

Історія та сучасність суспільної опіки дітей в Україні 
 
У стародавній Україні-Русі жінки з княжого роду активно 

організовували громадську опіку над дітьми-сиротами, каліками. Анна 
Всеволодівна заснувала в Києві виховну установу для дітей, зокрема калік. 
Вихованців опікували та навчали елементів грамоти й ремесла.  

Окрім дітей, що мали сім'ю, чимало було й дітей сиріт. Щодо них 
існувало дві форми опіки — індивідуальна й громадська. Перша часто була 
пов'язана з успадкуванням сиротою батьківської власності. Така опіка 
регламентувалася законами "Руської Правди". Для малят-підкидьків общини 
створювали притулки при скудельницях - ямниках. Це будови з дощаним 
дахом, куди звозили взимку померлих. Коло цих громадських місць були 
сторожки, що розширювали й перетворювали в будинки для сиріт. В 
етнографічних матеріалах ці будинки називають божедомками, а дітей-
підкидьків — Богданами, тобто тими, кого дав Бог. У літописі згадують, що 
були скудельниці в Новгороді, Смоленську, Торжку. 

Археологічні знахідки давніх дитячих поховань засвідчують 
існування таких притулків у Києві, Львові, Межабосі та інших містах. 
Скудельниками ставали сумлінні бабусі й дідусі, які охороняли ямники й 
доглядали дітей. З літопису відомі імена деяких з них — Іван Жгалець, 
Станіла — "мужі благі і смиренні". Такі скудельники могли дати дітям лише 
побутове виховання. Будинки наглядали міські общини. Існували й будинки 
на пожертви, сюди зносили продукти, одяг, взуття, іграшки. Так народ вияв-
ляв милосердя до знедолених дітей. 

Після татаро - монгольського іга та в час владарювання інших 
держав були тяжкі часи і чимало сиріт зростало в Україні. Проте як про них 
дбали, пише Павло Алепський: "В козацькому краї, в кожнім місті та селі 
побудовано доми для бідних сиріт. Священики вчать сиріт та не 
дозволяють, щоб вони тинялися по вулицях ". Народ не залишав своїх 
нащадків без опіки. 

У незалежній Україні продовжується традиція опіки за рахунок 
державного фінансування. Створена правова база, яка обумовлює права 
дітей і захищає їх. 

У Законі України Про дошкільну освіту це висвітлюється в Статті 
33. Соціальний захист дітей дошкільного віку: 

1. Держава забезпечує соціальних захист, підтримку дітей 
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дошкільного віку, насамперед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які потребують корекції фізичного або розумового 
розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із 
малозабезпечених і багатодітних сімей. 

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 
гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання в 
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок 
держави, а також на захист їх особистих майнових і житлових прав згідно із 
законодавством України. 

2. Дітям першого та другого року життя за рахунок Держави 
гарантується забезпечення спеціальними продуктам дитячого харчування, 
включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та дієтичні 
продукти в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

3. Дітям, які потребують корекції фізичного й (або) розумового 
розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на 
відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів з 
гнучким режимом роботи та їх утримання в цих закладах за рахунок 
держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-
садка) компенсуючого типу здійснює відповідальна психолого-медико-
педагогічна консультація, діяльність якої регламентується Положенням про   
психолого-медично-педагогічну консультацію, затвердженням спеціально 
вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й 
науки та спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади 
в галузі охорони здоров'я. 

4. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового 
апарату, забезпечуються засобами пересування, протезуванням, орієнтацією 
і сприйняттям інформації. А також іншими засобами індивідуальної корекції 
за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 
(ст. 26—27). 

Виконання цієї статті стосується насамперед осіб, які взяли на себе 
опікунські обов'язки. Керуватися цією статтею мають також як державні, 
такі приватні заклади. Які мають право на освітню й опікунську діяльність. 

Маю особистий досвід семи років роботи в двох дошкільних 
установах закритого типу—дитячому кістково-туберкульозному санаторії та 
дитячому будинку для дошкільнят. Державою ці заклади були забезпечені 
всім необхідним для життя, навчання й виховання дітей. Та важливим для 
малят було не лише навчальне й матеріальне забезпечення. Вони вживали 
достатній і смачний харч, хороший одяг як належне, не фіксуючи на цьому 
уваги. Найважливішим, чого потребували діти, були увага, турбота, ласкаве 
ставлення дорослих, які були з ними. Треба відмітити, що в такі заклади, як 
правило, йдуть працювати люди сумлінні, совісні, відповіди.   І, які люблять 
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дітей і не спроможні їм зашкодити. Інші не довго затримуються в закладах 
опіки малят. 

Пригадую свої перші дні роботи в дошкільному дитячому будинку. 
В групі було 20 дітей. Проте фронтальні форми роботи їх не задовольняли. 
Вони не звертали уваги на загальні звертання до всіх. Коли ж і дослухалися 
до моїх пропозицій, то не могли злагоджено і вчасно їх виконувати: одні 
ненавмисне затримували інших. Отже, кожен потребував особистої уваги, 
допомоги, врахування індивідуальних особливостей, темпів виконання 
певних побутових справ. 

Тому одночасно із звертаннями і пропозиціями в цілому до групи 
дітей, доводилося вдаватися до особистісного спілкування з окремими 
дітьми. Тільки в такому разі вони дослухалися до важливих для них 
пропозицій, зважали на них і рахувалися з ними. Величезних зусиль 
потребував мовленнєвий розвиток дітей. 

Очевидно ніхто до нас мовленням дітей не займався. Вони 
розмовляли так, як чули в найближчому оточенні. Безперечно, воно було 
далеке від досконалості. Це відтворила дитяча мова — невиразна, нечітка, 
часто нерозбірлива, з обмеженим словником і згорнутими мовленнєвими 
виразами. До того ж в умовах закритого навчального закладу діти більше 
чули одне одного ніж дорослих. 

Якщо в сучасній сім'ї переважає одне чи двоє дітей, які "купаються" 
в мовному середовищі дорослих, то тут одна вихователька навіть разом з 
помічницею не могли забезпечити цього, хоч би й говорили без угаву. Я 
пригадую, що настільки встигала наговоритися за час роботи, що вдома 
хотілося лише мовчати. Не було сил і наснаги спілкуватися навіть з рідною 
дочкою. 

До того ж у наших дітей, які прибули до дитячого будинку, були 
обмежені уявлення про довкілля. Це суттєво звужувало чуттєву основу для 
створення понять як бази мовленнєвого розвитку дітей. Сімейні діти 
принаймні двічі на день виходять за межі дому — йдучи в дитячий садок і 
повертаючись з нього. Наші діти цієї природної і невимушеної можливості 
не мають. Ми часто виводили їх за межі дитячого будинку. Проте всі про-
гулянки й екскурсії відбувались у гурті — усією групою і не щоденно. 
Отже, при всіх наших зусиллях ми не могли компенсувати тих невимушених 
і мовби непомітних впливів сім'ї, які надзвичайно ефективно забезпечували 
загальний, емоційний мовленнєвий та інтелектуальний розвиток малят. 

У цих умовах важливим засобом впливу було наше спілкування з 
дітьми. Воно було завжди в наших руках, з нами, з дітьми. Саме спілкування 
дорослого чуттєве сприймання дитиною навколишнього світу - предметів, 
барв, звуків, тактильних відчуттів тощо. Завдяки спілкуванню збагачувалося 
мовлення дітей: вони чули й починали вживати безліч слів, що позначали 
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предмети довкілля, їх ознаки, якості, властивості. Малята чули мову 
виховательки й наслідували її культуру, словник, мовленнєві вирази, 
конструкції, інтонацію, темп, тембр, тон та інше. Урешті особистісне 
спілкування з уважною чуйною людиною зменшувало в дітей відчуття 
самотності, непотрібності, задовольняло життєво-важливу потребу в 
спілкуванні. Діти ставали врівноваженіші, спокійніші, зменшувалась їх 
збудженість і збудливість, емоційна нестабільність та інше. 

Усе це доводилося шукати інтуїтивно, зважаючи на педагогічні 
знання, не зорієнтовані на дітей, які потребують суспільної опіки. 

В останні роки в Україні почали готувати фахівців із соціальної 
роботи. У Київському міжнародному універсистеті їх готують враховувати 
особливості різних груп дітей, підлітків, молоді, дорослих, літніх людей, які 
потребують особливої уваги й допомоги. 

Слід зазначити, що студенти, які обрали вказаний фах, готові до 
нього передусім за спрямуванням власної особистості. Про це засвідчують 
їх висловлювання, які зафіксовані на початку вивчення фахових курсів. 

Розглянемо деякі з їх відповідей на запитання: 
Для чого я вивчаю педагогіку? 
Загальну мабуть, для того, щоб знати як правильно виховати і 

навчити дитину, щоб з неї виросла гуманна особистість, духовно розвинута 
людина. 

Соціальну, бо є багато дітей, що виросли не в зовсім благополучних 
сім'ях. Згодом з них виростають особистості, що "шкодять" суспільству. 

Аза допомогою педагогіки можна виховати, правильно вплинути, 
щоб змінити їхнє життя. 

Смолієвська Лілія 
Я вивчаю загальну педагогіку: 
— для того, щоб у наш вік інформації професіонально правильно 

подавати інформацію різного роду;  
- для того, щоб знати правильні та прості слова для    пояс-

нення серйозних тем. 
Я вивчаю соціальну педагогіку: 
- для того, щоб допомагати соціальним групам, яким вона потрібна; 
- для того, щоб мати вплив на життя тих людей, які не вміють 
змінити його на краще. 

(Без підпису) 
Соціальна педагогіка мені потрібна для того, щоб знати як 

правильно працювати з людьми: як знайти підхід до людей, щоб не зачепити 
їхню гідність, не травмуючи їх. 

Загальна педагогіка мені дуже цікава: я хочу знати як розвивалась 
педагогіка як наука і яке її завдання. 
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РадченкоАлла 
Я вивчаю педагогіку: бо я вважаю, що в нашому суспільстві не 

вистачає людей, які вміють добре, коректно поводитися. Педагогіка дає 
основи, які в подальшому допомагають людині замислюватися над своєю 
поведінкою та змінювати її на краще. А також людина може легше 
спілкуватися та якимось чином впливати на оточуючих. Мені, як 
майбутньому соціальному працівнику, це необхідно, тому що це 
безпосередньо пов'язано з моєю професією. 

Синичкша Марія 
Якої мети я дотримуватимусь при вихованні дитини ? 
Виховати дитину доброю, гуманною, такою, що вміє любити і 

поважати не тільки себе, а й інших особистостей. Розумною, а більше 
кмітливою, щоб вміла самостійно і швидко приймати рішення. Вона б уміла 
відповідати за свої вчинки, мала б мету в житті та прагнула її досягти. 
Навчити її поважати і шанувати найдорожче — це родину та батьківщину. 

(Без підпису) 
Основні напрямки виховання і всебічного розвитку особистості? 

Для особистості найважливіше моральне виховання, естетичне виховання, 
фізичне виховання. Моральне виховання — людина повинна мати 
загальнолюдські цінності, щоб жити в суспільстві, бо окремо від інших вона 
не існувала й не буде існувати. 

(Без підпису) Якої мети я особисто домагалась би при вихованні 
дитини? 

1) намагалась би виховувати її самостійною; 
2) допомагала б їй стати індивідуальністю; 
3) щоб вона була чутливою, уважною та розумною; 
4) щоб вона завжди прислухалась до свого серця і робила лише те, 

що вважала за потрібне, але б поважала та не порушувала закони того 
суспільства, в якому живе; 

5) своїми прикладами я би її виховувала; 
6) я б зробила її сміливою і благородною; 
7) щоб вона нізащо не відповідала злом на зло, але і не змагалась з 

тими, хто не бажає їй добра. 
Основні напрямки виховання всебічного розвитку особистості. 
Творчість! Учити дитину виливати свою енергію у творчість, вчити 

виражати свої думки через малювання, почуття — через поезію, прозу, силу 
- через танець. 

Вольовий напрямок—самий найважливіший, тому що без волі 
людина не зможе досягти жодного іншого напрямку. Воля — це дорога до 
мети. Воля спонукає жити й не здаватися. Воля робить людину такою, якою 
вона хоче стати. 
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Шевченко Єва 
Усі названі приклади засвідчують добру волю та гуманну орієнтацію 

майбутніх соціальних працівників. Добре, що саме такі юнаки та юначки 
невдовзі прийдуть до тих, хто потребує їх уваги, доброго серця, терпіння. 
Сподіваюсь, що вони змінять життя людей на краще. 

Вивчення студентами законодавчої бази і, зокрема, Закону України 
про охорону дитинства дасть підставу майбутнім фахівцям керуватись ними 
у своїй діяльності, захищати права дитини. Статті Закону передбачають 
захист прав різних категорій дітей. Назви цих статей засвідчують їх 
спрямування. 

Розділ II. ПРАВА ТА СВОБОДИ ДИТИНИ. 
Стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я.  
Стаття 7. Право на ім'я та громадянство.  
Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень.  
Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та 
отримання інформації.                                
Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства. 
Розділ III. ДИТИНА І СІМ'Я. 
Стаття 11. Дитина і сім'я. 
Стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за 
виховання та розвиток дитини. Стаття 13. Державна допомога сім'ям 

з дітьми. Стаття 14. Розлучення дитини із сім'єю. Стаття 15. Спілкування 
дитини з батьками, які проживають 

окремо. Стаття 16. Спілкування дитини з батьками, які проживають 
у різних державах. Стаття 17. Право дитини на майно. Стаття 18. 

Право дитини на житло. 
Розділ IV . ДИТИНА І СУСПІЛЬСТВО. 
Стаття 19. Право на освіту. 
Стаття 20. Залучення дитини до національної та світової 
культури. Стаття 21. Дитина і праця 
Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю. Стаття 

23. Право на об'єднання в дитячі та молодіжні 
організації. 
Розділ V . ДИТИНА В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ТА 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ. 
Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та безпритульних дітей. 
Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
Стаття 26. Захист прав дітей-інваліді в та дітей звадами розумового 

або фізичного розвитку. 
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Стаття 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового 
або фізичного розвитку. 

Стаття 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф. 

Стаття 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ- 
інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі хвороби. 
Стаття ЗО. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних 

конфліктах. 
Стаття 31. Захист дітей-біженців. 
Стаття 32. Захист дитини від незаконного переміщення. 
Стаття 33. Захист прав дитини на особисту свободу. 
Стаття 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних 

закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання. 
Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА. 
Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону дитинства. 
Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. 
Стаття 36. Участь України у міжнародному 
співробітництві з охорони дитинства. 
Стаття 37. Міжнародні договори. 
Історія суспільної опіки дітей в Україні має чимало прикладів у 

своїй основі. Нині створена законодавча база, що служитиме фахівцям 
нового покоління. 

Студенти, які опановують професію соціального працівника, 
особисто готові до цієї благородної та нелегкої професії. 
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