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пропозицій, виникає тоді, коли вчитель дотримується «демократичного, а 

не авторитарного стилю взаємодії» ( Р. Уайт), виявляє «безумовно 

позитивне ставлення» до учнів (К. Роджерс), «вміє вислухати» (Т. Гордон), 

створює «позитивне зовнішнє середовище» (У. Перкі).  

У навчанні учнів комунікативності гуманістична педагогіка вбачає 

ефективний засіб соціального самоствердження учнів саме в ситуаціях 

спілкування, взаємодії. 
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ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО 

СПРЯМУВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

 

Майбутнє України головним чином залежить від духовно-моральних 

цінностей, які сьогодні закладаються в душі молодому поколінню. Але 

навіть побіжний аналіз стану духовно-моральної сфери юних громадян 

України викликає занепокоєння [1]. Особливістю історичного моменту 

сучасної незалежної України є те, що за умови кризи сучасної сім’ї, 

недостатньої виховної діяльності церкви й пасивності громади саме 

державна школа має взяти на себе важливу функцію духовно-морального 

виховання молодого покоління. В цьому полягає її історична місія на 

сучасному етапі. А вчитель предметів духовно-морального виховання 

покликаний компенсувати своєю педагогічною діяльністю виховні функції 

сім’ї, церкви та громади.  

На необхідність системної роботи у формуванні духовності 

особистості звертається увага у Конституції України: «…враховуючи 

глибоку духовно-моральну кризу в нашій державі, національна школа 

покликана забезпечити наповнення всіх ланок навчально-виховного 
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процесу провідним змістом, який би допоміг педагогам виховати людину 

високодуховну й високоморальну» (ст. 56). Про ці питання йдеться і в 

документах, які регламентують діяльність сфери освіти: Законах України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Державній національній 

програмі «Освіта» («Україна XXI  ст.»); наказі МОН України «Про 

вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та 

релігієзнавства» (№ 437 від 26 липня 2005 р.). Методологічним підґрунтям 

для розроблення означеної проблеми є: «Концепція гуманізації і 

гуманітаризації освіти» (С. Гончаренко, Ю. Мальований, 2001 р.) [1]; 

«Концептуальні засади формування духовності особистості на основі 

християнських моральних цінностей» (О. Сухомлинська, 2002 р.) [3]; 

«Концепція виховання гуманістичних цінностей» (авторський колектив 

Інституту проблем виховання НАПН України під керівництвом І. Беха, 

2005 р.) та ін. [5]. 

Процес духовно-морального виховання школярів починає активно 

розвиватися в Україні на початку нового тисячоліття. З 2005 навчального 

року до державного стандарту основної школи в 5-х, а далі у 6-х класах 

введено дисципліну «Етика» [2]. Таке рішення Міністерства освіти і науки 

України важливе і своєчасне, бо саме вивчення етики здатне допомогти 

юній особистості розібратися у моральних ідеалах сучасного життя. 

Зарубіжний досвід спонукав вітчизняних науковців до розроблення 

позаконфесійної програми курсу «Основи християнської етики для учнів 

1–11 класів» (науковий керівник В. М. Жуковський) [4]. Ідея 

позаконфесійного підходу у відборі змісту дисципліни ґрунтується на 

методології пошуку консенсусу в трактуванні різними релігіями етичних 

норм, правил, істин.  

Наразі в Україні відпрацьовано комплексну навчальну програму, де у 

5–6-х класах поєднуються курс «Етика», рекомендований для вивчення 

Міністерством освіти і науки України, і курс «Основи християнської 

етики». Так школярі вивчають основи християнства, замислюються над 

складними питаннями власного життя, формуючи характер, прагнуть і 

знаходять ідеал для наслідування у християнській вірі. Нині Міністерство 

освіти і науки України рекомендує такі навчальні програми: «Етика» 

(авторський колектив: А. Мовчун, Л. Хоружа); «Християнська етика в 

українській культурі» (авторський колектив: Ігумен Лонгін (Чернуха), 

протоєрей Богдан Огульчанський, Е. Бєлкіна та ін.); «Етика: духовні 

засади» (науковий керівник В. Хайруліна); «Біблійна історія та 

християнська етика» (авторський колектив: І. Ковровський, 

П. Мартиненко, О. Ляшенко) [2]. Відповідно до зазначених програм 

розробляється необхідне навчально-методичне забезпечення. 

Для координації діяльності щодо впровадження християнської етики у 

зміст загальноосвітніх шкіл при МОН України створено Комісію з питань 

викладання християнської етики та виховання, за участю вчених, 
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педагогів, представників різних Церков, а також Громадську раду з питань 

співпраці з церквами та релігійними організаціями.  

Отже, Україна є полікультурною, багатоконфесійною державою, тому 

важливим є питання врахування конфесійних особливостей і 

віросповідання учнів, вибору батьків для своїх дітей відповідних 

дисциплін духовно-морального спрямування. У процесі аналізу 

особливостей впровадження у зміст основної школи предметів духовно-

морального спрямування як складової реалізації освітніх реформ в Україні, 

з’ясовано, що у цьому напрямі багато напрацьовано.  
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ЗАГОЛОВКІВ У ТЕКСТАХ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

 

Сучасний світ неможливо уявити без мас-медіа. Багато друкованих 

та електронних видань намагаються зацікавити якомога більше читачів. 

Перш за все, читач звертає увагу на заголовок і лише тоді вирішує чи варто 

читати цілу статтю. Таким чином, заголовок є одним із найважливіших 

елементів статті.  

Заголовок покликаний привернути увагу читача, сформувавши 

загальне уявлення про статтю та коротко передавши суть. У той же час 

заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та 

слугує дієвим способом впливу на її сприйняття читачем. У наслідок такої 

цілеспрямованості як в англомовній, так і в українській пресі сформувався 


