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Матеріали збірника містять інформаційні матеріали (доповіді, виступи, презентації, статті) 

педагогічних працівників ліцею, які засвідчують  участь їх авторів в ліцейних, обласних, 

Всеукраїнських методичних заходах – педчитаннях, науково-практичних конференціях, вебінарах, 

консиліумах, конкурсах та сприяють розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу щодо 

вивчення та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та електронного 

освітнього контенту. 

 

Дані матеріали дають можливість викладачам, майстрам виробничого навчання підвищити ІТ-

компетентність, підчерпнути знання щодо вивчення інформаційно-комунікаційних технологій та їх 

впровадження в практичній діяльності. 

       Збірник призначений для педагогічних працівників ПТНЗ. 

 

 

. 

 

Матеріали упорядковані Блідар І.М., методистом державного навчального закладу 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  

 

Відповідальна за випуск  - Снєжко Л.О.,  директор державного навчального закладу 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  

 

Друкується за рішенням методичної ради державного навчального закладу «Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг»  

 (протокол №5  від 12  травня 2017 року). 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Модернізація педагогічної освіти сьогодні пов’язується саме із запровадженням різних 

видів мережевих систем, які дають змогу об’єднувати інформаційні ресурси, створювати 

освітній простір, що сприяє розвитку конкурентоспроможності педагогічних працівників. 

Якісно новими характеристиками таких освітніх інформаційно-комунікаційних мережевих 

систем є: орієнтація на потреби професійної діяльності педагога, серед яких пріоритетною є 

потреба у неперервному самовдосконаленні та самореалізації; доступність і відкритість 

будь-якої форми дистанційного підвищення кваліфікації для педагога, за умови достатнього 

рівня володіння ним інформаційно-комунікаційними технологіями; гнучкість інформаційно-

комунікаційної мережевої системи, її швидке реагування на освітній попит педагогічних 

працівників, врахування різних темпів навчання; інтеграція формальних і неформальних 

видів освіти, створення цілісного освітнього поля для навчання, самоосвіти та 

взаємонавчання педагогів; широке використання ІКТ на будь-якому етапі професійної 

діяльності педагогічних працівників. 
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Грінченко О.І. , державний навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                        

викладач зарубіжної літератури 

ГУМАННА ПЕДАГОГІКА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ  ПТНЗ 

 

  У сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманістичного 

виховання підростаючого покоління. У Законі України «Про освіту» метою освіти визначено 

всебічний розвиток людини як особистості найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,формування 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу. Велика роль у цьому процесі належить педагогу, 

адже навчальні заклади й викладачі повинні формувати особистість відповідно до вимог 

сьогодення: «Учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення в складний 

духовний світ людини, яке ніколи не припиняється». Проблема виховання моральних 

цінностей засобами слова, на думку В.О.Сухомлинського, - одна з найскладніших і 

найгостріших проблем, над якими треба працювати і в теоретичному, і в практичному планах, 

адже слово педагога, як інструмент впливу на душу вихованця, нічим не замінити.  

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського багатопланова. Вона зазнавала певної 

еволюції, постійно збагачувалася, поглиблювалася. Хоча він жив і творив у застійні часи, 

ставлення до його діяльності та ідей не змінилося. Його педагогічна концепція високогуманна і 

демократична, органічно поєднує класичну і народну педагогіку. 

Особливу увагу В.Сухомлинський приділяє навчальному закладу як осередку 
культури. Проте цю роль, на його думку, вона може виконати лише за умови, що в її діяльності 

пануватимуть чотири культури: Батьківщини, Людини, Матері й рідного Слова. Педагогічну 

спадщину великого педагога пронизує ідея гуманного виховання людини: Для того щоб 

педагогіка виконувала таку функцію, вона має спиратися на психологічні знання^ відійти від 

емпіричних узагальнень, у досягненні цілей навчання й виховання використовувати ціле 

покладання, моделювання, технологію активного перетворення педагогічної дійсності. 

Головною метою якої є всебічний розвиток особистості. Важливим аспектом педагогічної 

спадщини В. Сухомлинського є її гуманізм. Виховання гуманізму й людяності повинно стати 

одним із завдань діяльності навчального закладу і педагога. Вони мають виявлятися в таких 

якостях і рисах особистості, як талант доброти, потреба в служінні людям - радість самовіддачі. 

Особливе місце має посісти почуття любові до матері і лицарське ставлення до жінки. На його 

думку, той, хто вміє любити матір, любитиме і батьківщину, і людство. Без любові і поваги до 

учнів розмови про гуманність і людяність безпідставні. В. Сухомлинський вважав, що професія 

педагога є особливою, науково-дослідною.

Педагог має аналізувати факти, передбачити наслідки виховного впливу, інакше він 

перетвориться на ремісника. Хороший педагог, на його думку, по-перше, повинен любити 

дітей, відчувати радість від спілкування з ними,  
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по-друге, має добре знати свій предмет, по-третє, добре знати педагогіку і психологію. 

Педагогічна спадщина В.А. Сухомлинського різнобічна і багатопланова. Уся система діяльності 

Василя Олександровича перейнята високими принципами гуманізму, глибокою повагою до 

особистості дитини. 

  Коли його запитували: «Що саме головне було в його житті?», він відповідав: 

«Любов до дітей!». Щира любов до дітей і справжня педагогічна культура, по Сухомлинському, 

- поняття нерозривні. Він вважав, що педагог зобов’язаний уміти дорожити дитячою довірою, 

щадити беззахисність дітей, бути для нього втіленням добра, справедливості. Без цих якостей не 

муже бути педагога. 

  Якщо вчитель став другом для дитини, якщо ця дружба осяяна шляхетним потягом, 

поривом до чого світлому, розумному, у серці дитини ніколи не з’явиться зло. І якщо в школах 

є що насторожилися, що наїжилися недовірливі а іноді і злі діти, те лише тому що вчителя не 

довідалися їх, не знайшли підходу до них, не зуміли стати їх товаришами. Виховання без 

дружби дитини можна назвати блуканням у темряві. 

 В.О. Сухомлинський - гідний спадкоємець гуманістичної традиції. У Павлишській 

середній школі виховання без покарання було педагогічним принципом усього педагогічного 

колективу. У підході до проблеми покарань у школі мала місце визначена еволюція його 

поглядів. Спочатку він визвав у принципі доцільність покарань, був переконаний, що вони у 

визначених випадках можуть бути ефективним методом виховного впливу, а в останні роки 

своєї діяльності рішуче відстоював наступну тезу: виховання несумісне з покараннями учнів. 

Він мав на увазі такі види покарань, як грубе відчитування, висміювання, виставлення з класу, 

залишення провиненого після уроків для виконання якої-небудь роботи. 

Покарання Сухомлинський на відміну від його попередників розумів набагато 

глибше. «У середовищі педагогів, - відзначав Сухомлинський, - можна нерідко почути розмови 

про заохочення покарання. А тим часом, сааме головне заохочення і найдужче покарання в 

педагогічній праці - це оцінка» 

«Лихо багатьох вчителів у тім, що вони вимірюють і оцінюють духовний світ дитини 

тільки оцінками і балами, поділяють усіх учнів на дві категорії у залежності від того, чи вчать, 

чи не вчать діти уроки» 

В.О.Сухомлинський вважав, що правом користатися гострим інструментом оцінки 

має тільки той педагог, що любить дітей. Учитель повинний бути для дитини такою же дорогою 

людиною, як мати. Віра учня вчителя, взаємну довіру між ними, людяність і доброта - от те, що 

необхідно вихователю, те що хочуть бачити діти у своєму наставнику. Одне із самих коштовних 

його якостей — людяність, у якій сполучається серцева доброта з мудрою строгістю батьків. 

Говорячи про оцінку як інструменті покарання, Сухомлинський вважав 

припустимим її застосування тільки для школярів старших класів. Тому що в початкових 

класах покарання незадовільною оцінкою особливо боляче ранить, ображає і принижує 

гідність дитини. Не можна допускати, щоб дитина на самому початку свого шляху з 

«допомогою» учителя, що поставив двійку, зневірився в собі. Діти приходять у школу самі 

різні: зібрані і незібрані, уважні і розсіяні, ті що швидко схоплюють і тугодуми, неохайні й 

акуратні. Єдині вони в одному: усі діти без винятку приходять у перший клас із щирим 

бажанням добре вчитися. Красиве людське бажання - гарно вчитися - осяює весь зміст 

шкільного життя дітей. 

Сухомлинський наполегливо рекомендував батькам не жадати від дітей обов'язково 

тільки відмінних оцінок, щоб відмінники «не почували себе щасливчиками, а встигаючих на 

трійки не гнітило почуття неповноцінності». 

Сухомлинський рекомендує педагогам викликати в школу батьків не з приводу 

поганої успішності чи дисципліни їхньої дитини, а тоді, коли він робить щось гарне. Нехай 

незначний на перший погляд, але добрий вчинок. У присутності дитини потрібно похвалити, 

підтримати і неодмінно написати в щоденнику. 
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Система виховання, в основі якої лежить оцінка тільки позитивних результатів, 

приводить надзвичайно рідко до психічних зривів, до появи «важких» підлітків. Виховання без 

покарання - це не вузько шкільна справа, - говорив В.О.Сухомлинський. - Це одна з 

найважливіших проблем... перебудови суспільства, його найтонших сфер - людської 

свідомості, поводження, взаємин». 

Василь Олександрович писав: «Мене здивував погляд мого опонента на покарання 

як на необхідну, неминучу річ у системі виховної роботи... Я не з пальця висмоктав ту істину, 

що наших дітей можна виховувати тільки добром,тільки ласкою, без покарань... І якщо в 

масовому масштабі, у всіх школах зробити це неможливо, те не тому, що виховання без 

покарань неможливо, а тому, що багато вчителів не уміють виховувати без покарань. Якщо ви 

хочете, щоб у нашій країні не було злочинців... - виховуйте дітей без покарань». 

Виховання учнів в ПТНЗ - один із найважливіших періодів соціального становлення 

особистості. Пережитий саме в цей час успіх може суттєво вплинути на подальшу долю 

учня,стати свого роду пусковим механізмом подальшого руху особистості, особливо якщо це 

стосується виховання і навчання - найголовнішого сподівання учня. 

Прагнення до знань,- відзначив В. Сухомлинський,- живиться тисячами 

невсипущих,невтомних корінців нелегкої, але радісної, привабливої, жаданої для дитини праці. 

А такою вона стає тільки тоді, коли напруження сил невіддільне від переживання власної 

гідності. Учень повинен відчувати себе трудівником, пишатися наслідками своєї праці, які 

здобув власними зусиллями».

Людині потрібне піднесення у пошуках власного « Я» та сенсу життя, бо заряд 

оптимізму, отриманий ще в дитинстві, гартує характер, підвищує життєздатність. Почуття 

успіху змінює ставлення учня до навчання, викликає нові інтереси, бажання, прагнення. 

Водночас пережите почуття захоплює особистість - воно переноситься на інші види 

діяльності, виявляється в усій різноманітності ставлень учня до дійсності, дає йому 

усвідомлення власної компетентності, а це дуже важливий фактор позитивної Я - концепції. 

Ідея успіху у вихованні та навчанні була пріоритетною у педагогічній концепції В. 

Сухомлинського. Маючи своїм корінням народну педагогіку, будучи творчим розвитком 

прогресивної педагогіки минулого і узагальненням сучасної йому психолого-педагогічної 

науки, вона стала стержнем його «філософії дитячого щастя». Дати кожній дитині щастя ось у 

чому вбачав свою місію педагог і вчений Сухомлинський. Але учень не може бути щасливим, 

якщо йому у навчальному закладі нецікаво, погано, нудно, якщо він не відчуває себе 

достатньо здібним, щоб оволодіти професією. Щоб зробити дитину щасливою, педагог, перш 

за все, повинен допомогти їй вчитися, відчути «смак» успіху «Уся система навчання і 

розумового розвитку у нинішніх навчальних закладах потребує докорінного наукового 

вдосконалення», - зазначав В. Сухомлинський. У його працях дається точний прогноз 

основних напрямів педагогічного пошуку, тому й сьогодні кожен педагог, який працює за 

покликанням і любить дітей, може знайти там безцінні поради. 

Людина стає особистістю, здобуваючи соціальний досвід, у якому, за Лернером, 

можна виділити чотири психологічні структури: досвід знань, досвід умінь і навичок, досвід 

творчої діяльності та досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу. 

Працюючи в умовах авторитарної школи Сухомлинський ділився своїм досвідом, 

гасло якого зараз формулювалося б як гуманізація, демократизація. Ознаки гуманного 

виховання: 

- зосередження уваги на потребах учня; 

- співпраця, співтворчість між учнями і вчителем; 

- турбота про емоційне благополуччя учнів; 

- стимулювання розвитку і саморозвитку учня^ 
Сучасні навчальні заклади, які використовують гуманну педагогіку, наслідуючи В. 

Сухомлинського, мають на меті досягнення особливого психологічного клімату, в умовах 

якого учень почувався б комфортно. Основні засоби - ті самі, що і в «Школі радості»: 
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- неформальне спілкування педагога з учнями не тільки в позаурочний час, а й під час 
уроків; 

- переважання позитивних оцінок; 

- увага до позаурочного життя (походи та екскурсії, театр та гуртки); 

- головний критерій у роботі викладачів - терпіння та любов до дітей; 

- дружні стосунки між учнями в групі, які не залежать від навчальних, успіхів тощо. 
Важлива складова успіху «Школи радості» - формування позитивної «Я - концепції», 

щирого відчуття радості життя, бо ж хто не любить своє власне життя, тому не досяжні й інші 

глибокі почуття. «Де безрадісні почуття, - писав В. Сухомлинський, - там і пригнічений 

розум, скута душа». 

Одна з найважливіших потреб людини - радість спілкування, емоційно-чуттєва 

насиченість учнів, відносини між людьми, яка має велике значення і для навчання та 

виховання учнів. 

Розглядаючи фотографії, на яких зафіксовані моменти спілкування В. 

Сухомлинського з учнями, зверніть увагу на його манеру слухання дитини, що свідчить про 

увагу до почуттів та переживань вихованця, про любов, викликану не якимись надзвичайними 

рисами характеру або вчинками учнів, а вже тим, що ця дитина просто є на світі. 

В. Сухомлинський завжди поряд з дитиною, обличчям до неї, очі на рівні очей, часто 

бачимо дотик руки, який немов гарантує маленькій людині почуття психологічного комфорту, 

впевненості та захисту. Зосереджена увага вчителя говорить про те, що він уважно, не 

перебираючи. Слухає дитину, не забиває учня власними міркуваннями та зауваженнями. Така 

пауза допомагає дитині розібратися у власних думках та переживаннях і водночас відчути 

увагу вчителя до своїх проблем. Тоді поділена радість подвоюється, а поділене горе 

зменшується вдвічі; дитина розкривається, більше розповідає про себе, та й, відчувши 

позитивне ставлення до себе з боку вчителя, стає здатною сама просуватися у вирішенні своєї 

проблеми. 

• любов до дитини; 

• розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах колективної 

співдружності на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб, який спрямований у 

кінцевому підсумку на творчу працю; 

• культ природи, природа як найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і 
гармонії; 

• розробка демократичних педагогічних засобів і методів навчання й виховання 
(повага, заохочення, опора на позитивне, моральне покарання); 

• звернення до внутрішнього світу дитини, опора та її сили, внутрішні потенції, 

підтримка і розвиток того здорового. Що є в кожній особистості; 

• розвиток ідеї «радості пізнання», тобто емоційне сприйняття процесу навчання; 

• демократизація структури управління навчально-виховним процесом у школі 
(психологічний і педагогічний семінари, школа для батьків тощо). 

Ці положення були підпорядковані ідеї комуністичного виховання. 

При цьому комунізм виступає у В. О. Сухомлинського як суспільство щасливих, 

гармонійно розвинених людей, де панують високоморальні відносини, утверджується 

соціальна справедливість, розвивається висока духовність. Водночас він говорить і про 

суспільні вади. 

 

Суперечності, що виникають між запланованими виховними впливами і стихійним 

впливом довкілля,сільський учитель називає «педагогічним 

дисонансом» і наголошує: «Чим розкішний дисонанс між передбаченими, 

навмисними засобами виховання й засобами ненавмисними, які тим же важче формувати те, 

що в практиці зветься голосом совісті». 

Одним із основних положень у системі поглядів В. О. Сухомлинського на сутність 

навчально-виховного процесу є положення про неповторність кожної людини. 

«Учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ 
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людини, яке ніколи не припиняється», - писав В. Сухомлинський. Людинознавчий підхід є 
відображенням демократизації і гуманізації шкільного життя, коли в центрі уваги педагога - 

кожна дитина з її індивідуальними особливостями . 

 

Висновок 

«На любові до дітей тримається світ». В усі епохи кращі педагоги саме цю думку 

вважали головною в справі виховання|Василь Олександрович Сухомлинський був з їхнього 

числа. «Що саме головне було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов до дітей» - 

так писав він у головній книзі свого життя «Серце Віддаю дітям». І назва її зовсім не 

красивий літературний оборот, а чиста правда. 

Видатний педагог 20 с. (1918 - 1970) виріс у селянському середовищі, на особистому 

досвіді навчався мудрості народної педагогіки, разом з народом пережив трагедію 

Вітчизняної війни, лікував її рани і повною мірою відчув велич, непохитність людського 

духу. Він воістину «соком мозку і кров'ю серця» творив себе як гуманіста, людину 

культури,різнобічної освіченості, ростив колектив педагогів-однодумців, будував і 

удосконалював життя школи,зробивши її вогнищем духовно-морального становлення 

особистості, володіючи не тільки педагогічним, але і літературним талантом. УДК 37.035.6 
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Дзензура О.В., державний навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                                       

викладач англійської мови 

 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗОЛОТИЙ ФОНД ПЕДАГОГІЧНОЇ 

НАУКИ 
  

Народна педагогіка - складова і невід'ємна частина загальної духовноЇ культури 

народу.  Народна педагогіка виникла в  сивій давнині, та  історично передувала науковіїй 

педагогіці. 

Кожний з нас є сьогодні громадянином планети  земля .І її майбутнє залежить  не 

тільки від стану науково –технічного прогресу  та його доцільному  використанню   в 

щоденному житті ,а в першу  чергу від того, які моральні цінності закладено  в суспільстві. 

А людина ,яка виховується на  мудрих  прикладах народної педагогіки  завжди протягне 

руку допомоги нужденному, ніколи  не поставить собі на меті зверхнє ставлення до іншого, 

що веде до  виникнення та загострення конфлікту, а візьме для реалізації себе, як 

особистості найкраще з історії існування людства .  

   Формування особистості  сьогодні, яка усвідомлює свою належність до роду, етносу, 

краю, держави, особистості здорової і багатої духовно особистості, справжнього  патріота та 

громадянина не можливе без надбань народної педагогіки    

І вивчаючи надбання педагогічної системи країн світу ми повинні більше  уваги 

приділяти вивченню,приміненню  в нашому повсякденному житті  його золотого фонду-

народної педагогіки. Памятаєте вислів  Тараса Григоровича Шевченка « .. і чужому 

научайтесь, і свого не цурайтесь ..» 

Одним з найбільших надбань народу є його народна педагогіка або етнопедагогіка. 

Завдяки їй передаються і примножуються новими поколіннями здобутки матеріальної й 

духовної культури народу, утверджується його національна самобутність і самосвідомість. 

Народна педагогіка (етнопедагогіка) — це емпіричні знання народу про виховання. 

Вони знайшли своє відображення у звичаях і обрядах, пов'язаних з життям дітей і молоді, у 

фольклорі, іграх і іграшках, у традиціях сімейного і громадського виховання. Обидва 

поняття — народна педагогіка та етнопедагогіка — збігаються, однак перше частіше 

використовують у літературі на означення донаукових педагогічних знань 

і тих, що існували й існують поза теоріями і науковими системами і випливають з 

живого досвіду підготовки до життя підростаючих поколінь; друге ж переважно вказує на 

національну самобутність, етнічну специфіку й оригінальність традиційних педагогічних 

знань. 

  Народна педагогіка використовує три форми організації виховання: індивідуальну, 

групову та фронтальну (або масову).  До індивідуальних форм організації виховання 

відносимо догляд дорослих за дитиною, до групових — виховання дітей у сім'ї, участь 

дітей і молоді в об'єднаннях ровесників, до фронтальних — участь дітей і молоді в праці, 

дотримання народних традицій, свят і обрядів. 

 Кожна з цих форм виховання по-різному може виявлятися в тому чи 

іншому випадку на кожному з етапів життя людини. Передусім до цієї групи методів можна 

віднести сам уклад життя та діяльності дітей, вправи і привчання, неухильне додержання 

правильного режиму праці та відпочинку, виконання різних доручень і обов'язків, дитячі 

ігри та забави. 
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Народна педагогіка — це багатотомний усний підручник навчання і виховання, який 
зберігається в пам'яті народу, постійно ним використовується, систематично збагачується й 

удосконалюється. 

Народна педагогіка наймудріша, тому що вона створювалася протягом ряду століть, 

шліфувалась, перевірялась досвідом мільйонів людей багатьох поколінь. Її ще справедливо 

називають школою, яка завжди з нами, — школою сім'ї й отчого дому, материною і 

батьковою наукою, першим університетом життя, через який проходить кожна людина. 

 Це ніжна й щира мамина пісня над колискою немовляти, яка заспокоює дитину, 

зігріває її теплом і ласкою. 

 Це приваблива іграшка, яку дарує дитині батько. 

 Це чарівна бабусина казка, яка вчить жити й працювати, боротися і перемагати, 
захищати добро й ненавидіти зло. 

 Це цікава дідусева бувальщина, скоромовка чи загадка, які будять кмітливість і 

розум. 

 Це захоплююча прогулянка зі старшим братиком на околицю рідного села чи міста, 
на лоно різнобарвної природи, яка відкриває веселкову красу навколишнього світу. 

 Це запальний народний танець, якого навчила старша сестричка. 

 Це веселі ігри і забави, які винайшов народ, щоб виховувати спритність і 

витривалість, винахідливість і товариську взаємодопомогу. 

 Це праця — найдбайливіша і найпевніша нянька, найвимогливіша і найдобріша. 

 Це народні свята й обряди, музика і прикладне мистецтво, які веселять душу і 
радують серце, утверджують найкраще на землі. 

 Це відповіді на тисячі «чому?», які дитина одержує від рідних, близьких і знайомих, 
задовольняючи свою природну допитливість і потяг до заглиблення в суть 

природних і суспільних явищ. 

 Це мудре застереження від необачного вчинку, виражене нерідко через народний 

гумор чи жарт, а то й сатиру, мудре прислів'я чи приказку. 

Найінтенсивніше формування особистості відбувається в сім'ї.  Тут закладаються 

основи всіх моральних якостей людини. Народна педагогіка звертає увагу батьків на те, що 

правильна постановка морального виховання дітей зумовлюється його вдалим початком. 

Вона закликає дбати про виховання з перших років життя дитини ("Як не навчиш дитину в 

пелюшках, то на навчиш і в подушках", "Гни дерево, поки молоде, учи дитину, поки мала"), 

взявши під контроль її моральну поведінку ("Гідність людини визначають її вчинки"). 

Виховання дітей - одна з найважливіших функцій сім'ї а сімейний уклад, атмосфера, в якій 

живе дитина, - постійно діючий виховний фактор. В сім'ї дитина формується як особистість 

отримує перші уроки життя. "З родини йде життя людини" - мудро зауважує народна 

приказка.  

Дитина — дар божий, її слід оберігати й доглядати, дбати про її тендітну душу, не 

допускати наруги над нею. Найстрашніший гріх чекає жінку за дітозгубництво; 

засуджується народом і народження позашлюбних дітей, безбатечників, що позбавляє 

дитину гармонійності в розвитку, примушує її страждати. Цим обумовлені надзвичайно 

лагідні, гуманні у своїй основі засоби української етнопедагогіки, особливо ті, що звернені 

до немовлят, — колискові пісні, забавлянки й баєчки, пестушки й утішки. 

Однак народна педагогіка рекомендує поєднувати лагідні засоби впливу з розумною 

вимогливістю («Хто дітям потаче, той потім плаче»), покаранням, хоча надає перевагу 

заохоченням. 

 Народна педагогіка, як і вся народна мудрість, дістала найвищу оцінку видатних 

діячів культури. 

Перший, хто поставив народну педагогіку на п'єдестал, був великий педагог К. Д. 

Ушинський. Він же й перший увів поняття «народна педагогіка» в широкий науковий обіг, 

переконливо обгрунтувавши правомірність цього терміна в педагогічній науці, теоретично і 

практично довів, що народна педагогіка є золотим фондом педагогіки наукової, закликав до 

ґрунтовного і всебічного вивчення виховного досвіду трудових мас. 
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За словами Ушинського, виховання не треба вигадувати, бо воно існує в народі стільки 
віків, скільки існує сам народ, з ним народилося, з ним зросло, відобразило в собі всю його 

історію і всі його якості. «Не педагогіка і не педагоги, але сам народ та його великі люди 

прокладають шлях у майбутнє: виховання тільки йде цим шляхом і, діючи заодно з іншими 

громадськими силами, допомагає йти ним окремим особам і новим поколінням». Значний 

внесок у вивчення і популяризацію народної педагогіки зробили також українські педагоги і 

діячі культури. 

Першим з видатних педагогів минулого на Україні, хто збагнув силу й велич народної 

педагогіки та сказав про неї своє авторитетне слово, був Г. С. Сковорода. Видатний 

філософ-просвітитель і поет другої половини XVIII сторіччя, який стояв на вершині знань 

свого часу, відстоював твердження про здатність простого народу до самостійної 

педагогічної творчості, доводячи, «що правильне виховання криється в природі самого 

народу, як вогонь і світло в кремені». Ідеями народної педагогіки пронизані діалоги, вірші, 

байки і притчі Сковороди. 

Положення Сковороди про українську народну педагогіку знайшли підтримку й 

дальший розвиток у спадщині педагогів наступних поколінь. 

Після Г. С. Сковороди народну педагогіку обрав об'єктом своїх спостережень О. В. 

Духнович — автор першого на Україні підручника з педагогіки «Народна педагогия в 

пользу училищ и учителей сельских» (1857). У цій праці він узагальнив і розвинув кращі 

досягнення багатовікового досвіду трудящих у галузі виховання. 

Де згода в сімействі, де мир і тишина; 

Щасливі там люди, блаженна сторона. 

Поет передав прагнення народної педагогіки виховати людину чесною, працьовитою, 

сміливою, відданою народові. У творах письменника змальовані типові народні характери, 

кращі моральні якості народу, розкриті погляди на родинне і суспільне життя, у формуванні 

яких першорядна роль належить родинній етнопедагогіці. 

Селянська дівчина Наталка (з п'єси «Наталка Полтавка») пишається своїм 

походженням з «чесного роду» і рисами характеру, набутими в простій трудовій сім'ї: Не 

багата я і проста, но чесного роду. Не стижуся прясти, шити і носити воду 

В образі Наталки Котляревський втілює саме такі риси характеру дівчини, які обстоює 

народна педагогіка: розум, чесність, енергійність і наполегливість у боротьбі за своє щастя, 

вміння критично оцінювати людей, берегти людську гідність, бути справжньою дочкою. Це 

яскраво відбито в таких словах Виборного «Золото — не дівка!.. Крім того, що красива, 

розумна, моторна і до всякого діла дотепна, — яке у неї добре серце, як вона поважає матір 

свою, шанує старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця, себе і матір свою на світі 

держить». «Добра дитина», — каже про неї мати. 

Устами Наталки Котляревський чітко визначає позицію народної педагогіки в 

поглядах на сім'ю й одруження. На поставлене нею запитання «Скажіть мені перше, для 

чого люди женяться?» вона ж сама твердо відповідає «Мені здається, для того, щоб завести 

хазяйство і сімейство, жити люб'язно і дружно, бути вірним до смерті і помагати одно 

другому». 

Так автор п'єси «Наталка Полтавка» утверджує думку народної педагогіки про 

обов'язковість серйозного підходу до вибору подружньої пари, відповідального ставлення 

до сім'ї. 

Йдучи за вимогами народної педагогіки, Котляревський у поемі «Енеіда» гнівно 

засуджує тих батьків, які давали своїм дітям хибне виховання: 

Батьки, які синів не вчили, 

А гладили по головах, 

І тільки знай, що їх хвалили, 

Кипіли в нефті в казанах; 

 



13 
 

 

Цілком у дусі народної педагогіки звучить твердження про пекельну кару тим, хто 

легковажно дивиться на сімейне життя, зневажає людську честь і гідність, ухиляється від 

шлюбу та прямих батьківських обов'язків, топче дівочу честь і чоловічу гідність: 

І ті були там лигоминці, 

Піддурювали що дівок, 

Що в вікна дрались по драбинці 

Під темний, тихий вечорок; 

Що будуть сватать їх, брехали, 

Підманювали, улещали, 

Поки добрались до кінця; 

Поки дівки од перечосу 

До самого товстіли носу, 

Що сором послі до вінця. 

 

Народна педагогіка — цілісна педагогічна система. Вона має чітко означену мету 

виховання і традиційно усталені засоби для її досягнення. Зміст і методи народної 

педагогіки базуються на народному світобаченні й народній психології, тобто 

етнопедагогіка витворювалась відповідно до народної душі, ментальності.  Українська 

вдача, мрійливість, лагідність і ліризм нашого народу обумовили загальний гуманістичний 

стиль української етнопедагогіки. Цей гуманізм виявляється, перш за все, в особливому 

ставленні до дитини, її здоров'я і благополуччя в системі народних цінностей. 

Виховання в родинній педагогіці розглядається як перша суспільна необхідність 

”Камінь шліфують, а людину виховують”. Народна мудрість говорить: “Якщо твої плани 

розраховані на рік – сій жито, якщо твої плани розраховані на десятиліття – саджай дерева, 

якщо твої плани розраховані на віки – виховуй дітей”. 

У практиці сімейного виховання стало загально - визначеним з першого року привчать 

дітей слухати дорослих, завжди виконувати Їх прохання. А вправи і привчання займають у 

родинному вихованні одне з чільних місць. Вони є своєрідною «гімнастикою поведінки» 

дітей і реалізуються в основному через застосування цілого комплексу різноманітних 

самоконтролю. Вимога допомагає вихованцеві збагнути суть і насущність прийомів: 

вимоги, показу, тренування, нагадування, контролю і потреби в тих чи інших звичаях і 

манерах поведінки. У родинному вихованні вони виражаються по-різному: у цікавій 

розповіді про якийсь повчальний факт із життя людей, мудрій пораді когось із старших, 

афоризмі, заповіді («Не кради», «Шануй батька й матір»). 

  Основним критерієм визначення рівня вихованості людини є її вчинки і поведінка 

(«Оцінюй людину за її вчинками», «На дерево дивись, як родить, а на людину — як 

робить»)  [1. с.62]. Ось чому серед усіх виховних методів народна педагогіка на перше місце 

поставила ті, які формують суспільну поведінку дитини, тобто все те, що сприяє 

нагромадженню практичного життєвого досвіду дитини. 

Невід'ємним компонентом народної педагогіки є розумове виховання - 

цілеспрямований вплив дорослих на розвиток активної розумової діяльності дітей. У 

масовій практиці сімейного виховання воно охоплює ознайомлення дітей з навколишнім 

світом, формування їхніх пізнавальних інтересів, інтелектуальних навичок і вмінь, розвиток 

пізнавальних здібностей. 

Що через їх синки в ледащо 

Пустилися, пішли в нізащо, 

А послі чубили батьків, 

І всею силою бажали, 

Батьки щоб швидше умирали, 

Щоб їм принятись до замків! 
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Народна педагогіка вчить, що кожна людина повинна бути розумною, бо розумова 
обмеженість і тупість заважають жити і працювати (" Один дурень зіпсує, що десять 

розумних не поправлять", "Нема гіршого ворога, як дурний розум"). Нестачу розуму нічим 

не надолужить: ні вродою ("Шкода краси, де розуму не має"), ні статурою ("Високий - як 

дуб а дурний як пень"), ні показною солідністю і блиском ("Живіть товстий та лоб пустий", 

"Голова велика та дуже дика").  

 Головне призначення розумового виховання народна педагогіка вбачає в тому, щоб 

розвивати в дітей цікавість, допитливість розуму й формувати на їх основі пізнавальні 

інтереси. 

Розумове виховання - процес тривалий і складний. Успіх його забезпечується 

багатьма чинниками. Провідне місце серед них займає живе спілкування з розумними 

людьми. Саме такий обмін думками дуже потрібний в спілкуванні з малими дітьми^коли в 

них формуються уявлення про навколишнє життя. Діти люблять, коли з ними багато 

говорять.  Дитяче лепетання завжди викликає приємні переживання, як у дітей, так і 

дорослих. З розвитком мовлення батьки справедливо пов'язують свої надії на добрий 

розвиток розуму дитини, бо воно і мислення не розривні: мовлення людини свідчить про її 

розум, і навпаки. З мовою приходить свідоме досягнення дійсності. Народ високо цінить 

мову як основний засіб вираження самої сутності людини. 

У розумовому вихованні дітей визначальну роль відіграла школа. Ціла низка мудрих 

афоризмів та приспівів ("Не бажай синові багатства, бажай розуму") свідчить про потяг 

народу до знань, прагнення батьків дати дітям освіту. 

Аналізуючи стан освіти в кінці 19 століття, Іван Франко на підставі статистичних 

даних доводить мізерну кількість народних шкіл стосовно проживаючого тут населення. 

Автор гостро критикує зміст і методи навчання та виховання в галицьких народних школах 

- брак кваліфікованих вчителів, повний відрив навчання від життя, сліпу палочну 

дисципліну, яка травмувала чутливу дитячу душу[Франко І. Наші народні школи і їх 

потреби. 

При такому стані речей основним вихователем була все-таки родина, особистий 

приклад батьків. Від взаємин у сім'ї залежало великою мірою, якою виросте дитина. 

Трудова діяльність, до якої змалечку залучали дитину, вимагала значних фізичних 

зусиль, тому в народі надавали великого значення фізичному розвитку дитини. 

Вже цілий ряд пересторог, яких повинна дотримуватися вагітна жінка, були 

спрямовані на те щоб забезпечити майбутній дитині здоров'я.  

 В арсеналі народної педагогіки є ціла низка мудро підмічених заходів спрямованих на 

виховання фізично здорової людини. Це щоденні купелі, змащування тіла немовляти після 

цього. Масажі слід розглядати як початкову форму фізичного виховання. Ряд заходів 

були спрямовані на те, щоб виявити можливі фізичні травми й попередити вади, сприяли 

розвитку м'язів, кісток, зміцненню всього організму.  

. Народна педагогіка вимагає, щоб батьки, піклуючись про фізичний розвиток дитини, 

всіляко заохочували її до рухів. Чим більше дитина рухається, тим краще росте і 

розвивається ("Як дитина бігає і грається, то їй здоров'я усміхається"). 

Український фольклор опоетизував цілющі властивості материнського молока. Крім 

того, дитя харчують, прищеплюючи певні гігієнічні вміння і навички. 

У сім'ї дорослі прищеплюють дітям елементарні гігієнічні навички, вимагаючи, щоб 

вони щодня вмивалися, тримали в чистоті тіло, одяг і взуття, постіль, житло, а під час 

харчування добре пережовували їжу. Дітей систематично купають. До купання вдаються 

вже на другий чи третій день народження немовляти. 

Важливим чинником, який визначає характер виховання дітей у сім'ї, звичайно є 

праця. Народна педагогіка справедливо вважає, що сила й витривалість виявляються і 

розвиваються насамперед у праці. Який би то силач не був, але якщо він цурається праці, то 

його сила ні чого неварта. Батьки завжди повинні спрямовувати зусилля дитини в 

русло праці. 

Однією з характерних рис народної практики фізичного виховання було її певне 

профілактичне спрямування, застереження батьків від можливих промахів. Так , народна 
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педагогіка стежить за тим , щоб у шлюб не вступали люди з кровними зв'язками, що 
шкідливо позначається на потомстві або взагалі призводить до бездітності. З таких самих 

міркувань осуджуються і занадто ранні шлюби. "То дуже погано, коли діти дітей родять" , - 

кажуть у народі. 

Народна педагогіка різко виступає проти куріння, пияцтва, статевої розпусти та інших 

шкідливих явищ, які згубно впливають на здоров'я дітей та родинні відносини. 

Народна практика родинного виховання виробила чимало засобів розвитку в дітей 

емоційних відчуттів, розширення їхнього естетичного світогляду з метою вироблення 

смаку, потягу до прекрасного й негативного ставлення до поганого, пробудження в 

молоді власних творчих естетичних здібностей у різних видах діяльності. 

Серед основних чинників естетичного виховання дітей у сім'ї, за народною 

педагогікою є краса побуту, вироблення в дитині здатності розуміти і відчувати мистецтво, 

прилучення її до активної художньої творчості. 

Хто, як не батьки, зобов'язані навчити дітей естетично оздоблювати своє помешкання, 

надаючи йому певної привабливості і затишку. В людській оселі першорядну роль відіграє 

не багатство, а помірність, гармонія предметів і речей, чистота й охайність, які милують 

око. 

Виходячи із засад краси, в сім'ї привчають дітей бути чемними. З великою 

наполегливістю виробляють у дітей звичку бути ввічливими під час мовного спілкування. 

Головним орієнтиром тут є мовний етикет - установлені норми поведінки мовців, правила 

ввічливості мовного спілкування, виробленні в живій мовній практиці народу. 

Народна педагогіка має чіткі правила мовного етикету, хто з ким, коли і як повинен першим 

вітатися: молодий перший вітається з людиною старшого віку, чоловік - із жінкою, а в 

приміщенні першим вітається той, хто заходить чи виходить. 

У народній практиці родинного виховання не допускається, щоб діти вживали грубі й 

лайливі слова. Засуджуються ті батьки, які лаються в присутності дітей, що породжує 

потворність у взаєминах. У мовному спілкуванні красивим є тільки те, що вкладається в 

рамки пристойних людських відносин. А тому не гарно мовчати, коли треба говорити, і 

говорити, коли треба мовчати. 

Таким чином, сімейне виховання в народній педагогіці охоплює такі провідні, 

органічно пов'язані між собою напрями виховання: 

Головний обов'язок родинних вихователів полягає у тому, щоб мудро застерегти 

людину від необачного кроку. Всі знають, що краще запобігти лиху, ніж пізніше виправляти 

його наслідки. Цьому завданню підпорядковані такі методи виховання, як напучення, 

застереження і заборона. Напучувати в народному розумінні означає давати поради, 

настанови, навчати чого-небудь, формувати позитивні павички. Застерегти — це значить 

заздалегідь попередити когось про щось небезпечне, небажане, оберігати від кого-небудь 

або чого- небудь. запобігати чомусь поганому. Суть заборони полягає у наказі не робити 

чого-небудь. 

Серйозно підходить народна педагогіка до застосування заохочень і покарань у 

вихованні.  

«Учи дітей не страшкою, а 

ласкою», — казали в народі. 

 

Народна педагогіка розглядає заохочення і покарання як дуже делікатні виховні 

методи, які не треба часто застосовувати. Міра заохочення чи покарання повинна точно 

відповідати вчинку дитини. 

Заохочувати слід з дотриманням високої вимогливості, а карати — з виявленням поваги до 

особистості. Захвалювання шкідливе («Перехвалене — як пересолене»). Невмілі й часті 

покарання й дорікання калічать душу дитини («Як будеш часто називати людину 

свинею, то вона й захрюкає»). Якщо ж покарання потрібне й доцільне, то вагатися у його 

застосуванні не варто. 

Уміле застосування методів народної педагогіки привчає дитину змалку бачити 

прекрасне, бути гармонійною особистістю, мати любов до праці, повагу до старших, 
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формувати високі моральні якості. Але головними методами та засобами у вихованні 
дитини, які відіграють вирішальну роль, є сам уклад життя та діяльності всіх членів родини. 

Справжній успіх у вихованні приходить тоді, коли воно дістає активну підтримку від 

самовиховання, зливається з ним. Народні педагоги вважають, що все, чого людина досягає 

в житті, значною мірою приходить завдяки самовихованню.  

Глибинні і невичерпні джерела народної педагогіки постійно живлять педагогіку 

наукову. У свою чергу, наукова педагогіка збагачує і зміцнює народну педагогіку, 

підводячи під неї наукову базу, на основі ґрунтовного і всебічного наукового аналізу 

виховної практики розкриває навчально-виховний зміст народної педагогіки. 

Інтерес до народної педагогіки за останні десятиріччя зростає,хоча не всі засоби 

народної педагогіки рівноцінні і мають сліпо копіюватися, але найдоцільніші з них варто 

було б використати, оскільки людський досвід базувався переважно на знанні  людської 

психології. Писані, що нерідко відірвані од життя канони не завжди дають на практиці 

бажані наслідки. Один з найістотніших прорахунків сучасної родинної педагогіки,  полягає 

саме в тому, що «ми свідомо чи несвідомо відмовилися від віками усталеного і 

випробуваного досвіду і за це маємо розплачуватися вульгарними автографами, 

вишкрябаними на стінах історичних пам'яток, зневажливим ставленням до найсвятішого — 

хліба,  панібратськи «ти» зі старшими й батьками .До такого висновку прийшов  

Скуратівський  . Він пише: «Здається, дурничка — чи в багатьох родинах знайдеш на стіні 

батьківські фотокартки. Зате скільки дешевеньких співаків, футболістів, колекцій етикеток 

з-під винних пляшок і цигаркових коробок. Старі фотокартки близьких людей припадають 

— це у кращому випадку — пилюкою у безладно напханих альбомах. Гірше того, стало 

поганою звичкою вважати прибраний домотканим рушником портрет батька або мами, 

ознакою старомодності, несмаку. Еталоном комфортності, обличчям сучасної оселі стало 

натомість масове колекціонування кришталю, неужиткового посуду, дорогоцінних меблів та 

інших коштовностей. Що запам'ятає і якого смаку набуде вихована в такому 

мікросередовищі дитина — зрозуміти неважко». А звідси й цілком логічно випливає таке 

резюме: «Любов до хліба, як і до пісні, своєї історії, до батьків, сама по собі не прийде, її 

потрібно виховувати з дитинства. Це прямий обов'язок батьків». 

Народна педагогіка пройнята глибокою людяністю. Вона високо підносить гідність 

людини, її життєву місію. В українському фольклорі оспівуються велич людини, краса її 

духовних якостей.  

Чітко визначився в народних уявленнях і такий могутній чинник формування 

особистості, як виховання, особливо виховання прикладом. Це виражено, зокрема, в 

народних афоризмах: «Добрий приклад кращий за сто слів», «Бурчання наскучить, приклад 

научить», «Приклад кращий за правило». У цих висловленнях відбиті результати 

спостережень над схильністю дитини наслідувати старшого брата чи сестру, матір чи 

батька, сильнішого чи розумнішого товариша, а також народна виховна практика 

привернення дітей до наслідування за принципом «роби так, як я». 

Усі три чинники в народній педагогіці розглядаються як однаково важливі, проте в 

різних ситуаціях кожний з них може стати вирішальним: чи то спадковість («Яке коріння — 

таке й насіння», «Яке зіллячко, таке й сім'ячко», «Від лося — лосята, від свині — 

поросята»), чи то середовище («Як зайдеш між реп'яхи, то й реп'яхів наберешся», «Як у сім'ї 

згідливе життя, то й виросте дитя до пуття»), чи то виховання («Що виховаєш, то й 

матимеш») або ж спадковість і виховання («Яке дерево, такі його віти, які батьки, такі й 

діти», «Яка гребля, такий млин: який батько, такий і син»). 

 Той, хто вміє виховати порядну, чесну людину, здавна вважається найкращим майстром на 

землі — таку думку стверджує народна мудрість. 

В українській казці «Хто найкращий майстер на землі» розповідається, що в одному 

селі жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на 

сільський майдан і кожна принесе найкраще з того, що вона зробила своїми руками. 

У призначений день усі жінки прийшли на майдан і принесли безліч дивовижних 

речей. У тих, кому громада доручила назвати найкращих майстринь, очі розбіглися: тут 
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були і гаптовані золотом і сріблом шовкові покривала, і тонкі мережані занавіски з 
вив'язаними на них дивними птахами, і вишиті рушники, і чудові скатерки, і одяг. 

Але переможницею стала дружина бідняка Марія. Вона не принесла ні вишиванок, ні 

мережив, хоч усе вміла чудово робити Ця жінка прийшла зі своїм п'ятирічним сином 

Петрусем, який приніс жайворонка, якого він вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка 

до губів — заспівала, защебетала пташка, як жива. Всі завмерли на майдані, всіх зачарувала 

пісня, і раптом у блакитному небі заспівав справжній жайворонок, якого привабив спів на 

землі. 

«Хто творить розумну і добру людину, — найкращий майстер», — таке було рішення 

найстарших. 

Як би сьогодні в нашому суспільстві, ми використовували надбання народної 

педагогіки якомога частіше, то наша українська нація була більш успішніша, родина – 

щаслива, а діти були б надійним майбутнім українського народу і скрізь панував мир та 

Божа Благодать. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
 

Анотація:  В даній статті автор проаналізувала основні напрямки роботи по 

національно-патріотичному вихованню школярів на уроках  англійської мови. В статті 

також передбачено  можливість використання інтернет-ресурсів, для реалізації поставленої 

виховної мети. В роботі  автор акцентував увагу на необхідності патріотичного виховання. 

Ключові слова: освіта, школа, патріотичне виховання,держава,  форми, методи, 

 свідомість, особистість,моменти уроку 

Annotation: In this article the author has analyzed the main activities on the national -

patriotic education of pupils at English lessons . The paper also provides the ability to use Internet 

resources to achieve the stated educational goals. The author emphasized the need for patriotic 

education 

Key words : education , school, patriotic education , government, forms, ethods, 

consciousness , personality, moments of the lesson 

Виховання патріотизму в середній школі має величезне значення, оскільки мова йде 

про долі сьогоднішнього і майбутнього поколінь, оскільки наші молоді сучасники повинні 

не тільки володіти належним обсягом знань, але вони повинні стати зрілими духовно та 

інтелектуально. 

У Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній 

доктрині розвитку освіти як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості 

любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі 

національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-

патріота України як світоглядного чинника.                                                                  

Актуальність теми:  
Об'єктом даного дослідження  є формування патріотичного виховання  на  уроках 

англійської мови. 

Предметом дослідження   є  процес патріотичного виховання на уроках  англійської 

мови  та  в позаурочний час. 

Метою дослідження є, по-перше, з'ясування поняття ’’патріотичне виховання’’;  по-

друге, розкриття форм і методів щодо його формування на  уроках іноземної мови 

Відповідно до поставленої мети в роботі зосереджено увагу на виконанні наступних 

завдань: 
-   дати  визначення поняттю ’’ патріотизм’’; 

- проаналізувати особливості патріотичного виховання  на уроках англійської мови ; 

-  прослідкувати взаємозв’язок подій сьогодення  із змістом уроків. 

Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи дослідження 

сутності патріотичного  виховання а) теоретичні: вивчення педагогічної, психологічної, 
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історичної,  соціологічної літератури та інших джерел з досліджуваної проблеми; 
порівняння та узагальнення передового педагогічного досвіду; б) емпіричні: діагностичні 

(інтерв'ювання, бесіди); обсерваційні (пряме і непряме спостереження); прогностичні 

(моделювання, експертні оцінки). 

Теоретичною основою дослідження, передусім, є наукові праці видатних українських 

і російських вчених, а також українське законодавство: 

o          України «Про загальну середню освіту» 

o          Національна доктрина розвитку освіти України, затверджена Указом 

Президента України від 17.04.2002 р. 

o          Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), затверджена 

Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України 22.11.2001 р. 

o          Наказ МОНМС України від 31.10.2011 року № 1243 

"Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України" 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів.  На мою думку в сьогоднішніх  умовах, коли наша держава змінюється, стає на 

шлях справжньої, а не ілюзорної демократії, коли відбулася Революція гідності, проходить 

антитерористична операція і кожен чесний українець готовий захищати свою Вітчизну на 

полі бою, жертвувати власні кошти, працювати волонтерами, – поняття патріотизму набуває 

зовсім іншого значення. Патріотизм стає способом життя. 

Але що і як робити для того, щоб діти були патріотами своєї держави? Що ж ми, 

вчителі, можемо зробити задля того, щоб оцей патріотизм ніколи не вмирав не тільки у 

дитячих, а й у дорослих серцях. Насамперед самим завжди бути патріотами, а ще 

продумувати шляхи зацікавлення учнів, виховання національно свідомого громадянина. 

Виховання патріота і громадянина має пронизувати сучасну систему освіти. Не можна 

любити свою Батьківщину, не знаючи і не поважаючи її культурно-історичну спадщину. 

Взагалі, виховання і навчання речі нерозривні.   На кожному своєму  уроці, 

позакласному заході, занятті гуртка  англійської мови я намагаюся виховувати своїх учнів: 

своїм ставленням до предмета, особистим прикладом, небайдужістю, авторитетом, 

харизмою. 

На мою думку, уроки англійської мови  вносять свій внесок у вдосконалення людини 

 морально, інтелектуально, духовно, поглиблюють ерудицію, сприяють розширенню іі 

світогляду.  Я впевнена, що серед безлічі навчальних дисциплін предмет "англійська мова" 

займає особливе місце. Його своєрідність полягає в тому, що під  час  його вивчення учні 

здобувають не  тільки  знання основ науки, а  й  вміння та навички користуватися чужою 

мовою як засобом спілкування, засобом отримання нової корисної інформації. Викладання 

англійської мови дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й 

патріотизму. Цьому сприяє комунікативна спрямованість предмета, зокрема:  до вивчення 

побуту, звичаїв, традицій та мови іншого народу. 

Поряд з ознайомленням з реаліями англомовних країн ми вивчаємо державні символи, 

історію, географію,  природу, культуру  нашої  неньки  України засобами іноземної 

мови. Вивчення цих  тем дає  можливість   на   уроках, позакласних  заходах  з  предмета 

  формувати   історичну свідомість,  одночасно зміцнюючи моральні ідеали, патріотичні 

почуття учнів і любов до нашої Батьківщини. 

Під час  проведення уроків англійської мови в початковій школі  я намагаюся 

 формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; 

як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї 

країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. Так  вже наприкінці першого класу на 

поставлене мною запитання : 

Who are you ? , учень свідомо  відповідає : - I am a boy. I am a son I am a pupil, I  am a  small 

сitizen of Ukraine. Досягти такого результату допомагає   введення в іншомовну атмосферу 

використовую вивчення на пам’ять  віршів, приказок. 

« East or West –home is best !» 

«You can go to the East, you can go to the West 
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But at home it is better, but at home it is best.» 
«We live in Ukraine, a beautiful land. 

It’s home for me and you, my friend. 

Its towns and villages are so nice. 

The Ukrainian people are friendly and wise.» 

M. Tsypkina 

У підлітковому віці виховую духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який 

поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, 

своїх і чужих прав та свобод.  What words can be associated with Ukraine? Учні називають і 

перекладають слова, далі відповідають на запитання учителя в режимі Т Р1 Р2 Р3... 

Т: Is Ukraine a big country? Does it have its emblem and flag? How many people live in 

Ukraine? What is the capital of our Motherland? What large cities in Ukraine do you know? Has 

Ukraine a long history? Has it got rich customs and traditions? 

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до 

Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з 

українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити 

Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і 

соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів; бережно 

ставитися до етно-етичної культури народу України; володіти рідною та державною 

мовами; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість. 

Тож перелік тем, який пропонується  для обов’язкового вивчення  дає можливість 

реалізувати на уроці патріотичне виховання учнів.  

При здійсненні складного процесу патріотичного виховання я використовую 

різноманітні форми роботи як на уроці, так і в позаурочний час, а саме: 

 Інформаційно-масові (дискусії,  конференції, «усні журнали»). 

 Діяльнісно-практичні групові (групи дослідників-пошуковців, огляди-конкурси) , 

мета яких зібрати цікаву  інформацію про події історії,  пов’язані з територією 

рідного міста  чи  столицею України. 

 Інтерактивні (гурток, «КВК»,  гра «Що? Де? Коли?», брейн-ринг).  Активно 

використовую інтерактивні методи роботи («акваріум», «мозковий штурм», 

«мікрофон»). 

 Діалогічні (бесіда, рольові ігри). На уроках учні  відтворюють  ситуативні  діалоги 

,розігрують  ситуації 

 Індивідуальні (індивідуальна робота, творчі завдання). В плані роботи вчителя 

 передбачається підбір творчих завдань для індивідуальної роботи з  обдарованими 

 учнями. 

 Наочні (реферати, тематичні завдання,  випуск бюлетенів, стінгазет, листівок, 

фотоматеріал, презентації). Презентаційний матеріал  допомагає більш змістовно та 

якісно подати   учням  інформацію, яка вивчається на уроці. Для цього працюю  у 

програмі Power Point та Publisher.                                                               

Використання презентацій: State Structure of Ukraine, Best places to visit Ukrainian 

National dishes, підвищують засвоєння учнями навчального матеріалу, сприяють міцному 

формуванню навичок говоріння та допомагають виховувати почуття гордості за країну, в 

якій ми живемо. А ще  учні  постійно готують повідомлення в формі рефератів,творчих 

робіт та  презентують їх на  уроках та позакласних заходах  з предмета. 

На своїх уроках намагаюся  розвивати  пізнавальний інтерес  учнів, створювати творчу 

 робочу  атмосферу. Під  час вивчення матеріалу,  пов’язаного з нашою державою іі 

громадянами  намагаюся підбирати   інформацію, яка  б  розширювала  знання про 

історію, традиції нашої Батьківщини, видатних співвітчизників. Так,  гарним  моїм 

 помічником  в підготовці  до уроків    вже  багато  років   є  посібник  О.С. Любченка 

 «Вивчаємо  Україну»  видавничої  групи Основа  за  2005 рік   для 3-11 класів. Посібник 

містить великий дидактичний матеріал  з теми «Україна» для  опрацювання  в 

загальноосвітніх  школах. Наявність  різноманітних завдань   дає  можливість ефективно 

 опрацьовувати лексичний  та  граматичний матеріал.  Додатково до нього використовую 
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інші джерела, а також аудіоматеріали та відеофільми, цікаві презентації  що, на мій погляд, 
підвищує інтерес учнів, поглиблює   їхні  знання.  

Значне місце у вихованні патріотичних почуттів посідають позакласні заходи:  вечори 

англійської мови, тижні англійської мови, свята. Вони сприяють громадсько-патріотичному 

самоусвідомленню, адже в процесі проведення таких заходів відбувається процес 

включення учнів в активну творчу діяльність, спрямовану на вивчення історії Вітчизни, її 

культурної спадщини, усвідомлення кожною дитиною своєї причетності до життя свого 

народу, усвідомлення себе часткою національної спільноти, носієм національних цінностей. 

Дитина вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє, відчуває відповідальність 

перед своєю країною. 

Слід наголосити на тому, що всі заходи громадянського змісту повинні опиратись на 

знання,  здобутих на уроках.  

При підборі додаткового краєзнавчого матеріалу враховую,  наскільки він, пов'язаний з 

програмною темою,  доступний  у  вивченні  і  буде цікавий та доступний  для учнів. Так на 

 сьогоднішній день   більшість  юнаків  та дівчат  не  можуть  уявити своє  життя  без 

  спілкування  в Інтернеті, зокрема,  музичний кліп під назвою "Pray For Ukraine"  у 

 виконанні  української  співачки, бронзової  призерки Євробачення 2013 року  Злати 

 Огнєвіч набирає популярності серед українських Інтернет-користувачів. Досвідчені 

меломани висловлюють припущення, що ця яскрава музика була створена відомим 

DJ Armin Van Buuren. Відео було опубліковано користувачем YouTube pray for Ukraine 

близько місяця тому і встигло зібрати більше 90 тисяч переглядів. На гуртку англійської 

мови я запропонувала  учням  перекласти  текст пісні, вивчити його і співати. 

 Open your heart to Ukraine    believe and pray. 

 I wanna be happy today   no tears no pain. 

 No pain, no pain no pain, no pain no pain, no pain, no  pain... STOP! 

 Відкрий своє серце для України  .Вір і молися. 

 Я хочу бути щасливою сьогодні. 

 Немає болю, немає сліз. 

 Ні болю, ні болю ні болю, ні болю ні болю, ні болю, ні болю ... 

СТОП! 

Учні свідомо  відреагували на мою  пропозицію, а  ще продовжили роботу  над 

опрацюванням  запропонованих мною  віршів, молитов. 

Боже великий, єдиний,  Нам Україну храни, 

Волі і світу промінням  Ти її осіни. 

Світлом науки й знання Нас, дітей, просвіти, 

В чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. 

Молимось, Боже єдиний, Нам Україну храни, 

Всі свої ласки й щедроти Ти на люд наш зверни. 

Дай йому волю, дай йому долю, Дай доброго світу, щастя, 

Дай, Боже, народу  І многая, многая літа. 

Oh God, Almighty and Only for us our Ukraine, please, keep 

with rays of freedom and light may You set her in light. 

With the light of science and knowledge keep us, Your children, enlightened. 

In pure love to the land May You, oh Lord, bring us up. 

We pray, oh Lord and the Only, for us our Ukraine, please, keep. 

All of your grace and generosity, May you turn to our people. 

Give it freedom, give it good fate, give it good world, happiness, 

give, oh Lord, the people And many, many years. 

Ця пошукова  робота об’єднала  нас  у нашому бажанні  молитися разом за Україну , не 

бути байдужими до сьогодення. Ось рядки окремих молитов, які запали  в душі мені  та 

моїм вихованцям: Prayer for Peace 

Almighty God and Creator, You are the Father of all people on the earth. Guide, I pray, all 

the nations and their leaders in the ways of justice and peace. Protect us from the evils of injustice, 

prejudice, exploitation, conflict and war. Help us to put away mistrust, bitterness and hatred. Teach 
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us to cease the storing and using of implements of war. Lead us to find peace, respect and freedom. 
Unite us in the making and sharing of tools of peace against ignorance, poverty, disease and 

oppression. Grant that we may grow in harmony and friendship as brothers and sisters created in 

Your image, to Your honor and praise. Amen.  

Thanksgiving After Trouble 
Almighty and merciful God, I most humbly and heartily thank Your divine majesty for Your 

loving kindness and tender mercies, that You have heard my humble prayer, and graciously 

granted me deliverance from my trouble and misery. I pray to you to continue granting Your 

helping grace, that I may lead a life pleasing to You, that I may continually offer to You a sacrifice 

of praise and thanksgiving, O Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 

Дуже цікавим, на  мій погляд,  є різновид  роботи  по написанню творчих есе, 

повідомлень  на тему: «Ми – українці». А  ще робота по перекладу  і донесенню всім, хто 

прагне підвищувати свою освіченість і розвивати дух патріотизму, яскравих суджень 

визначних постатей нашої Вітчизни. Ось, для прикладу,  звернення Депутата Верховної 

Ради України  першого скликання 

В.Ф. Шовкошитного  «Я звертаюсь до вас, якщо ви знаєте російську, німецьку, англійську, 

читайте мовою оригінала Данте, Шекспіра, Шіллера, але ніколи не забувайте, хто ви є, в 

якій державі ви живете! Запитайте себе, що ви зробили для України. 

Ми повинні берегти свою землю, але ми зобов’язані берегти й мову, народ. Бо забери у 

народу мову – і нема народу. 

Я бачив такий народ. Це – Бельгія. Адже бельгійці були, а зараз – де вони? Залишилась 

тільки назва країни,  а народу – нема. 

Тому, друзі, «Чужому научайтесь, але і свого не цурайтесь». Не я придумав, а наш 

безсмертний Кобзар. Бо саме слово врятувало українців як народ. Тому закликаю: 

1. Будьте громадянами тієї держави, в якій ви живете. 

2. Будьте гідними представниками того етносу, до якого ви належите. 

3. Любіть землю, на якій ви живете, бо саме тут у вас найбільший зв’язок з космосом, 

землею і Творцем. 

4. Пам’ятайте, що те місце, де ви народились, є найдорожчим для вас. Згадайте легенду 

про Антея. Він був непереможним тільки тоді, коли стояв на рідній землі, а як тільки 

відривався – сила його зникала. Тому ніколи не відривайтесь від рідної землі. 

5. Бережіть своє, рідне. Наріжним каменем кожного народу є його мова. Збережемо 

мову – збережемо й народ, Україну. 

6. І коли ви пишете слово «Українець», «Українка» – пишіть з великої літери. Я у своїх 

поезіях пишу саме так. Будьте Українцями з великої літери. Україна тоді буде 

найкращою державою в Європі, найсильнішою державою у світі, коли ми, кожен на 

своєму місці, будемо гордими, високими». 

Хочу зупинитися на деяких цікавих, на мій погляд, цікавих моментах уроку 

1. Метод «Незакінчені речення». 
T. – Complete the sentences. 

Yana Klochkova is…..        

The best football player is  …         

Lilia Podkopayeva is … 

Serhiy Bubka is … 

Brothers Klychko are the best … 

Kateryna Serebryanska is … 

Natalia Dobrynska is.. 

2.  Під  час вивчення матеріалу  про своє  місто  учні виконують  Pre – reading tasks 

Put the towns from the list according to a time – line beginning with the oldest one: 

Poltava, Lviv, Kyiv, Chernigiv, Kharkiv, Odessa, Sebastopol. 

· What is the oldest town in Ukraine? 

· Why many towns founded earlier then Kharkiv (e.g. Tchuguyiv, Lozova) did not become as 

big and developed as Kharkiv? 

3.  While reading 



22 
 

Answer the questions. 
· How did Kharkiv appear on the map? 

· What made Kharkiv one of the most important cities of the former USSR? 

What is the main idea of the text 

4. Читання. 

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроці допомагає зробити 

його цікавим і незабутнім для учнів. Мультимедійні презентації, що включають в себе 

фотографії, картинки, таблиці, графіки, супроводжують урок на різних його етапах  – і 

Listening, і Speaking, і проведення тестових завдань. Це робить урок більш наочним, що 

дуже важливо для дітей. Складання презентації вимагає великої підготовки з підбору 

матеріалу, продумування структури презентації, вибору оформлення і т.д. Важливо 

відзначити, що фотографії для презентації взяті не з Інтернету або будь-яких інших джерел, 

а зроблені самими учнями під час екскурсій і прогулянок по рідному місту, 

походів,екскурсій по цікавих місцях. Учні розповідають про місця, де вони самі побували (в 

тому числі зі своїми однокласниками), діляться своїми власними враженнями та відчуттями. 

З великим  задоволенням  я  презентую  своїм  вихованцям   відео-матеріал  про сім  чудес 

 України. Учні  співставляють  вже  раніше  знайомий  їм  матеріал, розповідають про 

історію цих пам'яток культури, їх творців. Багато з них для цього познайомилися з 

додатковою літературою з краєзнавства. Тут повною мірою простежуються міжпредметні 

зв'язки, без яких уроки іноземної мови, на мій погляд, неможливі. Подобається учням  і 

робота над  виконанням  проектів, бо вона дає їм додаткову можливість проявити себе, 

дозволяє їм вибрати ту форму діяльності, яка їм до душі. Вона об'єднує учнів, тому що 

найчастіше вони працюють групами, допомагаючи один одному, під час вибору та 

обговорення теми проекту, підбору літератури та матеріалів, складання плану проекту, 

проведення опитування, підбору оформлення, написання роботи, створення презентації. 

Результат виконання роботи  може включати в себе все те, що учні виконують протягом 

певного  часу: письмові роботи, малюнки, компактні диски, відеозаписи з розповідями про 

обрану країну, фотографії.   Family members", "I'm from ...", "Famous people", , "School"," 

Literature "," Travel & Leisure "," Holidays "," Music "," Science "," Culture Corner "та  інші. 

Проектна методика, яка лежить в основі навчання англійської мови учнів 5-7 класів, 

 дає великі можливості для формування в учнів таких загальнолюдських цінностей як 

поважне і толерантне ставлення до іншої культури і глибше усвідомлення своєї культури. 

Небайдужість  до сьогодення,  бажання поглибити  та вдосконалити  наші знання з 

 англійської мови, а головне, віра  в світле майбутнє України   об'єднують наші серця! 

Висновок. 
В своїй педагогічній діяльності і надалі на уроках англійської мови ставлю за мету 

виховувати в учнів почуття патріотизму. Юнак повинен бути вірним захисником своєї 

Вітчизни, дівчина свої почуття любові до рідного краю повинна передати своїм дітям. І моє 

завдання, як педагога, сіяти зерна любові, поваги до отчого дому, до рідної землі, до неньки-

України в душах: своїй і учнівських. 

Список використаних джерел 
1. Каюков В.І. Виховуємо патріотів України. /В.І.Каюков. – Кіровоград, 2000. 

2. Методика навчання іноземних мов  у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Підручник Киів,   2010. 

3. Бондар А.М. Зробіть урок цікавим  /А.М.Бондар –Харків, 2003. 

4. Проектна робота на уроках англійської мови .–Київ, 2012 

 



23 
 

 

  

 

 
Криворучко Ю.Ю.., державний навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                                       

викладач української мови та літератури,  
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ  Ш.О. АМОНАШВІЛІ 
 

Педагогічна технологія Ш.О. Амонашвілі базується на розумінні того, що 

дитина – цілісна особистість. Саме тому потрібно, щоб педагогічний процес 

захоплював її повністю, з усіма життєвими прагненнями й потребами. Навчання 

повинно стати для особистості сенсом життя, реалізуючи внутрішню готовність до 

розвитку, самостійності й морального становлення.  

Ш.О. Амонашвілі підкреслював, що в педагогічному процесі повинен бути 

простір для творчості, винахідливості, фантазії. У своїй творчій роботі він 

використовував ряд цікавих прийомів роботи (мовні ігри; вчитель стає учнем; хорову 

відповідь; нашіптування на вухо; завдання в темряві; помилки вчителя, виконання 

учнями творчих завдань, участь учнів у виборі видів занять на уроці та ін.).  

В експериментальному навчанні Ш.О. Амонашвілі широко використовував 

спеціальні завдання, спрямовані на загальний розвиток дітей, що були побудовані, з 

одного боку, на основі тих знань і досвіду, що є у дітей, а з другого боку – на творчому 

використанні набутих знань у нестандартних ситуаціях.  

Ш.О. Амонашвілі приділяв велику увагу емоційному стану дітей, він вважав, що 

без живого, емоційного спілкування вчителя з дітьми неможливо зацікавити учнів, 

зробити їх активними учасниками і творцями уроку. 

Вчителі повинні вміти розуміти дітей... Розуміти дітей означає стати на їхню 

позицію, шанувати їхні почуття, ставитися до їх турбот, як до серйозних і зважати на 

них. Ш.О. Амонашвілі вказує на те, що не треба підкоряти їх своїй владі, а, спираючись 

на їх сьогоднішнє життя, плекати паростки їхнього завтрашнього життя. Він пише: 

«Розуміти дітей – означає оволодіти щонайвищою майстерністю виховання маленької 

людини». 

Кожний педагог повинен бути оптимістом. Він зобов'язаний вірити в «свою 

педагогіку, в силу виховання, у свою здатність перетворювати». Мова йде про діяльний 

оптимізм, коли педагог глибоко проникає в індивідуальність, внутрішній світ дитини, і 

в залежності від цього шукає методичні шляхи його перетворення – виховання, 

навчання і розвитку. 

Вчителі повинні уособлювати людину майбутнього, людину нового складу. 

Кожний з учителів – творець долі кількох сотень дітей. 

У педагогічних творах Ш.О. Амонашвілі багато уваги приділяється 

особливостям педагогічного процесу та його впливу на розвиток особистості дитини. 

На думку педагога-новатора, педагогічний процес – це складне поєднання процесів 
навчання та розвитку дітей. Найважливіше місце в ньому займає таке поняття, як 

саморозвиток і самодіяльність, бо без самодіяльності людина не може розвиватися.  

Любити дітей такими, якими вони є. 

Доброта і любов до дітей повинні бути не тільки станом, що внутрішньо 

переживається, а й провідним мотивом, стимулом нашої педагогічної діяльності, 

спілкування з дитиною або з усім класом.  
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Педагог доброї душі, який усім серцем любить дитину, частіше посміхається, 

рідко хмуриться, він живе справжнім педагогічним життям і тим самим знаходить своє 

професійне щастя.  

По-друге, ми повинні вміти розуміти дітей.  

Гуманна педагогіка – це та, яка може наблизити дитину до пізнання самих себе. 

Обов’язок вчителя – дати радість пізнання. Учитель – творець, який дозволяє дитині 

відкрити самого себе. 

В основі гуманної педагогіки тези: «Вищий духовний світ – це реальність. Душа 

кожної людини безсмертна і спрямована до вдосконалення. Земне життя – це лише 

відрізок шляху вдосконалення. Звідси і принцип, який є стрижнем освітнього процесу в 

школі Життя: розвивати і виховувати в дитині життя за допомогою самого життя.  

Ш.А. Амонашвілі - продовжувач ідей гуманної педагогіки  

На початку XX століття в російській педагогіці оформився ідеал 

гуманної демократичної школи, орієнтованої на особистість.   

Образ "ідеальної школи" намальований К.Н. Вентцель у вигляді "Будинку вільної 

дитини", В.А. Сухомлинським - у вигляді "Школи радості", Ш.А. Амонашвілі - у 

вигляді "Школи життя".  

"Школа життя" Ш.А. Амонашвілі заснована на принципах гуманно-особистісної 

педагогіки. Автор виділяє 6 особливостей освітнього процесу.  

Перша полягає у внутрішній наступності творчої діяльності Природи і людини-

вихователя. Природа, на думку Ш.А. Амонашвілі, закладає в дитині можливості 

безмежного розвитку. Школа бере на себе відповідальність продовжити справу 

природи і створити з особистості благородну людину.  

Друга особливість освітнього процесу в гуманній школі - його цілісність, що 

розуміється як цілісність життя дитини, спрямованого в майбутнє.  

Третя особливість стосується уроку, який розглядається як акумулятор, як 

провідна форма життя дітей, а не тільки їх вчення.  Благополуччя життя дитини на 

уроці забезпечується завдяки співпраці з учителем, іншими дітьми.  

Четверта особливість педагогічного процесу і полягає в тому, що 

взаємовідносини співпраці вчителя з дітьми стають його природною якістю.  

П'ята особливість гуманного педагогічного процесу проявляється у розвитку у 

дітей здатності до оціночної діяльності при одночасному скасуванні шкільних оцінок, 

що є запорукою успіхів дітей у навчанні.  

Шоста особливість "Школи життя" - в особливій, гуманній місії вчителя в ній. 

"Олюднення середовища навколо кожної дитини, гуманізація соціуму і самого 

педагогічного процесу є вища турбота вчителя".  

Гуманного вчителя не залишає "любов і відданість кожній дитині, почуття 

глибокої відповідальності перед долею кожної дитини; прагнення до розуміння кожної 

дитини". [2]  

Особистісно-гуманний підхід до дитини є фундаментальним досягненням теорії 

і практики гуманістичної педагогіки. Багаторічний досвід педагогічної роботи привів 

Ш.А. Амонашвілі до переконання, що для вирішення завдань освіти є два підходи - 

імперативний і гуманний.  

Імперативний характер навчання набуває в тому випадку, якщо воно будується 

без врахування особистісних особливостей і потреб дитини. Педагог, який здійснює 

таке навчання, впевнений, що дитина обов'язково буде йому чинити опір, а тому його 

необхідно примусити до вчення строгими вимогами, імперативами.  

Гуманний же підхід полягає в тому, що вихователь оптимістично мислить про 

дітей, підходить до них як до самостійних суб'єктів навчання, здатним вчитися не з 

примусу, а добровільно, за власним бажанням і вільним вибором. Іншими словами, 

педагог виходить з того, що у кожної дитини є свій особистісний смисл, є особистісна 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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значимість навчання, на яку і треба спиратися в педагогічному процесі. А якщо такого 

особистого сенсу немає, то треба допомогти дитині його знайти.  

Звернення до культурних зразків педагогічної практики дозволяє зробити деякі 

висновки про найбільш істотні риси гуманістичної парадигми освіти. Перша з них 

полягає в особливому ціннісному відношенні до дитини і дитинства як унікального 

періоду життя людини. Потім - визнання розвитку особистості (розумового, фізичного, 

морального, естетичного) головним завданням школи, а становлення унікальної 

індивідуальності дитини - її головним результатом. Зміст освіти включає когнітивний, 

креативний і етичний (моральний) компонент у їхній єдності і взаємодії.  

Що стосується педагогічних засобів, методів і форм організації педагогічного 

процесу, то кожна освітня система веде творчий пошук і знаходить власний зміст, 

методи, засоби виховання та навчання. Гуманістичний напрямок передбачає свободу і 

творчість як учнів, так і педагогів.  

Загальними вимогами до всіх гуманістичних моделей виступають створення 

культурно-виховного середовища, в якому відбувається вільний вибір особистістю 

способів творчої самореалізації та її культурного саморозвитку, здійснення соціально-

педагогічного захисту, допомоги та підтримки кожної дитини в її адаптації до соціуму і 

життєвому самовизначенні.  

Очевидно, що гуманістична педагогіка спрямована в майбутнє людини, 

стверджуючи, що все залежить від її власних зусиль і активності, спирається на силу 

розуму, а не на сферу соціального, зовнішнього по відношенню до людини. Тим самим 

гуманістична педагогіка стверджує пріоритет свідомості над буттям. У зв'язку з цим 

гуманізація освіти, як альтернатива, виключає статичний, безособистісний підхід до 

людини.  
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА Б.ГРІНЧЕНКА  
  

Борис Дмитрович Грінченко (1863 — 1910) — видатний український 

письменник, журналіст, прогресивний громадський діяч, педагог, мовознавець, 

фольклорист, перекладач, популяризатор книг для народу. Народився у збіднілій 

панській сім'ї на хуторі Вільховий Яр Харківської губернії. Щоденною розмовною 

мовою родини була російська. У перших класах гімназії великий вплив на 

обдарованого юнака справили "Кобзар" Тараса Шевченка, «Енеїда» Івана 

Котляревського, байки Євгена Гребінки. За поширення нелегальної літератури 1879 р. 

був виключений з гімназії та ув'язнений. 

1881 р. Борис Грінченко екстерном склав екзамени в Харківському університеті 

на звання народного вчителя. 

Початок вчительської праці Бориса Грінченка припадає на часи занепаду не 

тільки української національної школи, а й усієї культури народу. Він більше десяти 

років був учителем у сільській школі, потім обіймав посаду завідувача відділу народної 

освіти в Чернігівській губернській земській управі.  

Працюючи у школі, Борис Грінченко виявив неабиякий педагогічний хист. Вже 

в перший рік його вчителювання інспектори засвідчили значне підвищення рівня знань, 

культури й поведінки учнів. Він вивчав з учнями фольклорні твори, організував гурток 

вишивальниць. Одночасно в сусідньому україномовному селі Борис Грінченко збирає 

фольклор, пише вірші, компонує популярні книжки для народу, перекладає працю 

англійського педагога Г. Спенсера «Виховання розумове, моральне і фізичне». Болісно 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://uareferat.com/Гуманно_особистісна_технологія_Ш_А_Амонашвілі
http://www.novapedahohika.com/noloms-168-1.html
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сприймаючи незадовільний стан освіти в Україні, пише працю «Якої нам треба школи», 

у ній доводить необхідність навчання українською мовою. Рідна мова разом з 

народною мораллю, народною педагогікою сприяє формуванню рис майбутнього 

громадянина — патріота і гуманіста. Денаціоналізація народу призводить до тяжких 

наслідків. Традиції батьків, відбиті в рідній мові, забезпечують виховання патріотизму. 

Борис Грінченко працював у школах Христини Алчевської, але розійшовся з 

нею в поглядах на національну школу. У педагогічній роботі застосовував прогресивні 

методи навчання. Слідом за Яном Коменським вважав, що клас доцільно ділити на 

групи, очолювані добре підготовленими учнями. Цю систему взаємного навчання в той 

час запроваджували по всій Європі. 

У своїх працях Борис Грінченко проводив думку про єдність людини й природи. 

Одним з важливих принципів навчання вважав систематизацію знань. Втілив цей 

принцип у підготовлених ним підручниках. Зокрема в ілюстрованому від руки 

підручнику «Рідне слово», написаному в 1889 р. для доньки Насті. 

Борис Грінченко зробив значний внесок у розвиток вітчизняної педагогіки. 

Узагальнюючи свій досвід роботи в школі та розвиваючи ідеї Ушинського, він доводив, 

що тільки навчання рідною мовою, національна освіта і національна система виховання 

можуть принести користь народові. Ці думки він викладає в численних теоретичних 

працях — «Народні вчителі і вкраїнська школа» (1906), «Якої нам треба школи» (1906), 

«На беспросветном пути: об украинской школе» (1905) та ін.  

Борис Грінченко став активним учасником дискусії про мову, яка розгорнулася в 

90-х роках XIX ст. на сторінках галицької преси. У статті «Народні вчителі і вкраїнська 

школа» він зазначав, що всім народам Росії треба волі для їхнього слова, всім треба 

національної школи. Всі діти мають ходити до народної школи. Брак українських шкіл 

призводить до денаціоналізації населення й трагічних культурно-освітніх, морально-

економічних наслідків. Навчання чужою мовою гальмує духовний розвиток дитини. 

Будь-яка граматика має бути написана рідною мовою дитини. Природною 

основою розвитку дитини є її спадкові особливості. Лише тоді, коли сформовані 

національні мовні стереотипи, можна засвоювати іншу мову. 

Борис Грінченко виступав проти духовної асиміляції будь-якого народу. 

Українська дитина в російськомовній школі одержує менше знань, ніж російська, 

вважав він. Намагаючись відвернути трагедію, що нависла над українським народом, 

він активно популяризував ідею національної школи у своїй громадській діяльності, у 

літературних і педагогічних творах. Піднімав питання самовдосконалення учителя, 

поліпшення його матеріального становища. 

На літературну діяльність Бориса Грінченка великий вплив мав Шевченків 

«Кобзар». Саме після знайомства з творами великого поета він почав писати 

українською мовою свої поезії, оповідання, повісті й драми, публікуючи їх у київських, 

галицьких і буковинських виданнях. Крім того, видавав книжечки для науки дітей і для 

освіти народу. Борис Грінченко передусім був громадським діячем і педагогом. 

Літературна діяльність служила йому засобом пробудження національної свідомості 

народу, поширення ідей народної освіти й виховання. В поетичних творах він енергійно 

закликав до праці, до відродження рідного краю. Його письменницький талант яскраво 

виявився в оповіданнях «Каторжна», «Нелюб», «Дядько Тимоха», «Ксеня» та ін. Деякі з 

них є неначе фотографіями життя та побуту українського народу. В них наведено 

високі приклади життя окремої людини задля загального добра. Так, в оповіданні 

«Олеся» ідеалізована постать сільської дівчини, яка ціною власного життя рятує село, 

ведучи татарський загін у лісову драговину. 

У повістях «Соняшний промінь», «На розпутті», «Під тихими вербами» Борис 

Грінченко змалював народний побут, життя та діяльність української інтелігенції. Він 

прагне створити позитивні образи її представників, які присвятили себе просвітництву: 

заснуванню шкіл, навчанню селян рідною мовою, пропагуванню прогресивних 
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художніх творів, передусім Шевченкового «Кобзаря». Вони зазнають гонінь, їх 

звільняють, для них створюють нестерпні умови, аби позбутися їхнього впливу на 

народ, їм протиставлено образи реакційно налаштованих чиновників, які вважають 

небезпечною книгою навіть «Євангеліє» і доводять, що народна школа не повинна йти 

далі Часословця і Псалтиря. «На чорта мужикові та школа? Нащо розвивати в йому такі 

інстинкти, як і в освіченої людини?» — запитує один з них. Типовий чиновник 

ненавидить усе народне. Він вороже ставиться до української мови і заявляє: «Коли 

уряд не визнає якої мови, то та мова не існує і повинна зникнути». Інший персонаж 

ненавидить учителів, які «мають зв'язки з народом і намагаються примусити всіх 

розмовляти по-хохлацькому». 

Борис Грінченко також перекладав твори Шіллера, Гейне, Гете, Ібсена, В. Гюго. 

Разом зі своєю дружиною, письменницею Марією Загірною, він переклав чимало 

російських творів для дітей.  

З 1902 р. Борис Грінченко жив у Києві, редагував щоденну газету 

демократичного напряму «Громадська думка» (пізніше «Рада») і літературно-художній 

часопис «Нова громада». Обидва видання приділяли багато уваги проблемам освіти. В 

1906 — 1909 рр. Борис Грінченко очолював Київську культурно-просвітницьку спілку 

«Просвіта», яка мала на той період позитивний вплив на розвиток національної 

культури. 

У 1907 — 1909 рр. за редакцією Бориса Грінченка вийшов чотиритомний 

«Словарь української мови», який був першим в Україні великим зібранням лексичних 

фондів української мови. Російська Академія наук присудила цьому виданню другу 

премію імені Миколи Костомарова «за лучший малорусский словарь». Словник і зараз 

є цінною лексикографічною пам'яткою. 

У численних публіцистичних творах на педагогічні теми, в художніх 

оповіданнях про школу Борис Грінченко критикував стан народної освіти, її 

схоластичність, систему зазубрювання, засилля релігії, шкільні підручники та 

засуджував фізичні покарання. Він виступав за створення народних шкіл з викладанням 

рідною мовою. Ще працюючи вчителем, він всупереч царській забороні нелегально вів 

навчання українською мовою, використовуючи при цьому самостійно складений 

рукописний буквар, який уперше був виданий 1907 р. під назвою «Українська граматка 

до науки читання й писання» та перевиданий 1917 р. Підручник має три розділи: власне 

азбука, «читання після азбуки» та зразки каліграфії. Тексти мають велике виховне 

значення. Буквар побудовано за фонетичним принципом. Його зміст свідчить про 

прагнення автора зробити підручник доступним і цікавим для дітей. Це стосується й 

складеної Борисом Грінченком однієї з перших українських читанок — «Рідне слово» 

(видана 1917 р.). 

Розповсюдженню науково-популярної літератури, творів класиків світової 

літератури в українських перекладах Борис Грінченко надавав великого значення у 

справі освіти народу. Тому незважаючи на цензурні перешкоди і тяжкий матеріальний 

стан він активно займався цим більшу частину свого життя. З його ініціативи був 

організований випуск дешевих видань народних казок. Він підносить роль книги у 

вихованні дітей, яка, на його думку, має бути пронизана ідеалами добра, правди й 

гуманізму. Талановитий педагог і письменник, Борис Грінченко дбав про естетичне 

виховання дітей. Звідси його вимоги до художнього змісту й технічного оформлення 

дитячих книг. 

Важливим завданням школи Борис Грінченко вважав трудове виховання. Адже 

праця є необхідною умовою повсякденного життя. Вона забезпечує кращий фізичний 

розвиток, виробляє спритність, навички володіння інструментом. Фізична праця робить 

людину добрішою. Ці думки Борис Грінченко виклав у творах «Каторжна», «Грицько», 

«Украли», «Кавуни», «Панько», «Батько й дідусь». 
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Борис Грінченко був у дружніх стосунках з Іваном Франком, Павлом 

Грабовським, Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою, хоча вони і вказували на 

обмеженість та суперечності в його суспільно-політичних поглядах. В умовах царської 

Росії національну проблему він вважав однією з головних у суспільному житті. Це 

знайшло своє відображення в деяких його творах. Просвітницька діяльність Бориса 

Грінченка справила помітний вплив на подальший розвиток прогресивної української 

педагогічної думки. 

Коли помер Борис Грінченко, Михайло Коцюбинський писав дружині 

небіжчика: «Нехай буде потіхою Вам, як і всій Україні, що він був серед нас, що його 

велика праця, його велика любов до народу не загинуть ніколи і в них він ще довго 

житиме серед вдячних нащадків...».  

Поховано Бориса Грінченка на Байковому кладовищі в м. Києві.  

Педагогічна система Б.Грінченка базується на таких принципах: 

o Рідна мова разом з народною мораллю, народною педагогікою сприяє формуванню 

таких рис майбутнього громадянина, як патріотизм, гуманність, добропорядність у 

взаєминах; 

o Традиції батьків, відбиті в рідній мові, забезпечують виховання людини з глибоким 

почуттям патріотизму. Цю ідею письменник втілив в оповіданні "Олеся" . 

o Б. Грінченко дотримувався думки, що для ефективного навчання клас доцільно ділити 

на групи, очолювані добре підготовленим учнем — помічником учителя; 

o Важливим завданням школи Б. Грінченко вважав трудове виховання як необхідну 

умову повсякденного життя, що забезпечує кращий фізичний розвиток, виробляє 

спритність і вміння володіти найнеобхіднішими інструментами. Думку про те, що 

фізична праця робить людину кращою, добрішою, письменник втілив у творах, 

написаних в Олексіївці — "Каторжна", "Грицько", "Украла", "Кавуни", "Панько", 

"Батько та дочка"; 

o Істотного значення надавав педагог і формуванню в учнів уміння вести ділову 

документацію: писати листи, прохання і виступи перед аудиторією; 

o Розвитку логічного мислення учнів та оволодінню ними ораторським мистецтвом теж 

приділялася належна увага. Все це покликана робити не тільки школа, а й інші 

установи, зокрема бібліотека; 

o Висвітленню ролі книги в житті дитини присвячена і стаття Б. Грінченка "К вопросу о 

журнале для детского чтения в земской народной школе". На думку вчителя, розумовий 

розвиток дитини повинен бути цілеспрямованим, системним і безперервним. Він має 

забезпечуватися не тільки в процесі занять у школі, а й під час роботи над книгою поза 

її межами. 

o Вміло організована й спрямована робота з книгою — найголовніша запорука 

формування дитячих уподобань, смаків та загальної ерудиції. Таким чином, завдання 

книжки — систематично впливати на душу дитини з метою виховання її в потрібному 

напрямі, вироблення високих моральних якостей. Б. Грінченко наголошував на тому, 

що книга повинна бути пройнята ідеалами добра, правди, краси й гуманізму. Саме 

таким вимогам відповідає оповідання письменника "Дзвоник"; 

o Поєднавши завдання письменника й педагога, Б. Грінченко дбав і про естетичне 

виховання школярів. Твори, написані для них, повинні відповідати усталеним 

художнім смакам народу, щоб з самого початку читання дитячий розум звикав до 

правдивого і художнього у мистецтві. Хороший твір, пише Б. Грінченко, має будити в 

маленького читача думку, розширювати його кругозір. Тому він повинен бути 

насамперед розумним. Важливу роль відіграє у творі цікавий сюжет. Принцип 

зацікавлення серед методів навчання Грінченка займає одне з чільних місць; 

o Ряд ідей висунув свого часу Б. Грінченко і стосовно друкування книжок для дітей. Він 

вважав, зокрема, що поганий шрифт підручників, як і книжок взагалі, псує дитині зір, 
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розвиває короткозорість. Через те відстоював думку про букварі та читанки, друковані 

білими літерами на чорному фоні. Ця ідея не втратила своєї актуальності й нині; 

o Істотного значення надавав Б. Грінченко використанню в процесі навчання такого 

важливого принципу, як історизм, що забезпечує системність набутих знань та 

розуміння законів конкретної епохи; 

o Одним із найголовніших принципів навчання Грінченко вважав систематизацію знань. 

Таким повинен бути і виклад у дитячих журналах, написаних дохідливою, образною 

мовою; 

І все ж найвизначнішим досягненням Грінченка - педагога є, очевидно, його 

буквар під назвою "Українська граматика до науки читання й писання". Письменник 

розповідав: "Я сам написав усю граматику друкованими літерами та й учив по ній 

читання й писання свою дитину і чужих дітей, щоб рідною мовою озивалася до їх 

наука". Але вперше надруковано цей підручник було лише у 1907 році в Києві після 

офіційного визнання царським урядом "малороссийского наречия". 

Граматика складається з чотирьох частин: власне буквар, читання після азбуки, 

прописи і звернення "До вчителів" (методична стаття, де автор подає поради щодо 

методики роботи з підручником). 

У своєму букварі Грінченко пропонує зразки косого письма малих і великих 

букв, а також слів і фраз з ними. Вправи для письма подано послідовно, що, без 

сумніву, сприяло виробленню навичок правильного каліграфічного письма. 

Науковці, проаналізувавши матеріал букваря, свідчать про те, що методична 

побудова вивчення кожної букви, якої додержувався Б.Грінченко, є вдалою. Практика 

Грінченка збігається з поглядами сучасних методистів. 

Букварна частина граматики поділена на 29 параграфів. Кожний включає 

предметний малюнок із підписом, до якого входить нова літера, окремі слова, речення, 

а згодом і невеликі оповідання. Автор відзначає, що намагався розташувати літери у 

такому порядку, щоб спочатку йшли легші для вимови звуки, і щоб вистачило 

матеріалу для читання. З другого параграфа в підручнику вміщено окремі письмові 

вправи граматичного характеру та поради вчителям про те, як слід організувати 

виконання учнями таких вправ. 

Щодо алфавіту, поданого в "Українській граматиці", то Б.Грінченко в 

методичній статті "До вчителів" зауважив: 'Я взяв повний український алфавіт 

з 33 літер, тобто: всі ті літери, якими пишуться слова української мови, не викидаючи й 

літери Г, без якої нема змоги обійтися". 

Особливої уваги заслуговують уміщені в букварній частині, а також у розділі 

"Читання після азбуки" тексти. Автор поставив перед собою завдання - давати матеріал 

повністю зрозумілий дітям, йдучи від легкого до складного, і цікавий за 

змістом. Хороший знавець фольклору, Б.Грінченко використав прислів'я, приказки, 

загадки, народні вірші. Спеціально для граматики він написав невеликі оповідання за 

мотивами народних сюжетів. Цей матеріал дібраний з урахуванням педагогічної 

доцільності, спрямований на виховання чуйності,чесності, почуття дружби, поваги до 

праці та навчання. Б.Грінченко ознайомлює дітей з визначними іменами в українській 

літературі. У підручнику вміщено вірші Т.Шевченка, Л.Глібова, Є.Гребінки. Підручник 

є досить цінним внеском у розвиток методики навчання грамоти українською мовою. 

Педагогічна діяльність Б. Грінченка — новітня школа з передовими,практично 

вивіреними теоретичними висновками й узагальненнями, вміло ілюстрованими 

художніми творами. Він залишив нам у спадщину дуже повчальну педагогічну 

систему, ознайомлення з якою дедалі більше стає у пригоді в період перебудови нашого 

життя як учителям, так і науковцям. 
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ПЕДАГОГІКА: НАУКА ЧИ МИСТЕЦТВО ? СУЧАСНИЙ 

ПОГЛЯД 
 

Наскільки можна говорити про педагогіку як про науку, коли в середовищі 

самих педагогів вона часто розглядається як мистецтво чи як щось похідне від 

філософії, психології, соціології? Відомі вчені і філософи по-різному висловлювалися 

щодо цього. «Лише ідея, а не техніка і не талант, може бути повідомлена однією 

особою іншій, і тому лише у вигляді теоретичної науки може існувати педагогіка» (П. 

П. Блонський). 

«Педагогіка - прикладна наука. Наука не про суще, а про належне, що 

досліджує не те, що є, а те, як необхідно діяти. Це наука про мистецтво діяльності »(С. 

І. Гессен). 

«Повний і систематичний виклад теорії виховання, тобто правил і методів, що 

відносяться до виховання, називається наукою виховання, або педагогікою; вживання 

ж теорії виховання насправді становить педагогічне мистецтво» (А. Г. Ободовський). 

«Мистецтво засноване на інтуїції, технологія - на науці. З мистецтва все 

починається, технологією - закінчується, щоб потім все почалося спочатку »(В. П. 

Беспалько). 

«Положення науки, - говорить англійський мислитель Джон Стюарт Мілль, - 

стверджують тільки існування, послідовність, подібність. Положення мистецтва не 

стверджують, що-небудь є, але вказують на те, що повинно бути». 

«Передається думка, виведена з досвіду, але не сам досвід. Самий досвід 

завжди залишається особистим надбанням лише того, хто цей досвід пережив; 

передається ж лише логічний висновок з досвіду, тобто відома, заснована на досвіді 

теорія. Таким чином, педагогіка - не проста техніка виховання, але вона і не чисто 

індивідуальна творчість, це - система логічно обґрунтованих ідей про виховання. 

Іншими словами, педагогіка є теоретична наука »(П. П. Блонський). 

У статті «Про користь педагогічної літератури» К. Д. Ушинський писав: «Ні 

медицина, ні педагогіка не можуть бути названі науками в строгому сенсі цього 

слова». Однак йому ж належать і такі слова: «Педагогіка - не наука, а мистецтво». 

Слово "педагогіка" має кілька значень. По-перше, ним 

позначають педагогічну науку. По-друге, є й така думка, що педагогіка - це мистецтво, 

і тим самим вона ніби прирівнюється до практики. Іноді під педагогікою розуміють 

систему діяльності, яка проектується у навчальних матеріалах, методиках, 

рекомендаціях, установках. Така неоднозначність нерідко призводить до плутанини, 

породжує неясність. 

Останнім часом цим словом стали позначати уявлення про ті чи інші підходи 

до навчання, про методи та організаційні форми: педагогіка співробітництва, 

педагогіка розвитку, музейна педагогіка, педагогіка ототожнення і т.д.  

Що собою представляє ця наука і що вона вивчає?  

Свою назву педагогіка отримала від грецьких слів "пайдос" - дитя і "аго" - вести. 

У дослівному перекладі "пайдагогос" означає "дітоводіння". Педагогом у Стародавній 

Греції називали раба, який брав за руку дитину свого пана і супроводжував його в 

школу Поступово слово "педагогіка" стало вживатися в більш загальному сенсі для 

позначення мистецтва "вести дитину по життю", тобто виховувати його і навчати, 

спрямовувати духовне і тілесний розвиток [8, c. 14]. З часом накопичення знань 

призвело до виникнення особливої науки про виховання дітей. Теорія очистилася від 

конкретних фактів, зробила необхідні узагальнення, виокремили найбільш суттєві 

відносини.  Так педагогіка стала наукою про виховання і навчання дітей. 

Таке розуміння педагогіки збереглося аж до середини XX століття. І тільки в 

останні десятиліття виникло розуміння того, що це наука про виховання 
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людини. Поняття "виховання" тут вживається в найширшому сенсі, включаючи освіту, 

навчання, розвиток.  

Більш точно педагогіку можна визначити як науку про закономірності 

виховання підростаючого покоління, дорослих людей, про управління їх 

розвитком відповідно до потреб суспільства [4, c. 6].  

Кожна наука в одному і тому ж об'єкті вивчення виділяє свій предмет 

дослідження - ту чи іншу форму буття об'єктивного світу, ту чи іншу сторону процесу 

розвитку природи і суспільства. Самостійність будь-якої науки визначається, перш за 

все, наявністю особливого, власного предмету дослідження, наявністю такого 

предмету, який спеціально не досліджується ніякою іншою науковою дисципліною.  

У загальній системі наук, в загальній системі "речей і знань» педагогіка виступає 

як єдина наука, яка має своїм предметом виховання людини [5, c.9].  

Вивчення всякої науки починається зі з'ясування таких питань: як виникла і 

розвивалася ця наука, і які специфічні проблеми вона досліджує? 

Відокремлення та формування педагогіки як науки були викликані зростаючими 

потребами суспільства у створенні спеціальних навчально-виховних установ. Освіта та 

виховання, таким чином, перетворилися на об'єктивну потребу суспільства і стали 

найважливішою передумовою його розвитку.  

Як особлива наука педагогіка вперше була виділена з системи філософських 

знань на початку XVII ст. Оформлення педагогіки як самостійної наукової дисципліни 

більшість дослідників пов'язує з ім'ям великого чеського педагога Яна Амоса 

Коменського (1592-1670). Сформульовані ним принципи, методи, форми організації 

навчальної роботи з дітьми та морального виховання стали невід'ємними елементами 

наступних науково-педагогічних систем [4, c.21].  

Неоціненне значення для становлення наукової педагогіки мали праці таких 

найвизначніших діячів, як Ж. Ж. Руссо (1712-1778), Д. Дідро (1713-1784), К. А. 

Гельвеція (1715-1771) у Франції, Джон Локк (1632 -1704) в Англії, Іоганн Генріх 

Песталоцці (1746-1827) у Швейцарії, Фрідріх Адольф Вільгельм Дистервег (1790-1866) 

і Йоганн Фрідріх Гербарт (1776-1841) в Німеччині.  

На становлення вітчизняної наукової педагогіки великий вплив зробили праці Л. 

М. Толстого (1828-1910), М. І. Пирогова (1810-1881). Цілісне, систематизоване 

розкриття вітчизняних педагогічних ідей було дано в працях К. Д. Ушинського (1824-

1870). Великий внесок у розвиток радянської педагогіки внесли Н. К. Крупська (1869-

1939), А. В. Луначарський (1875-1933), М. І. Калінін (1875-1946), А. С. Макаренка 

(1888-1939) , В. О. Сухомлинський (1918-1970) [10, c. 34]. Те, що педагогіка висунула 

таку велику кількість великих педагогів, не є випадковим. Товариство з його 

інтенсивним розвитком виробництва, науки і культури вимагало підвищення 

грамотності основних виробників.  

Без цього вона могла розвиватися. Тому зростає кількість освітньо-виховних установ, 

розширюється мережа народних шкіл, які дають необхідну підготовку дітям, 

відкриваються спеціальні навчальні заклади з підготовки вчителів і починає 

викладатися педагогіка як особлива наукова дисципліна. Все це давало великий 

поштовх розвитку педагогічної теорії.  

Виникнувши як наука про виховання дітей та молоді, педагогіка у міру 

розширення кордонів виховання та сфери дії суб'єктивних чинників в житті суспільства 

все більше стає наукою про загальні закономірності виховного впливу на людей різного 

віку.  

Педагогіка як мистецтво. 

Розглянемо особливості педагогіки як мистецтва. Визначення мистецтва 

багатоаспектне. "Мистецтво - знання справи. Сама справа, яка потребує такого вміння, 

майстерності" [7, c.16]. Значить, говорячи про педагогіку як галузь мистецтва, 

необхідно вести мову про вміння, майстерність педагога.  
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В педагогічній науці, педагогічній діяльності особистість педагога, його талант, 

майстерність (або їх відсутність) мають вирішальне значення.  

Чисто практичну педагогічну діяльність називають "мистецтвом, створеним на 

науковій основі". Педагогічна діяльність кожного конкретного педагога, кожного 

конкретного педагогічного колективу є мистецтвом у тій мірі, в якій у цю діяльність 

вкладається творчий потенціал.  

Наука і мистецтво принципово відрізняються способами розповсюдження. 

Науку потрібно вивчати, інакше її не осягнеш. А мистецтво можна 

перейняти; мільйони людей виховують своїх дітей, досягаючи прекрасних результатів, 

не вивчаючи науку, а переймаючи досвід у своїх батьків і близьких. Інакше кажучи, 

педагогіку можна назвати наукою про розвиток таланту до виховання дітей. Педагогіка 

- єдина наука, яка визнає таємницю, інтуїцію, долю, залишаючись при цьому строгою 

наукою [2, c.26]  

Педагогіка фіксує типові обставини і типові труднощі, містить багатий арсенал 

педагогічних засобів, аналізує умови їх успішного застосування. Педагог -

 майстер отримує з цього багатства те, що йому потрібно: стосовно особливостей 

кожного індивідуального випадку він діє творчо [5, c. 34].  

Таким чином, ми приходимо до розуміння того, що педагогічне мистецтво є 

ніщо інше, як педагогічна майстерність учителя. "Майстерність як комплекс 

властивостей особистості, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної 

діяльності", на думку І.А. Зязюна [8, c. 57], включає в себе комплекс властивостей 

особистості:  

1. Гуманістична спрямованість, виражена в його активній позиції при 

вибудовуванні педагогічного процесу;  

2. Професійні знання, що дають йому глибину, ґрунтовність, осмисленість дій;  

3. Педагогічні здібності, що забезпечують швидкість його вдосконалення;  

4. Педагогічна техніка, яка спирається на знання і здібності, дозволяє всі засоби 

пов'язати з метою, зробити педагогічну діяльність гармонійною.  

Аналіз сучасної педагогічної ї і практики дозволяє встановити, що в роботі 

кожного вихователя, який прагне стати майстром, повторюється ряд типових умінь. 

Ю.П. Азаров на основі опитування різних груп учителів та керівників шкіл визначив 

групу умінь, які характеризують педагогічну діяльність як творчу [10, c.48]:  

- Вміння правильно сприймати ті процеси, які відбуваються в світі дітей, кожної 

окремої дитини в різних педагогічних ситуаціях;  

- Вміння аналізувати співвідношення «мета - засоби - результат» стосовно вибору 

ситуації;  

- Вміння організовувати життя дітей; вміння вимагати і довіряти;  

- Вміння швидко орієнтуватися і перемикати увагу;  

- Вміння грати з дітьми;  

- Вміння оцінювати ситуацію з різних сторін;  

- Вміння з різноманіття педагогічних фактів виділити істотне;  

- Вміння  у випадковому факті побачити істотне;  

- Уміння в одній і тій же ситуації користуватися різнорідними прийомами впливу;  

- Вміння точно передавати свої настрої, почуття і думки словом, мімікою, рухами [51].  

Закінчити мені хочеться словами чудового педагога С. Соловейчика: "Виховання 

і навчання дітей - це мистецтво, одне з найскладніших людських мистецтв. А 

педагогіка - наука про мистецтво виховання і навчання дітей, стовідсоткова наука і 

стовідсоткове мистецтво "[10, c. 54]. Педагогіка - галузь культури, що інтегрує три 

компоненти: мистецтво, науку, практичну діяльність з організації і взаємодії людей. Ця 

взаємодія здійснює міжособистісний обмін знаннями, цінностями, досвідом творчої 

діяльності та індивідуальним досвідом.  
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Отже педагогічна наука - це згусток багатовікового досвіду навчання та 

виховання підростаючих поколінь. Педагогічна наука - це результат багаторічних 

досліджень закономірностей формування всебічно і гармонійно розвиненої 

особистості. Знання педагогічної науки допомагає в кожному конкретному випадку 

обирати оптимальні педагогічні рішення.  Давня суперечка про те, що таке педагогіка-

наука чи мистецтво, розбивається об практику. Випробування практикою підтверджує 

багато разів: без глибокого знання науки виховання не розвивається мистецтво 

виховувати. Знання закономірностей навчання і виховання, оволодіння методами 

педагогічного процесу - основа учительського майстерності. До засвоєнню педагогіки 

треба підходити як до науково - пізнавальної діяльності, на базі якої може і має 

розвиватися педагогічне мистецтво як невід'ємний елемент педагогічної діяльності. А 

педагогом може бути далеко не кожен. Це має бути людина, яка має покликання, 

заклик, внутрішнє усвідомлення того, що це його шлях - шлях пошуку, постійного 

неспокою, шлях сумнівів незвичайною вимогливості до себе, шлях наполегливої, 

щоденної праці.  
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ПОГЛЯДИ А. С. МАКАРЕНКА НА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ  
 

Як відомо, процес виховання завжди цікавив і цікавитиме людство. Із покоління 

в покоління передаються здобуті знання попередників, які шукали відповідь на одне з 

найактуальніших питань усіх часів: «Що таке виховання, і як правильно виховати 

дитину?». Думок існує багато. Але ми зупинимо свою увагу на педагогічній системі А. 

С. Макаренка, в якій проблема сімейного виховання займає важливе місце.  

У 1937 році А. С. Макаренко виступив із серією лекцій по радіо з питань 

сімейного виховання, які були видані окремою книгою під назвою “Лекції про 

виховання дітей”. Наші діти – це майбутні громадяни країни… наші діти  –майбутні 

батьки і матері, вони будуть вихователями своїх дітей. Наші діти – це старість… 

правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання  – це наше горе, 

наші сльози… – писав А.С. Макаренко[3].  

Починати виховувати дітей слід з раннього віку, з народження дитини. Він був 

переконаний, що виховати «нормальну» дитину, тобто таку, що зростає в нормальних 

умовах, у сприятливому середовищі, значно складніше, ніж, скажімо, безпритульних: у 

них і емоційна сфера чутливіша, і коло запитів ширше, і вимагає вона, за словами 
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великого педагога, значно тоншого педагогічного інструментарію, значно більшої 

уваги до кожної дрібниці. 

Особлива роль у вихованні майбутніх громадян, за словами Макаренка, 

належить сім’ї. Необхідно виховати так дитину, щоб потім не довелося щось 

перероблювати. В успіху сімейного виховання вирішальним є активне, постійне, 

цілком свідоме виконання батьками їх громадянського обов’язку перед суспільством.  

Серед багатьох факторів, які впливають на виховання дітей, Макаренко основне 

місце відводив структурі сім’ї. Виступаючи на одній з читацьких конференцій, він 

відзначив, що "питання про структуру сім’ї, про її склад, про характер має кардинальне 

значення. А. С. Макаренко виступає проти однодітної сім’ї: «Виховання єдиної дитини 

сина чи дочки – більш важка справа, ніж виховання декількох дітей… Єдина дитина 

дуже швидко стає центром сім’ї. Вона звикає до свого виключного становища і стає 

деспотом у сім’ї, виростає егоїстом і самолюбцем» [3]. 

На думку педагога, ширшими виховними можливостями володіє багатодітна 

сім’я. Саме тому А. С. Макаренко підкреслював, що тільки в сім’ї, де є декілька дітей, 

батьківська турбота може мати нормальний характер…У великій сім’ї дитина звикає до 

колективу, набуває досвіду взаємного зв’язку. Варто завжди пам’ятати, що дитина – не 

лише наша радість, але і майбутній громадянин, і що саме батьки відповідають за 

виховання дитини перед державою. 

Важливу роль у виховному впливі на дітей, на думку Макаренка, має 

батьківський авторитет, серед якого він засуджує і розвінчує наступне: авторитет 

погрози, авторитет віддалі, авторитет чванства, авторитет педантизму, авторитет 

бридливої любові, авторитет підкупу та ін. Авторитет резонерства – вічних повчань і 

настирливих розмов, авторитет доброти – все - дозволеність, добренький авторитет 

панібратства.  

Виховуючи дитину, батьки мають завжди розуміти, чого вони хочуть досягти. 

Крім цього, «...виховати дитину правильно і нормально набагато легше, ніж 

перевиховати. Перевиховання вимагає і більших сил, і більших знань, і більшого 

терпіння, а не в кожного з батьків все це знайдеться. Ваша власна поведінка – 

вирішальна річ... Як ви одягаєтесь, як ви розмовляєте з іншими і про інших людей, як 

ви радієте або сумуєте, як ви поводитесь з друзями і з ворогом, як ви смієтеся, читаєте 

газету, – все це має для дитини велике значення [3]. Батьки виховують дитину у будь-

який момент життя, навіть тоді, коли їх немає вдома. Вони – зразок для них у всьому. 

 Виховний процес є процес постійно триваючий, і окремі деталі його 

розв’язуються в загальному тоні сім’ї, який не можна вигадати і штучно підтримувати. 

Загальний тон створюється вашим власним життям і власною поведінкою. Тому 

виховання дітей потребує найсерйознішого, найпростішого й найщирішого тону. 

«Лекції про виховання дітей» говорять нам наступне: 

 «...правильне виховання не вимагає, щоб батьки не спускали з дітей очей. Таке 

виховання може завдати тільки шкоди. Воно розвиває пасивність характеру. Батьки 

повинні добре знати, що робить, де перебуває, ким оточена їхня дитина. Треба вчасно 

допомогти, вчасно спинити її, спрямувати» [3]. Однак, контролювати повністю дитину 

не потрібно. Необхідно дати їй можливість мати власний особистий простір.  

А. С. Макаренко також зазначав, що справжня сутність виховної роботи полягає 

в організації сім’ї, особистого й громадського життя, в організації життя дитини. 

Хороша організація в тому й полягає, що вона не випускає з уваги найменших 

подробиць і випадків. Дрібниці діють регулярно, щодня, щогодини, з них і складається 

життя. Керувати цим життям, організовувати його і буде найвідповідальнішим вашим 

завданням [3]. 

З самого початку ви повинні поставити справу так, щоб діти самі вам 

розповідали про свої справи, щоб їм хотілося вам розповісти, щоб вони були 

зацікавлені в тому, щоб ви знали. Для цього потрібна лише увага до дітей і до їх життя. 
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І якщо у вас буде така обізнаність і така увага, це не пройде непоміченим для ваших 

дітей. Діти люблять таку обізнаність і шанують батьків за це [4]. 

А. С. Макаренко приділяв також увагу культурному вихованню, яке повинно 

починатись дуже рано, коли дитині ще дуже далеко до грамотності, коли вона щойно 

навчилась добре бачити, чути й так-сяк говорити. Успіх виховання людини 

визначається у молодшому віці до п’яти років. Якою буде людина, головним чином, 

залежить від того, якою ви її зробите до п’ятого року її життя. Якщо ви до п’яти років 

не виховаєте як треба, потім доведеться перевиховувати. 

Питання значення гри для дитини теж займає одну з головних позицій у 

сімейному вихованні А. С. Макаренка. Він підкреслює, що через гру дитина пізнає світ. 

“Гра приносить дитині радість”, – пише А.С.Макаренко [3]. 

Для того щоб краще виховати дитину, потрібно давати їй сімейні доручення, 

зазначає педагог. Необхідно знайомити дитину з умовами життя сім’ї, з працею батьків, 

виховувати почуття чесності, повагу до праці, до батьків, бережливість і 

відповідальність. 

Виховання дітей – нелегка справа, коли вона відбувається без тріпання нервів, в 

порядку здорового, спокійного, нормального, розумного веселого життя. Там, де 

виховання іде без напруження, там воно вдається. Там, де йде з напруженням ― з 

точністю до навпаки. 

А. С.  Макаренко про трудове виховання у сім'ї. 

А. С. Макаренко сміливо поставив питання про виховання молодого покоління в 

праці, розробив глибоко обґрунтовані і перевірені на практиці методи трудового 

виховання. Він практично здійснив досвід поєднання навчання з продуктивною працею 

в умовах комуни, мріяв використати його в загальноосвітній школі шляхом наближення 

школи до життя, до виробництва. 

Видатний педагог-практик розглядав дитинство як важливий період у 

становленні людини як суб’єкта праці. Цінними є ідеї А. С. Макаренка про зміст, 

значущість і шляхи трудового виховання в сім’ї, де працю він розглядав як засіб 

всебічного і гармонійного виховання підростаючої особистості. 

У трудовій діяльності, на його думку, формується правильне ставлення до інших 

людей (взаємодопомога, взаємопідтримка, взаємовимогливість тощо), відбувається 

духовне зростання і фізичне загартування дитини. 

Важливим у педагогічній спадщині А. С. Макаренка є обґрунтування ним думки 

про неможливість виховання відповідального ставлення до праці без формування у 

дітей мотивів моральної особистої значущості праці [4]: 

1. Трудова діяльність – засіб самореалізації та самоствердження дитини (основна форма 

прояву особистості і таланту); 

2. Праця – засіб розвитку дитини (фізичного, морального, психічного, 

інтелектуального); 

3. Тільки працею можна забезпечити відповідний матеріальний рівень життя в 

майбутньому; 

4. Праця в умовах сім’ї сприяє профорієнтації та професійній підготовці. 

Важливою передумовою успіху у трудовому вихованні сім’ї є володіння 

батьками конкретними методами його здійснення. А. С. Макаренко радив 

використовувати наступні методи [4]: 

1. Просьба (дає дитині певну свободу вибору). 

2. Метод спокійного, впевненого і трудового доручення, яке необхідно чергувати з 

просьбами, стимулюючи особисту ініціативу та сприяючи розумінню необхідності 

праці. 

3. Метод вимоги, який педагог радив використовувати лише у крайньому випадку, коли 

справа виховання запущена і застерігав від використання фізичного примусу, як 

найменш ефективного. Дитину не слід карати за погану роботу.  
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Статеве виховання за А. С. Макаренком 

Сім’я - найважливіша область, де людина проходить свій перший громадський 

шлях! І якщо цей шлях організований правильно, правильно відбуватиметься і статеве 

виховання. В сім’ї, де батьки діяльні, де їх авторитет природно випливає з їхнього 

життя і роботи, де життя дітей, їхні перші громадські рухи, навчання, гра, настрій, 

радість, прикрощі викликають постійну увагу батьків, де є дисципліна, розпорядження 

та контроль, в такій родині завжди правильно організовується і розвиток статевого 

виховання. 

Майбутня любов наших дітей буде прекраснішою, коли ми будемо про неї 

говорити мудро і небагатослівно, але ця стриманість повинна існувати поряд з нашою 

постійною і регулярною увагою до поведінки дитини. Ніяка філософія, ніяка словесна 

мудрість не принесе користі, якщо в родині немає правильного режиму, немає законних 

меж для вчинку. 

Звідси зрозумілі і цілі статевого виховання. Ми повинні так виховати наших 

дітей, щоб вони тільки з любові могли насолоджуватися статевим життям і щоб їхня 

насолода, любов і щастя реалізовувалися в сім’ї. 

Говорячи про виховання майбутнього статевого почуття дитини, ми повинні, 

власне, говорити про виховання його майбутньої любові і про виховання її як 

майбутнього сім’янина. 

Тому, виховуючи в дитині чесність, працездатність, щирість, прямоту, звичку до 

чистоти, звичку говорити правду, повагу до іншої людини, до її переживань і інтересам, 

любов до своєї батьківщини, ми тим самим виховуємо його і у статевому відношенні. 

Статеве виховання і повинно бути вихованням саме любові, тобто великого і 

глибокого почуття ― почуття, прикрашеного єдністю життя, прагненнями і 

сподіваннями. 

А. С. Макаренко розглянув широкий спектр проблем, пов’язаних із вихованням 

підростаючого покоління, серед них і проблеми виховання дітей у родині, оскільки, 

виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а отже, й 

історію світу. Погляди вченого на сімейне виховання й сьогодні, в умовах нової 

незалежної України, не втрачають своєї значущості. 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

Я - українка!  

Живу в Україні,  

На вільній, єдиній  

Моїй Батьківщині. 

В душі моїй солодко  

Грає сопілка,  

Бо я з України,  

Бо я - українка! 

О. Василенко 

Відданість Україні - невід’ємна ознака національно свідомого громадянина. Без 

любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, 

а за необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути 

громадянином.  

Любов до Вітчизни починається з родини, отчого дому, рідного міста, села. 

Вважаю, що патріотичні відчуття учнів починають засновуватися на їх інтересі до 

найближчого оточення,  яке вони бачать кожного дня, вважають своїм, рідним, 

нерозривно пов’язаним з ними. Оскільки більшість свого часу вони проводять у 

навчальному закладі, то саме уроки і позакласні заходи  сприяють формуванню в учнів 

почуття справжнього громадянина України.  

На мою думку, основними напрямами патріотичного виховання на уроках 

української мови та літератури є такі: 

 формування думки про суспільну значимість родини, про сім’ю, рід і родовід; 

 краєзнавство; 

 ознайомлення з явищами суспільного життя; 

 формування знань про історію держави, державні символи; 

 ознайомлення з традиціями і культурою свого народу.  

У цьому році тема першого уроку «Україна - єдина країна» була спрямована саме на 

формування громадянської позиції учнів, вміння розуміти єдність і цілісність України, 

готовність бути повноцінними членами суспільства, які зможуть знайти шлях до 

стабільності, миру і злагоди в Україні. Під час проведення цього уроку завдяки словам 

М. Вінграновського «Ми тут. Ми всі. Ми є. Ми гурт. Єднаймося. Ми є той грунт подій 

майбутніх вирішальних» я в першу чергу спрямувала учнів на те, що всі ми живемо в 

одній країні і запитала їх: Що для них значить слово Україна. Далі ми розглянули 

основні моменти державотворення, які сприяли виокремленню України в самостійну 

державу. Адже саме історія нашого народу виступає провісником майбутньої свободи. 

Неодноразово наголошуючи на тому, що Україна – це єдина країна, і ми всі є її 

частинкою,  хотілося донести до учнів прості істини – не треба цуратися і стидатися 

своєї Батьківщини, бо вона у нас одна. 

На уроках української мови прагну виховувати увагу до слова, розвивати 

естетичні смаки, розуміння краси рідної мови, багатства її засобів, використовую 

речення виховного характеру при вивченні окремих тем: «О, рідна земле, ти, як мати  

єдина і неповторна!» (звертання), «Любіть Землю! Любіть працю на Землі! Бо не буде 

щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті, запам’ятай!» (окличні речення), «Сім’я тим 

і відрізняється від інших колективів, що вона заснована на взаємній повазі, на близьких 

стосунках» (складне речення), « Хто принижує чужу честь, той свою топче» (вказівні 

займенники), «Нема краю, щоб миліший був за наш» (складнопідрядне речення з 

підрядними означальними) та інші.  
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  Під час проведення олімпіади з української мови та літератури учні писали твір 

на одну із тем: «Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність 

нашої свідомості (Іван Огієнко)» або «Той, хто по-справжньому любить свою 

Батьківщину, з усякого погляду справжня людина» (В. Сухомлинський)». Таке творче 

завдання сприяє усвідомленню того, що без мови та батьківщини ми, по суті, ніхто. 

Мовно-літературні конкурси імені Петра Яцика і Т. Шевченка формують в учнів 

інтерес та любов до рідної мови, культури, підвищують їх рівень знань, забезпечують 

усебічний розвиток.   

Під час навчання формую в учнів розуміння важливої ролі української мови у 

відродженні України, розуміння того, що лише завдяки їй можна глибше пізнати 

традиції, звичаї, психологію, національний дух українців, подолати національний 

нігілізм, яничарство, які культивувалися в Україні протягом століть, розвиваю мовну 

культуру учнів, вміння і навички спілкуватися, логічно висловлювати думки 

українською мовою, говорити правильно, вишукано і виразно. Я завжди наголошую на 

тому, що на уроках мови та літератури необхідно розмовляти лише українською 

мовою. 

Уроки літератури чи не найкраще сприяють формуванню почуття патріотизму 

до рідної країни. Знання творчості великих письменників, великим духом своїм і своєю 

народністю, високим почуттям любові до рідної землі, митців неперевершених, у чиїх 

творах відбилось життя у величі своїй, битвах смертельних зі злом  і в торжестві 

радості, добра, у сміхові і сльозах, в земній реальності буття і в мріях високих – це 

скарб безцінний. Весь час замислююсь, як передати це живе золото до душі дитини, як 

навчити її сприймати любов до Батьківщини не поверхово, не пафосно, а навчити 

заглиблюватися в її немеркнучу сутність. Знаю одне – потрібно не просто знайомити з 

персонажами, а провести учня стежками, якими ходять герої книг, побувати в усіх 

пережитих персонажами обставинах, стати твердо на бік тих, хто прагнув добра, нової 

людської досконалості, яка не мислить себе поза рідним краєм. Тому, аналізуючи 

твори, звертаюсь до мистецтва слова, говоримо про художні засоби (епітети, метафори, 

порівняння тощо), пейзажі, портрети, деталі. Щоб зануритися у світ героїв, пов’язую 

вивчення літератури з історичним процесом.  

Думаю, слід виділити головне у вихованні патріотичних почуттів – як утвердити 

гідність особистості – для підтвердження звертаюся до геніїв поезії: 

Ти знаєш, що ти – людина, 

Ти знаєш про це, чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

На уроках мови та літератури розвиваю особисті якості громадянина України: 

національної самосвідомості, розвиненої духовності, моральної і художньо-естетичної 

культури, а також правової, трудової, екологічної культури. Для цього добираю теми, а 

до них – тексти і речення, а також готую матеріали до вікторин, конкурсів, олімпіад 

тощо. 

Знайомлячись із літературою рідного краю, проводжу уроки-зустрічі, уроки-

творчі портрети. Нещодавно у нас відбулася творча зустріч із письменницею Ольгою 

Миколаївною Полєвіною. Це дало можливість учням краще пізнати літературу рідного 

краю і стати невід’ємною частинкою історії Кіровоградщини. Таким чином учні 

починають відчувати себе творцями історії, а отже й справжніми патріотами своєї 

Батьківщини. 

Виховання національної самосвідомості на уроках мови і літератури сприяє 

збагаченню духовного світогляду учнів, формує усвідомлення особистістю себе як 

часточки українського народу з власною національною гідністю. В наш час виховання 
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справжнього патріота набуває особливо важливого значення. Виховуючи в учнях 

любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу. 

Можливо не всі ліцеїсти пам’ятатимуть тих літературних діячів, яких ми 

вивчаємо, їхні твори, але  паростки патріотизму, які я намагаюсь закласти у їхні душі, 

проростуть глибокою відданістю і вірністю своєму народу, сприятимуть усвідомленню 

себе справжнім громадянином України. 

На мою думку, успіх національного виховання значною мірою залежить і від 

національної та міжнаціональної культури батьків та педагогів. Спрямованість 

патріотичного виховання на загальний особистісний розвиток учня, його неперервність 

у педагогічному процесі, багатоманітність напрямів і методів вимагає 

високопрофесійної та моральної культури викладача, гуманістичної спрямованості його 

педагогічної діяльності, вміння розуміти учня і діяти спільно з ним. Результатом такої 

роботи може стати вищий рівень виховання національної самосвідомості, здатність 

учнів до морального самовдосконалення.                                                                                           
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 Блідар І.М., державний навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                        

методист 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРОСВІТИ 

 

 Завдання сучасної системи навчання і виховання випливають зі стану 

суспільства і полягають: у реальному переході до поширення педагогічної творчості та 

індивідуального впливу; у переорієнтації учнівських та вчительських колективів на 

подолання авторитарно-командного стилю щодо ставлення до учнів; у розумінні 

самоцінності учня; поєднанні навчання і виховання на уроках і в позаурочний час;  

висуванні на перший план замість ідейно-політичного виховання - виховання 

морального, заснованого на загальнолюдських цінностях, а також правового, 

економічного, громадянського напрямів виховання, тобто тих, які найповніше 

узгоджуються із проблемами сучасного суспільства. 

 Провідні завдання щодо виховання учнів визначені Національною 

доктриною розвитку освіти України у XXI ст.   До них належать: 
о формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання 

працювати задля держави, готовності її захищати;  

о забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, 

культури та історії свого народу;  

о формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;  

о виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору наукової 

світоглядницької позиції;  

о формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;  

о прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та 

інших народів;  

о забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення 

їхнього здоров'я;  

о формування екологічної культури людини, гармонії її стосунків із природою;  

о розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді;  

о виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;  

о формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами 

людини та її громадською відповідальністю;  

о формування в дітей і молоді вміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до 

життя в умовах ринкових відносин.                                                                                                  

Сучасна педагогічна наука має всі можливості,   щоб виконати такі завдання:  
о удосконалення змісту освіти його стандартизація;  

о розробка нових засобів навчання, навчального обладнання;  

о підготовка підручників відповідно до нового змісту освіти;  

о комп'ютеризація вчительської та учнівської праці;  

о розробка нових і модернізованих форм і методів навчання;  

о виявлення шляхів посилення виховної ролі уроків;  

о удосконалення змісту і методики виховання;  
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о удосконалення політехнічної підготовки учнів, їх професійної орієнтації і підготовки                   

до праці;  

о розробка шляхів демократизації та гуманізації життя і діяльності школи;  

о переведення школи у режим розвитку, особистісно-орієнтованого навчання і 

виховання; 

о досягнення наукового рівня у діяльності вчителів керівників школи та освіти в 

цілому.  

 Г. Сковорода (1722—1794) — видатний український освітянин, філософ і 

педагог, доклав багато сил щодо демократизації освіти і виховання. Він народився в 

сім'ї малоземельного козака, учився в Києво-Могилянській академії, був домашнім 

учителем, викладав у Харківському колегіумі. Після звільнення за "вільнодумство" з 

Переяславського училища (колегії) він упродовж 25 років мандрував по Слобожанщині 

(східній Україні), проповідуючи свої філософські погляди серед народу. Спілкуючись 

із селянами і козаками, Г. С. Сковорода нагромаджував життєвий досвід, відображав у 

своїх творах демократичні ідеї. Здебільшого він виступав проти антинаціонального 

впливу на козацьку і поміщицьку старшину. "Своє виховання зберігається у природі 

кожного народу, як вогонь і світло невидимо зберігається у кремні. Притули ж губку 

або трут, не пошкодуй же руки: вдар кресалом — і викресиш вогонь у себе дома, не 

ходитимеш по сусідах — "позич, мовляв, мені вогню", — писав він. У притчі "Вдячний 

Еродій" Г. Сковорода висміює намагання українського дворянства бездумно 

наслідувати німців та французів, порівнюючи їхніх дітей із мавпами, які вчаться 

французької, щоб співати, танцювати, маніритися аби потрапити до двору 

марокканського правителя. 

Г.Сковорода обстоював ідеї трудового виховання, розумового і всебічного розвитку 

дітей незалежно від їхнього становища і заслуг батьків. Педагогічні погляди Г. С. 

Сковороди зросли на традиціях національної етнопедагогіки. У дусі народної мудрості 

він пропонує виховувати в дітей помірність бажань, повагу і любов до батьків, зважати 

на природу, нахили, інтереси дітей, їх обдарування. На його думку, мета виховання.— 

підготовка вільної людини, гармонійно розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, 

людини, здатної жити і боротися. Провідне місце у всебічному розвитку відводив 

розумовій освіті та формуванню моральних якостей. Він обстоював рідну мову в 

школах, вирішальну роль у вихованні відводив учителям, для яких розробив низку 

дидактичних і методичних положень. Подвиг Г. Сковороди полягає в тому, що він 

пропустив через свій розум і серце, як через призму, величезні здобутки національної 

народно-педагогічної скарбниці, сприйняв, осмислив, оцінив і відобразив її в тому 

вигляді у своїх літературних і педагогічних творах, у якому її могли розуміти більшість 

висококультурних, малописьменних і зовсім неосвічених верств тодішньої української 

нації. 

Г. Сковорода є втіленням моральної сили, потрібної для відродження України. 

Т. Г. Шевченко (1814—1861) — великий син українського народу. Вважав, що 

педагогіка повинна бути демократизованою. У своїх творах він мріяв про таку народну 

школу, яка б давала учням досить глибокі знання. Повернувшись із заслання, він 

виношував плани створення доступних підручників для учнів з арифметики, історії та 

географії України. Тарас Шевченко сам написав "Букварь южнорусский" (1861). У 

різних формах він висловлював протест проти каральних методів виховання. Так, у 

повісті "Княжна" змальовує образ учителя-дяка Снегіря, який, шмагаючи дітей різками, 

вимагав люто, щоб вони читали виразно п'яту заповідь. Т. Г. Шевченко своєю 

багатогранною творчістю славить сяйво знань, схиляється перед людською 

вихованістю і інтелектом, кланяється чемності, повазі до літніх людей, тужить і плаче 

над знедоленими дітьми, сирітками. Пророк і Будитель Т. Г. Шевченко своїми творами 

стояв на сторожі людської душі, її високого. рівня духовності. Більшість його творів є 

педагогічними настановами, педагогічною мудрістю. 
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Не дуріте самі себе,  

Думайте, читайте, 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь. 

("І мертвим, і живим"...) 

Так міг сказати лише мудрий педагог, хто чітко бачить і глибоко розуміє 

психологічні процеси в сім'ї, у навчальному закладі, у суспільному житті. 

М. П. Драгоманов (1841—1895) — відомий діяч культури, який уболівав за 

Україну, освіту, співчував долі вчителів (нарис "Два учителі"). Він був наставником І. 

Франка, В. Стефаника, О. Пчілки, Лесі Українки. Широка культурна діяльність цього 

вченого уславила його ім'я. У 1991 р. воно було присвоєно Київському педінституту 

(нині університет). 

Учений — просвітитель обстоював освіту не вузько національну, а як таку, що 

вбирає в себе кращі здобутки світової культури. Після Валуєвського циркуляра в 1876 

р. царем був підписаний Ємський указ, за яким категорично заборонялося викладання 

українською мовою, не дозволялося друкування українських книг тощо. Драгоманов 

обстоював введення української мови в народних школах, бо "мова, що відбиває життя 

та побут народів, сама по собі слугує засобом освіти". Він вважав, що обмеження рідної 

мови веде до непоправних явищ — винародовлення, морального та інтелектуального 

занепаду нації. 

О. В.Духнович (1803—1865) — помітна постать у Закарпатті (тоді це була Австро-

Угорщина), в історії української освіти. Він створював підручники для народних шкіл, 

брав участь у широкій освіті, культурно-освітній діяльності. Його книги "Книжиця 

читальная для начинающих" (1847), "Краткий землепис для молодых русинов" (1851), 

"Сокращенная граматика письменного русского языка" (1853), "Народная педагогия" 

(1857) допомогли відкрити в Закарпатті понад 70 початкових шкіл. Обстоював ідею 

народності виховання. Важливою ознакою народності вважав мову, виступав за те, щоб 

у школах Закарпаття викладання велося рідною мовою, щоб там було створено систему 

виховання відповідно до історичних і національних традицій народу. Мета виховання, 

на його думку, — формування громадянина і патріота. Для цього слід розвивати 

задатки, закладені в людині природою, і відповідно до них розвивати її розумово, 

морально й фізично. О.Духнович наголошує на вихованні молодого покоління в дусі 

працьовитості, бо людина, вихована поза працею, є тягарем для суспільства. 

Леся Українка (1871—1913) — видатна українська поетеса, громадський діяч. 

Народилася в місті Новоград-Волинський, у сім'ї інтелігентів. Одержала прекрасне 

сімейне виховання; володіла 10 мовами, добре знала історію, світову літературу, 

вивчила філософію. З раннього дитинства цікавилася питаннями освіти й культури. У 

19 років написала підручник для своїх сестер "Древня історія східних народів". Писала 

про роль учителя, мету сімейного виховання вбачала у вихованні громадян. У працях 

"Жалость", "Над морем", в оповіданні "Дружба" Л.Українка описувала працю бідняків, 

показала, що в сім'ї бідних виростають чесні, працелюбні люди. Вона виступала за 

освіту дорослих, колективні читання для народу, складала каталоги популярних 

брошур для навчання дорослих. 

Учителем школа стоїть. 

І. Я. Франко (1856—1916) — український письменник, учений, громадський діяч. 

У1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, учився у Львівському, а пізніше в 

Чернівецькому університетах. У 1893 р. захистив докторську дисертацію у Віденському 

університеті. Педагогічні погляди І. Франка формувалися під впливом російської 

прогресивної педагогіки (О. Герцена, М. Чернишевського, М.Добролюбова, 

Д.Писарева). Він переклав на українську мову "Що робити" М. Чернишевського, 

написав передмову до статті М.Добролюбова "Про значення авторитету у вихованні", 

виданої у Львові окремою брошуркою. Йому належать художні, публіцистичні твори 
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педагогічного спрямування ("Учитель", "Борис Граб", "Отець-гуморист", "Олівець", 

"Красне писання", "До світла", "Чого хоче галицьке робоче товариство" та ін.). 

І. Франко боровся проти реакційної політики Австро-угорської монархії в галузі 

освіти. Критикуючи антинародну систему освіти, Франко вимагав докорінної зміни як 

шкільної системи, так і змісту освіти. Він проголошував право всіх трудящих на 

безкоштовну освіту дітей рідною мовою, вимагав відокремлення школи від церкви, 

передачі шкільної справи громадським організаціям, зближення школи з життям, 

виступав за демократизацію школи та її відповідність до інтересів трудящих. Франко 

боровся за поліпшення правового і матеріального стану вчителів. Багато уваги І.Франко 

надавав сімейному вихованню і особливо підкреслював роль матері у вихованні дітей 

("Жінка-мати"). Поет, прозаїк, драматург, перекладач і літературний критик, педагог, 

історик, теоретик літератури, театру й мистецтва, публіцист, філософ, культуролог, 

українознавець, фольклорист, політолог, мово знавець, етнограф і економіст — такий 

широкий і розмаїтий діапазон злетів геніальної творчості Івана Франка, яка 

відзначається своєю оригінальністю, новизною, глибиною думки, що назавжди увійшла 

у світову класику і є нашою національною гордістю. 

У спадщині українського національного генія понад сто наукових і публіцистичних 

праць та художніх творів, присвячених темам виховання дітей і молоді. "Учителем 

школа стоїть; коли учитель не потрібний, не приготовлений, не сумлінний, то й школа 

ні до чого", — ці слова І.Франка, сказані у 1892 р. на вічі Снятинськім, стали 

крилатими. 

У вселюдськім житті тільки той народ бере 

перемогу, який має найкращу школу. 

С. Русова (1856—1940) — видатний педагог, громадський і державний діяч. 

Психолого-педагогічні ідеї С. Русової лежать в основі роботи нових типів шкіл і 

дошкільних закладів. У Києві в 1993 р. створено освітньо-виховний центр Софії 

Русової, який надає допомогу педагогам. До 140-річчя з дня народження С. Русової у 

Львові вийшла друком книжка "Теорія і практика дошкільного виховання", у Києві — 

"Вибрані педагогічні твори", "Мої спомини". 

С. Русова народилася 1856 року на Чернігівщині, першу освіту європейського рівня 

одержала в родинному колі, згодом закінчила найкращу жіночу гімназію в Києві 

"Бригантина". У 1871 р. у Києві відкрила перший дитячий садок в Україні. Працювала в 

недільних школах, організовувала дитячі садки та притулки. У 1919 р. в уряді УНР С. 

Русова очолювала два департаменти — дошкільного виховання і позашкільної роботи, 

друкувалася в журналах із питань національної освіти різних народів. Національну 

освіту вважала головною умовою становлення та розвитку і нації, і державності. На 

початку 20-х років С. Русова у віці 60 років змушена була емігрувати. Працювала в 

Празі у Вищому Українському педінституті ім. М. Драгоманова. Основні засади 

педагогічної діяльності С. Русової такі: 

о ідея державотворчого значення школи й освіти. "Велике слово — школа! Се скарб 

найкращий кожного народу, се ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, се шлях 

до волі, до науки, до добробуту. У вселюдськім житті тільки той народ бере перемогу, 

який має найкращу школу" ("Нова школа", 1917); 

о освіта й виховання повинні будуватися на підставі положень педагогіки і 

психології про закономірності та умови розвитку сучасної дитини, про найбільш 

доцільні для певного віку методи навчання; 

о найоптимальнішою є початкова школа з першого по п'ятий клас; 

о сучасний учитель повинен мати високий рівень наукової компетентності і 

практичної педагогічної майстерності. 

"Якщо ми потребуємо демократії, то мусимо для неї виховувати молодь для того, 

щоб ця молодь могла утворити новий, кращий гуманний світ... Гаслом нової школи є 

саморозвиток і соціальна служба — служба родині, громаді, державі, нації, людству", 



44 
 

— писала С. Русова в 1918 р. в праці "Дещо з філософії виховання". Ці ідеї мають 

абсолютне сучасне звучання, як і думки С. Русової щодо змісту освіти. 

Найдоцільнішими предметами для малечі вона вважала мистецтво і 

природознавство, які мають найкращі можливості для морального й естетичного 

впливу. 

Відомо, що С. Русова особливої уваги надавала громадському авторитету вчителя, 

вихователя, його загальнокультурній, психологічній і фаховій майстерності. 

Ким тільки не доводилося працювати Русовій: вихователем дитячого садка, 

учителем школи, викладачем і професором на Вищих жіночих курсах, у 

Фребелівському педінституті в Києві, Кам'янець-Подільському університеті (лектором 

педагогіки), професором педагогіки Українського педагогічного інституту ім. М. 

Драгоманову Празі; була членом Української Центральної Ради, головою департаменту 

дошкільної і позашкільної освіти в уряді УНР, фундатором жіночого руху в Україні, 

співробітником багатьох журналів, співзасновником української педагогічної академії 

тощо. Але проблеми виховання й освіти української молоді у неї завжди були на 

першому плані. 

Сьогодні освіта порушує і розв'язує ці ж питання. Отже, концепції Софії Федорівни 

Русової не втратили й сьогодні своєї актуальності. Немало освітян-ентузіастів 

створюють дошкільні заклади, школи, ліцеї, дитячі центри, працюють за ідеями С. 

Русової, використовуючи її педагогічну спадщину. 

Плекаючи свої кращі національні традиції, 

борючись за свою самостійну державу, віримо, 

що ця боротьба закінчиться перемогою Правди і Добра. 

Г.Ващенко (23.04.1878—2.05.1967). Професор Г. Ващенко — видатний український 

учений, педагог і психолог — уродженець Полтавщини (с. Богданівка). Помер у 

Мюнхені (Німеччина). У Москві закінчив богословські студії, на священика не 

висвячувався, бо був розчарований поведінкою духовних осіб і професорів та 

студентів, далекою від християнських норм. Він повернувся в Україну, і тут 

учителював, вивчав педагогіку і психологію (зокрема Петра Лесгафта). Працював у 

різних гімназіях в Україні, у Грузії, досвід використав в організації освіти в Україні (у 

1917—20 рр.), організував учительські курси, школи. Швидко став доцентом 

Українського Полтавського Університету (1918). У 1927 р. став професором і 

керівником кафедри педагогіки, написав "Загальні методи навчання", видав у 1928 р., 

як підручник для педінститутів в УкраїніПід час Другої світової війни повертається в 

Україну, потім з родиною виїхав до Мюнхена, де очолив кафедру педагогіки в 

Українському Вільному Університеті, а також став ректором Української богословської 

Академії в Мюнхені. 22 роки провів у еміграції. Найбільше працював у справі 

національного виховання української молоді в умовах діаспори. Написав праці 

"Виховання волі і характеру", "Основи естетичного виховання", "Виховання любові до 

Батьківщини", "Виховна роль мистецтва", "Система освіти в самостійній Україні", 

"Система навчання", "Організаційні форми навчання". 

Професор Г. Г. Ващенко в основу виховного ідеалу поклав загальнолюдські та 

національні цінності, моральні закони творення добра і боротьби зі злом, за побудову 

справедливого ладу, виплеканого на любові і красі. Зведений ним виховний ідеал 

українця — служіння Богові і своїй нації — є традиційним у житті і побуті 

українського народу. А такі риси українського народу як працелюбність, правдивість, 

жертовна любов до України, людяність, щиросердність і гостинність, вірність і 

відданість, оптимістичність, любов до краси і мистецької творчості, до музики, співу, 

танців, вірність у коханні, статева стриманість і здоровий сімейний побут є основою 

української ментальності. Славнозвісний підручник "Виховний ідеал" Г.Ващенко 

завершує словами: "Українська молодь мусить не тільки плекати загальнолюдські 

ідеали, а й активно боротися за них". 
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Українське педагогічне товариство нині носить ім'я Г. Ващенка. 

Маючи неабиякі здібності, Б.Грінченко самостійно досяг такого рівня освіченості, 

здобув такий науковий авторитет, що російська імператорська Академія наук надсилала 

йому на рецензії праці своїх академіків з етнографії, фольклору, лексики. 

Б. Д. Грінченко (1863—1910). Сучасники знали його як людину багатогранних 

обдарувань, ученого, історика, письменника, перекладача, мовознавця, лексикографа, 

соціолога, етнографа, прогресивного громадського діяча України. Народився вчений на 

Харківщині. Цікаве його родовідне дерево. Дідусь — сотник Сумського полку—був 

родичем художника І. Айвазовського, бабуся — двоюрідною сестрою письменника 

Г.Квітки-Основ'яненка. Батьки Б.Грінченка — вихідці з дворян, удома була велика 

бібліотека. Через усе життя проніс Борис Грінченко любов до книг, які дали йому 

енциклопедичні знання, високу освіченість. Харківська реальна школа була єдиним 

офіційним навчальним закладом, у якому він учився, але не закінчив. У 1881 р. 

І.Франко в журналі "Світ" уперше опублікував п'ять віршів Б.Грінченка, який у тому ж 

році екстерном склав іспити на народного вчителя, бо саме тут вважав найбільш 

потрібною і корисною свою працю. У 80-ті роки він пише вірші, укладає дитячу 

читанку "Од снігу до снігу", перекладає працю англійського педагога й філософа Г. 

Спенсера "Виховання розумове, моральне й фізичне", знайомиться з досягненнями 

світової педагогічної думки. До 1893 р. Борис Дмитрович нелегально навчав своїх учнів 

української грамоти (хоча влада це категорично забороняла), для цього він самотужки 

склав, написав друкованими літерами й розмалював буквар. Свої педагогічні ідеї він 

викладав у численних теоретичних працях: "Яка тепер народна школа на Україні", 

"Народні вчителі і українська школа", "Якої нам треба школи" та ін. Переїхавши до 

Чернігова, Б. Грінченко розгорнув видавничу діяльність — випустив 45 книг для 

народу, а з 1902 р. оселився в Києві, повністю долучився до письменницької, 

редакційної та видавничої діяльності. Написав підручники: "Буквар" для 

першокласників, "Рідне слово" — 

українську читанку. У 1907—1909 рр. він узявся за впорядкування чотиритомного 

"Словника української мови" — це найповніше зібрання української лексики XX ст., 

його реєстр нараховує близько 70 тисяч слів літературної мови, фольклору, діалектів. 

Прожив Б. Грінченко коротке й нелегке життя — усього 47 років, по-справжньому він 

ще не оцінений. 

Основні положення педагогічної системи Б. Д. Грінченка такі: школа повинна бути 

національною, народною, загальнодоступною, взаємодіяти з соціальним середовищем. 

Навчально-виховний процес повинен бути часткою духовного життя суспільства, 

базуватися на принципах природовідповідності, демократизму, гуманізму, 

історичності, наочності, систематизації знань. Навчання повинно проводитися 

українською мовою. Учитель повинен бути якісно новим, обізнаним із педагогічною та 

художньою літературою. Головні завдання школи: формувати розвинену людину, яка 

спроможна засвоїти світоглядні, морально-етичні, естетичні, психолого-етнографічні 

особливості певної нації. Він не вважав, що головним завданням школи є наповнення 

учнівських голів певною сумою знань. Уся суть народної школи полягає, на думку 

педагога, у тім, щоб виховати розум дитини, розвинути, зміцнити його, зробити дитину 

придатною для подальшої діяльності. Він у своїй практиці відкидав зазубрювання, 

неусвідомлене запам'ятовування, протиставляв їм образне абстрактне мислення, 

залучав учнів до самостійного читання, написання рецензій на прочитані книги, 

обговорення прочитаного, вважав, що книги повинні нести ідеали гуманізму, добра, 

правди і краси. 

Педагогічна творчість апостолів українського просвітництва М. Драгоманова, Б. 

Грінченка, Г. Франка, С. Русової, Г. Ващенка є золотим фондом вітчизняного 

шкільництва та педагогіки, основою розбудови національної школи і педагогіки 

суверенної України. 
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Калужська В.О., ДНЗ «Кіровоградський професійний  

                                                             ліцей сфери послуг», викладач професійно-

теоретичної підготовки з професії «Кухар» 
 

 «ВЧИТИСЯ ПЕРЕМОЖНО!» - ОСЬ ДЕВІЗ ПЕДАГОГА-НОВАТОРА ВІКТОРА 

ФЕДОРОВИЧА ШАТАЛОВА 

 

Успіх у навчанні він вважає важливим дидактичним принципом. 

Підкреслимо, що В.Ф. Шаталов на перше місце в процесі навчання ставить виховну 

задачу, а також формування в учнів суспільно цінних мотивів навчання, 

допитливості, пізнавальних інтересів і потреб, почуття обов'язку та відповідальності 

за результати навчання.  

У досвіді В.Ф. Шаталова з навчальної роботи можна виділити ряд особливостей. 

Строго певна організація навчального процесу, яку можна назвати алгоритмом 

навчальної діяльності. Академік В.В. Давидов оцінив її як «можливість досить 

жорсткого і поетапного управління пізнавальною діяльністю самих учнів» 

1. Кожній темі навчального предмета В.Ф. Шаталов привласнював номер, який знали 

всі учні. Порядок вивчення кожної теми, тобто поетапного управління був завжди 

один і той же, зберігалася сувора послідовність етапів вивчення нової теми (це, по суті, 

і є алгоритм): 

1) розгорнуте пояснення вчителя; 

2) стислий виклад навчального матеріалу по опорним плакатам; 

3) вивчення листів з опорними сигналами (зменшені копії опорних листів і плакатів); 

4) робота з підручником і листом опорних сигналів у домашніх умовах; 

5) письмове відтворення опорних сигналів на наступному уроці; 

6) відповідь біля дошки або прослуховування усних відповідей товаришів. 

За В.Ф. Шаталова спочатку вивчається теоретичний матеріал, а потім вже 

практичний. Він прийшов досвідченим шляхом до тієї ж думки, що і В.В. Давидов 

експериментально - в теорії розвиваючого навчання 

Я хочу зупинитися саме стислому викладі навчального матеріалу по опорним плакатам, 

таблицям і схемах, які я застосовую на уроках теоретичного матеріалу з предметів 

професійно – теоретичної підготовки. 

 Після викладу нового матеріалу у вигляді розповіді, бесіди з використанням 

презентацій, відеороликів.  Я уже більш в стислій формі повторюю матеріал 

використовуючи опорні плакати.  

Наприклад після розповіді про воду, її властивості, вміст в харчових продуктах та 

інше. Я закріпляю матеріал показом опорного плакату, і розповіді по ньому. До 

наступного уроку цей плакат знаходиться в класі, щоб учні на нього звертали увагу. 

Але особливе ускладнення вивчення нового матеріалу у учнів визиває предмет 

«Устаткування підприємств харчування»,  

Тому при викладенні нового матеріалу я  придержуюся певної послідовності: 

- Спочатку я розповідаю користуючись підготовленою презентацією,  

про призначення устаткування, його будову, принцип дії; 

- На плакаті показую і розповідаю будову машини; 

- Переглядаючи відеоролик вивчаємо її принцип дії ; 
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На четвертому етапі учні працюють з робочим зошитом, в якому зменшені копії 

опорних листів і плакатів, а також завдання для самостійної роботи з підручником на 

уроці та дома . 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ АНДРОГОГІКИ В СИСТЕМУ РОБОТИ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

У доповіді представлено основні положення андрагогіки як науки про навчання й 

освіту дорослих та впровадження досягнень даної науки в систему роботи закладів 

професійно-технічної освіти, а саме в систему роботи педагогічного колективу ДНЗ 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг». 

Ключові слова: неперервна  освіта, педагогіка дорослих, освіта дорослих, 

андрагогіка 

The basic notions of andragogics as the science about teaching and educating adults and 

implementation of achievemewts of the science are given into the working system of 

vocational education are presented in the report. 

Keywords: adult education, continuing education, adult pedagogy, androgogy 

Вступ. Донедавна освіту дорослих ототожнювали з післядипломною освітою, 

неперервною освітою. Значно пізніше, у 50 – 60-х роках ХХ століття в країнах Західної 

Європи почала створюватися наука, яка займається освітою дорослих – андрагогіка. В 

Україні вона перебуває на стадії становлення, тому наукових досліджень в цій галузі 

обмаль. Становлення андрагогіки як самостійної галузі наукового значення пов’язане з 

науково – технічною революцією  середини ХХ століття та новими вимогами до 

робітника, прогресом науки, швидким накопиченням нових знань і старінням наявних, 

зміною технологій, сучасною організацією виробництва. Андрагогіка як  наука про 

навчання дорослих людей  зародилася хронологічно раніше, аніж освіта дітей [ 2, с. 13-

14]. Проте історично склалося так, що саме навчанню дітей почали надавати особливої 

ваги. 

  Аналіз наукової літератури  дає підстави стверджувати, що підґрунтя для теорії 

розвитку освіти дорослих заклали наукові праці видатних діячів науки, керівників 

освіти, представників суспільної і педагогічної думки України. Серед них: Х.Д. 

Алчевська,  Г.Г. Ващенко,  Г.Ф. Гринько, Т.Г. Лубенець,  С.О. Сірополко, М.О. 

Скрипник, К.Д. Ушинський, Т.Г.Шевченко, та ін. [1, с.34] . В.О. Сухомлинський 

створив цілісне вчення про вчителя, його невичерпну і багатогранну роботу, про 

всебічне вдосконалення його знань, теоретичної і практичної підготовки.  

   Виклад основного матеріалу. Темою моєї доповіді є “ Впровадження досягнень 

андрагогіки в систему роботи закладів професійно-технічної освіти». 

Сучасне поле досліджень із андрагогіки охоплює: вивчення освітніх потреб 

різноманітних категорій і груп населення з урахуванням віку, статі, соціального 

статусу, рівня професійної підготовки, стану здоров’я; вивчення і моделювання 

напрямків, форм і функцій освітньої діяльності дорослої людини на рівні базової і 

додаткової професійної освіти, самоосвіти, освітнього дозвілля, просвітницької 

діяльності, духовного розвитку; розвитку змістовно-цільового, технологічного, 

кадрового забезпечення системи освіти дорослих [2, с.7]   

    Важливою умовою ефективної організації процесу навчання дорослих є створення 

сприятливої психологічної атмосфери навчання, яка характеризується, перш за все, 

взаємною повагою учасників процесу навчання, доброзичливими відносинами між 

ними, взаємодопомогою та співпрацею.  

    В своїх творах В.О. Сухомлинський  неодноразово наголошував на взаємоповагу, 

доброзичливість  між педагогом та учнем. Доброзичливість треба виховувати, і 
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виховується ця властивість душі тільки тоді, коли вона – взаємна, тобто, коли педагог 

бажає добра учневі, а учень – педагогові.[3. т.2.,с 433] 

   Дорослі можуть навчатися через досвід:  через спостереження і рефлексію; за 

допомогою абстрактної концептуалізації; шляхом активного експериментування. 

Особливостями планування процесу навчання дорослих є те, що воно здійснюється у 

процесі навчання кожного, хто навчається, і за активної участі того, хто навчається. 

Важливим аспектом у системі навчання дорослих є створення умов для реалізації 

процесу навчання.  Зокрема, фізичних, психологічних  і навчально – методичних. 

Створення фізичних умов передбачає наявність приміщень, що відповідають цілям 

навчання і кількості учасників навчального процесу, а також для організації самого 

процесу навчання та відпочинку. Суттєву роль для навчання дорослих відіграють  

науково – методичні матеріали. Їх розробка базується на принципах науковості, 

доступності, системності та послідовності. 

    В.О. Сухомлинський наголошував на необхідності поступового поповнення  

«майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель» [3 

т.2., 424]  .  Важливу роль у цьому відіграє методична робота, яку Василь 

Олександрович вважав «інтелектуальною основою педагогічної майстерності».   

    Основне положення андрагогіки, на відміну від традиційної педагогіки, полягає в 

тому, що провідну роль в процесі навчання грає не педагог, а учень. Функцією 

повчального у цьому випадку є надання допомоги учневі у виявленні, систематизації, 

формалізації особистого досвіду останнього, коректуванні і поповненні його знань. В 

цьому випадку відбувається зміна пріоритетності методів навчання. Андрагогіка 

замість лекційних переважно передбачає практичні заняття, часто експериментального 

характеру, дискусії, ділові ігри, кейси, вирішення конкретних виробничих завдань і 

проблем. Крім того, міняється підхід до отримання теоретичних знань. На перше місце 

виходять дисципліни, що містять інтегрований матеріал по декількох суміжних 

областях знань. 

   Висновки.  Отже, освіту дорослих можна визначити як сферу освітніх послуг для 

осіб, віднесених до дорослих, які навчаються. Саме розвиток цієї сфери освіти привів 

до значних змін сучасної  професійно – технічної освіти, благодійно вплинув на 

розвиток формальної, традиційної освіти і привів до появи нових форм і видів навчання 

людей у різному віці. Розвиток дорослих  поставив перед ученими, які займаються 

проблемами освіти, нові питання й проблеми, змусив переглянути деякі погляди на сам 

процес навчання, освітню справу. 

 

3. Сухомлинський  В.О. Вибрані твори в п’яти томах – Т.2 В.О.Сухомлинський – К: 

Радянська школа, 1976.  -  669  

1. Вовк Л. П. Історія освіти дорослих в Україні: нариси / Л. П. Вовк; Укр. держ. пед. ун-

т ім. М. П. Драгоманова. ― К.: УДПУ, 1994. ― 228 с. 

2. Колесникова И. А. Основы андрагогики: учеб.пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 031000 / [И. А. Колесникова, А. Е. Мерон, Е. П. Тонконогая и 

др.]. ― М. : Академия, 2003. ― 238 с. 
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НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ  

В СУЧАСНІЙ ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ 
 

    Система виховання підростаючого покоління засобами народної педагогіки – це 

створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідеалів, 

традицій, звичаїв, покликаних формулами світогляду свідомість та ціннісні орієнтації 

особистості. 

     Головною метою виховання на сучасному етапі є «набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури міжнаціональних взаємин, формування у підростаючого покоління 

незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української 

держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, екологічної культури». 

   Правильно організований процес виховання засобами народної педагогіки формує 

повноцінну цілісну особистісну індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську, 

національну і особистісну гідність, совість і честь. 

   Народна педагогіка – це галузь педагогічного досвіду народу, яка розкриває його 

погляди на мету, форми, методи і засоби навчання і виховання. Автором народної 

педагогіки є народ. 

   Мета народної педагогіки – збереження духовних надбань рідного народу, виховання 

високо свідомих представників української нації, носіїв і творців національної 

культури. 

   Народна педагогіка має власну мету виховання – підготовка дитини до життя та 

праці, навчання людяності, доброти, милосердя, злагоди, колективізму, гуманності. 

Слово «виховувати» має багато синонімів в народній педагогіці: навчати, колихати, 

бавити, доглядати, годувати.  

   Розумове виховання – найголовніша складова частина української народної 

педагогіки. У народі говорили про переваги мудрої людини та радили спілкуватись із 

розумними людьми (Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти. Нема ума - 

вважай каліка). З поняттям «розум» народ пов’язує такі позитивні риси людини: 

розсудливість, поміркованість, передбачуваність. 

   В українській народній педагогіці поняття «мораль» межує з поняттям «духовність». 

Воно охоплює любов до рідного краю, працелюбність, людяність, миролюбність, 

гостинність, правдивість, дружбу. Велике значення як засіб морального виховання 

відігравали казки. Народ підкреслював важливість здійснення морального виховання з 

найменшого віку дитини. 

  Головне завдання естетичного виховання народна педагогіка вбачала в тому, щоб 

навчити дітей жити за законами краси, навчити помічати прекрасне в оточуючому світі, 

сформувати найпростіші вміння та навички естетичної діяльності.  

  Кмітливий народ дуже давно помітив, що міцне здоров’я впливає на працездатність, 

довголіття, моральні і вольові якості людини.  

  Отже, засоби народної педагогіки здатні охопити всі напрямки життя і діяльності 

підростаючого покоління і створюють родючий грунт для високої результативності та 

досягнення кінцевої мети процесу виховання. 

   Світовий досвід розвитку педагогічної теорії та практики переконливо свідчить, що 

кожен народ має свою власну систему виховання і освіти, яка склалась упродовж 

довгого історичного шляху розвитку. 

  Ідея національного виховання простежується у народній педагогіці всюди, зокрема цій 

меті покладено виховання підростаючого покоління на народних прислів’ях: 

- Любов до Батьківщини: Кожному мила своя сторона; Грудка рідної землі 

дорожча від пуда золота; За рідний край, хоч помирай. 
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- Відношення до праці: Ледар живе, аби землі важче; Хто не працює, той не їсть. 

- Шанування батьків: Батька покинеш, то й сам загинеш; Шануй батька й неньку – 

буде тобі скрізь гладенько. 

- Ставлення до природи: Сади густо – не буде пусто; Землю поважай – вона дасть 

врожай. 

- Почуття честі: Краще вмерти стоячи, ніж жити повзаючи. 

- Гуманістичні риси: Краще не обіцяти, як слова не здержати; Правда очі коле. 

   Система виховання в сучасних закладах освіти, яка базується на засобах народної 

педагогіки, зосереджує в собі родинні цінності, ідеї, погляди, переконання, традиції, 

звичаї. Ця система виховання залежить не від партії чи від громадсько – патріотичних 

організацій, а ґрунтується на засадах родинного виховання, народної педагогіки, науково 

– педагогічної думки, що ввібрала в себе надбання національної виховної мудрості, 

досягнення світової культури. 

Якщо процес виховання здійснюється спираючи на засоби народної педагогіки, то це 

значно спростить досягнення його кінцевої мети і здійснення завдань, серед яких є: 

- Засвоєння учнями рідної мови, яка найефективніше формує їхню ментальність. 

- Родовідне виховання, яке передбачає в умовах вивчення свого роду 

продовження його справ, реалізації мрій і надій, створення впевненості в своїх 

силах і можливостях. 

- Глибоке знання учнями історії України дає можливість засвоювати 

першоджерела, витоки духовності рідного та інших народів, які здавна живуть 

на Україні. 

   Процес виховання сучасної молоді засобами народної педагогіки нелегкий і досить 

тривалий. А тому тут все залежить від вчителя, його вміння зацікавити учнів, рівня 

його педагогічної майстерності, системності та систематичності в організації та 

проведенні виховної роботи, вміння залучати батьків учнів до цього процесу, а головне 

вчитель має сам свято вірити в те, що він передає дітям, адже не можна переконати в 

будь - чому когось, не вірячи всім серцем і душею (на даний аспект наголошував   

В. Сухомлинський). 
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 Данеко В.В., ДНЗ «Кіровоградський професійний  

                                                             ліцей сфери послуг», заступник директора з НВР 

«ЦІНА ОЦІНКИ» ЗА МЕТОДОМ  В.М.ШАТАЛОВА 

«Оцінка – це ціна, а відмітка – це мітка. 

Ми працюємо на результат!» 

В.Ф.Шаталов 

На початку 70-х років з'явилися кілька незвичайних і дуже ефективних систем 

навчання дітей, завдяки яким двієчники ставали відмінниками, а хулігани поверталися 

у класи і сідали за підручники. Одна з таких революційних систем навчання отримала 

назву - метод Шаталова.  

Її винахідником став педагог-новатор, народний учитель СРСР Віктор Шаталов, 

який розробив 7 принципів навчання, частину з яких творчо запозичив у Л.В.Занкова: 

1. Навчання на високому рівні складності 

2. Безконфліктність 

3. Швидкий рух вперед 

4. Відкриті перспективи 

5. Занадто багаторазове повторення 

6. Провідна роль теоретичних знань 

7. Гласність 

В одному з інтерв’ю телеканалу «Культура» Учитель пояснив: «Гласність 

навчання полягає в абсолютній неможливості проштовхувати свою дитину за наявності 

великих зв'язків і великих грошей. Кожна оцінка, кожне слово, вимовлене учнем стає 

гласним. Всі знають хто йде до дошки. Учні разом працюють. Тому, тут закрита дорога 

всім перепонам.» 

 «Рецепт успіху учня простий, - наголошує Шаталов: потрібно вірити в дитину і 

при найменшій можливості давати йому висловитися, щоб над ним не висів страх 

оцінки, страх відчуження і осуду. А по-друге, вчителю потрібно дуже чітко все 

пояснювати.» 

Багато вчителів зараз не тільки не повторюють пройденого, але й не 

вкладаються у відведені програмою рамки часу, щоб хоч абияк пробігти ключові теми. 

Чи ще гірше - не пояснюють дітям. А навіщо напружуватися, легше положити книжки і 

дати тему на самостійне опрацювання. А самому відпочити… 

Така поведінка вчителя не притаманна методу педагога-новатора. 

Як говорить російське прислів’я: «Повторение – мать учения». Ось запорука 

успіху за методом народного вчителя. 

В.Ф. Шаталов використовує багато прийомів колективної пізнавальної 

діяльності:  взаємну консультацію учнів, взаємоперевірку знань, звернення до 

допомоги старшокласників у роботі з молодшими. На заняттях використовуються 

також прийоми гри. У вченні школярів немає примусу, немає і страху через "двійки" 

мати неприємності з батьками або вчителями. Відмітку при бажанні завжди можна 

виправити і підвищити. Перездати всю тему (обов’язково всю). Тільки в позаурочний 

час. 

Для ефективного контролю успішності учнів важливо не тільки виявити те, що 

вони знають і вміють, а й об'єктивно оцінити їхні знання та вміння. Підсумком 



52 
 

контролю має бути оцінювання, яке передбачає зіставлення того, що учні засвоюють, з 

тим, що вони повинні засвоїти відповідно до вимог навчальної програми. 

Основними компонентами оцінювання є встановлення фактичного рівня знань, 

умінь і навичок; їх компетентності, відповідно до освітньо-кваліфікаційної 

характеристики; оформлення результату навчальної діяльності учнів у вигляді оцінки-

балів. 

Оцінка - кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Вона опосередковано характеризує розвиток учня, його здібності, 

ставлення до навчання і може бути виражена у формі якісної словесної характеристики 

("правильно", "неправильно", "погано", "добре", "досконало" та ін.), числового балу 

(12-бальна система). 

Оцінка є важливим засобом стимулювання учнів до навчання тоді, коли вона 

сприймається як нагорода за наполегливу та сумлінну працю; може впливати на учнів і 

негативно, якщо неправильно вмотивована, супроводжується образливими 

зауваженнями, байдужістю вчителя до учня, до результатів його роботи. 

Єдині вимоги до оцінювання знань, умінь та навичок формулюються у вигляді 

критеріїв і норм. Критерій - міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Відповідно до критеріїв визначають 

норми оцінок - конкретні вимоги, які регулюють виставлення оцінок-балів з 

навчального предмета за усну відповідь чи письмову роботу. Наприклад, якщо 

основним критерієм оцінки письмової роботи є точність виконання, яка 

характеризується кількістю помилок, то норма для оцінки 10 балів - повна відсутність 

помилок. Норми відображають найтиповіші випадки і ситуації під час перевірки й 

оцінювання знань. Вони визначені у навчальних програмах з усіх предметів. 

Основними критеріями оцінювання знань є: 

1) глибина - кількість усвідомлених учнем істотних зв'язків і відношень у знаннях; 

2) повнота - кількість усіх елементів знання про вивчений об'єкт; 

3) міцність - збереження в пам'яті вивченого матеріалу, безпомилковість його 

відтворення; 

4) оперативність - уміння учня використовувати знання у стандартних однотипних 

умовах; 

5) якість - критерій, що охоплює повноту, міцність, глибину, оперативність знань 

тощо; 

6) гнучкість - уміння учня використовувати знання у змінних, варіативних умовах; 

7) систематичність - засвоєння навчального матеріалу в його логічній послідовності 

та наступності. 

За цими критеріями визначають рівні знань учнів:  

 рецептивно-репродуктивний (знання сприйняті, зафіксовані в пам'яті і можуть 

бути відтворені), що відповідає початковому рівню навчальних досягнень учнів;  

 репродуктивний (знання допомагають розв'язувати найпростіші завдання за 
зразком, відтворювати основний зміст навчального матеріалу) відповідає 

середньому рівню навчальних досягнень учнів; 

 реконструктивний (знання застосовуються в стандартних або варіативних 
умовах), відповідає достатньому рівню;  

 творчий (знання продуктивно застосовуються в змінених, нестандартних 
ситуаціях),  - високому. 

Контроль за навчальною діяльністю здійснюється різними методами і в різних 

формах. Їх використання спрямоване на виявлення й оцінювання знань, а також 

фіксацію результатів навчання. У педагогічній практиці застосовують такі методи 

контролю: спостереження за різними видами діяльності учнів;  усне опитування; 

письмову перевірку (контрольна робота, твір, письмове домашнє завдання та ін.); 
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графічну перевірку; перевірку практикою (лабораторні та практичні роботи); тести 

успішності; самоконтроль.  

Видатний педагог на запитання журналіста щодо школи Шаталова, як інституту, 

який виховує учня, наводить наступний приклад: «Уявіть собі. Фізика 8 клас. 2 уроки 

на тиждень. Учитель може опитати кожного учня за чверть 2-3 рази. І ось він викликає 

усно – оцінка «2», ще раз – «2» , викликає іще раз усно – «2». Контрольна робота – «2». 

У цій же чверті 8 лабораторних робіт. І за кожну лабораторну роботу вчитель виставляє 

оцінку. А лабораторні виконуються:  хтось поруч – переписав і все. А найкраще – у 

відмінника… Він не вміє ні розв’язувати, ні відповідати, а за лабораторну роботу йому 

виставляють високу оцінку. Ми за лабораторні роботи оцінок не ставимо. Ми ставимо 

відмітку у відомість: «виконано». А оцінка виставляється тільки за те, що він розв'язав 

або відповів, доповів при всіх. От за лабораторну - тільки фіксація про виконання. 

Освіта без виховання - це меч в руках божевільного. І, в цьому відношенні давайте 

зрозуміємо як ми розбещуємо дітей у виховному плані.» 

 В своїй роботі я теж помітила, що при перевірці лабораторно-практичних робіт 

поганих оцінок не буває. На контрольні питання взагалі надаються колективні 

відповіді. Тому, кожну виконану лабораторно-практичну роботу учні захищають в 

індивідуальному порядку за контрольними питаннями. Позитивно захищена  учнем 

робота  являється  обов'язковою для  тематичного оцінювання. 

У професійному навчанні може бути використаний метод оцінювання 

портфоліо, основною суттю якого є «показати все, на що ти здібний». Педагогічна ідея 

портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні досягнення, 

їх активну участь у накопиченні різних видів робіт, які засвідчують рух в 

індивідуальному розвитку; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі 

самооцінки. 

Учителі-новатори у своїй практиці намагаються вдосконалити методики 

перевірки й оцінювання успішності учнів. Вони використовують листки відкритого 

обліку знань (В. Шаталов), навчання без оцінок (Ш. Амонашвілі), поурочний бал, 

тематичний облік, зошити з друкованою основою, залікові книжки, творчі завдання, 

диференціацію домашніх завдань, контрольні картки, самооцінювання. 

У вищезгаданому інтерв’ю, в процесі диспуту з Шалвою Олександровичем 

Амонашвілі, Віктор Федорович зауважив, що ніяк не може переконати опонента у 

відмінності між оцінкою і відміткою (позначкою). 

На запитання журналіста: «Чи були у Вашій педагогічні практиці випадки, коли 

Ви були змушені працювати з дітьми, які не піддаються вашим методам навчання? Чи 

це неможливо?» він  надав вичерпну відповідь. «Дітей, що не піддаються не буває, 

сказав Віктор Федорович. -  Ну, уявіть собі клас, в якому на стіні висить відомість. 35 

учнів і у кожного 40 клітинок, а над клітинками теми вивчених уроків. І на всіх 

клітинках стоять оцінки. Ми на кожному уроці опитуємо учня. 1400 оцінок і всі 

п'ятірки. Проблема оцінки знімається, хоча я завжди кажу «відмітка» і «оцінка». Оцінка 

- це ціна, а відмітка - це мітка, хрестик наприклад ... Ми більшу частину працюємо на 

відмітках, а оцінки - другорядні.» 

У своїй книзі «Експеримент продовжується» видатний педагог розповідає про 

«Ціну оцінки». 

«Вчера была контрольная работа (самостоятельная, сочинение, диктант, 

изложение…). К следующему уроку, даже если он по расписанию сегодня, все работы 

должны бать проверены и оценены. Сколько времени   необходимо для этого затратить 

учителю, когда он в этот день ляжет спать – не играет никакой роли. Контрольная – 

событие огромного педагогического значения. Она не оставляет равнодушным ни 

одного ученика в классе. Споры на переменах. Восторги, разочарования, надежды – все 

это в ожиданиях, все нацелено на следующий урок. Детям нет дела до того, трудно ли 

учителю проверить 120 тетрадей. И это не разновидность детского эгоизма, а вера в 
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учителя, в то, что он понимает их состояние. Можно ли разочаровать их? Поэтому, 

планируя контрольные, необходимо обязательно предусмотреть возможность проверки 

тетрадей к следующему уроку, не намечать на эти дни никаких иных дел. Отложить 

контрольную работу на 1-2 дня можно. Отложить оперативную проверку тетрадей – ни 

в коем случае. Для того чтобы глубоко прочувствовать это, достаточно хотя бы 

однажды увидеть реакцию класса в тот момент, корда учитель приходит на урок без 

стопки тетрадей с контрольными прошлого урока, когда кто-то, еще на что-то надеясь, 

спросит: «А вы наши контрольные проверили?»»  

У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, вчителю важливо виявляти 

доброзичливість, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, тобто 

порівнювати виявлені досягнення учня не тільки з нормою, а з його попередніми 

невдачами чи успіхами. Проявляти чуття милосердя. 

Важких дітей не буває. Бувають батьки і педагоги які не вміють або не хочуть 

зрозуміти маленької людини. По суті винахід нових нестандартних підходів до 

навчання - це пошуки ключа до душі дитини. І чим більше душевних зусиль у цій справі 

ми докладемо, тим більше шансів, що ключик цей підійде. 

Використана література: 

1. Наказ МОН № 371 від 05.05.2008 року «Про затвердження критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 

2. Шаталов В.Ф. Експеримент продолжается. – Д.: Сталкер, 1998.-400с. 

3. http://www.shatalovschools.ru/ Оцінювання результатів навчально-пізнавальної 
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Матюха Ю.В.,  державний навчальний заклад                                                   

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                             

викладач біології, географії 

РОЗШИРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ЗВЯЗКІВ СІМЇ, ЛІЦЕЮ ТА 

СУСПІЛЬСТВА ЯК ВАГОМІ . ВАЖЛИВІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Розуміння педагогами типу сім’ї, стилів спілкування, помилок, яких допускаються 

батьки у виховному процесі, сприяє поглибленню зв’язків з нею, пошуку можливостей 

щодо корекції сімейного виховання, підвищення педагогічної культури батьків, захисту 

дитини від несприятливого впливу навколишнього середовища. 

Виділяють декілька типів сімей. 

І тип. Благополучні сім’ї. Стосунки між батьками у цих сім’ях будуються на любові і 

повазі один до одного, помітний творчий підхід до сімейного виховання, що спирається 

на розуміння цілей і завдань виховання, віру в сили і можливості дитини, уміння знайти 

до неї правильний підхід. 

ІІ тип. Формально-благополучна сім'я. Для цього типу сім’ї характерна ідейна 

переконаність, відповідальне ставлення до обов’язків, але відсутні повага між членами 

сім’ї, духовна близькість. У батьків складаються нерівні відносини з дітьми, відсутнє 

розуміння цілей і завдань виховання, а вимоги, запропоновані дітям носять стихійний 

характер. У характері дитини при такому типі виховання можуть розвиватися негативні 

риси: неповага до батьків, невиконання їхніх вимог та ін. 

Ш тип. Неблагополучні сім’ї. Для такого типу сім’ї характерною є відсутність 

духовних інтересів, байдуже ставлення до родинних і сімейних обов’язків, відсутність 

трудових традицій. Гостроконфліктний клімат такої сім'ї негативно впливає на 

формування рис характеру дитини (зухвалість, грубість, забіякуватість, не 

підпорядкованість вимогам дорослих і колективу). До неблагополучних сімей 

належать: сім’ї, де батьки – алкоголіки, наркомани – ведуть аморальний спосіб життя; 

сім’ї асоціальні (члени конфліктують з морально-правовими нормами суспільства, 

схильні до правопорушень); сім’ї конфліктні постійні конфлікти між батьками, 

батьками і дітьми, що проявляються у сварках, взаємних образах, грубощах, навіть 

бійках); сім’ї соціального ризику соціально незахищені сім’ї, які потребують соціальної 

допомоги та підтримки – малозабезпечені, багатодітні, з дітьми-інвалідами, батьками-

інвалідами). 

ІУ тип. Неповна сім'я. Такий тип сім’ї виділився в педагогічній літературі в останні 

роки. Це сім'я, у якій немає одного з батьків. Така сім'я може бути благополучною, 

якщо для неї характерна ідейна спрямованість, відповідальне ставлення до виробничих 

і сімейних обов’язків, знання завдань виховання; і неблагополучною, якщо ці умови 

порушуються. 

   Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво ліцею і 

сім’ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. Тісний зв’язок 

ліцею та сім’ї може розвиватися завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до 

виховної роботи. 

Педагогічна освіта батьків: 

   Ліцей має дбати про постійний розвиток педагогічних знань батьків, вдаючись до 

різних методів роботи, найпоширенішими з яких є: 
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- Відвідування батьків удома. Допомагає встановити зв’язок з усією сім’єю, з’ясувати її 

загальну та педагогічну культуру, умови життя учня, його місце в сім'ї і ставлення до 

нього старших, ознайомитися з досвідом батьківського виховання, дати поради і 

домовитися про єдині вимоги до дитини. 

- Запрошення батьків до ліцею. У разі необхідності класний керівник запрошує батьків 

окремих учнів до ліцею на розмову. Під час бесіди з ними потрібно створити 

атмосферу доброзичливості, довір'я. Щоб викликати батьків на відвертість треба 

розмовляти з ними про учня на одинці. 

- Групові батьківські збори. Є важливим колективним видом роботи класного керівника 

з батьками учнів. Такі збори сприяють формуванню громадської думки батьків, 

об’єднанню їх в єдиний колектив. Тематика зборів визначається загальними 

завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи в групі, рівнем загальної 

культури та педагогічного кругозору батьків. 

- Консультації батькам. Передбачають надання конкретних рекомендацій, порад з 

актуальних для батьків питань. 

- Листування. Періодичне надсилання батькам учнів з іншої місцевості листів про 

успіхи учня в навчанні, старанність, уважність та відповідальність за доручення, а 

також можна повідомити про певні його труднощі, попросити про зустріч. 

- Ознайомлення батьків з психолого-педагогічною літературою. Передбачає відбір і 

надання рекомендацій щодо психолого-педагогічної літератури для батьків відповідно 

до проблем, які є в учнів. 

      Батьківський комітет групи створюють з метою демократизації управління 

виховним процесом, налагодження зворотного зв’язку сім’я – ліцей, для поточного 

коригування управлінських рішень, забезпечення педагогічних вимог до учнів, надання 

допомоги сім’ї у вихованні і навчанні дітей. 

   Виконання батьками практичних рекомендацій, прохань сприяє підвищенню 

культури батьків, озброєнню їх педагогічними знаннями і досвідом. Адресовані 

батькам рекомендації, прохання найчастіше стосуються таких аспектів ліцейного 

життя: 

· Проведення безпосередньої роботи з дітьми: індивідуальної та групової; 

· Надання організаційної допомоги класному керівнику; наприклад, сприяння в 

проведенні екскурсій, організація зустрічей з цікавими людьми; 

· Участі у зміцненні матеріальної бази ліцею, вирішенні господарських питань 

(допомога в обладнанні кабінетів, ремонт ліцею тощо). 

Залучення суспільства до виховання дітей 

   Виховання дітей – не тільки особиста справа батьків та навчально-виховна робота 

викладача, в ньому зацікавлене все суспільство. Тому необхідно залучати до виховання 

підростаючого покоління і громадськість. 

   Громадська виховна робота з учнями неминуче розширює коло особистих інтересів 

підлітків. Тому для успішного виховання підростаючого покоління важливо, щоб його 

оточувала атмосфера поваги до моральних норм поведінки, щоб діти бачили нетерпиме 

ставлення до порушників цих норм. Цього досягають за умови, що у виховному процесі 

в ліцеї крім педагогів та батьків беруть участь громадські організації, правоохоронні 

органи та інші державні установи. 

   Навчальний заклад повинен підтримувати тісні зв’язки з підприємствами, які надають 

учням робочі місця для проходження виробничої практики. Підприємства, в свою 

чергу, повинні зацікавити учнів своєю діяльністю, допомогти учням усвідомити 

значущість обраної професії шляхом організації екскурсій на підприємство, проведення 

«Дня відкритих дверей»  тощо. 

   Значну виховну роботу з учнівською молоддю проводить служба у справах дітей. 

Вона спрямовує свою діяльність на профілактику правопорушень неповнолітніх, 

забезпечення нормальних умов їх виховання, охорону їхніх прав. 
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  Проблема взаємозв’язку навчального закладу, сім'ї та громадськості на сьогоднішній 

день є досить актуальною, оскільки саме вони формують і розвивають особистість з 

метою підготовки її до самостійного життя в суспільстві. Таким чином, сім'я, ліцей та 

громадськість повинні співпрацювати як один злагоджений механізм, кожна ланка 

якого у виховному процесі гармонійно доповнює одна одну. 

 

 

 
 

 


