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УДК 371.262(043.3)

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ
СКЛАДОВИХ ІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ)

О. І. Андрійчук,
здобувач Комунального закладу “Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти” 
Житомирської обласної ради, м. Житомир

У статті, на основі аналізу результатів анкетування вчителів, з’ясовано 
методичні особливості оцінювання складових історичної компетентності 
учнів. У процесі дослідження виявлено готовність учителів до оцінювання 
складових історичної компетентності, з’ясовано, у якому класі  та за який 
період упродовж навчального року доречно оцінювати складові історичної 
компетентності. Окрім цього, визначено оптимальну кількість завдань  тесту, 
за допомогою якого вчитель може оцінити рівень сформованості складових 
історичної компетентності на уроці. 

Ключові слова: складові історичної компетентності;  тест; оцінювання.

Постановка проблеми. Традиційно завдання шкільної освіти ви-
значалися набором знань, умінь  та навичок, які має опанувати ви-
пускник. Наразі  такий підхід виявляється недостатнім, адже сус-
пільству потрібні випускники, які в подальшому зможуть логічно 
мислити, бути  творчими,  тобто володіти необхідним об’ємом ком-
петентностей для  того, щоб у подальшому мати змогу розв’язувати 
життєві  та професійні проблеми.

Завданнями успішної освіти (за доповіддю Жака Делора “Освіта: 
прихований скарб”) є:

 – навчитися пізнавати;
 – навчитися виконувати;
 – навчитися жити; 
 – навчитися жити разом [3].

За результатами онлайн-опитування порталу “Освітня політи-
ка”, більшість відвідувачів убачають, що головною метою сучасної 
шкільної освіти має бути культивування здатної до самореалізації 
індивідуальності [4].

Для  того, щоб країна перебувала на шляху випереджувального 
розвитку, суспільство повинно отримувати якісну освіту, яка в сучас-
ному світі набуває особливого значення.
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Останнім часом відбулась орієнтація шкільних програм і педа-
гогічних  технологій на компетентнісний підхід. Водночас засвоєння 
учнями ключових компетентностей враховується при оцінюванні на-
вчальних досягнень учнів.

У Державному стандарті базової  та повної загальної середньої 
освіти зазначено: “Метою освітньої галузі “Суспільствознавство”, 
що складається з історичного  та суспільствознавчого компонентів, 
є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гума-
ністичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином 
України  та успішно самореалізується в сучасному українському 
суспільстві” [2].

Відповідно до Державного стандарту освітня галузь має  такі 
завдання:

 • забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної 
особистості, здатної за допомогою набутих ключових  та галузе-
вих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасно-
му глобалізованому світі  та брати участь у житті демократичної, 
соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчи-
тися упродовж усього життя;

 • розвиток інтелекту дитини, її критичного  та  творчого мислення, 
визначення нею власної ідентичності як особистості, громадяни-
на, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної  та локальної 
спільноти;

 • формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав лю-
дини, гуманістичних  традицій і загальнолюдських цінностей, 
здатності формувати власну етичну позицію  та дотримуватися 
правил соціально відповідальної поведінки [6].
Метою навчання історії, як зазначено в Держстандарті, є “фор-

мування в учнів ідентичності  та почуття особистої гідності в резуль-
таті осмислення соціального  та морального досвіду минулих поко-
лінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного 
процесу” [2].

Посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчаль-
ного матеріалу зумовило переосмислення не лише змісту освіти, а 
й  технологій контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. 
Контрольно-оцінювальна діяльність учителя наразі  трансформуєть-
ся з предметно орієнтованих результатів засвоєння змісту на діяльніс-
но орієнтовані. Це вимагає опрацювання нових методик оцінювання 
освітніх результатів, зокрема запровадження  тестових  технологій 
в оцінюванні навчальних здібностей учнів, сформованості вміння 
вчитися.
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На сучасному етапі ще недостатньо розроблено механізми оці-
нювання рівнів сформованості складових предметних компетентнос-
тей учнів. З 2012 р. лабораторія оцінювання якості освіти Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України дослі-
джує проблему  тестових  технологій оцінювання ключових і пред-
метних компетентностей учнів основної  та старшої школи. Однією 
з підтем дослідження цієї проблеми є  тестові  технології оцінюван-
ня складових історичної компетентності учнів. Складові історичної 
компетентності – це освітні компетентності, які формуються на уро-
ках історії, являють собою використання історичної інформації  та 
історичних знань, умінь  та навичок у практичній діяльності  та в 
повсякденному житті.

Вивчаючи історію, учень знайомиться з подіями минулого  та  те-
перішнього, з життям суспільства в усіх його проявах і зв’язках. 
Вивчення історії сприяє формуванню історичної свідомості, у якій 
органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний 
розвиток. Закріплена в  традиціях, обрядах, художніх образах і  тео-
ріях історична свідомість дає змогу людству узагальнити історичний 
досвід. Історія вчить кожну людину, спираючись на загальнолюд-
ські цінності,  творчо опрацьовувати і критично переосмислювати 
багатство світового історичного досвіду  та засвоювати його уроки, 
формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, 
здобувати навички  та вміння, необхідні для практичної діяльності. 
Тому проблема  технологій оцінювання складових історичної ком-
петентності учнів є досить актуальною.

Аналіз актуальних досліджень. Питання застосування компетент-
нісного підходу в освіті висвітлено в працях Н. Бібік, І. Зимньої, 
В. Краєвського, О. Локшиної, О. Овчарук, І. Підласого, О. Пометун, 
О. Савченко, А. Хуторського, С. Шишова  та інших. Окремі питання 
методики формування предметних компетенцій учнів розглядаються 
у працях К. Баханова, О. Кучер, О. Пометун, А. Старєвої, І. Родигіної, 
Г. Фреймана, С. Шишова.

Питання змісту  та організації шкільної історичної освіти на осно-
ві компетентнісного підходу, формування предметно-історичних 
компетенцій учнів досліджують К. Баханов, А. Булда, Т. Ладиченко, 
О. Пометун, О. Турянська, О. Удод  та інші.

Формулювання цілей статті. Мета статті – за результатами анкету-
вання вчителів розкрити методичні особливості оцінювання скла-
дових історичної компетентності; подати узагальнені результати 
констатувального експерименту з проблеми  технологій оцінювання 
складових історичної компетентності учнів.
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Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження проблеми  тес-
тових  технологій оцінювання складових історичної компетентності 
учнів проводився констатувальний експеримент. Його метою було 
виявити стан розв’язування підтеми дослідження, спираючись на 
педагогічний досвід. 

Завдання констатувального експерименту:
 – уточнити складові історичної компетентності учнів;
 – виявити  технології оцінювання складових історичної компе-

тентності учнів;
 – з’ясувати, у якому класі  та за який період навчання упродовж 

навчального року доцільно розпочинати оцінювати складові іс-
торичної компетентності учнів;

 – виявити, зі скількох завдань має складатися  тест для оцінювання 
складових історичної компетентності учнів;

 – з’ясувати, перевірка яких складових історичної компетентності 
учнів має входити до завдань  тесту,  та визначити їх відсоток;

 – установити рівень готовності вчителя працювати з  таким інстру-
ментом вимірювання рівня навчальних досягнень учнів, як  тест.
Метод дослідження – анкетування вчителів. В анкетуванні взяли 

участь 77 учителів історії першої  та вищої кваліфікаційної категорії 
Житомирської області. Середній показник стажу – 32 роки.

Аналіз анкети для вчителів
Анкета складалася з десяти запитань. Перше запитання стосува-

лося складових історичної компетентності учнів.
Відповіді вчителів на це запитання розподілилися  таким чином: 

92 % вчителів уважають, що до складових історичної компетентності 
належать лише інформаційна, хронологічна, логічна; 88 % – до скла-
дових історичної компетентності зараховують лише інформаційну, 
хронологічну, просторову; 9 % – уважають складовою історичної 
компетентності мовленнєву  та ще 5 % – комунікативну. Окрім цьо-
го, від 1 до 4 % опитуваних до складових історичної компетентності 
зараховують  такі, як об’єктивність, науковість, достовірність, прав-
дивість і культурну  та соціальну складову. Лише 65 % учителів чітко 
називають складові історичної компетентності: інформаційну, про-
сторову, хронологічну, логічну  та аксіологічну. Серед опитуваних 
2 % називають лише одну чи дві складових історичної компетентності 
(рис. 1).

Отже, результати анкетування на це запитання засвідчили, що 
не всі педагогічні працівники орієнтуються, які саме складові істо-
ричної компетентності формуються на уроках історії відповідно до 
програмових вимог  та змісту підручника.
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Рис. 1. Відповіді вчителів на запитання про складові історичної 
компетентності

Друге запитання анкети стосувалося виявлення  технологій оці-
нювання рівня сформованості складових історичної компетентнос-
ті учнів. Із запропонованих варіантів 99,5 % учителів віддали пере-
вагу  тестовим  технологіям, за допомогою яких можна оцінювати 
складові історичної компетентності; 60 % учителів обрали  також 
практичне заняття; 45 % – усне опитування; по 3 % вчителів зазна-
чили, що за допомогою  таких  технологій, як контрольна робота і 
підготовка презентацій  теж можна оцінити рівень сформованості 
складових історичної компетентності. Однак усі вчителі надають пе-
ревагу  тесту як найбільш об’єктивному інструменту вимірювання 
рівня навчальних досягнень учнів. 

Отже, пошук досконалих методів вимірювання рівня сформова-
ності складових історичної компетентності учнів на сучасному етапі 
набуває надзвичайної актуальності, оскільки об’єктивізація процесу 
вимірювання, забезпечуючи зворотний зв’язок, дає можливість ко-
ординувати цей розвиток. 

Вивчення відповідей на  третє запитання анкети допомогло 
з’ясувати, з якого класу  та за який період упродовж навчального року 
доцільно здійснювати оцінювання рівня сформованості складових 
історичної компетентності.

На думку 30 % учителів, розпочинати оцінювати рівень сформо-
ваності складових історичної компетентності потрібно з 5-го класу, 
стільки ж відсотків уважають, що варто розпочинати з 6-го класу. 
20 % учителів схиляються до думки, що необхідно оцінювати рівень 
сформованості складових історичної компетентності з 7-го класу,  та 
5 % уважають, що з 8-го класу. Решта опитуваних учителів (15 %) ува-
жають, що  таке оцінювання необхідно проводити з 9-го по 11-й клас.

Щодо періоду, за який необхідно оцінювати рівень сформова-
ності складових історичної компетентності,  то 2 % вчителів уважа-
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ють, що оцінювати потрібно в кінці навчального року, ще 3 % – після 
кожного семестру; 8 % притримуються думки, що  таке оцінювання 
необхідно проводити після вивчення кожного розділу і 87 % уважа-
ють, що оцінювати рівень сформованості складових історичної ком-
петентності необхідно після вивчення кожної  теми.

Отже, більшість учителів схиляється до думки, що оцінювати рі-
вень сформованості складових історичної компетентності необхідно 
з 5 чи 6 класу  та після вивчення кожної  теми.

Аналіз відповідей на четверте запитання виявив, із скількох за-
вдань має складатися  тест, мета якого – виміряти рівень сформова-
ності складових історичної компетентності учнів. 

На думку 70 % учителів,  тест має складатися з 12 завдань; 4 % 
учителів – з 10 до 25 завдань, стільки ж – з 24 завдань; 2 % вважають, 
що  тест має складатися з 15 завдань,  та 1 % учителів – з 6–8 або 30 
чи з 36 завдань.

Схильність більшості вчителів до кількості завдань у  тесті, що 
становить 12, має прямий зв’язок із 12-бальною шкалою оцінювання. 
Адже  так легше перевести набрані бали за правильні відповіді в  тесті 
на шкільну оцінку.

За допомогою п’ятого  та шостого запитання ми з’ясовували, 
які складові історичної компетентності можна оцінити за допомо-
гою  тестових завдань, а які – ні.

Рис. 6. Відповіді вчителів на запитання про  те, які складові історичної 
компетентності можна виміряти за допомогою  тестового завдання

На думку 45 % учителів, за допомогою  тестів можна оцінити 
просторову  та хронологічну складові історичної компетентності, 
ще 30 % опитуваних уважають, що, крім просторової  та хроноло-
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гічної, за допомогою  тесту можна виміряти і логічну складову істо-
ричної компетентності. Ще 30 % учителів, крім вищеперерахованих 
складових історичної компетентності, уважають, що  тестом можна 
виміряти й інформаційну складову. Щодо аксіологічної складової 
думки розділилися на 50 %.

Наступне запитання анкети допомогло визначити, чи викорис-
товують учителі в практиці  тест для оцінювання рівня навчальних 
досягнень учнів. 90 % учителів користуються  тестуванням для оці-
нювання, з них 80 % – систематично, 6 % – періодично  та 4 % – дуже 
рідко. 10 % опитаних не використовують  тест як інструмент педаго-
гічного оцінювання.

Аналіз відповідей на восьме запитання засвідчив рівень воло-
діння вчителем інформацією про формати  тестових завдань. За 
період, коли вперше було використано  тестові завдання багатови-
біркового  типу, розроблялося й апробовувалося більше 40 різних 
форматів  тестових завдань. Одні з них підтвердили свої діагностичні 
властивості, інші – ні. Лише 25 % учителів перераховують  такі фор-
мати  тестових завдань: з вибором однієї правильної відповіді, з ви-
бором декількох правильних відповідей, хронологічна послідовність, 
завдання на відповідність. 25 % опитаних форматами  тестових за-
вдань називають формат ЗНО. 50 % учителів узагалі не дали відповідь 
на це запитання.

Відповідаючи на останнє запитання анкети, необхідно було за 
шкалою від 1 до 10 оцінити власну готовність створювати за зада-
ною схемою  тестові завдання для оцінювання складових історичної 
компетентності. Відповіді розподілилися  таким чином: 1 % учителів 
оцінили власну готовність створювати за заданою схемою  тестові 
завдання для оцінювання складових історичної компетентності на 
1 бал, стільки ж – на 2 бали. 4 % – мають готовність на 5, а 6 % – на 
6 балів. 30 % учителів готові працювати з  тестом як інструментом 
вимірювання складових історичної компетентності на 7 і скільки ж 
на 8 балів. 23 % – на 9 балів  та 5 % – на 10.

Висновки. Отже, на основі кількісних  та якісних результатів ан-
кетування вчителів можна зробити наступні висновки.

Для  того, щоб учитель міг оцінювати складові історичної компе-
тентності учнів за результатами навчання, йому необхідно мати чіткі 
знання про складові історичної компетентності, які він формує на 
уроці, відповідно до програми  та змісту підручника.

Інструментами, за допомогою яких можна оцінити складові іс-
торичної компетентності  та яким учителі надають перевагу в роботі, 
є  тести, а  також практичні заняття  та усне опитування.
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Оцінювати складові історичної компетентності необхідно з 5 
чи 6-го класу, практично з часу початку вивчення предмета в на-
вчальному закладі  та здійснювати  таке оцінювання після вивчення 
кожної  теми.

На кількість  тестових завдань не повинна впливати зручність 
переведення набраних балів за правильні відповіді на 12-бальну оцін-
ку. Кількість завдань, з якої формується екзаменаційний  тест, роз-
раховується за допомогою статистичних методів для забезпечення 
достовірності висновків і називається довжиною  тесту [1].

За допомогою  тестових завдань, на думку учителів, можна оці-
нити всі складові історичної компетентності. Тест як інструмент пе-
дагогічного оцінювання використовує 90 % учителів історії.

Анкетування виявило рівень розуміння учителями особливостей 
форматів  тестових завдань. Відсутність  теоретичної  та практичної 
підготовки ускладнює підбір учителями правильного формату  тес-
тового завдання для оцінювання конкретної складової історичної 
компетентності.

Разом з  тим 88 % анкетованих учителів уважають, що їх готов-
ність використовувати  тести для оцінювання сформованості скла-
дових історичної компетентності учнів на достатньому  та високому 
рівнях.
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Андрийчук О. И. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ)

В статье по результатам анкетирования учителей выяснено методичес-
кие особенности оценивания составляющих исторической компетентнос-
ти учащихся. В ходе исследования выявлено готовность учителей к оценке 
составляющих исторической компетентности, а  также  то, в каком классе и 
за какой период в  течение учебного года уместно оценивать составляющие 
исторической компетентности. Кроме этого, определено оптимальное коли-
чество заданий  теста, с помощью которого учитель может оценить уровень 
сформированности составляющих исторической компетентности на уроке.

Для  того, чтобы учитель мог оценивать составляющие исторической 
компетентности учащихся по результатам обучения, ему необходимо иметь 
четкие знания о составляющих исторической компетентности, которые он 
формирует на уроке в соответствии с программой и содержанием учебника.

С помощью  тестовых заданий, по мнению учителей, можно оценить все 
составляющие исторической компетентности. Тест как инструмент педаго-
гического оценивания используют 90 % учителей истории.

Ключевые слова: составляющие исторической компетентности;  тест; 
оценивание.
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Andriychuk O. 
METHODOLOGICAL FEATURES OF EVALUATION OF 
COMPONENTS OF STUDENTS’ HISTORICAL COMPETENCE 
(BASED ON THE RESULTS OF TEACHERS’ SURVEY) 

Based on the results of a teachers’ survey methodological features of 
evaluation of students’ historical competence have been elucidated in the article. 
The study reveals teachers’ willingness to the evaluation of the components 
of historical competence. It has been clarified in which class and for what 
period during the school year it is relevant to assess components of historical 
competence. In addition, the optimal set of testing tasks has been determined 
by which a teacher can assess the level of formation of components of historical 
competence in the classroom.

Traditionally, the tasks of school education were determined by a set of 
knowledge and skills that a school-leaver had to master. Nowadays, this approach 
is insufficient, society needs graduates who subsequently will be able to think 
logically, be creative, i.e. possess the necessary competencies in order to be 
able to solve further life and professional problems.

Strengthening the role of the personal factor in learning led to the rethinking 
not only of educational contents but of technologies of monitoring and evaluation 
of students’ achievements. Teacher’s control and evaluation activity now is being 
transformed from object-oriented outcomes of mastering the contents into 
action-oriented ones.

An experiment has been conducted during the study of the problem of 
testing technologies of the assessment of students’ historical competence 
components. Its goal is to identify the state of solving the subtopic of the study  
basing on teaching experience.

For the teacher to evaluate the components of historical competence of 
students based on learning outcomes, it is necessary to have clear knowledge of 
the components of historical competence, which he/she forms in the classroom 
according to the program and the contents of the course book.

Due to testing tasks, according to teachers’ opinions, it is possible to assess 
all the components of historical competence. Testing as a tool of pedagogical 
evaluation is being used by 90 percent of the teachers of history.

Key words: components of historical competence; test; assessment.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ “РИТМІКА” ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 
РОЗВИТКУ

О. О. Бабяк,
науковий співробітник 
лабораторії інтенсивної педагогічної корекції,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
e-mail: olga-babjak@ukr.net

У статті йдеться про вдосконалення якості навчальних програм як осно-
вних носіїв змісту освіти, посилення їх корекційно-розвивальної спрямова-
ності. Виділено  та описано змістовий, діяльнісний, корекційно-розвиваль-
ний компоненти предмета “Ритміка”. Описано зміст навчального матеріалу 
корекційно-розвиткової програми. Охарактеризовано корекційно-роз-
вивальний компонент, що охоплює всі змістові лінії предмету “Ритміка”. 
Окреслено зміст  та структурування програми. Висвітлюються освітні  та 
корекційно-розвивальні завдання курсу, дається характеристика його зміс-
тових ліній. Надано характеристику змісту програми, яка має чітко визначену 
структуру. Проаналізовано корекційно-розвивальну складову змісту осві-
ти  та очікувані результати корекційно-розвивального впливу на пізнаваль-
ну сферу учнів із ЗПР. Детально описані напрями корекційно-розвивальної 
роботи, яку необхідно здійснювати на матеріалі  теми, що вивчається, і яка 
охоплює процеси пізнавальної діяльності (сприймання, пам’яті, мислення), 
мовленнєвої діяльності  та корекційний розвиток особистості.

Ключові слова: корекційний розвиток; школярі з особливими освітніми 
потребами; навчальна програма; корекційно-розвивальна спрямованість. 

Суспільні  та державні вимоги до якості освіти спеціальної шко-
ли актуалізують проблему навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу, зокрема вдосконалення якості навчальних 
програм, як основних носіїв змісту освіти, посилення їхньої корек-
ційно-розвивальної спрямованості.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей 
із затримкою психічного розвитку обов’язковою складовою корек-
ційно-розвивальних занять є предмет ритміка, основна мета якого 
спрямована на формування музично-ритмічної діяльності, почуття 
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ритму, розвитку музичного слуху, пам’яті, мислення, увагу, позитив-
ні якості особистості,  тому удосконалення змістового, діяльнісного, 
корекційно-розвивального компонентів предмета “Ритміка” зали-
шається актуальним і наразі.

Аналізуючи наукові праці Р. Бабушкіної, Г. Волкової, Г. Власової, 
О. Кислякової, Н. Мікляєвої, варто відзначити  те, що на заняттях 
ритміки робота йде системно, в усіх напрямах: розвивається мото-
рика, мова, почуття ритму, вищі психічні функції, продуктивні види 
діяльності. Що надає найбільш позитивний момент цій програмі, 
оскільки перераховані напрями надзвичайно важливі для всебічного 
розвитку дитини і корекції її порушень. 

Сучасні болгарські вчені Л. Бонев, П. Слинчев, С. Банків роз-
глядають ритміку як найбільш загальне визначення застосування 
різних форм руху, рухової активності  та природних моторних функ-
цій людини. Вони зараховують ритміку до групи неспецифічних ді-
ючих  терапевтичних факторів. У результаті різноманітні форми  та 
засоби рухів змінюють загальну активність людини, підвищують її 
неспецифічну стійкість, руйнують патологічні динамічні стереотипи. 

Саме  тому програмове наповнення предмета “Ритміка” розв’язує 
основні, корекційні, оздоровчі, освітні  та виховні завдання.

Основні завдання: формування рухових вмінь  та навичок; 
формування пізнавальної активності; розвиток координації рухів, 
спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; вміння 
виконувати ритмічні образи у процесі сприймання  та відтворення 
ритмічних малюнків; формування пізнавальної активності; розвиток 
емоційної  та словесно-логічної пам’яті, довільної уваги, образної 
уяви, фантазії.

Корекційні  та оздоровчі завдання: корекція правильної постави, 
ходи, грації, рухів; корекція порушень загальної  та дрібної моторики; 
корекційний розвиток моторних функцій і дихання; корекційний 
розвиток особистості дитини із ЗПР.

Виховні завдання: виховання основних моральних якостей осо-
бистості, працелюбності, наполегливості у подоланні перешкод, 
охайності, вміння працювати самостійно і в колективі, вміння до-
тримуватися правил під час виконання ігор і вправ.

Матеріал програми розрахований на п’ять років навчання (під-
готовчий – четвертий клас). Програма структурована у вигляді  та-
блиці, яка складається з п’яти колонок: кількість годин (зазначені 
для вивчення певної  теми, розділу); зміст навчального матеріалу 
(назва розділу,  теми); навчальні досягнення учнів (визначаються 
знання уміння  та навички, які повинні бути сформовані в учнів на 
основі вивченої  теми); спрямованість корекційно-розвивальної 



18

роботи  та очікувані результати (напрями корекційно-розвиваль-
ної роботи здійснюються під час засвоєння навчального матеріалу 
кожної  теми, формування процесів рухової діяльності (моторики, 
координаційних здібностей, сприймання, емоційної сфери, уваги, 
пам’яті, мислення)); музичний матеріал (назва музичного  твору  та 
музичний супровід).

У програмі зміст навчального матеріалу розподілено за наступ-
ними розділами:  теоретичні знання; ритміко-гімнастичні вправи; 
ритмічні вправи з дитячими інструментами; імпровізація рухів на му-
зичні  теми, ігри під музику; народні  танці  та сучасні  танцювальні 
рухи.

Теоретичні заняття проводяться на початку року у вигляді вступ-
них бесід, де учні ознайомлюються з предметом “Ритміка”, її осно-
вними складовими,  термінами і поняттями, значенням ритміки для 
школярів.

Ритміко-гімнастичні вправи використовуються на початку уроку, 
вони є його організаційним моментом. До початку занять варто орга-
нізувати дітей, створити бадьорий емоційний настрій і під заздалегідь 
підібрану музику ввести дітей до залу. Як поставити дітей (колонами, 
лініями, у шаховому порядку) цілком залежить від досвіду керівника  та 
від розміру приміщення, в якому проводиться заняття. Необхідно з 
перших уроків виховувати у дітей вміння швидко, без метушні зна-
ходити свої місця, перевіряти інтервал, ставати в колону, швидко ви-
рівнювати загальну лінію, правильно приймати вихідне положення. 
Заняття в кожному класі доцільно починати з марширування. Потім 
можна переходити до ритмічних вправ, музичних ігор і  танців.

До ритміко-гімнастичних вправ належить ходьба, що є при-
родним ритмічним рухом,  також до них зараховують біг, підскоки 
з оплесками в долоні  та без них, перенесення предметів, стрибки 
через палицю, присідання, повороти на пальцях, біг з перешкодами.

У цій роботі доцільно використовувати м’ячі, кулі, прапорці  та 
інші предмети. Також можуть бути використані гімнастичні лави, 
шведська стінка  тощо. Дітей потрібно привчати до організованого  та 
бережливого поводження з приладдям, запобігати втомі під час на-
ростаючого навантаження, а  також дисциплінованості під час ви-
конання вправ.

У дітей молодшого шкільного віку недостатньо розвинуті м’язи 
ніг і спини, вони швидко втомлюються, їм важко довгий час зберігати 
правильну поставу, підтягнутість. Зайве фізичне навантаження нега-
тивно впливає на дисципліну в класі, діти стають неуважними, у них 
зникає інтерес до занять. Тому ми рекомендуємо урізноманітнювати 
ритміко-гімнастичні вправи, надавати їм ігровий характер, складні-
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ші поєднувати з легшими, намагатися, щоб на уроці була активна, 
дружня, весела атмосфера.

Для  того, щоб дати можливість учням відпочити від фізичного 
навантаження, у програмі запропоновано ритмічні вправи з дитячи-
ми музичними інструментами виконувати після ритміко-гімнастич-
них вправ. Для цього використовуються  такі музичні інструменти, 
як барабани, бубни, а  також будь-які інші інструменти, що звучать: 
брязкальця, дудки, дзвіночки, ложки, хлопавки, металофони  та інше.

Спочатку дітей ознайомлюють з кожним інструментом окремо і 
його можливостями, навчають користуватися інструментом. Потім 
діти вчаться спільно починати і закінчувати звучання, передавати 
динамічні відтінки, чергувати  тривалості звучання і пауз, чергува-
ти  темп. Ці вправи багаторазово повторюються, їх складність посту-
пово підвищується, навички поводження з інструментом і відчуття 
ритму поступово розвиваються.

У міру оволодіння інструментами стає можливим їх комбіноване 
використання, створення ансамблів і оркестрів.

До вправ імпровізуючого характеру  та ігор під музику належать 
вправи, які містять рухи наслідувального характеру чи розкривають 
зміст музичної п’єси або пісні, а  також вільні форми руху, самостій-
но обрані дітьми з метою передачі власного емоційного сприймання 
музичного образу.

Уводяться конкретні образи (наприклад, “Ми йдемо до зоопар-
ку”, “Коник скаче галопом”), які викликають у дітей зацікавленість, 
рухи стають більш виразними. 

Підібраний музичний матеріал допомагає створити певний ха-
рактер образу і знайти правильний ритм, що дає змогу навчити дітей 
виконувати наслідувальні рухи (наприклад, “дерева під вітерцем”, 
“політ птахів”  тощо), брати участь в іграх (“За роботу лісоруби”, 
“Вітер колише дерева”  тощо), вільно зображувати дії на кшталт 
“Стрибає зайчик”, “Гра в сніжки”  тощо. 

Для  того, щоб розвивати здатність до сценічної діяльності під 
музику, спочатку вчитель ділить дітей на групи, знайомить з  твором 
дво-,  тричастинної форми чи з  твором, який має декілька різноха-
рактерних  тем. Потім з’ясовує з дітьми, як вони зрозуміли характер 
кожної частини,  теми. Після цього кожна група учнів може викону-
вати під музику різні дії, що розкривають  ту чи іншу сценічну ситу-
ацію, наприклад, “Ведмідь і діти”, “Птахи і клітка”. На наступному 
етапі доцільно розподіляти ролі, що примушує дитину вживатися 
в  той чи інший образ, керувати своєю поведінкою, підкоряти себе 
правилам гри. Це стосується й інсценування пісень  та казок (напри-
клад, пісні “Курчата  та яструб”, казки “Ріпка”, “Рукавичка”).
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Під час виконання народних  танців  та сучасних  танцювальних 
рухів ми пропонуємо використовувати елементи  танцю і  танцюваль-
ні комбінації, які є вступом до вивчення комбінації  танців.

Варто зазначити, що надзвичайно важливо роз’яснити дітям 
особливості характеру і стилю  тих  танців, які складено на народній 
хореографічній основі. Багато  танцювальних рухів (наприклад, “па” 
польки, галопу) властиві  танцям багатьох народів. Учні повинні зна-
ти особливості манери виконання цих рухів у виконуваному  танці.

Вивчення  танців варто починати  тоді, коли учні добре ознайом-
люються з усіма елементами розучування  танцю, щоб їхню увагу було 
звернено не  тільки на  техніку виконання, а й на передачу змісту  та 
виразності.

Усі ці змістові компоненти узгоджується з вимогами до загально-
освітньої підготовки учнів, які визначені у  третій колонці  таблиці. Ці 
вимоги зорієнтовані на результати навчання, які є об’єктом контр-
олю й оцінювання, а саме: знання основних ритмічних  термінів і 
понять, складові компоненти ритміки, правила поведінки в залі  та 
поводження з ритмічним приладдям, знання групи ритмічних вправ, 
назви нових елементів  танцю  та  танцювальних кроків,  техніки ви-
конання відповідних вправ і рухових дій, інсценізування пісні, від-
творення ритму на дитячих шумових інструментах; вміння викону-
вати будь-які гімнастичні вправи з предметами і без них під музику 
різного характеру,  темпу; відображення зміною руху будь-яких змін 
в характері,  темпі,  темпоритмі, регістрі звучання музики; переда-
вання на різноманітних дитячих шумових інструментах ритмічний 
малюнок знайомих доступних виконанню пісень; інсценізація дитя-
чих пісень, зображення персонажів в казках під музику; виконання 
різних композицій рухів із вивчених  танців. 

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи полягає у 
формуванні загальних уявлень про заняття з ритміки, зосередже-
ності  та організованості, почуття відповідальності; розвитку про-
сторової пам’яті, довільної  та мимовільної уваги, фонематичного 
слуху, корекції основних рухів, координаційних здібностей, рухової 
ритмічності; розвитку корегування дихання під час рухів, контр-
олю за дотриманням правильної постави у процесі руху; вихованні 
в учнів організованості  та зосередженості,  точного виконання ін-
струкцій учителя; розвитку плавності рухів, укріпленню м’язів рук 
і ніг; розвитку загальної  та дрібної моторики, емоційно-вольової 
сфери,  танцювальних здібностей, а  також  творчої активності  та 
фантазії.

На заняттях ритміки і  танцю вивчають  ті елементи музичної ді-
яльності, які найбільш природно  та логічно виявляють в рухах.
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Для  того, щоб виховати у дітей здібності до емоційного і цілісно-
го сприймання музики, необхідно ознайомити їх із засобами музич-
ної виразності  та навчити рухатися в характері й  темпі музики;  точ-
но починати  та закінчувати рухи разом з музикою; передавати рухами 
динамічні відтінки музики; виконувати нескладні ритмічні малюнки, 
розрізняти і виконувати в рухах нескладні музичні  тривалості, знати 
музичний розмір.

У програмі запропоновано музичний матеріал, який є художньо 
забарвленим, доступним для дитячого розуміння  та сприймання. 
У кожному музичному прикладі яскраво виявлений зміст музично-
го  тексту, ознайомлення з яким входить у даний урок.

До початку проведення ритмічних вправ учитель пропонує дітям 
прослухати музику, зосереджує їхню увагу не  тільки на загальній ви-
разності  твору, а й на  тих елементах ритму, які мають бути засвоєні 
на цьому занятті; звернути увагу на енергійний характер маршу, на 
м’яке плавне звучання вальсу, на поступове наростання або посла-
блення звучання.

На уроці з ритміки необхідно враховувати стан фізичного роз-
витку дітей і згідно з ним чергувати навантаження  та відпочинок, 
напруження і розслаблення. Поступово учні фізично й емоційно 
звикають до збільшення напруження, мобілізують себе на  тривалу 
мобільну діяльність, що сприятливо позначається на інших уроках.

Доцільно заохочувати найменші успіхи учнів, допомагати їм до-
лати індивідуальні  труднощі,  терпляче, обережно ставитися до дітей. 
Неприпустима оцінка невдалих і помилкових рухів учнів, різкий чи 
підвищений  тон звертання до дітей, зосередження уваги колективу 
на окремих учнях в разі їх невдач. Діти повинні відчувати радість від 
наданої їм можливості показати себе в русі, передати рухом свої від-
чуття, переживання, своє розуміння музичного образу.

Ритміка є необхідною для всебічного розвитку дитини, оскільки 
має великий вплив на її розумовий, фізичний і психічний розвиток. 
Аналіз методик з проведення ритмічних занять свідчить про  те, що 
методичний аспект використання ритміки в системі спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із ЗПР розроблено 
недостатньо. Це свідчить про необхідність подальшого вивчення  та 
розвитку зазначеного напряму, адже ритміка має велике значення у 
розвитку дитини і є одним з провідних засобів подолання порушень 
психологічної, рухової  та музично-ритмічної сфер. Окрім  того, про-
ведене нами дослідження свідчить про  те, що саме розвиток цих сфер 
у дітей із ЗПР має свої особливості  та потребує додаткової корекцій-
но-розвиваючої роботи.
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Бабяк О. О.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ “РИТМИКА” ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В статье речь идет о совершенствовании качества учебных программ 
как основных носителей содержания образования, усиление их коррекцион-
но-развивающей направленности. Выделены и описаны содержательный, 
деятельностный, коррекционно-развивающий компоненты предмета 
“Ритмика”. Описаны содержание учебного материала коррекционно-разви-
вающей программы. Охарактеризован коррекционно-развивающий компо-
нент, который охватывает все содержательные линии предмета “Ритмика”. 
Определены содержание и структурирование программы. Излагаются 
образовательные и коррекционно-развивающие задачи курса, дается ха-
рактеристика его содержательных линий. Проанализировано коррекцион-
но-развивающую составляющую содержания образования и ожидаемые 
результаты коррекционно-развивающего воздействия на познавательную 
сферу учащихся с ЗПР.

Ключевые слова: коррекционное развитие; школьники с особыми 
образовательными потребностями; учебная программа; коррекционно-
развивающая направленность.
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Babyak O. 
PECULIARITIES  OF CONTENT OF CORREKTIONAL AND 
DEVELOPMENT PROGRAM  “RHYTHMIC” OF SPECIAL 
SCHOOLS FOR CHIDRTN  WITH MENTAL RETARDATION 

The article deals with the improving of educational programs quality as 
the main educational content carriers and enhancing their correctional and 
developing orientation. We highlighted and described contents, activity, 
correctional and developmental components of the subject “Rhythmic”. We 
described the content of educational material correctional and developmental 
programs (according to the requirements of the State educational standard), 
which is aimed at providing for each student the necessary level of knowledge 
and skills. We characterized correction and developing component, covering 
all contents of the subject “Rhythmic”. It is aimed at the formation processes 
of musical-rhythmic, cognitive activity, speech, proper activities, corrective 
development of the child personality with mental retardation, in particular the 
emotional and volitional activity. The content and structure of the program are 
determined. We examined the educational and developmental tasks of the course 
and described their semantic lines. The characteristic of the program content 
that has a clearly defined structure is described. We analyzed correctional and 
developmental component of educational content and showed the expected 
results of correctional and developmental influence on cognitive area of children 
with mental retardation. We described in detail the trends of correctional and 
developmental work, which to be carried out on the material. This work covers 
processes of cognitive functions (perception, memory and thinking), language 
activities and correctional personal development. 

Key words: correctional development; children with special educational 
needs; curriculum; correctional and developmental orientation. 
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УДК 37(477):631

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА 
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Г. Л. Бійчук,
кандидат педагогічних наук, 
Інститут педагогіки НАПН України,
e-mail: halyna.bijchuk@gmail.com

У статті розглядаються основні етапи створення підручника з україн-
ської літератури в старшій школі, що визначають чітку систему вимог у його 
розробці проекту навчальної концепції, структуруванні змісту  та написанні 
основних розділів підручника  та експериментального його випробування. 
Визначено вимоги, згідно з якими автор навчальної книги (підручника) має 
керуватися відповідними положеннями нормативної педагогіки й педагогіч-
ної психології, методики (зокрема  теорії шкільного підручника), сучасного 
літературознавства, знати чинні програми з предмета для всіх класів, а  та-
кож враховувати вікові особливості учнів, психорозумові, пізнавальні мож-
ливості, рівень загального розвитку учнів, для яких створюється підручник. 
Доведено, що ефективність і якість засвоєння учнями знань значною мірою 
залежать від змістового наповнення, логічності  та послідовності побудо-
ви, різноманітністю і оригінальністю контролю одержаних знань, системи 
завдань і запитань. Відповідно до мети, завдань  та рівня підготовки учнів, 
підручник повинен визначати обсяг і систему, які необхідно вивчити.

Зміст підручника має забезпечувати зв’язок з життям, бути спрямова-
ним на формування особистості школяра, розвиток його здібностей  та об-
дарувань. Підручник повинен бути цікавим для учнів, написаний мовою, що 
відповідає можливостям його засвоєння учнями певної вікової категорії на 
належному рівні  та за встановлений час, інтерпретувати навчальний зміст у 
доступній їм формі, містити систему завдань, об’єктивно посильних для учнів 
і відповідати їх рівню розвитку, попередній загальноосвітній підготовці, не до-
пускати при цьому примітивного спрощення  та наукової вульгаризації змісту.

Рівень доступності підручника повинен бути  таким, щоб учень міг успіш-
но використовувати його для самостійного вивчення навчального матеріа-
лу; використання додаткових засобів навчання: аудіовізуальних матеріалів, 
компакт-дисків, наочних посібників, карт  тощо.

Ключові слова: аналіз; принципи; функції; концепція; проект; структура 
змісту; стиль підручника; науково-методичний апарат; етапи впровадження; 
експеримент; оцінка й експертиза підручника; апробація.

Постановка проблеми. Розробка шкільного підручника – це ци-
клічний процес. Підручник – це книга, що містить основи наукових 
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знань з певної навчальної дисципліни відповідно до встановлених 
програмою і вимог дидактики. Водночас підручник належить до дже-
рел навчальної інформації  та надає учням можливість відтворити у 
пам’яті, засвоїти і поглибити свої здобутті знання в новій навчальній 
ситуації. Його ефективність і якість засвоєння учнями знань значною 
мірою залежать від змістового наповнення, логічності  та послідов-
ності побудови, різноманітності й оригінальності системи завдань і 
запитань.

Відповідно до мети і завдань навчання  та рівня підготовки учнів, 
підручник остаточно визначає обсяг і систему, які необхідно вивчити.

Підручник повинен містити систематизований виклад навчаль-
ного матеріалу.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Як свідчить аналіз педа-
гогічної літератури, підручник сприяє формуванню уміння вико-
ристовувати самостійну пізнавальну інформацію; вироблення на-
вичок самоконтролю; формуванню світогляду учнів; керуванням 
їхньою пізнавальною діяльністю, а  також є читацьким путівником, 
помічником у викладанні предмета. Науковці-методисти Н. Бібік, 
О. Локшина, О. Пометун, О. Савченко, Н. Голуб, А. Фасоля  та ін. 
стверджують, що одним зі шляхів, які можуть комплексно реалізу-
вати досягнення названих цілей – підготувати особистість до актив-
ної  та плідної життєдіяльності в ХХІ суспільстві – є організація на-
вчання і самонавчання учнів на засадах особистісно зорієнтованого, 
компетентнісного  та діяльнісного підходів. Власне, ці принципи у 
навчанні забезпечують розвиток особистості, формують її аналітичне 
мислення, уміння самостійно приймати рішення  та готовність діяти 
у складних професійних і соціальних умовах.

О. Савченко визначає  такі категорії ключових ком пе тентностей:
 • автономна діяльність – здатність захищати  та піклуватися про 
права, потреби, відповідальність за інших; здатність виконува-
ти  та складати плани, особисті проекти; здатність діяти в широ-
кому контексті;

 • інтерактивне використання засобів – здатність інтерактивно ви-
користовувати мову, символіку,  тексти; здатність використову-
вати знання  та цифрову (інформаційну) грамотність; здатність 
застосовувати нові інтерактивні  технології;

 • вміння функціонувати в соціально різноманітних групах – здатність 
успішно взаємодіяти з іншими; здатність співпрацювати; здат-
ність вирішувати конфлікти [2, с. 6].
Водночас сукупність компетентностей має чітко бути відобра-

жено у Державних стандартах, навчальних програмах, підручниках і 
державних вимогах до навчальних досягнень учнів. Власне, це надає 
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чітку установку учителям про  те, що має бути результатом вивчен-
ня  того чи іншого матеріалу. Ключові компетентності (міжпредмет-
ні, універсальні) – це знання (“Я знаю, що …”); вміння (“Я вмію це 
зробити …”); навички, досвід, ставлення, особисті якості, діяльність 
(“Я вмію це робити …”, “Я роблю …”);  творчість (“Я створюю …”, “Я 
придумаю …”); емоційно-ціннісна сфера (“Я прагну …”, “Я хочу …”). 
Вищезазначене, за висловлюванням О. Савченко, потрібно форму-
вати за допомогою спеціально підготовленого змісту,  технологій і 
розвивально збагаченого середовища, яке має  такі ознаки: відкри-
тість, цілісність, емоційна комфортність, суб’єктність навчальної 
взаємодії [2, с. 6]. 

Розглянемо сутність ключових компетентностей на прикладі 
оволодіння учнями вміннями вчитися – це здатність виявляти по-
слідовність і наполегливість у навчанні, вміння організовувати власне 
навчання як індивідуально,  так і в групах, управляючи часом  та інфор-
мацією. Ця компетенція передбачає здобуття, обробку і засвоєння 
нових знань, умінь  та навичок, а  також пошук і використання інфор-
мації. Уміння вчитися передбачає, що  ті, хто вчиться, спираються на 
попередні знання  та життєвий досвід, маючи на меті застосування 
знань, умінь  та навичок у різних контекстах – удома, на роботі, у 
процесі навчання  та професійної підготовки. Мотивація і впевне-
ність є визначальними характеристиками компетентності особистос-
ті, а уміння вчитися змінює стиль мислення і життя особистості [2].

Сучасна ситуація розвитку освіти вимагає переосмислення мети, 
змісту і структури учіння як інструменту особистісно зорієнтованого 
навчання в умовах переходу до суспільства знань, що передбачає зна-
чно більшу увагу до результативної складової. Водночас ми розуміє-
мо ключову компетентність “уміння вчитися” як складне інтегроване 
утворення, сутність і структура якого зумовлені метою його форму-
вання в контексті ідей компетентнісної освіти.

Ідеї компетентнісного підходу й особистісно зорієнтованого на-
вчання повинні бути основними у педагогічній концепції сучасного 
підручника з української літератури і, за визначенням О. Бандури, 
сформульовані  таким чином, щоб “підручник міг успішно викона-
ти поставлені перед ним освітньо-виховні завдання, він має містити 
весь навчальний матеріал (художній і логічний), що його повинні 
засвоїти учні, і систему посильних для них запитань  та завдань для 
колективної чи індивідуальної роботи над художніми  творами й на-
уково-популярними працями. Тобто підручник має бути не  тільки 
джерелом знань, а й робочою книгою, яка вчить школярів самостійно 
осмислювати й міцно запам’ятовувати викладений матеріал і здобу-
вати нові відомості самостійно, мобілізує і спрямовує їхні розумові 
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зусилля у потрібне русло. Автор навчальної книги (підручника) має 
керуватися відповідними положеннями нормативної педагогіки й 
педагогічної психології, методики (зокрема  теорії шкільного під-
ручника), сучасного літературознавства, знати чинні програми з літе-
ратури для всіх класів, а  також враховувати вікові особливості учнів, 
психорозумові, пізнавальні можливості, рівень загального розвитку 
учнів, для яких пишеться підручник” [1, с. 12].

Формування цілей статті і постановка завдань. Основною метою 
статті є доцільність застосування основних етапів і педагогічно-пси-
хологічних вимог у створенні шкільного підручника з української лі-
тератури в старшій школі на засадах компетентнісного й особистісно 
зорієнтованого підходів.

Виклад основного матеріалу. Усі підручники мають забезпечувати 
єдину, за словами методиста О. Бандури чітку систему роботи з пи-
тань, які в своїй сукупності становлять процес вивчення літератури 
в загальноосвітній середній школі: 1) засвоєння учнями найважли-
віших фактів з життя письменників,  твори яких вивчаються  тек-
стуально; 2) виклад найхарактерніших особливостей літературно-
го процесу, висвітлювального періоду (зокрема в старших класах); 
3) аналітико-синтетична робота  над  текстом художнього  твору; 
4) формування в учнів доступних знань шкільного аналізу; 5) розви-
ток логічного  та художнього мислення; 6) збагачення усного мов-
лення; 7) система письмових робіт; 8) засвоєння учнями найпро-
стіших і найнеобхідніших відомостей з  теорії виразного читання, і 
вироблення на їх основі найважливіших умінь і навичок; 9) виклад 
елементів  теорії літератури, формування в учнів системи цих знань 
і вмінь користуватися ними у своїй мовній практиці; 10) усвідомлен-
ня учнями доступних старшокласникам основних закономірностей і 
перипетій розвитку літератури як словесного мистецтва; 11) зв’язок 
літератури з життям; 12) зв’язки викладання літератури з сучасністю; 
13) внутрішньопредметні  та міжпредметні зв’язки; 14) формування 
в учнів самостійно здобувати знання; 15) система домашніх завдань; 
16) позакласна й позашкільна робота [1, с. 13].

Процес створення підручника проходить декілька етапів. 
Перший етап – це аналіз запиту, для його проведення потрібно ді-
брати інформацію про цілі  та зміст навчальних програм і підручни-
ків, навчальних книг (усіх попередніх, виданих для певного класу), 
ознайомлення з призначеними для попередніх і наступних класів, 
а  також з інших предметів гуманітарного циклу; про  труднощі, які 
виникають під час практичної роботи в класі, видання, яким вже ко-
ристувалися школярі, погляди вчителів на підручники, про подібні 
підручники в інших країнах. Наступний етап – це визначення проекту 
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(створення задуму автора, основні завдання, методологія,  тип під-
ручника, строк, підписання контракту з видавцем). Третій етап – це 
написання чи створення навчальної концепції (за визначенням фран-
цузького дослідника і незалежного експерта з питань  творення під-
ручників Франсуа-Марі Жерар К. Роєж’єра). Авторам потрібно на 
ранньому етапі визначитися щодо своєї концепції навчання: лек-
ційний метод, репродуктивний, пошуковий, дослідницький  тощо. 
Важливим у створенні підручника є четвертий етап – це структуруван-
ня змісту (йдеться не лише про попереднє виділення складових зміс-
ту (структури) на основі інформації, здобутої під час аналізу запиту, 
а  також ідеї автора, щодо запиту). Авторам у створенні підручників 
потрібно додержуватися певного алгоритму у структуризації зміс-
ту підручника (навчальні  теми, специфічні цілі, інтегративні цілі, 
основні рубрики, вибір ілюстрацій, запитання і завдання для само-
контролю й оцінювання знань учнів з вивчення конкретної  теми, 
розділу  тощо).

Зміст підручника має забезпечити зв’язок з життям, бути  спрямова-
ним на формування особистості школяра, розвиток його здібностей  та 
обдарувань. Підручник повинен бути цікавим для учнів, написаний 
мовою, що відповідає можливостям його засвоєння учнями певної ві-
кової категорії на належному рівні і за встановлений час, інтерпрету-
вати навчальний зміст у доступній їм формі, містити систему завдань, 
об’єктивно посильних для учнів, і відповідати їх рівню розвитку, попе-
редній загальноосвітній підготовці, не допускати при цьому примітив-
ного спрощення  та наукової вульгаризації змісту. Рівень доступності 
підручника повинен бути  таким, щоб учень міг успішно використо-
вувати його для самостійного вивчення навчального матеріалу; при 
цьому можливе використання додаткових засобів навчання: аудіові-
зуальних матеріалів, компакт-дисків, наочних посібників, карт  тощо.

У змісті підручника доцільно виділити  такі структурні елементи, 
як вступ, навчальні розділи, узагальнюючі  тексти, наочні схеми,  та-
блиці, завдання на систематизацію  та самооцінювання навчальних 
досягнень учнів. Він повинен мати додатки: словник,  тлумачний 
словник,  технічних  термінів, довідкові  таблиці даних, список су-
часної додаткової літератури, алфавітний покажчик. Доцільно, щоб 
кожен розділ підручника відповідав одній навчальній  темі. Якщо 
розділ містить декілька навчальних  тем,  то це має бути відобра-
жено в його назві. Окрім  того, у підручнику мають бути попередні 
структурні складники (що потрібно вивчити, зв’язок з попереднім 
матеріалом  тощо)  та завершальні структурні складники (підсумок, 
узагальнювальна  таблиця або схема, інтегруюча ситуація  тощо). 
Водночас бажано у межах одного розділу чергувати види діяльніс-
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ного підходу (практичні роботи, спостереження, вправи, запитан-
ня  тощо). Відображенні види діяльності мають сприяти набуттю 
навичок і вмінь (пізнавальних, практичних, життєвих). Робота над 
змістом дає змогу, з одного боку, визначити, до якого рівня можна 
ускладнювати обсяг знань, який учні повинні засвоїти (рівень ви-
мог, ступінь абстрагування, використання символів … ), зв’язок  тем 
між собою, щоб зберегти логічний розвиток підручника і врахува-
ти рівень знань учнів  та викладачів, для яких він призначений. Ще 
один важливий етап – це написання одного розділу підручника  та 
його випробування. Йдеться про підготовку “піддослідного” розділу 
(або частини),що повною мірою відобразить всю “інфраструктуру”, 
яку автор хотів би ввести до підручника: наявність або відсутність 
підсумків; використання піктограм: співвідношення  між обсягом 
інформативного  тексту, вправ  та пошукових завдань  тощо. Щодо 
випробування одного розділу,  то цей етап може відбуватися одно-
часно з перевіркою відповідності структури стилю, є важливим, адже 
саме він визначає весь написаний підручник. На цій стадії можна 
дати об’єктивні відповіді на  такі запитання:

 – Чи відповідає підручник очікуванням?
 – Чи доступні інновації в підручнику розумінню читачів?
 – Чи додержано рівноваги між обсягом нових знань і набуття 

умінь?
 – Чи оптимальною є обрана структура змісту (текст, самостійні 

завдання,  теми, проекти)?
 – Чи відповідають методичні вказівки умовам роботи в класі?
 – Чи не занадто складним для розуміння є зміст підручника?

Після  того бажано провести експертизу, врахувавши всі заува-
ження учителів про  труднощі  та недоліки новоствореного підруч-
ника, і приймається рішення провести широкий експеримент упро-
довж досить  тривалого строку (щонайменше  три місяці). Потреба 
в  такому експерименті виникає  тоді, коли є певні ризики: новий 
педагогічний підхід (наприклад, компетентнісний, особистісно зо-
рієнтований  та діяльнісно-комунікативний), нові автори, нова серія 
підручників із зміною програми. Однак, щоб результати експеримен-
ту мали наукову цінність, його потрібно експериментувати в звичай-
них, експериментальних класах і контрольних, як у міських,  так і 
сільських школах. Водночас для гарантії максимальної об’єктивності 
краще, щоб експеримент проводився не авторами. Тоді можна пере-
свідчитися, чи відповідає підручник певним вимогам, а відтак, якщо 
потрібно, можна внести необхідні правки:

 – Чи відповідає рівень навчального матеріалу  та вправ віковим 
особливостям учнів?
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 – Чи зрозуміло викладені ілюстрації?
 – Чи пов’язані запропоновані завдання  та вправи із засвоюваним 

матеріалом, а  також наскільки здійснені?
 – Чи виявляють учні й учителі зацікавленість у роботі з 

підручником?
Висновок. Отже, можна виділити  три великі фази в роботі над 

шкільним підручником:
фаза оформлення проекту, яка починається з аналізу запиту і за-

вершується написанням першого розділу, що підлягає оцінюван-
ню  та експериментальному випробуванню підручника;

фаза написання, упродовж якої весь рукопис (текст  та ілю-
страції) набуває форми, оцінюється, випробовується і остаточно 
затверджується;

фаза виробнича, переважно  технічна, кінцевим продуктом якої 
є готовий підручник. Можна стверджувати, що в середині цих  трьох 
фаз чергуються різні етапи – не в лінійній послідовності, а в прямо-
зворотному русі між роботою над підручником і оцінкою зробленого. 
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Бийчук Г. Л. 
ГЛАВНИЕ ЕТАПЫ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 
С УКРАИНСКОЙ  ЛИТЕРАТУРИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются главные этапы создания школьного учеб-
ника с украинской литературы в старшей школе, которые определяют чет-
кую систему подходов, принципов и методов при построении его научной 
концепции, структуры, содержания учебного материала, главных разделов 
учебника и экспериментального апробирования. Исследовано, какими  тре-
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бованиями должен обладать автор учебника, чтобы при его создании он 
отвечал нормативам педагогики и педагогической психологии, современ-
ному литературоведению, основным вековым особенностям учеников в 
старшей школе на компетентностном и личностно ориентированном об-
разовании изучения предмета литературы. 

Ключевые слова: анализ; принципы; содержание научного материа-
ла; этапы; проект; концепция; программа; научно-методический аппарат; 
экспериментальный раздел учебника; апробация; компетентность; личност-
но ориентированное обучение.

Biychuk H.
PRINCIPAl STAGES OF UKRAINIAN LITERATURE 
TEXTBOOKCONSTRUCTION FOR HIGH SCHOOL

The article considers the basic stages of Ukrainian literature textbook 
construction for high school, defining clear system of requirements in its training 
concept development, content structuring, writing of textbook main sections and 
their experimental testing.

The requirements, which the author of textbooks (textbook) must to be 
guided by the relevant provisions of the regulatory pedagogy and educational 
psychology, methodology (including the theory of school textbook), of modern 
literature education, to know the current programs in the subject for all forms, and 
taking into account the age characteristics of students, mental, cognitive abilities, 
the general level of students development, whom the textbook was written for. 
It was proved that the efficiency and quality of students knowledge mastering is 
largely dependent on the semantic content, logic and sequence of construction, 
the variety and originality of the obtained knowledge control, system of tasks, 
problems and questions. According to the purpose and objectives and training 
students level textbook should determine the amount and the system, which shall 
be explored.

The content of the manual has to provide the link with life, to be aimed at the 
formation of students personality, developing his skills and talents. Handbook 
should be interesting for students and written with language that corresponds 
to the assimilation capabilities of certain age students at the appropriate level 
and in the time, to interpret educational content in an accessible form, to contain 
tasks system which are objectively feasible for students and match their level of 
development, pre-secondary school preparation, to avoid primitive simplification 
and vulgarisation of scientific content. Accessibility level of textbook should be 
successfully used by students in self-education using its training material; the 
use of additional teaching facilities, audiovisual materials, CDs, visual aids, maps 
and more.

Key words: analysis; principles; function; concept; design; content 
structure; style textbook; scientific-methodical facilities; implementation stages; 
experimentation; textbook evaluation and examination.
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ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ
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У статті пропонуються загальні  теоретичні  та методичні вимоги до від-
бору навчальних  текстів, системи задач і методичного апарату підручників 
з математики. Обґрунтовується, що дотримання наведених вимог і шляхів їх 
реалізації забезпечуватиме науковість, доступність, практико-орієнтовану 
спрямованість, цілісність змісту підручників і покращуватиме вироблення 
математичних  та ключових компетентностей учнів. 

Ключові слова: зміст; підручник; математика; вимоги.

Постановка проблеми. Відбір змісту підручників з математики на-
був особливого значення у зв’язку з висунутим новим соціальним за-
мовленням на цілі  та завдання шкільної освіти. Лейтмотивом освіти 
стають: пріоритет соціально-мотиваційних факторів і загальнолюд-
ських цінностей, переорієнтація освіти на особистість, спрямованість 
навчання на найповнішу реалізацію здібностей, інтелектуального, 
духовного і  творчого потенціалу молодої людини, на вироблення 
стійких механізмів самонавчання, самовиховання  та саморозвитку. 
Особливого значення нині набуває проблема цілісності змісту: відо-
браження компонентів науки в підручниках і психолого-дидактичне 
обґрунтування цього відображення, спільні наукові підходи до  трак-
тування понятійного апарату  та забезпечення наступності змісту на 
різних ступенях навчання. Гострота цієї проблеми зумовлюється на-
самперед переходом шкіл на новий  термін навчання. Без цілісного 
уявлення про зміст навчання на всіх ступенях школи може бути по-
рушена його наступність. Цього можна уникнути, якщо розробити 
загальні  теоретичні  та методичні вимоги до відбору навчальних  тек-
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стів, системи задач і методичного апарату підручників з математики. 
Такі вимоги  також будуть корисними під час розроблення державних 
освітніх стандартів і навчальних програм.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми змісту шкільної матема-
тики і відображення його в підручниках досліджували відомі вче-
ні, методисти і вчителі (Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, О. І. Глобін, 
Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Н. А. Тарасенкова, В. О. Швець, 
М. С. Якір  та ін.). Особливості навчальної діяльності учнів, зокрема з 
математики, розглядалися в роботах Я. І. Грудьонова, В. В. Давидова, 
Г. С. Костюка, О. І. Матяш, О. І. Скафи, О. С. Чашечникової  та ін-
ших. Розробленню методів і засобів навчання математики присвя-
чені дослідження І. М. Богатирьової, О. П. Вашуленко, Г. М. Гливи, 
О. М. Коломієць, З. О. Сердюк, Ю. Л. Сморжевського  та інших.

Виклад основного матеріалу. Гуманістичні цінності освіти зумов-
люють зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на ком-
петентнісну, особистісно орієнтовану. Особистісно орієнтований 
підхід в освіті розуміється як забезпечення особистісної взаємодії у 
процесі навчання, умов для особистісного розвитку, розкриття зді-
бностей, розуміння себе, становлення суб’єктності учня. Це передба-
чає звертання до суб’єктних проявів особистості  та розуміння її вну-
трішнього світу. Центральним завданням особистісно орієнтованого 
навчання виступає формування позитивної Я-концепції особистості 
учня як системи усвідомлених і неусвідомлених уявлень про себе, 
на основі якої він будує свою поведінку. У зв’язку з цим особливого 
значення набуває створення ситуацій успіху – суб’єктивних психіч-
них станів задоволення учнів наслідками фізичної, інтелектуальної 
або моральної напруги. Успіх, який переживає учень неодноразово, 
активізує приховані можливості особистості, перетворення  та реалі-
зацію духовних сил. І цьому якнайбільше мають сприяти підручники 
як головні засоби навчання.

Суб’єктність особистості, індивідуальність учнів проявляється 
у вибірковості пізнання світу – змісту, виду й форми його подан-
ня, стійкості цієї вибірковості, способів опанування навчальним 
матеріалом, емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів пізнання. 
В особистісно орієнтованому навчанні зміст, методи і прийоми, за-
соби  та організаційні форми мають спрямовуватися на розкриття  та 
використання суб’єктного досвіду кожного учня, допомогу в станов-
ленні особистісно значущих способів пізнання шляхом організації 
навчально-пізнавальної діяльності. В освітньому процесі опанування 
учнем суспільно-історичного досвіду, що задається навчанням, по-
винно відбуватися не за рахунок витіснення його індивідуального до-
свіду, а шляхом їх постійного узгодження, використання всього  того, 
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що накопичено учнем у його власній життєдіяльності. На цих засадах 
у підручниках мають розроблятися навчальні  тексти  та інші компо-
ненти апарату організації засвоєння.

У процесі засвоєння і застосування математичних знань, нави-
чок і вмінь закладаються об’єктивні передумови для збагачення не 
лише суто математичного, а й загальнокультурного потенціалу шко-
лярів, створюються широкі можливості для формування  та розвитку 
мислення, пам’яті, уявлень  та уяви учнів, їх наукового світогляду, 
алгоритмічної, інформаційної  та візуальної культури, вмінь вста-
новлювати причинно-наслідкові зв’язки між окремими фактами, 
обґрунтовувати  твердження, математизувати реальні ситуації. За 
рахунок дидактично виваженої організації навчання математики 
видається можливим істотно впливати на інтелектуальний розвиток 
учнів, формувати позитивні риси особистості, розвивати розумову 
активність, пізнавальну самостійність, саморегуляцію,  творчість у 
навчальній діяльності. Тому зміст підручників реалізує особистісно 
орієнтовану модель навчання і центрується на особистості учня – на-
вчання, орієнтоване як на власне математичну освіту,  так і на освіту 
за допомогою математики, на вироблення якостей мислення, необ-
хідних для адаптації  та повноцінного функціонування людини в су-
часному суспільстві, на засвоєння математичного апарату як засобу 
постановки і розв’язання проблем реальної дійсності.

Зазначимо, що необхідно враховувати у процесі відбору змісту осо-
бливості організації сприймання й опрацювання даних вербального  та 
невербального характеру учнями, а саме: при дії когнітивних подраз-
ників спостерігається нестійкість і велика рухливість активаційних 
процесів; характерними є широке одночасне залучення різних зон 
кори головного мозку на всіх етапах сприйняття й опрацювання 
даних (сенсорного аналізу, інформаційного синтезу, категоризації 
стимулу); виявляються вищі швидкості опрацювання даних струк-
турами правої півкулі головного мозку; провідним переважно є на-
очно-образне мислення, яке наближається до оперування образа-
ми-категоріями (відомо, що  такі образи є значно багатшими, аніж 
сконцентроване в понятті логізоване знання), особливо  тоді, коли 
словесно-логічне мислення ще не є досконалим, а знаходиться у ста-
дії становлення; відбувається значне ускладнення пам’яті, при цьому 
обсяг пам’яті вірогідно зростає, а швидкість запам’ятовування змен-
шується. Тому важливо формувати в учнів як логічне,  так і візуальне 
мислення, що підтверджується даними комісії Європейського мате-
матичного  товариства (EMS). Спираючись на особливості зв’язків 
між змістом і формою, необхідно враховувати роль діалектичної єд-
ності логічного  та візуального у математичній підготовці учнів, за-
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вчасно виявляти можливі конфлікти між логічним і візуальним (як 
об’єктивно зумовлені,  так і об’єктивно не зумовлені)  та дидактично 
виважено добирати способи їх нівелювання. У зв’язку з цим в підруч-
никах поєднується логічна строгість  та наочність, зокрема дедукція 
і абстрактність навчального матеріалу спираються на наочність і ма-
тематичну інтуїцію учнів.

Варто  також враховувати у підручникотворенні можливості про-
водити навчання математики у двох площинах – прямого навчання і 
навчання у фоновому режимі. До останнього ми зараховуємо про-
педевтику і непряме навчання. Під час навчання учнів у фоновому 
режимі залучаються потужні ресурси сфери несвідомого – збагачу-
ється досвід зорового упізнавання, накопичуються певні інтуїтивні 
передзнання, набувається досвід виконання окремих предметно-
практичних дій. Відповідне розширення системи впливів стає мож-
ливим за рахунок спеціально побудованого зорового ряду навчан-
ня і системи вправ, спрямованих на випереджальне формування в 
учнів умінь виконувати певні види діяльності. Загалом семіотичний 
простір, який вибудовується у процесі навчання, має забезпечувати 
умови для вільного, психологічно комфортного життя учнів у світі 
умовностей шкільної математики, сприяти активній навчально-піз-
навальній діяльності учнів, спонукати їх до успішних самостійних 
дій. Це можливо, якщо зміст підручників відповідає особливостям 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, а їх обсяг – навчальному 
часу, відведеному на засвоєння. Тому наразі відбувається зменшення 
обсягів курсів математики за рахунок уникнення надмірної строгості 
викладу, зменшення громіздких обчислень і перетворень, перегля-
ду  того матеріалу, який не використовується ні для логічного роз-
гортання курсу, ні під час розв’язування задач і не має прикладного 
спрямування.

Зміст підручника (навчальні  тексти, система вправ і методичний 
апарат) спрямовується на вироблення компетентностей учнів – ма-
тематичних (змістових, процесуально-операційних, інформацій-
но-технологічних, дослідницьких), надпредметних математичних 
(міжпредметних і спеціалізуючих)  та ключових (загально навчаль-
ної – уміє вчитися, комунікативної – грамотно формулює й вислов-
лює судження, аргументовано дискутує, загальнокультурної – логіч-
но міркує, цілеспрямований, має розвинені увагу, пам’ять, інтуїцію, 
критичне і  творче мислення). 

Згідно з науковими основами діяльнісного підходу, спеціально 
організована предметна діяльність має виступати і метою навчання, 
і його засобом. Реалізація у підручнику діяльнісного підходу до на-
вчання математики передбачає: постійне залучення учнів до різних 
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видів навчально-пізнавальної діяльності; засвоєння не лише фор-
мально-логічних, а й оперативних знань (як потрібно діяти в конкрет-
них ситуаціях, щоб досягти поставленої мети); засвоєння способів 
міркувань, які застосовуються у математиці; створення методичних 
ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття учнями математич-
них фактів. У тексті підручника (де можливо) бажано подавати по-
ради щодо  того, як діяти у певній навчальній ситуації, сформульовані 
у вигляді правил або вказівок. Тобто зміст підручника має сприя-
ти  тому, щоб математичні знання, яких набувають учні, обов’язково 
містили діяльнісний компонент – де і як їх застосовувати.

Науковість змісту підручника забезпечується логічно послідов-
ним розміщенням навчального матеріалу, коректним формулюван-
ням означень понять і  теорем, достатнім рівнем строгості доведень. 
Логічне впорядкування навчального матеріалу і послідовність його 
викладу мають відповідати принципам дидактики  та вимогам ма-
тематики як науки: сучасна, предметна, однозначна  терміноло-
гія; поняття, формули, властивості сформульовані коректною ма-
тематичною мовою; доведення  тверджень (теорем, властивостей) 
на достатньому рівні строгості; відображення в змісті підручника 
методів  та способів діяльності, що відповідають логіці пізнання в 
математиці. Чітко розмежовуються зміст математичних понять (пе-
рераховуються всі істотні ознаки)  та їх обсяг (вказується множина 
об’єктів, де застосовується поняття). Зміст понять розкривається за 
допомогою означень, а їх обсяг із залученням класифікацій (поділу 
понять за певною ознакою). Доведення  теорем в підручниках мають 
бути не лише строгими, лаконічними, але і посильними, зрозумі-
лими учням. Перед формулюванням  теореми пропонується про-
вести невелике дослідження, дається скорочений запис  теореми, а 
її доведення поділені на смислові блоки. Поєднання неперервної  та 
дискретної математики – важлива риса сучасних її курсів. Розвиток 
комп’ютеризації, інформаційних мереж висуває специфічні вимоги 
до стилю мислення людини, а отже, і до змісту шкільної математи-
ки. Одна з них пов’язана з необхідністю включення до шкільного 
курсу елементів дискретної математики (комбінаторика, елементи 
математичної логіки в їх прикладному аспекті, системи числення, 
елементи  теорії графів  тощо).

Доступність учням навчальних  текстів, можливість самостійно 
їх опрацювати – одна з особливостей підручників. Досягається шля-
хом поєднання логічного і візуального. Навчальний матеріал, як пра-
вило, спирається на наочність, інтуїцію учнів, їхній життєвий досвід; 
викладення математичних фактів (якщо можливо) розпочинається з 
аналізу емпіричного матеріалу (прикладів із довкілля, моделей, гра-
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фіків, малюнків, фактів з інших навчальних предметів  тощо) або з 
опису практичних дій; наочність має виконувати не лише ілюстра-
тивну, а й евристичну роль, що сприяє створенню в учнів виперед-
жального уявлення про суть змісту нового навчального матеріалу, 
полегшує його сприйняття  та розуміння.

Наступність змісту і вимог щодо засвоєння учнями навчального 
матеріалу реалізується у двох її функціях – компенсаторній і про-
гностичній. Компенсаторна функція забезпечує зв’язок навчання з 
попереднім рівнем освіти (уточнення, розширення  та поглиблення 
змісту, виявлення  та нівелювання недоліків і прогалин у підготовці 
учнів). Прогностична функція забезпечує підготовку учнів до вивчен-
ня математики на наступному освітньому рівні.

Зміст підручника спрямований на  творчий розвиток учня. 
Розвивальний ефект здебільшого відбувається на основі вироблен-
ня вмінь доводити  твердження і розв’язувати задачі, застосовувати 
методи математики до розв’язування завдань прикладного змісту, 
розуміння суті абстрактних математичних конструкцій  тощо. Однак 
у підручниках значна увага приділяється ознайомленню учнів із зна-
ченням математики в діяльності людини нині  та, особливо, в істо-
ричному контексті. До підручників включається матеріал, пов’язаний 
з ціннісними орієнтаціями: фрагменти історії математики, математич-
них  теорій і методів, довідки про долі вчених, які  творили науку, про 
походження  термінів і символів. Розвивальна функція навчання ре-
алізується  також шляхом персоніфікованого викладу матеріалу,  тобто 
подання, де це можливо, математичних фактів з погляду їх історич-
ного становлення і розвитку. 

Підручники розраховані на диференційоване навчання математи-
ки. На це спрямовані не лише набори вправ і задач різної складності, 
а й зразки розв’язування  типових задач, проблемні запитання і за-
вдання  тощо. Для  тих, хто цікавиться предметом, бажає поглибити 
свої знання, призначено рубрику “Дізнайтеся більше”. Особливістю 
задач підручника є  те, що задачі високого рівня складності вклю-
чають елементи задач середнього і достатнього рівнів, а останні – 
елементи задач початкового рівня. У формулюваннях задач описані 
в них ситуації варіюються за показником особистої участі: задача 
формулюється із використанням Я-словника учнів зазначеного віку; 
задача формулюється із використанням словника найближчого ото-
чення учнів; задача формулюється в  термінах, віддалених від особис-
того досвіду учнів цього віку.

Зміст підручника повинен мати практичне спрямування. 
Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення матема-
тичного факту із практичної ситуації, а й ілюструвати застосування 
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його на практиці, у майбутній професійній діяльності, під час ви-
вчення інших дисциплін. З цією метою в окремо виділеному блоці 
завдань “Застосуйте на практиці” подаються практико-зорієнтовані 
задачі, практичні  типові ситуації, де потрібно застосувати вивчений 
матеріал. Посиленню прикладної спрямованості курсу сприяє озна-
йомлення учнів як з поняттям математичної моделі,  так із методом 
математичного моделювання, вироблення уявлень про роль цього 
методу в науковому пізнанні  та практиці, формування вмінь свідомо 
будувати простіші математичні моделі.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Актуальне завдан-
ня шкільної методики математики – відбір змісту підручників, що 
враховував би нові соціальні потреби суспільства  та цілі, які воно 
ставить до математичної освіти. Важливого значення нині набуває 
проблема цілісності змісту, особливо у зв’язку з переходом шкіл на 
новий  термін навчання. Навчальний зміст впроваджуватиметься по-
етапно – початкова, основна, старша школа. Без цілісного уявлення 
про зміст навчання на всіх ступенях школи (хоча б на рівні осно-
вних понять і залежностей) може бути порушена його наступність. 
Адже зміст навчання основної школи має узгоджуватись із змістом 
початкової  та враховувати  тенденції його розвитку в старшій школі. 
Цього можна уникнути, якщо розробити загальні вимоги до відбо-
ру змісту шкільної математики і шляхи їх реалізації в підручниках. 
Пропонуються  такі  теоретико-методичні вимоги: формування по-
зитивної Я-концепції особистості учня  та стійкої мотивації до ви-
вчення предмета; збагачення не лише суто математичного, а й за-
гальнокультурного потенціалу школярів; науковість і доступність 
навчальних  текстів; наступність у двох її функціях – компенсаторній 
і прогностичній; пріоритет розвивальної функції навчання; практи-
ко-орієнтована спрямованість навчального матеріалу; відповідність 
змісту віковим  та пізнавальним особливостям учнів. Ці  та інші на-
ведені в статті вимоги будуть корисними під час створення концепції 
шкільної математичної освіти, державних освітніх стандартів і на-
вчальних програм.
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Бурда М. И., Тарасенкова Н. А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СОДЕРЖАНИЮ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 
ПО МАТЕМАТИКЕ

Предлагаются общие  теоретические и методические  требования к от-
бору учебных  текстов, системы упражнений и методического аппарата учеб-
ников по математике, в частности: формирование позитивной Я-концепции 
личности ученика, устойчивой мотивации к обучению, обогащение не  толь-
ко математического, но и общекультурного потенциала школьника, нау-
чность и доступность учебных  текстов, преемственность в двух ее функци-
ях – компенсаторной и прогностической, приоритет развивающей функции 
обучения, практико-ориентированная направленность учебного материала, 
соответствие содержания возрастным и познавательным особенностям 
учащихся и другие. Обосновывается, что реализация предлагаемых  тре-
бований содействует формированию математических и ключевых компе-
тентностей. Эти  требования  также могут быть использованы при созда-
нии государственных образовательных стандартов и учебных программ по 
математике.

Ключевые слова: содержание; учебник; математика;  требования.
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Burda M., Tarasenkova N.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL REQUIREMENTS 
FOR THE CONTENT OF A MATHS TEXTBOOK

A challenge for the school mathematics methodology is a selection of 
textbooks, which would correspond to the new social needs as well as the 
goals that it sets to the mathematical education. The importance issue is the 
problem of the content integrity, especially in connection with the transition of a 
school to the new term of learning. Its provision includes the development of the 
requirements for the content of school mathematics and the ways to implement 
them in textbooks. The common theoretical and methodological requirements 
to the educational texts selection, a system of exercises and the methodological 
apparatus of textbooks in mathematics, in particular, the formation of a positive 
self-concept of pupil’s personality, the sustained motivation for learning, 
enrichment of not only mathematical, but also the general cultural potential of 
a pupil, scientific nature and availability of the educational texts, the continuity 
of its two functions, namely, a compensatory and a prognostic ones, priority of 
the developing function of training, practice-oriented focus of the educational 
material, the correspondence of the content to the age and the cognitive 
characteristics of pupils, etc. are offered. It is proved that the implementation of 
the proposed requirements contributes to the formation of mathematical core 
competencies. These requirements may also be referred in the development of 
the state educational standards and curriculums for mathematics.

Key words: content; textbook; mathematics; requirements.
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CУЧАСНІ ПІДРУЧНИКИ З МАТЕМАТИКИ 
В ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Д. В. Васильєва, 
кандидат педагогічних наук, 
Інститут педагогіки НАПН України, 
e-mail: vasilyevadarina@gmail.com

У статті подано коротку характеристику навчального комплекту з мате-
матики, який використовується у сучасних школах Литви. Встановлено, що 
комплекти різних авторських колективів містять  такі видання: підручник, 
збірник задач, робочий зошит, методичний посібник для вчителя  тощо. 
Здійснено аналіз кожної структурної одиниці комплекту  та описано їх місце 
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у навчальному процесі. Розкрито значення окремих складових для набуття 
необхідних компетентностей. Акцентується увага на практичній  та аксіо-
логічній складових навчального комплекту з математики. Розглянуто осо-
бливості реалізації у підручниках вимог навчальної програми з математики 
стосовно деяких  тем. Зроблено висновок про доцільність використання за-
рубіжного досвіду (авторів і видавців підручників Литовської республіки) для 
створення сучасних підручників з математики в Україні.

Ключові слова: досвід Литовської республіки; підручник з математики; 
навчальний комплект; навчальна програма з математики; реалізація компе-
тентнісного  та аксіологічного підходів.

Постановка проблеми. Шкільний підручник – одна з найбільш 
масових книжок у всьому світі, а  тому проблема його створення по-
стійно викликає інтерес психологів, педагогів, методистів і книго-
видавців різних країн. Підручники для школи з різних предметів змі-
нювалися впродовж багатьох років, щоб набути сучасного вигляду і 
змісту. Створення  та використання підручників – проблема вічна  та 
багатоаспектна. Для її ефективного розв’язання бажано використо-
вувати кращі здобутки попередників [2; 3] і зарубіжний інноваційний 
досвід [1]. 

В Україні, починаючи з 2001 р., започатковано конкурси під-
ручників, на основі яких обираються кращі підручники для різного 
рівня шкіл. Порівняльний аналіз підручників, що використовувалися 
в Україні в ХХ ст., і сучасних українських підручників переконливо 
свідчить про наполегливу роботу державного апарату  та усіх ланок 
системи освіти на шляху створення підручника ХХІ століття. Нові 
підручники суттєво відрізняються змістом, структурою, методоло-
гічними підходами, реалізацією виховних і розвивальних завдань, 
поліграфічним оформленням  тощо. Наукові дослідження у напрямі 
створення підручників нового зразка постійно проводить Інститут 
педагогіки НАПН України. Результати цих досліджень обговорюють-
ся на щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференціях 
“Проблеми сучасного підручника”, на які запрошуються науковці, 
автори підручників, видавці, методисти, учителі  та усі зацікавлені 
долею вітчизняного підручника. За підсумками роботи конферен-
ції у 2014 р. науковцям, авторам підручників і видавцям, крім ін-
шого, висловлено рекомендації стосовно дослідження зарубіжного 
досвіду підручникотворення і реалізації у підручниках різних видів 
компетентностей.

У цьому контексті  та в умовах модернізації системи освіти 
України у напрямі Європейської інтеграції актуальним стає вивчен-
ня питань сучасного підручникотворення у країнах Європейського 
Союзу, зокрема в Литовській республіці.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 
створення підручників для школи досліджували Р. А. Арцишевський, 
Г. П. Бевз, Н. М. Бібік, О. В. Бондар, М. І. Бурда, Н. М. Буринська, 
А. Н. Гірняк, Я. П. Кодлюк, О. І. Ляшенко, П. В. Мороз, Л. В. Непо-
рожня , З. І. Слєпкань, О. Я. Савченко  та інші науковці.

Система навчання у країнах близького  та далекого зарубіжжя, 
особливості змісту освіти  та процесу підручникотворення у зару-
біжних країнах завжди цікавила українських педагогів і методистів 
(І. Н. Варакса, Л. М. Ващенко, Г. С. Єгоров, Б. М. Жебровський, 
Т. А. Колевич К. В. Корсак, Н. М. Лавриченко, М. П. Лещенко, 
О. І. Локшина, З. О. Малькова, Н. Ю. Матяш, Б. Ф. Мельниченко, 
О. В. Овчарук  та ін.).

Окремі дослідження стосувалися особливостей підручни-
ків математики  та вивчення математики в зарубіжній школі. 
Розглядалися  такі питання:

 – висвітлення окремих  тем у підручниках математики Австрії 
(Б. Л. Фуртак [5]);

 – особливості змісту  та структури підручника математики для 10 
класу в Норвегії (О. М. Хара [6]);

 – використання професійних сюжетів у підручниках математики 
в Естонії (Л. О. Соколенко [4]);

 – висвітлення історичних відомостей у зарубіжних підручниках з 
математики Росії, Білорусії, Італії, Франції (С. М. Шумигай [7]). 
Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати зміст  та 

структуру сучасних литовських підручників з математики  та з’ясувати 
доцільність використання зарубіжного досвіду (авторів і видавців під-
ручників Литовської республіки) для створення сучасних підручни-
ків з математики в Україні.

Виклад основного матеріалу. У Литві учні  та вчителі використову-
ють підручники з математики різних авторських колективів. Конкурс 
підручників не проводиться. Ініціаторами створення, популяриза-
ції  та розповсюдження підручників є видавництва. Видавництво не 
лише запрошує авторські колективи і здійснює підготовку підруч-
ників, навчально-методичної літератури  та цифрового контенту, не 
лише розробляє рекламу і проводить активну агітацію серед освітян, 
але і запроваджує інноваційні освітні проекти, що сприяють поліп-
шенню  та розвитку системи освіти в країні.

Найбільшим видавцем навчальної літератури в Литві є видав-
ництво “Світло”. У 2004 р. за його ініціативи було створено робочу 
групу, в якій об’єдналися фахівці різних галузей: видавці, редакто-
ри, дизайнери, освітяни, автори підручників, менеджери, психоло-
ги, експерти, управлінці  та інші. Ця група, беручи до уваги кращі 
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литовські  традиції й освітні засоби, зарубіжний досвід створення  та 
використання підручників, провідні  тенденції в галузі освіти  та кни-
говидання, розробила концепцію створення сучасної серії підручни-
ків з різних навчальних предметів для школи під загальною назвою 
“Танець”. 

Вперше за новим підручником (рекомендованим Міністерством 
освіти Литовської республіки) почали навчатися учні 5 класу в 
2008 році. Для учнів 5–6 класів книжки мають назву “Формула”, а 
для 7–9 – “Математика”. Підручники для вивчення математики цієї 
серії (попередніх і наступних серій  також) є інтегрованими курсами, 
які охоплюють арифметику, алгебру, планіметрію, стереометрію, ста-
тистику, комбінаторику,  теорію ймовірностей.

Підручник для кожного класу складається з двох окремих час-
тин, які є складовими навчального комплекту. Для кожного класу 
підготовлено:

 – підручник (перша книга, друга книга);
 – робочий зошит (перша книга, друга книга);
 – книжку для вчителя;
 – збірник задач;
 – завдання для контролю.

Підручники гарно оформлені, різнокольорові, надрукова-
ні на глянцевому білому папері. Вони неважкі: мають формат 
26 19,5 0,6, але кожна частина нараховує лише 128 сторінок. Видання 
у двох частинах забезпечує довший проміжок використання одного 
екземпляру підручника і викликає природний інтерес учнів до нової 
книжки.

Усі підручники побудовано за принципом доступності  та на-
ступності, адаптовано до віку учнів, відповідають їхнім потребам, 
здібностям  та інтересам. Як зазначають видавці, зміст підручників 
і методологічна основа їх створюють передумови для успішного, ці-
леспрямованого, систематичного і цілісного формування в учнів ви-
значених програмою ключових компетентностей (когнітивної, кому-
нікаційної, соціальної, особистісної, здатності до навчання, прояву 
ініціативи і  творчості  тощо), уможливлюють набуття інтегрованих і 
міцних математичних знань, розвиток математичних навичок здій-
снювати міркування  та вирішувати навчальні проблеми.

Усі підручники мають однакову структуру і схожий дизайн. 
Коротко розглянемо структуру підручників і конкретизуємо її при-
кладами з підручників [8; 9]. На початку підручників подано зміст, 
вступ з навігацією і рекомендації щодо засобів навчання математики 
за підручником (що потрібно взяти на урок математики). У вступі 
розкрито структуру підручника, пояснено основні рубрики, надано 
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рекомендації щодо роботи з навчальним матеріалом  тощо. Описано 
зміст і доцільність використання рубрик, винесених на поля. Серед 
них: “Незабаром” (перед вивченням  теми зазначається, якого до-
свіду набудуть учні), “Цікаво” (історичні відомості), “Головоломки” 
(цікаві завдання, жарти і загадки), “Ключові слова” (подаються на-
прикінці пункту і містять поняття і ознаки, на які важливо звернути 
увагу, і які варто вміти пояснювати).  

У двох частинах підручника міститься дев’ять розділів, розподі-
лених за  темами. Наприкінці кожного розділу подано  теоретичний 
матеріал для повторення  теоретичних відомостей з розділу і задачі на 
повторення  трьох рівнів складності. Наприкінці підручника розмі-
щено відповіді до задач на повторення і  тлумачний словничок. Варто 
зазначити, що систематичне повторення навчального матеріалу – 
характерна риса навчання математики в Литві. Для його здійснення 
використовують не лише підручник, а й інші складові комплекту – 
робочі зошити  та збірники задач.  

Заслуговує на увагу роз’яснення авторів підручника [8] основної 
мети підручника – відкрити двері  таємничого палацу математики 
(який почав будуватися ще з давніх часів і продовжує розширюватися 
і ставати ще красивішим упродовж багатьох століть), щоб учні від-
чули красу математики, її велич  та інші принади.  

Рубрика “Що потрібно покласти в рюкзак для уроку математи-
ки” є яскравим прикладом  того, як за допомогою підручника орга-
нізувати справді інтерактивне навчання. У цій рубриці автори реко-
мендують учням:

 – обговорити з учителем, яку частини набору (на першому вели-
кому малюнку зображено всі складові навчального комплекту 
з математики і звичайні зошити в клітинку) вони повинні при-
носити для кожного уроку з математики;

 – запитати вчителя про створення блогу з математики, щоб запи-
сувати свої враження й успіхи;

 – подумати про створення робочої папки для накопичення додат-
кових матеріалів з математики;

 – з’ясувати, що саме доцільно поміщати в папку і як часто.
На другому великому малюнку зображено різні засоби на-

вчання (зошити, креслярські інструменти, годинник, калькулятор, 
комп’ютер  тощо)  та деякі інші предмети (яблуко, іграшки, наклей-
ки). Автори пропонують учням згадати, що вони робили на уроках з 
математики в початковій школі  та обговорити, які предмети, інстру-
менти і пристрої, що зображені на малюнку можуть знадобитися під 
час навчання математики.



45

Наприкінці цієї рубрики є  така порада учням: учитель дійсно запро-
понує для вас цікаві заходи, якщо він знатиме ваші очікування, інтереси 
і сподівання щодо вивчення математики. Подумайте, якими якостями 
ви володієте, щоб досягти успіхів у навчанні математики? Мрійте вголос 
про  те, які уроки з математики були б для вас цікавими і корисними.

Кожен розділ підручника починається художньо оформленим 
шмуцтитулом, на якому розкривається основний зміст розділу і 
мотивується його вивчення. Наприклад, до першого розділу, який 
має назву “Натуральні числа і десяткові дроби”, подано фото вежі 
Литовського центру радіо і  телебачення, а поруч литовською, англій-
ською  та іншими мовами описано його основні характеристики: час 
створення, маса, висота  та інші. Зрозуміло, що всі ці характеристики 
записуються цілими числами  та десятковими дробами.

Розділ містить 6 пунктів, присвячених  таким  темам:
1. Натуральні числа. 
2. Щоденні вимірювання.
3. Числа з комою.
4. Числовий промінь.
5. Менше, більше, дорівнює.
6. Округлення.
Кожний пункт складається з навчального  тексту і “Викликів” 

(завдань для формування умінь і відпрацювання навичок). Виклад 
нового матеріалу супроводжується ілюстраціями і конкретними при-
кладами з реального життя. Тут уведено нові поняття, розкрито їхній 
зміст, сформульовано властивості, подано проблемні ситуації  тощо. 
“Виклики” містять запитання, що стосуються вивченого матеріалу, 
а  також задачі  та вправи. До деяких з цих вправ подано приклади 
розв’язання.  

Подання нового  теоретичного матеріалу безпосередньо 
пов’язане з життєдіяльністю людини  та її потребами. Натуральні 
числа розглядаються у контексті визначення показників лічильників, 
годинника, спідометра  тощо. Необхідність введення дробових чисел 
розкрито на основі різного роду вимірювань – відстані між литов-
ськими містами,  товщини склопакету для вікна, ширини пальця, ви-
соти шафи і будинку, глибини річки  тощо. Цікаво і нетрадиційно для 
наших підручників учнів підводять до поняття десяткового дробу. Це 
здійснюється у другому пункті на основі використання досвіду учнів 
про вимірювання (переведення сантиметрів у метри)  та операцій з 
грішми. Саме в цьому пункті вперше подається посилання на елек-
тронне джерело в Інтернеті, де можна дізнатися про перші литовські 
монети. Пізніше, у наступному пункті, розглядається сам  термін, 
форма запису і читання десяткових дробів. 
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Останній розділ першої частини присвячений плоским і просто-
ровим геометричним фігурам. Тут розглядаються: властивості пря-
мокутника і квадрата, куб, його елементи і властивості, виготовлен-
ня прямокутного паралелепіпеда, розгортка куба, зображення куба і 
прямокутного паралелепіпеда, святковий кошик.

Цікавим є останній пункт “Святковий кошик”. Він починаєть-
ся словами: “Наближається Різдво”. Тут показано, як виготовляти 
ялинкові прикраси з кубиків, вітальні листівки з квадратів, прямокут-
ників  та інших геометричних фігур. Детально описано і показано, як 
виготовити “веселого зайчика” за допомогою актуальної нині  техно-
логії “квілінг” (скручування прямокутної паперової смужки).

Звернемо увагу на  той факт, що зміст шкільного курсу математи-
ки в Литві розгортається концентрично. Наприклад,  тема “Відсотки” 
вивчається у 5–6, 7–8 і 9–10 класах. 

Розглянемо, як ця  тема подається в підручнику 8 класу [9]. 
На шмуцтитулі подаються історичні відомості про виникнення від-
сотків і їх  творців. Коротко подається основний зміст розділу (запис 
дробу у вигляді відсотка і відсотка у вигляді дробу, знаходження від-
сотка від числа і числа за його відсотком, обчислення знижок, за-
стосування пропорцій і рівнянь до розв’язування задач на відсотки).

Складний навчальний матеріал розкривається поступово. 
Спочатку в ігровій формі учням пропонується співставити відсотки, 
десяткові  та звичайні дроби. Потім розглядаються частини квадрата 
і встановлюються відповідні відсотки. 

Щоб зацікавити учнів і виховати з них патріотів, подаються ко-
роткі відомості про відомого литовського педагога, перекладача і ди-
тячого письменника Парнаса Машетаса (1863–1940). Він був авто-
ром підручників для початкової школи, оригінального самоучителя 
читання і писання для наймолодших, підручників і задачників з ма-
тематики. Подається список рекомендованої літератури і завдання:

 – Перевірте, скільки приблизно книг написано і опубліковано 
автором?

 – Яку частину становлять математичні  твори?
У пункті “Застосування відсотків” розглядаються питання “де-

шевше”, “дорожче”. Учні на практиці дізнаються, як збільшити чи 
зменшити розмір чогось на декілька відсотків. За допомогою задачі 
про короля і охоронця створюється проблемна ситуація, яку учні ма-
ють розв’язати.

На основі аналізу навчальних  текстів розглянутих підручників 
можна зробити  такі висновки:

 – зміст і форма подачі навчального матеріалу спонукають учнів до 
обговорення  та розв’язування доступних проблем, 
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 – конкретні приклади використання математичних знань на прак-
тиці забезпечують набуття учнями потрібного досвіду;

 – використання ігрових прийомів, моделювання, казок, головоло-
мок  тощо сприяє виникненню пізнавального інтересу  та ство-
рює умови для диференціації навчання;

 – включення у підручники навчальних матеріалів і задач, що стосу-
ються фінансової грамотності, державної символіки, життєдіяль-
ності родини, екології, історії науки  та держави уможливлюють 
надбання учнями низки справді ціннісних орієнтацій;

 – врахування рівнів успішності учнів, їх потреб, навчальних стилів 
через розробку і включення до підручника різних освітніх си-
туацій і розгляду багатьох способів розв’язування однієї задачі 
забезпечує особистісно орієнтований підхід до навчання.
Комплект з математики для кожного класу складається, 

окрім підручника, з робочих зошитів, збірників задач, завдань для 
контролю і посібник для вчителя. Ці посібники доповнюють матеріал 
підручника, містять цікаві завдання,   тести для оцінки знань і нави-
чок учнів, відповіді до задач і  таблиці самооцінки. Вони допомагають 
учителю ефективно організувати самостійну роботу учнів у класі і 
перевірити їх набуті знання  та компетентності.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. В умовах 
комп’ютеризації  та інформатизації суспільства  та системи освіти 
створення  та ефективне використання підручників математики є 
актуальною проблемою в багатьох країнах Європи  та світу. Досвід 
створення підручників у Литві суттєво відрізняється від вітчизняного 
і заслуговує на вивчення  та популяризацію. На нашу думку, система-
тичні курси алгебри і геометрії краще вивчати за окремими підруч-
никами. Інтегровані курси доцільно використовувати для 5–6 класів 
і старшокласників, які навчаються за рівнем стандарту. 

Подальші дослідження варто спрямувати на зміст і структуруван-
ня підручників з математики для старшої школи. Доцільно  також ви-
вчити питання про можливість видання підручників у двох частинах.
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Васильева Д. В. 
СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНИКИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В статье дана краткая характеристика учебного комплекта по матема-
тике, который используется в современных школах Литвы. Установлено, 
что комплекты различных авторских коллективов содержат следующие 
издания: учебник, сборник задач, рабочая  тетрадь, методическое посо-
бие для учителя и  тому подобное. Осуществлен анализ каждой структур-
ной единицы комплекта и описано их место в учебном процессе. Раскрыто 
значение отдельных составляющих для приобретения необходимых ком-
петенций. Акцентируется внимание на практической и аксиологической со-
ставляющих учебного комплекта по математике. Рассмотрены особенности 
реализации в учебниках  требований учебной программы по математике по 
некоторым  темам. Сделан вывод о целесообразности использования за-
рубежного опыта (авторов и издателей учебников Литовской республики) 
для создания современных учебников по математике в Украине.

Ключевые слова: опыт Литовской республики; учебник по матема-
тике; учебный комплект; учебная программа по математике; реализация 
компетентностного и аксиологического подходов. 

Vasilyeva D. 
THE MODERN MATH TEXTBOOKS IN THE LITHUANIAN 
REPUBLIC 

Short description of a few math educational complete sets , which are 
used in modern schools of Lithuania, is given in the article. Pupils and teachers 
use math textbooks of different author collectives In Lithuani. Competitions of 
textbooks are not held.

The initiators of creation, popularization and distribution of textbooks are 
publishing houses. The publishing house invites author collectives and does 
preparation of textbooks, methodical books, and digital content, develops 
advertising and conducts active agitation among teachers. A publishing house 
also inculcates innovative educational projects which are instrumental in an 
improvement and development of the system of education in a country.

It is set that the complete sets of different author collectives are contained 
by such editions: textbook, book of tasks, working notebook, methodical 
recommendations for a teacher etc.

Features and structure of math textbooks are considered in the article. All 
textbooks are built on principle of availability and following, adapted to age of 
pupils, corresponds their necessities, capabilities and interests. All textbooks 
have an identical structure and alike design. They are beautifully designed, 
varicoloured, printed on a glossy dense white paper. Every part counts 128 pages 
only. Edition in two parts provides textbooks more long interval of use and causes 
to natural interest of pupils to the new book.
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Table of contents, entry with a navigation and recommendation mathematical 
facilities of studies are given at the beginning of textbook. The structure of textbook 
opens up, the basic headings are explained, recommendations in relation to work 
with educational material are given in an entry. Table of contents and expedience of 
the use of headings, which taken on the fields, are described. Among them: “Soon” 
(before the study of theme marked, what experience will be purchased by pupils), 
“Interestingly” (historical information), there are “Puzzles” (interesting tasks, jokes 
and riddles), “keywords” (given at the end of point and contain a concept and signs 
on which it is important to pay attention and able to explain).

Attention on practical and aхiological constituents of educational math 
complete set are accented. The features of realization requirements of on-line 
tutorial in math textbooks are considered. Conclusion about expedience of the 
use of foreign experience (authors and publishers of Lithuanian maths textbooks) 
for creation of modern Ukrainian maths textbooks is done.

Key words: experience of the Lithuanian republic; maths textbook; 
educational complete set; math on-line tutorial; realization of competence and 
axiological approaches.

УДК 378:[371.263:004.415.533]:(347.781.53+371.67)

ТЕСТИ ЯК ПОЛІФУНКЦІЙНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ

Г. О. Васьківська,
доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут педагогіки НАПН України,
завідувач відділу дидактики

У статті автор характеризує  тести як поліфункційний дидактичний інстру-
ментарій навчальної книги, як засіб навчання  та визначення рівня навченос-
ті  та навчальних досягнень, як метод контролю здобутих знань і виявлення 
сформованих умінь  та навичок, а  також рівня інтелектуального розвитку осо-
бистості. Обґрунтовано переваги методу  тестування у процесі оцінювання 
навчальних досягнень; проаналізовано види  тестів  та умови їх застосування. 

Тести як засіб вимірювання знань автор використала у процесі форму-
вання змісту посібника з метакурсу “Людинознавство”. Структура цієї на-
вчальної книги  така, що дає змогу навчати і контролювати засвоєння знань 
про людину. Зміст  тестів викликає рефлексію, що спонукає до активнішого 
формування ціннісних орієнтацій. 

Ключові слова: навчальна книга;  тест;  тестування; оцінювання; якість 
знань; навчальні досягнення; зміст освіти. 
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Постановка проблеми. Серед цілей сучасної освіти особливе місце 
посідає формування внутрішньо вільної  та самостійної особистос-
ті, що досягається за рахунок індивідуального розвитку. Орієнтація 
освітньої системи на розвиток особистісних якостей суб’єктів 
припускає широке застосування принципу людиноцентризму. 
Реформування освітньої галузі країни охоплює не  тільки психолого-
педагогічні, психосоціальні, але й морально-естетичні, фізіологічні 
й інші аспекти навчання  та життєдіяльності. Однак пріоритет зали-
шається за активною освітньою діяльністю як учнів,  так і студентів. 

Компетентнісна модель освіти здатна адаптувати особистість до 
соціуму. Згаданий принцип людиноцентризму не суперечить ком-
петентнісній моделі освіти, а є її частиною. До речі, у Національній 
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні йдеться, 
що компетентнісна модель освіти на перше місце висуває не процес 
навчання, а його освітній результат, виражений у  термінах компе-
тентностей людини. Саме  такий результат може оцінюватися відпо-
відно до концепції виміру якості освіти [13, с. 15]. 

Якість освіти, освітній результат можна зарахувати до феноме-
нів, що потребують підвищеної уваги вчених (теоретиків), науковців 
(дидактів), методологів і методистів у галузі освіти, а  також психоло-
гів і  текстологів, щоб якнайоб’єктивніше виміряти якість освіти  та 
освітній результат. Отже,  тести (у т. ч.  тестові випробування) варто 
визнати поліфункційним дидактичним інструментарієм у змісті на-
вчальної книги. 

Аналіз досліджень і публікацій. Провідні вітчизняні  та зарубіжні 
вчені розглядають якість освіти у взаємозв’язку соціально-філософ-
ського, педагогічного  та інших аспектів (В. Андрущенко, І. Зязюн, 
В. Кремень, В. Луговий, Н. Островерхова  та ін.), аналізують управ-
лінські й організаційні питання (В. Вікторов, Н. Євтух, Г. Єльникова, 
О. Ляшенко, О. Момот, М. Поташник  та ін.), досліджують значен-
ня безперервної освіти і розвиток особистісних якостей викладачів і 
студентів (І. Бех, Т. Левченко, К. Корсак, Н. Ничкало, І. Осадченко, 
С. Сисоєва  та ін.). У багатьох роботах висвітлено питання оцінної ді-
яльності в навчальному процесі (В. Беспалько, Вол. Бондар, І. Буллах, 
В. Загвязинський, О. Ляшенко, Л. Романишина, І. Підласий, 
П. Якобсон  та ін.), підготовки майбутнього вчителя до професійного 
оцінювання (Л. Байкова, І. Баженова, Н. Кузьміна  та ін.). Педагогічну 
діагностику досліджують В. Аванесов, С. Архангельський, 
П. Підкасистий, Н. Селіверстова, В. Сластьонін  та інші. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – схарактеризувати  тес-
ти (тестові випробування) як поліфункційний дидактичний інстру-
ментарій, імплементований у зміст навчальної книги, що є водночас 
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засобом навчання і визначення рівня навченості  та навчальних до-
сягнень, контролю знань і виявлення умінь  та навичок, інтелекту-
ального розвитку особистості  тощо.

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши досвід моніторинго-
вого дослідження, автори глосарію Болонського процесу наголошують, 
що принцип реформування освіти вимагає зсуву акцентів у навчально-
му процесі з викладання до навчання як активної освітньої діяльності [4, 
c. 79]. Зрозуміло, зосередження уваги на розвитку молодої особистості, 
її освітній діяльності, моделях активної життєдіяльності людини у гло-
балізованому просторі  тощо припускає, на думку вчених, функціону-
вання освіти як відкритої синергетичної системи, що реагує на зміни 
запитів суспільства  та прерогативи його представників. З іншого боку, 
це, стимулюючи розвиток методичного, організаційного і  технологіч-
ного забезпечення навчального процесу, потребує високого рівня про-
фесійної компетентності фахівців сучасних закладів освіти.

Розглядаючи модернізацію моделі системи керування якістю ви-
щої освіти в Україні, О. Момот звертає увагу на основні  тенденції 
її розбудови, що характеризуються диверсифікованістю, індивідуа-
лізацією  та інтернаціоналізацією освіти задля забезпечення суміс-
ності освітніх систем різних країн, формування єдиного освітнього 
простору [12, с. 30], у якому співінтегруються, працюють і розвива-
ються багато педагогічних  технологій, спрямованих на досягнення 
успішності у навчанні. Таким чином, випускник ЗНЗ як майбутній 
студент має відчувати задоволення від досягнутого, стійкого пози-
тивного ставлення до власної діяльності. Цьому має сприяти зміст 
навчальних книг нового покоління.

З іншого боку, за багатьма аспектами оцінна (оцінно-навчальна, 
навчальна) діяльність має стати потужним інструментом у системі 
менеджменту закладу освіти, що виконує функції регулювання, про-
ектування, стимулювання задля поліпшення якості навчальних ре-
зультатів. На цьому акцентує увагу В. Болотов, зазначаючи, що якість 
освіти є інтегральною характеристикою відповідної системи  та “відо-
бражає ступінь відповідності реально досягнутих освітніх результатів 
нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням [5, 
с. 93]”. Організація ефективного оцінювання навчальної успішності 
припускає: розроблення чіткої концепції всіх запланованих навчаль-
них результатів, включаючи знання  та навички, що визначають рі-
вень навченості учнів/студентів; використання різних методів оціню-
вання (тести,  тестові випробування, письмові контрольні завдання, 
есе  тощо), їх комбінацій. Різноманітність методів оцінювання ви-
кликана  тим, що водночас визначаються рівні сформованості різних 
предметних компетенцій і базових компетентностей.
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Окрім цього, варто враховувати відповідність методів оцінюван-
ня навчальної діяльності її результатам, а це сприятиме максимальній 
інтеграції навчання й оцінювання. Розроблення критеріїв визначен-
ня успішності має спиратися на заплановані освітні результати, а від-
повідні рівні можуть виражатися окремими оцінками.

Якщо розглядати проектування методів зворотного зв’язку з 
учнями/студентами у питаннях результатів оцінювання (а це істот-
ний чинник будь-якої програми оцінювання),  то  такий зв’язок: має 
здійснюватися відразу після або під час оцінювання; бути детальним 
і зрозумілим; зосереджувати на істотних елементах виконання з ме-
тою усунення помилок і містити відповідні рекомендації; бути по-
зитивним і давати настанови з удосконалення як виконання,  так і 
самооцінювання. Система виставляння балів і звітність мають бути 
комплексними і зрозумілими. Періодично у процесі зворотного 
зв’язку має надаватися інформація про прогрес у навчанні [9, с. 63]. 
На наше переконання, методи зворотного зв’язку посилюють по-
ліфункційний дидактичний ефект процесів  тестування, змінюють 
негативне (якщо це має місце) ставлення до  тестів на позитивне, 
викликають рефлексію і саморефлексію. З огляду на це, комплек-
сність  та цілісність  тестів стане запорукою ефективного забезпечен-
ня реалізації їх як поліфункційного дидактичного інструментарію, 
спеціально імплементованого у зміст навчальної книги, як засобу 
навчання і визначення рівня навченості  та навчальних досягнень, 
контролю знань і виявлення умінь  та навичок, інтелектуального роз-
витку особистості  тощо.

Серед основних принципів педагогічних вимірів, на думку 
В. Аванесова, обов’язково мають реалізуватися  ті, що максимально 
забезпечують взаємозв’язок педагогічних вимірів з цілями освіти й 
освітніми результатами, а  також – об’єктивність вимірів, справед-
ливість, науковість і ефективність, систематичність, гуманність  та 
етичність [2]. Постійний моніторинг навчальних досягнень є необ-
хідною умовою здобуття якісної освіти. Як методи  такого моніторин-
гу можна визнати усне опитування, письмовий контроль, самокон-
троль  та взаємооцінювання, захист звітів за результатами виконання 
проекту чи проходження практики студентами, лабораторні роботи, 
курсові  та дипломні проекти  тощо. На нашу думку, найефектив-
ніший метод моніторингу – це  тестування. Однак, незважаючи на 
актуальність  тестування, розроблення  та застосування  тестів у на-
вчальному процесі не пронизано системністю й усе ще залежить від 
суб’єктивного бачення завдань навчання, рівня компетентності вчи-
теля/викладача у питаннях  тестології, педагогіки, психології, а  та-
кож від володіння відповідними методиками.
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Оскільки “тестовий метод полягає у застосуванні системи спе-
ціально відібраних і попередньо “згорнутих”, перевірених проце-
дур (репрезентації, формалізації, алгоритмізації, інструктування, 
фіксації, метрики, аналізу й інтерпретації) для одержання неявної 
інформації про параметри, що цікавлять, і властивості досліджува-
ного об’єкта або явища і їх професійної діагностики [14, с. 1119]”,  то 
актуальною залишається проблема комплексного дослідження вико-
ристання  тестових методів і їх ефективності. По-перше, вони мають 
максимально відповідати специфіці предметної галузі, не порушу-
вати логіку навчальної книги. По-друге, валідність  тестів має бути 
задовільною, як, власне, й методика оцінювання знань у цілому. По-
третє, впроваджений у навчальний процес  тестовий контроль не має 
бути самоціллю або приводом (інструментом) “з’ясування стосунків” 
суб’єктів навчально-виховного процесу. І методика, і методи, і  тести, 
навіть сам процес  тестування, мають відповідати особистісно орі-
єнтованому підходу в оцінюванні рівня знань, що значно підвищить 
якість підготовки випускників закладів системи освіти.

Тести як поліфункційний дидактичний інструментарій можуть 
містити матеріал одного предмета/дисципліни (гомогенний  тест), 
декількох або певного циклу (гетерогенний  тест для комплексної 
перевірки знань) і різнитися не лише за змістом, але й за цілями.

Даючи визначення  тесту як стандартизованому, короткому, об-
меженому в часі випробуванню, призначеному для виявлення інди-
відуальних кількісних і якісних розбіжностей, О. Кузнєцов  також за-
значає, що  тести різняться за цілями і за змістом, призначаються для: 
аналізу рівня розвитку пізнавальних процесів і функцій мислення; 
оцінювання можливості оволодіння різними видами діяльності; оці-
нювання досягнень (розвиток знань, умінь, діяльності після навчан-
ня); визначення особистісних рис людини [10, с. 7]. У такому  тесті 
як методі  та як результаті педагогічного оцінювання В. Аванесов 
бачить систему завдань специфічної форми, певного предметного 
змісту і зростаючої складності, яка застосовується для об’єктивного 
оцінювання структури й рівня підготовленості за обмежений проміж-
ок часу [1, с. 24]. Н. Мойсеюк, наприклад, виокремлює  тест успіш-
ності  та визначає його як сукупність завдань для виміру рівня (сту-
пеня) засвоєння певних частин змісту навчання [11, с. 355]. На думку 
Н. Басової, саме педагогічний  тест як система завдань зростаючої 
складності  та специфічної форми дає змогу якісно оцінити структуру 
знань і виміряти їх рівень [3, с. 226].

Тести як інструментарій для вимірювання знань ми використали у 
процесі формування змісту посібника з метакурсу “Людинознавство” 
(10–11 кл.) [7; 8]. Розроблений нами й упроваджений у практи-
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ку деяких загальноосвітніх закладів України, цей курс є засобом 
формування системи знань про людину на засадах міжпредметних 
і метапредметних зв’язків, компетентнісного навчання і синерге-
тичного підходу з урахуванням структурної моделі педагогічної вза-
ємодії  та розгортання  технологій інтерактивного навчання. У зміст 
“Людинознавства” імплементовано різні види  тестів (наприклад, 
з відкритими відповідями,  тести з розгорнутою відповіддю – есе), 
утім переважають  тести із закритими відповідями. Структура цієї на-
вчальної книги  така, що дає змогу не лише контролювати засвоєння 
слухачами знань про людину. Зміст  тестів викликає рефлексію, що 
спонукає до активнішого формування ціннісних орієнтацій. 

Оскільки метакурс “Людинознавство” присвячено психоло-
гічним, соціальним, культурологічним, філософським проблемам 
з огляду на цілісність людини як біопсихосоціокультурної істо-
ти (а людина є складною системою, яка вирізняється розмаїттям 
взаємозв’язків з навколишнім світом, має багаторівневу організа-
цію),  то ми маємо на меті апробувати його зміст у системі вищих 
педагогічних навчальних закладів (електронні навчальні  тести вже 
апробовано).

Виходячи з  теорії  та практики,  такі  тести варто розуміти як 
педагогічний інструментарій, в основі якого лежить система вза-
ємозалежних завдань специфічної форми, певного змісту  та різної 
складності, що управляється спеціально розробленою  технологією 
обробки й аналізу здобутих емпіричних даних з метою проведен-
ня надійного (валідного) оцінювання рівня навченості, сукупності 
знань, умінь, навичок, уявлень, предметних компетенцій і базових 
компетентностей. А тестове завдання – це короткий завершений еле-
мент  тесту, сформульований як  твердження або як запитання, вибір 
варіанта відповіді на який дає змогу судити про сформованість знань, 
умінь, навичок, уявлень суб’єктів навчання й об’єктивно оцінити 
рівень їх навченості. Обумовлений зміст  тесту навчальної книги має 
відповідати конкретним педагогічним принципам. 

Під час системного використання навчальних  тестів у суб’єктів 
навчання розвивається ціннісне ставлення до здобутих знань. 
Можливість систематичного одержання об’єктивного оцінювання 
знань дає змогу суб’єктові навчання самоідентифікуватись із зовніш-
нім середовищем, скласти свій рейтинг за певними показниками, 
здійснювати планування, з огляду на власні цінності  та мотивації.

Отже, складається відповідна система розумових дій, спрямована 
на результат:  тестування – результат – самоаналіз – самооцінка – 
самопідготовка – потреба співпрацювати з учителем/викладачем – 
потреба в об’єктивному оцінюванні досягнутого рівня [15].
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Наше дослідження засвідчило, що максимальна результативність 
досягається завдяки  таким електронним навчальним  тестам (дода-
ток CD до посібника з метакурсу “Людинознавство”), де кількість 
варіантів відповіді на запитання не перевищує п’яти. Значну роль у 
визначенні надійності завдання відіграє й форма відповідей. Так, аль-
тернативна форма відповіді містить високу ймовірність угадування, 
але значна кількість запитань (понад 15–20) забезпечує надійність. 
За повторного проходження  тесту виключається можливість зоро-
вого запам’ятовування позиції правильного варіанта – генератор ви-
падкових чисел щоразу змінює місце правильної відповіді у списку. 
Ці дві умови зменшують імовірність випадкового вгадування двічі 
або декілька разів поспіль, навіть незважаючи на  те, що загальна 
кількість запитань з деяких  тем не перевищує 20. За підрахунками 
Е. Бореля, при 30 запитаннях з альтернативними відповідями ймо-
вірність угадування у всіх випадках поспіль становить одну мільярдну 
частку [6, с. 75]. До речі, вбудований у  тестову програму лічильник 
автоматично підраховує успішність (у %) і фіксує час, витрачений на 
проходження  тесту.

Висновки. На наш погляд,  тестування має значні переваги пе-
ред іншими методами оцінювання навчальних досягнень, адже: 
а) забезпечується більш швидка перевірка якості засвоєних знань; 
б) пришвидшуються процеси систематизації вивченого  та його 
запам’ятовування; в) зменшується “вторгнення” суб’єктивних чин-
ників (настрій учителя/викладача, недостатній професіоналізм, 
упередженість, неуважність  тощо) у процес виміру якості засвоєних 
знань; ґ) ефективніше використовуються сучасні  технічні засоби на-
вчання і контролю; д) заощаджується навчальний час, даючи можли-
вості для здійснення проміжного контролю засвоєння знань.

Необхідно зазначити, що всі методи оцінювання якості знань 
перебувають у певному зв’язку  та системі, доповнюють один одно-
го, уточнюють і конкретизують здобуті освітні результати. Кожний з 
методів має універсальне значення, може бути використаний для ви-
міру різних характеристик якості профільного навчання і професій-
ної підготовки. Тести можна використати для виміру й оцінювання 
різних параметрів знань, а  також професійних якостей, здібностей, 
здатностей,  типу мислення, цінностей. Тестування сприяє ефектив-
нішому впровадженню принципу людиноцентризму, адже сприяє ін-
дивідуалізації навчання, стимулює їхню самостійну роботу, створює 
умови для самоконтролю, самоорганізації, самонавчання. Суб’єкт 
навчання стає впевненим в об’єктивності оцінювання, що, як відомо, 
підвищує мотивацію до навчання задля досягнення кращих освітніх 
результатів. З огляду на викладене, резюмуємо, що в дидактиці  тес-
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тування можна розглядати як  технологію, що посідає гідне місце в 
освітньому процесі закладів освіти і спрямована на втілення особис-
тісно орієнтованого підходу.

Отже, на основі аналізу й осмислення  теоретичного матеріалу, 
за результатами апробації змісту сконструйованого нами посібника 
з метакурсу “Людинознавство” схарактеризовано  тести (тестові ви-
пробування) як поліфункційний дидактичний інструментарій, імп-
лементація якого у зміст навчальної книги може давати високі освітні 
результати, адже  тести є водночас засобом навчання і визначення рів-
ня навченості  та навчальних досягнень, контролю знань і виявлення 
умінь  та навичок, інтелектуального розвитку особистості  тощо.
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Васьковская Г. А. 
ТЕСТЫ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОЙ КНИГИ

В статье автор характеризует  тесты как полифункциональный дидак-
тический инструментарий учебной книги, как средство обучения и опред-
еления уровня обученности и учебных достижений, как метод контроля 
полученных знаний и выявления сформированных умений и навыков, а  так-
же уровня интеллектуального развития личности. Обосновываются преиму-
щества метода  тестирования в процессе оценивания учебных достижений. 
Анализируются виды  тестов и условия их применения.

Тесты как средство измерения знаний автор использовала в процес-
се формирования содержания пособия по метакурсу “Человековедение”. 
Структура этой учебной книги  такова, что дает возможность не  только контр-
олировать усвоение слушателями знаний о человеке. Содержание  тестов 
вызывает рефлексию, побуждающую к более активному формированию 
ценностных ориентаций личности.

Ключевые слова: учебная книга;  тест;  тестирование; оценивание; 
качество знаний; учебные достижения; содержание образования.

Vaskivska G.
THE TESTS AS A MULTIFUNCTIONAL DIDACTIC TOOLKIT 
IN THE CONTENT OF THE TEXTBOOK

The author describes the tests as a multifunctional didactic toolkit of 
textbook. Such test is toolkit for learning and a means of determining the level 
of training. The tests can be considered as a method of control of the acquired 
knowledge and as a method to identify skills. With the help of tests determine the 
level of intellectual development of the individual. In the article substantiate the 
advantages of testing in the process of evaluation of educational achievements; 
analyzes the types of tests and their conditions of use. In many ways evaluation is 
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powerful toolkit in the management system of the educational institution, performs 
regulatory functions, functions of projecting and motivation for improving the 
quality of educational results. The educational textbook in which there is a clear 
didactic test system, is an important of toolkit for learning.

This author used tests as a means of measuring of knowledge in the process 
forming of content of meta-course “Knowledge about the person”. In the content 
meta-course “Knowledge about the person” implemented different types of tests 
(for example, open answers, tests with expanded response – essay). There are 
many tests with closed answers. The structure of this textbook allows controlling 
the assimilation of knowledge about man. The content of the tests arouse the 
emotional reactions that positively affects the formation of values.

Key words: educational textbook; test; testing; evaluation; quality of 
knowledge; educational achievement; the content of education.
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У статті обґрунтовано провідні засади проектування підручника геогра-
фії, спрямованого на формування предметної географічної компетентності 
учнів. Визначено структурні компоненти й елементи підручника та проана-
лізовано можливості їх для розвитку окремих предметних компетентнос-
тей учнів: географічних знань, вмінь і навичок, досвіду творчої діяльності, 
емоційно-ціннісного ставлення до довкілля й людської діяльності в ньому й 
географічного бачення світу.

Ключові слова: предметна географічна компетентність учнів, підруч-
ник географії, структурні компоненти й елементи підручника, географічні 
знання, уміння й навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне став-
лення до довкілля й людської діяльності, географічне бачення світу.
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Серед нагальних проблем сучасної шкільної освіти особливу 
актуальність має створення шкільного підручника, який є одним із 
ключових складників освітньої системи. Успішність навчання гео-
графії й ефективність використання дидактичних інструментів істот-
но залежить від забезпечення цього процесу ефективними засобами. 
У системі засобів навчання географії підручник є багатооб’єктним 
умовно інтерактивним інтегрованим інформаційним засобом, що 
безпосередньо чи опосередковано пов’язаний зі всіма іншими за-
собами. Саме через нього реалізуються мета й завдання навчальної 
програми та відображено зміст її [7].

Водночас сучасний підручник географії – це своєрідний дидак-
тичний комплекс, який може бути самодостатньою системою або 
універсальним засобом навчання. Отже, підручник – один із най-
важливіших складників навчально-методичного комплексу, що за-
безпечує вивчення курсів географії в школі.

У шкільній географічній освіті тривалий час переважав пред-
метно-центричний підхід, згідно з яким зміст підручника констру-
ювався як навчальна проекція нормативного наукового знання. Утім, 
підручник має бути не тільки джерелом інформації, але й чинником 
інтелектуального розвитку та формування предметної географічної 
компетентності учнів [6].

Варто зазначити, що на сучасному етапі концепція географічної 
освіти ґрунтується на реалізації особистісно орієнтованого, діяльніс-
ного та компетентнісного підходів до навчання. Оскільки компетент-
нісна географічна освіта зорієнтована на здобуття учнями сукупнос-
ті географічних знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності з 
географії, географічного бачення світу (специфічного географічного 
мислення та установок учнів), проектування підручників географії 
має орієнтуватися на формування предметної географічної компе-
тентності учнів.

Наукові засади компетентнісного підходу до навчання об-
ґрунтували вітчизняні та зарубіжні дослідники Р. Барнет, Н. Бібік, 
В. Болотов, В. Вестера, А. Дахін, І. Зімняя, Т. Іванова, В. Краєвський, 
О. Локшина, А. Маркова, О. Овчарук, Б. Оскарссон, І. Підласий, 
О. Пометун, Дж. Равен, Г. Селевко, Р. Уайт, Н. Хомський, 
В. Хутмахер, А. Хуторськой та інші.

Упровадженню компетентнісного підходу до навчання саме ге-
ографії й аналізу психолого-педагогічних засад і навчально-вихов-
ного змісту підручників географії присвячені роботи І. Барінової, 
Л. Вішнікіної, Т. Гільберг, В. Дронової, І. Душиної, Л. Зеленської, 
В. Корнєєва, С. Коберніка, В. Максаковського, О. Надтоки, 
Т. Назаренко, О. Нехомяж, Л. Покась, В. Самойленка, А. Сиротенка, 
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В. Сухорукова, О. Тімець, О. Топузова, Г. Уварової, Д. Фінарова, 
О. Хлєбосолової, Й. Щиповича, В. Яценка та інших.

Дотепер досліджувалися різні аспекти підручникотворення. Так, 
Е. Г. Гельфман і М. О. Холодна зазначають, що підручник “за зміс-
том, формою та структурою має бути проекцією не тільки наукового 
знання, а й основних закономірностей інтелектуального розвитку 
особистості у процесі навчання” [2, с. 7].

В. П. Корнєєв, аналізуючи історію становлення й розвитку під-
ручників географії, зазначає, що навчальні книги нового покоління 
мають допомагати учням розуміти навколишній світ, його загальну 
картину. Одним із напрямів дослідження проблеми теорії і практики 
навчання географії дослідник називає удосконалення підручників 
шляхом визначення оптимального обсягу текстового матеріалу, кіль-
кості ілюстрацій, запитань і завдань для учнів [4].

С. Г. Кобернік, визначаючи критерії загальних психолого-педа-
гогічних вимог до шкільного підручника географії нового поколін-
ня, наголошує, що підручник повинен “забезпечувати оптимальне 
співвідношення текстового і позатекстового компонентів” [3, с. 12].

Проте попередній аналіз педагогічної та методичної фахової 
літератури, вивчення практики проектування й експертних оцінок 
підручників географії показав, що проблему формування предмет-
ної географічної компетентності засобами підручника географії до-
сліджено недостатньо. Зокрема, не проаналізовано такі складники 
позатекстового компонента підручника, як навчальні запитання й 
завдання, спрямовані на формування окремих предметних геогра-
фічних компетентностей учнів.

Перш ніж аналізувати можливості шкільного підручника гео-
графії як засобу формування окремих предметних компетентностей 
учнів, доцільно звернутися до понятійно-категоріального апарату 
предметно-компетентнісного навчання географії.

Як зазначено нами у попередніх працях, визначальною категорі-
єю компетентнісного підходу є компетентність учня, що наразі роз-
глядається у сенсі результату навчання. Аналіз результатів навчання 
географії як категорії компетентнісної освіти дає можливість ствер-
джувати, що він визначається не тільки кількістю здобутих учнем 
знань, набутих умінь і навичок, а й здатністю застосовувати їх у різних 
проблемних ситуаціях. Така спроможність забезпечується за умови 
забезпечення умов інтелектуального розвитку, саморозвитку та соці-
алізації учня у процесі формування географічної компетентності [1].

Узагальнення дефініцій поняття “предметна компетентність”, 
що були здійснені у процесі нашого дослідження, дають змогу виді-
лити такі компоненти предметної географічної компетентності учнів 
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(ПГКУ): змістовий, операційний, прикладний, емоційно-ціннісний 
та світоглядний.

До змістового компонента ПГКУ належать емпіричні й теоретич-
ні географічні знання, які мають бути сформовані у школярів; опера-
ційний компонент визначається вміннями й навичками, що форму-
ються в учнів у процесі навчання географії; прикладний компонент, 
який складається із досвіду застосування географічних знань, умінь і 
навичок, спрямованих на виконання теоретичних і прикладних жит-
тєво необхідних завдань, і розв’язання проблем на продуктивному та 
творчому рівнях; емоційно-ціннісний компонент визначається емо-
ційно-ціннісними настановами, ставленнями, ціннісно-визначаль-
ними переконаннями й поглядами на довкілля й людську діяльность 
у ньому; світоглядний компонент полягає в науковому географічному 
баченні довкілля на підґрунті географічної картини світу.

Відповідно до зазначених визначень підручники нового поко-
ління повинні забезпечувати формування окремих предметних гео-
графічних компетентностей учнів.

Отже, компетентнісно формувальна функція підручника гео-
графії наразі посідає чільне місце серед інших його функцій: інфор-
маційної, спрямувальної, розвивальної, комунікативної, виховної, 
диференційованого та індивідуалізованого навчання [6].

Відтак, підручник географії має бути компетентнісно спрямова-
ним (Табл. 1). Кожен елемент структури компетентнісно спрямова-
ного підручника відіграє певну роль у формуванні ПГКУ.

Основним текстом підручника є науково опрацьований і систе-
матизований автором (авторами) географічний навчальний матеріал, 
що відповідає програмі й слугує джерелом географічної інформації, 
обов’язкової для вивчення й засвоєння. Такий текст виконує функ-
цію організації знань школярів і має переважно інформативно-опи-
сову й роз’яснювальну спрямованість. Зазвичай він побудований у 
формі монологу (розповідь чи пояснення автора). Утім, якщо осно-
вний текст буде викладено у формі діалогу (звертання до учнів за 
допомогою запитань, заохочень до аналізу альтернативних поглядів 
тощо), він стає компетентнісно спрямованим, тобто заохочує учнів 
до застосування географічних знань.

Додатковий текст включає навчальний матеріал, що закріплює, 
поглиблює й поширює змістові положення основного тексту та по-
силює наукову доказовість і емоційне навантаження останнього. За 
умови, що цей матеріал буде виконувати мотиваційну функцію та 
ознайомлюватиме школярів з елементами дослідницької діяльності, 
він сприятиме формуванню емоційно-ціннісного ставлення учнів до 
довкілля й людської діяльності в ньому та географічного бачення світу.



64

Т
а

б
л

и
ц

я 
1

.
С

тр
у

кт
у

р
н

і к
о

м
п

о
н

е
н

ти
 й

 е
л

е
м

е
н

ти
 п

ід
р

у
ч

н
и

ка
 г

е
о

гр
а

ф
ії

 [
6

]

Т
ек

ст
ов

и
й

 к
ом

п
он

ен
т

 
П

оз
а

т
ек

ст
ов

и
й

 к
ом

п
он

ен
т

Е
л

ем
ен

ти
Е

л
ем

ен
ти

О
сн

ов
н

и
й

 
те

к
ст

:
ви

к
л

ад
ан

н
я

 
й

 п
оя

сн
ен

н
я

 
ос

н
ов

 н
ау

к
и

: 
у

я
вл

ен
ь,

 
су

д
ж

ен
ь,

 
п

он
я

ть
, 

за
-

к
он

ів
, 

те
ор

ій
 

то
щ

о

Д
од

а
тк

о-
ви

й
 т

ек
ст

:
н

ау
к

ов
о-

п
оп

у
л

я
р

-
н

и
й

, 
х

у
-

д
ож

н
ій

, 
д

ок
у

м
ен

та
-

л
ьн

и
й

 і
 

х
р

ес
то

-
м

ат
ій

н
и

й
 

м
ат

ер
іа

л

П
оя

сн
ю

-
ва

л
ьн

и
й

 т
ек

ст
:

ф
ор

м
у

л
ю

ва
н

н
я

, 
ви

зн
ач

ен
н

я
 й

 
п

оя
сн

ен
н

я
 п

о-
н

я
ть

 і
 т

ер
м

ін
ів

, 
р

із
н

ом
ан

іт
н

і 
р

оз
’я

сн
ен

н
я

, 
ви

-
сн

ов
к

и
 т

ощ
о

Н
а

вч
а

л
ьн

і 
за

п
и

та
н

н
я

 й
 

за
вд

а
н

н
я

:
із

 з
ак

р
іп

л
е-

н
н

я
 з

н
ан

ь,
 

ф
ор

м
у

ва
-н

н
я

 
ін

те
л

ек
ту

ал
ь-

н
и

х
 у

м
ін

ь,
 

п
р

ак
ти

ч
н

і,
 

п
р

об
л

ем
-

н
і,

 т
во

р
ч

і,
 

к
он

тр
ол

ьн
і

А
п

а
р

а
т 

ор
га

н
із

а
ц

ії
 

за
св

оє
-н

н
я

:
за

го
л

ов
-

к
и

, 
п

л
ан

и
, 

вк
аз

ів
к

и
, 

ін
ст

р
у

к
-

ц
ії

, 
зр

аз
к

и
, 

ал
го

р
и

т-
м

и
 

то
щ

о

А
п

а
р

а
т 

ор
іє

н
ту

ва
н

н
я

:
вс

ту
п

, 
п

ер
ед

м
о-

ва
, 

зм
іс

т,
 р

у
бр

и
-

к
ац

ії
, 

ос
об

л
и

-
ві

 п
оз

н
ач

е-
н

н
я

 у
 т

ек
ст

і 
то

щ
о

Іл
ю

ст
р

а
-

ти
вн

и
й

 
м

а
те

р
іа

л
:

об
р

аз
н

і,
 

п
он

я
ті

й
н

ій
 

к
ом

бі
н

ов
ан

і 
зо

бр
аж

ен
н

я

П
о

я
с

н
ю

в
а

л
ь

н
и

й
 т

е
к

с
т

, 
я

к
и

й
 м

іс
т

и
т

ь
 н

а
в

ч
а

л
ь

н
и

й
 м

а
т

е
р

іа
л

 у
 с

т
и

с
л

о
-з

го
р

н
у

т
ій

 ф
о

р
м

і,
 н

е
о

б
х

ід
н

и
й

 
д

л
я

 к
р

а
щ

о
го

 й
 н

а
й

п
о

в
н

іш
о

го
 р

о
зу

м
ін

н
я

 т
а

 з
а

с
в

о
є

н
н

я
 г

е
о

гр
а

ф
іч

н
и

х
 п

о
н

я
т

ь
, 

п
р

и
ч

и
н

о
в

о
-н

а
с

л
ід

к
о

в
и

х
 

зв
’я

зк
ів

 і
 з

а
к

о
н

о
м

ір
н

о
с

т
е

й
, 

п
о

к
л

и
к

а
н

и
й

 ф
о

р
м

у
в

а
т

и
 т

е
о

р
е

т
и

ч
н

і 
зн

а
н

н
я

 у
ч

н
ів

.
П

о
за

т
е

к
с

т
о

в
и

й
 к

о
м

п
о

н
е

н
т

 п
ід

р
у

ч
н

и
к

а
 п

о
д

іл
я

є
т

ь
с

я
 н

а
 т

а
к

і 
е

л
е

м
е

н
т

и
: 

н
а

в
ч

а
л

ь
н

і 
за

п
и

т
а

н
н

я
 й

 з
а

-
в

д
а

н
н

я
, 

а
п

а
р

а
т

 о
р

га
н

із
а

ц
ії

 з
а

с
в

о
є

н
н

я
, 

а
п

а
р

а
т

 о
р

іє
н

т
у

в
а

н
н

я
 т

а
 і

л
ю

с
т

р
а

т
и

в
н

и
й

 м
а

т
е

р
іа

л
.

О
с

о
б

л
и

в
у

 р
о

л
ь

 у
 ф

о
р

м
у

в
а

н
н

і 
о

к
р

е
м

и
х

 п
р

е
д

м
е

т
н

и
х

 г
е

о
гр

а
ф

іч
н

и
х

 к
о

м
п

е
т

е
н

т
н

о
с

т
е

й
 у

ч
н

ів
 в

ід
іг

р
а

-
ю

т
ь

 н
а

в
ч

а
л

ь
н

і 
за

п
и

т
а

н
н

я
 й

 з
а

в
д

а
н

н
я

. 
З

 о
гл

я
д

у
 н

а
 р

ів
е

н
ь

 о
р

га
н

із
а

ц
ії

 н
а

в
ч

а
л

ь
н

о
-п

із
н

а
в

а
л

ь
н

о
ї 

д
ія

л
ь

н
о

с
т

і 
н

а
 у

р
о

к
а

х
 і

 ф
у

н
к

ц
іо

н
а

л
ь

н
у

 с
п

р
я

м
о

в
а

н
іс

т
ь

, 
м

о
ж

н
а

 в
и

о
к

р
е

м
и

т
и

 з
а

в
д

а
н

н
я

 й
 з

а
п

и
т

а
н

н
я

, 
щ

о
 м

а
ю

т
ь

 н
а

 
м

е
т

і 
ф

о
р

м
у

в
а

н
н

я
 т

а
к

о
ї 

п
р

е
д

м
е

т
н

о
ї 

к
о

м
п

е
т

е
н

т
н

о
с

т
і 

у
ч

н
ів

, 
я

к
 г

е
о

гр
а

ф
іч

н
і 

зн
а

н
н

я
 н

а
 р

ів
н

і 
в

ід
т

в
о

р
е

н
н

я
 



65

їх і/або застосування на проблемному чи творчому рівнях. До рівня 
відтворення належать запитання й завдання репродуктивного рів-
ня на кшталт: “Назвіть…”, “Перелічіть…”, “Що це…?”, “Який…?”, 
“Коли…?”, “Де… ?”, “Як…?” тощо.

Проблемні запитання й завдання, що містять інтелектуальне 
протиріччя з порушенням вже сформованих у школярів географічних 
причиново-наслідкових зв’язків, активізують їхню самостійну пізна-
вальну діяльність та ініціюють пошукову діяльність. Ці запитання й 
завдання мають дискусійний характер, а отже сприяють зацікавле-
ності школярів географічним об’єктом вивчення.

Творчі ж завдання й запитання, що спрямовані на формулюван-
ня оцінок і висновків та синтезу нового знання учнями, не мають 
однозначних, визначених наперед відповідей і рішень. Це запитання 
й завдання, що передбачають організацію творчого пошуку школярів 
у такий спосіб, щоб вони вміли застосувати знання в нестандартних 
ситуаціях і самостійно формулювати висновки й давати оцінки, здо-
буваючи водночас нові знання.

Не менш важливе значення мають запитання й завдання під-
ручників, спрямовані на формування географічних умінь і навичок, 
що є наступною предметною компетентністю учнів. Якщо запитан-
ня й завдання спрямовані на з’ясування суті географічних понять і 
причиново-наслідкових зв’язків, вивчення структури географічних 
об’єктів, процесів і явищ, зіставлення, порівняння й систематиза-
цію їх, то розв’язання таких завдань забезпечить формування інте-
лектуальних умінь учнів (аналіз, синтез, зіставлення, порівняння, 
узагальнення).

Практичні завдання, що потребують застосування знань у про-
цесі виконання навчальних дій, сприяють формуванню приклад-
них географічних вмінь і навичок учнів. До таких завдань належать, 
зокрема, такі: “Запропонуйте комплексну характеристику геогра-
фічного об’єкта чи явища…”, “Дайте порівняльну характеристику 
двох географічних об’єктів…”, “Проведіть спостереження…” тощо. 
Практичні завдання на кшталт: “Нанесіть на контурну карту такі гео-
графічні об’єкти…”, “Побудуйте графік або діаграму…”, “Складіть 
таблицю…”, “Намалюйте графічну схему…” тощо, спрямовані на 
формування картографічних умінь та вмінь географічного моделю-
вання. Варто зазначити, що під час виконання практичних завдань 
учні можуть не лише формувати нові вміння й навички, а й самостій-
но робити висновки, що сприяє набуттю досвіду творчої діяльності 
й географічного бачення світу.

Контрольні запитання й завдання різного рівня складності (ре-
продуктивного, продуктивного, проблемного, творчого) безпосе-
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редньо мають визначати й оцінювати рівень становлення окремих 
предметних географічних компетентностей учнів. До такої категорії 
перш за все належать тестові запитання й завдання, які учні зможуть 
використовувати для самоперевірки та самооцінювання власних на-
вчальних досягнень.

Апарат організації засвоєння, як ще один структурний елемент 
підручника (див. табл. 1), містить заголовки, плани параграфів, 
пам’ятки, інструкції, вказівки до організації самостійної роботи та 
самоосвіти, плани характеристик, плани-схеми, алгоритми вико-
нання завдань, зразки розв’язання задач і надписи й підписи до ілю-
страцій. У компетентнісно спрямованому підручнику географії він 
покликаний стимулювати мисленнєву діяльність учнів та сприяти 
формуванню прийомів їхньої самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.

Апарат орієнтування компетентнісно спрямованого підручника, 
що має забезпечувати організацію уваги учнів під час використання 
географічного навчального матеріалу, зазвичай складається зі вступу, 
передмови, змісту, рубрикацій, шрифтових і кольорових виділень 
у тексті, сигналів-символів, предметних покажчиків, списку реко-
мендованої та використаної літератури (першоджерел), покликань, 
колонтитулів, словника основних термінів тощо.

Особливу увагу варто приділити ілюстративному матеріалу під-
ручника, оскільки він є наочною опорою організації навчально-піз-
навальної діяльності школярів, що спрямована на формування їхніх 
предметних компетентностей. До того ж такий матеріал містить влас-
ні структурні елементи більш низьких рівнів, а саме: образні зобра-
ження (малюнки, зарисовки, пейзажні ілюстрації, портрети, фото 
тощо), які формують географічні уявлення учнів. На формування 
теоретичних знань спрямовані понятійні зображення: картографіч-
ні (карти, топоплани тощо); аналітично-ілюстративні (графіко-діа-
грамні, табличні тощо); структурно-логічні (структурно-інформацій-
ні схематичні, структурно-логічні графічно-зображувальні) і власне 
комбіновані графічно-знакові (картосхеми, картодіаграми і ін.).

Водночас підручник географії має відповідати важливому мето-
дичному положенню: джерелом знань є не тільки текстовий, але й 
ілюстративний матеріал. По-перше, значна частина різноманітних 
ілюстрацій пояснює багато змістових питань, стисло сформульова-
них у тексті. По-друге, ілюстрації можуть бути самостійними джере-
лами знань і нести інформацію, якої немає в тексті.

Здійснений аналіз можливостей компетентнісно зорієнтова-
них структурних складників підручника географії дає змогу дійти 
висновку, що, з одного боку, кожен такий елемент має виконува-
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ти певну функцію, спрямовану на становлення окремої предметної 
географічної компетентності учнів. З іншого боку, дидактична дія 
усіх елементів є комплексним поєднанням векторів, спрямованих 
на формування загальної ПГКУ.

Насамкінець зазначимо, що, як пише М. І. Піддячий: “Зміни, що 
відбуваються в суспільствах і регіональних середовищах спонукають 
педагогічну науку до розроблення в підручниках змісту, зорієнтова-
ного на вивчення наявного й перспективного світоустрою за певни-
ми принципами й законами розвитку суспільств і держав. Це сприяє 
становленню компетентностей старшокласників, які дадуть змогу їм 
функціонувати в умовах швидкозмінних соціальних і професійних 
систем” [5]. Отже, шкільні підручники географії мають відповідати 
сучасним освітнім завданням – усебічно сприяти розвитку в учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів здатності застосовувати гео-
графічні знання, уміння й навички, досвід творчої діяльності, емо-
ційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в ньому 
та географічне бачення світу (комплексне і просторове мислення) для 
розв’язання життєвих завдань і нагальних проблем.
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Вишникина Л. П., Топузов О. М.
УЧЕБНИК ГЕОГРАФИИ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В статье обосновано ведущие принципы проектирования учебника по 
географии, направленного на формирование предметной географической 
компетентности учащихся. В работе определены структурные компоненты и 
элементы учебника, проанализированы возможности их использования для 
развития отдельных предметных компетенций учащихся: географических 
знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности, эмоционально-
ценностного отношения к окружающей среде и человеческой деятельности 
в нем и географического видения мира.

Ключевые слова: предметная географическая компетентность уча-
щихся, учебник по географии, структурные элементы, географических зна-
ний, умений и навыков, опыта творческой деятельности, эмоционально-
ценностного отношения к окружающей среде и человеческой деятельности 
в нем и географического видения мира.
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Vishnikina L. P., Topuzov O. M.
GEOGRAPHY TEXTBOOK AS A UNIVERSAL INTEGRATED 
MEANS OF FORMING THE CORE GEOGRAPHICAL 
COMPETENCE OF THE PUPILS

The article specifies the leading design principles of geography textbook 
aimed at forming the core geographical competence of students. The paper 
identified the structural components and the elements of textbooks as well as 
analyzed their opportunities to focus on the development of individual core 
competencies of students: geographic knowledge, skills, experience, creativity, 
emotional and value attitude to the environment and human activities in it as well 
as geographical view of the world.

Key words: core geographic competence of students, textbook on 
geography, structural elements, geographic knowledge, skills, experience, 
creativity, emotional and value attitude to the environment and human activities 
in it, geographical view of the world.
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науковий співробітник відділу математичної  
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У статті розглядаються особливості, переваги  та основні результати 
міжнародних порівняльних досліджень якості загальної середньої освіти, на 
основі регресивного аналізу спрогнозовано результати України в міжнарод-
ному дослідженні PISA. Зроблено спробу обґрунтування високих показників 
азіатських країн. 

Ключові слова: рівень математичної освіти; ключові фактори; міжна-
родні порівняльні дослідження; національна політика.

Постановка проблеми. Розвиток сучасних  технологій відобража-
ється на ринку праці, виникають нові професії, висуваються додаткові 
умови до наявних професій. Положення кожної країни на світовому 
ринку визначається рівнем розвитку передових  технологій, важливу 
роль в цьому має інтелектуальне лідерство держави. У світлі нових по-
треб світового розвитку наразі в освіті всіх країн посилено розвивається 
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математична складова освіти. Особливе місце у зв’язку з цим набува-
ють проблеми забезпечення відповідного рівня математичної освіти в 
країні. Усе це зумовлює необхідність пошуку ефективних інструментів 
забезпечення якості освіти як запоруки економічних успіхів, активі-
зує проведення різноманітних міжнародних порівняльних досліджень. 
Останні забезпечують валідною інформацією політиків для пошуків 
оптимальних шляхів удосконалення систем освіти. Найбільш відо-
мими з  таких проектів є дослідження якості математичної  та природ-
ничої освіти TIMSS  та функціональної грамотності PISA, в яких ви-
вчається стан освіти країн-учасниць на основі зрізів рівнів навчальних 
досягнень учнів наприкінці початкової  та основної школи.

Міжнародна практика свідчить, що здійснення  такого моні-
торингу з подальшим системним аналізом отриманих результатів 
є надійним способом визначення реального стану освіти  та рівня 
підготовки школярів. Європейський вибір України зумовлює необ-
хідність вивчення, узагальнення, критичного осмислення і  творчого 
застосування досвіду європейської спільноти у цій царині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості, переваги  та 
основні результати міжнародних порівняльних досліджень якості за-
гальної середньої освіти розкрито у працях Н. Бобак, О. Мартинюк, 
Н. Марочко; М. Головка; Г. Ковалевої, М. Демидової, Н. Кошеленко, 
К. Краснянскої; С. Оксамитної, А. Васильченко; Г. Мурніної; 
Н. Прокопенко; Т. Хорошковської  та інших. 

Українські школярі вперше брали участь у міжнародному дослі-
дженні TIMSS, яке проводиться кожні 4 роки, починаючи з 2007 р., 
серед випускників молодшої школи  та восьмикласників. За резуль-
татами дослідження українські восьмикласники посіли 25-е місце з 
математики  та 19-е – з природничих наук, а учні 4-х класів – 26-е 
місце і з математики, і з природознавства. Отримані результати є 
нижчими за міжнародний середній бал. За результатами дослідження 
2011 р., українські 8-класники підвищили результати з математики 
(на 17 балів) і з природничих наук (на 16 балів). Це дало змогу під-
вищити позицію країни у міжнародному рейтингу з математики – з 
25 місця у 2007 р. до 19 місця у 2011 р., а з природничих дисциплін – з 
19 до 18 місця. Результати дослідження TIMSS засвідчили: Україна 
зробила крок уперед за всіма показниками, і це очевидна  тенденція 
до зростання. Пов’язано це з  тим, що після проведення TIMSS 2007 
було здійснено значну роботу з аналізу результатів дослідження, орга-
нізовано науково-методичні семінари, круглі столи з розробниками 
програм і авторами підручників, навчання вчителів на курсах підви-
щення кваліфікації з питань моніторингових досліджень в освіті [3].
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З 2008 р. у підручниках уміщено більше задач практичного зміс-
ту,  тестових завдань різних форматів, цікавих задач на застосування 
знань в нестандартних ситуаціях; автори розробляють нові збірники 
для проведення державної підсумкової атестації з предметів природ-
ничо-математичного циклу, з урахуванням рекомендацій, наданих 
після аналізу результатів дослідження TIMSS 2007 [1; 2]. 

Виклад основного матеріалу. Проблема рівня сучасної математич-
ної освіти багатогранна. Насамперед, батьки  та учні скаржаться на 
підручники  та програми, а якщо почитати форуми в Інтернеті,  то 
всі знають як писати підручники. Вчителі, здається, і мають право 
на вибір підручників, але насправді обирають  ті, які рекомендує 
райвно. Підручникотворці зажаті програмами  та фінансуванням. 
Скаржаться всі, а от розібратися пробують одиниці. Найбільше на-
рікань  та звинувачень від університетських професорів. Вони неза-
доволені, насамперед, освітою в середній школі. Для математичних 
факультетів набрати студентів високого рівня стало проблемою. Іноді 
навіть абітурієнтів на математичні спеціальності виявляється  так 
мало, що неможливо організувати для них нормальне навчання. Не 
всі студенти, які вступають на математичні факультети, їх закінчу-
ють: значний відсоток студентів переходить на інші факультети або 
взагалі покидають навчання в університеті. З подібними  трудноща-
ми стикаються в університетах і суміжні спеціальності (наприклад, 
фізика). Усе це поширюється і на педагогічні інститути. Це і є голо-
вна причина низького рівня вчителів математики  та фізики. Якість 
викладання природничих наук і математики в університетах  також 
викликає нарікання. Отже, постає питання: проблема в учнях чи про-
фесорах, які вивчили  таких учителів?

Спробуємо на основі порівняння результатів міжнародного до-
слідження PISA  та аналізу стану освіти країн-лідерів зробити висно-
вки для нашої держави.

Перші рядки рейтингу міжнародного дослідження PISA займають 
незмінно азіатські країни, постійно змінюючи один одного. Японія 
була першою в 2000 р., наразі на перших місцях рейтингу Китай 
(Шанхай) і Сінгапур. Україна вперше візьме участь у міжнародному 
дослідженні якості освіти PISA-2018, відповідне рішення було ухва-
лено Кабінетом Міністрів України 4 лютого 2016 р. [4]. Участь в PISA-
2018 дасть змогу громадянам України, зокрема спеціалістам у галузі 
освіти, об’єктивно оцінити стан середньої освіти в країні, усвідомити 
значущість поступових перетворень у цій сфері, політикам – прийма-
ти обґрунтовані рішення про необхідність змін. З усіх міжнародних 
порівняльних досліджень якості загальної середньої освіти Україна 
брала участь лише в Міжнародному порівняльному дослідженні якості 
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природничо-математичної освіти учнів 4-х і 8-х класів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів за проектом TIMSS (у 2007, 2011  та 2015 рр.). 
Проте цей досвід був дуже корисним для України.

Дослідження 2015 р. пройшли лише восьмикласники, за нестачі 
грошей у держави результатів поки ще не маємо,  тому будемо опе-
рувати даними за 2011 рік.

Якщо PISA оцінює результати 15-річних школярів,  тестуючи 
їхні знання з математики  та природничих наук,  то TIMSS прово-
дить  тестування восьмикласників (13–14-річних школярів) за цими 
предметами. У 2011 р. Україна посіла 19 місце серед 45 країн у рей-
тингу TIMSS за математичними знаннями  та 18 місце – за природни-
чими науками. Не дивно, що результати країн у рейтингу PISA схожі 
на результати країн у TIMSS. Результатів TIMSS 2015, на жаль, ще 
немає,  тому проаналізуємо TIMSS 2011 і PISA 2012 для регресійного 
аналізу зв’язку результатів. Враховуючи участь України у TIMSS у 
2011 р., отримане рівняння регресії дає нам змогу оцінити результат 
і місце в рейтингу, які Україна отримала б, якби взяла участь у до-
слідженні PISA 2012 року.

Таблиця 1 
Регресія зв’язку результатів PISA з результатами TIMSS

Математика
Природничі 

науки
Константа 55,96 -22,04

(28,82) (39,13)
Коефіцієнт результатів TIMSS 0,84 1,00

(0,06) (0,08)
Скоригований R2 0,89 0,86
# 28 28
Передбачуваний результат України 460,0 478,6
Передбачувана позиція України в 
рейтингу PISA у 2012 році

42 39

Таблиця свідчить, що в  тестуванні з математики результат PISA 
дорівнював би приблизно 55,96 + 0,84*Результат TIMSS. Оскільки 
результат України в математиці за TIMSS дорівнював 479, очікува-
ний результат України за рейтингом PISA в математиці дорівнює 460 
(55,96+0,84*479). У 2012 р. результату 460 вистачило б, щоб посісти 42 
місце (серед 65 країн) у рейтингу PISA. Подібним чином, у природни-
чих науках очікуваний результат України становить 478,6. Цього б ви-
стачило, щоб посісти 39 місце (серед 65 країн). Як бачимо, це далеко 
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не перші позиції, хоча PISA 2018 у нас проходить під гаслом “Україна 
увійде в 50-ку кращих”, однак постає питання: серед скількох. 

Спробуємо розібратись у причинах різкого зростання показни-
ків азіатських держав в міжнародних порівняльних дослідженнях. 
На нашу думку, ключовим фактором є важливість освіти для соціаль-
ної мобільності людини. Освіта безпосередньо визначає подальший 
життєвий шлях молодої людини. Успішне навчання в школі, вступ 
до університету й отримання диплома – майже гарантують пропуск 
для отримання хорошої роботи в крупній компанії, де, цілком імо-
вірно, можна пропрацювати до пенсії, мати житло,  тобто повністю 
влаштувати своє життя. Тому існує серйозна мотивація для школярів 
і студентів старанно вчитися, а для батьків – інвестувати значні ре-
сурси, у  тому числі фінансові, в освіту їхніх дітей. Наприклад, 97 % 
учнів у Сінгапурі додатково займаються з репетиторами.

В Японії, Кореї існує ще один важливий фактор – це потужний 
національний характер і шалена працьовитість. Звичку до праці за-
кладають в ранньому віці. А освіта – це дуже важка праця. Там на-
працьовано методики раннього розвитку дитини, оскільки саме у 
віці 4–5 років закладається 80 % інтелекту, інтерактивні методи на-
вчання. Проте найголовніше  те, що в Японії або Кореї педагогіка 
має прикладний характер.

Китай зі своєю  тисячолітньою культурою шукає  та впроваджує в 
освіту краще, що є в світі. Наприклад, на одній з конференцій китай-
ська делегація зацікавилася методами Василя Сухомлинського. Через 
декілька років в Китаї масово почали відкривати “Школи радості”, 
де навчальний процес  тісно пов’язаний з природою, все будується на 
позитивних емоціях, де в класі ніхто не кричить і не  тупотить ногами. 
Найголовніше, що вся система освіти в Китаї – від першого до два-
надцятого класів – підлаштована під потреби життя. Десятирічний 
учень  там бачить, що  той, хто добре знає математику, фізику, має 
перспективу. І він вчиться. Їх налаштовує саме життя.

Пріоритет розвитку освіти  там регламентований законодавчо, 
хоча, по суті, це є частиною китайської культури. Як стверджують 
філософи, від якості освіти залежить процвітання держави. Бажання 
вчитися укорінене, як кажуть, глибоко в ментальності китайців. 
Окрім  того, в азіатських школах практикують сучасні  технології,  там 
майже суцільна інформатизація освітнього процесу. Налагоджено 
наповнення змісту навчання, зокрема індивідуального. Широко за-
стосовують інтерактивні методики. Це дуже важливо, і це  те, чого 
не вистачає нам.

В Японії провели дослідження, де з’ясували, що вкладення в осві-
ту  та науку дають в дев’ять разів більшу віддачу. Тобто один вкладений 
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долар або одна ієна принесе в перспективі державі дев’ять доларів або 
дев’ять ієн. Однак, щоб освіта давала віддачу, в неї  теж потрібно вкла-
дати чимало. Наприклад, наразі в США витрати на одного учня збіль-
шили до 7 000 доларів у рік, а у нас цей показник на порядок менший.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши 
стан освіти в країнах-переможцях PISA, було виявлено низку фак-
торів, що зумовили їх високі результати, зокрема  такі:
  у розглянутих країнах освіта має загальнодержавне першочер-

гове значення,  тому що від якості освіти залежить процвітання 
держави;

  учні довше навчаються разом і отримують індивідуальну 
підтримку;

  у всіх цих країнах існують загальні/національні стандарти освіти;
  школи більшою мірою наділені самоврядуванням і несуть відпо-

відальність за продуктивність педагогічної роботи;
  практикують сучасні  технології,  там майже суцільна інформа-

тизація освітнього процесу;
  особлива увага приділяється розвитку системи підготовки  та під-

вищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Отже, все це, здається, у нас є, але чогось  таки не вистачає. Тож, 

може, потрібно звернути більшу увагу і на Азіатські системи навчан-
ня, а не гнатися наосліп за Європою, яка, до речі, не посідає високі 
місця у рейтингу. Варто усвідомити, що проблеми криються не в під-
ручниках, не в учнях чи вчителях і навіть не в професорах, пробле-
ма – в національній свідомості  та державній підтримці.
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Волошена В. В. 
МAТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

В статье рассматриваются особенности, преимущества и основные 
результаты международных сравнительных исследований качества общего 
среднего образования, на основе регрессионного анализа спрогнозированы 
результаты Украины в международном исследовании PISA. Предпринята 
попытка обоснования высоких показателей азиатских стран. Рассмотрены 
и проанализированы проблемы математического образования. Сделаны 
выводы о проблемах развития математического образования в стране.

Ключевые слова: уровень математического образования; ключевые 
факторы; международные сравнительные исследования; национальная 
политика.

Voloshena V. 
MATHEMATICS EDUCATION AS A FACTOR 
DEVELOPMENT OF THE STATE

In the article the features, advantages and the main results of international 
comparative studies of quality of secondary education, based on regression 
analysis predicted the results of Ukraine in the international study PISA. The 
attempt to justify high rates of Asian countries. 

Priority development of education in the eastern states is regulated by law, 
but in fact it is part of the Asian culture. According to philosophers, the quality 
of education depends on the prosperity of the state. The desire to learn to sit, 
as they say, deep in their mentality. In addition, the Asian schools are practicing 
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modern technology, there is almost continuous informatization of educational 
process. Adjusted content of the training content, including personal. Widely 
used interactive methods. It is very important. And that is what we lack. Analysis 
of education in the PISA-winner revealed a number of factors that led to their 
strong results, including the following:

 in countries considered education a national priority value because of 
the quality of education depends on the prosperity of the state;

 longer students study together and receive individual support;
 in all these countries there are general/national education standards;
 school more endowed with government and are responsible for the 

performance of educational work;
 practiced by modern technology, there is almost continuous 

informatization of educational process;
 emphasis on training and development training of teachers.

As we see it all seems we have, but something is missing. So can should pay 
more attention to Asian education systems, rather than blindly chase for Europe, 
which, by the way, holds a high place in the rating. The problems are not in the 
textbooks, not teachers and pupils or even a professor, a problem in the national 
consciousness, as well as state support.

Key words: level mathematics education; key factors; international 
comparative studies; national policy.
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КЛАСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Т. І. Вороненко,
кандидат педагогічних наук, 
Інститут педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник, 
e-mail: voronesha@mail.ru

У статті подано аналіз історичного розвитку проектної діяльності учнів 
навчальних закладів в педагогіці різних країн, сучасну класифікацію навчаль-
них проектів  та їх місце у методиці викладання хімії в середній школі України. 
Розглянуто шляхи реалізації компетентнісного, діяльнісного  та особистісно 
орієнтованого підходу під час виконання учнівських навчальних проектів. 
На конкретних прикладах охарактеризовано різні види проектів, їхнє зна-
чення під час вивчення хімії в основній школі  та форму кінцевого продукту 
учнівської діяльності. Наголошено на необхідності дотримання еколого-ево-
люційного підходу до інтегрованих природничо-наукових знань, відслідко-
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вування взаємозв’язків “будова речовини – властивості – застосування – 
вплив на довкілля – особистісне ставлення”.

Ключові слова: проектна діяльність; учнівські навчальні проекти; види 
навчальних проектів; класифікація; основна школа.

Постановка проблеми. У сучасному світі зростають вимоги до осо-
бистості, її мобільності, ініціативності, здатності до самовизначен-
ня  та самореалізації, усвідомленості цінності буття. Формування 
і розвиток цих якостей починається у шкільному віці. У сучасних 
реаліях одним із недоліків української освіти є її  інформаційний 
характер. Звідси – перевантаження шкільних курсів  теоретичною 
навчальною інформацією, а отже, зменшення її практичної частини. 

Державний стандарт базової  та повної загальної середньої освіти 
України основними підходами до навчання визначає компетентніс-
ний, діяльнісний  та особистісно орієнтований. Переорієнтація осві-
ти потребує упровадження нових методів навчальної, пізнавальної, 
комунікативної  та практичної діяльності. Діяльнісний підхід забез-
печує особистісно-орієнтоване навчання компетентнісного спряму-
вання. Особливу роль у цьому відіграють навчальні проекти. 

Нагальною вимогою часу стає подальша розбудова концептуаль-
но-методологічного  та організаційно-практичного забезпечення осо-
бистісно орієнтованого навчання  та виховання на прикладі проектних 
учнівських досліджень. Хімія як експериментальна наука, досягнення 
якої впливає на всі сфери життя людини, є, на нашу думку, для цього 
найпривабливішою. Для більш ефективного використання проектів 
у педагогічній практиці необхідно орієнтуватися в їхній класифікації. 

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Початком проектної 
педагогіки вважається гуманістичний напрям філософії освіти, реа-
лізований у прагматичній педагогіці Дж. Дьюї, де способом набуття 
знань і досвіду для учнів було вирішення різних практичних завдань, 
а єдиним критерієм педагогічної цінності навчального предмета ви-
знавався  тільки його внесок у становлення системи внутрішньої осо-
бистісної орієнтації. Подальшу реалізацію  такий підхід до навчання 
отримав у запропонованому в 1918 р. У. Кілпатріком методі проектів. 
За його результатами учні мали самостійно або спільними зусиллями 
розв’язати проблему, застосувавши необхідні знання з різних джерел, 
отримати реальний і відчутний результат. 

Однак ще раніше, у 1905–1911 рр., С. Т. Шацьким і О. У. Зеленко 
було розроблено педагогічну концепцію, що продовжувала педагогіч-
ні ідеї Л. М. Толстого. Вона передбачала впровадження практичного 
підходу до навчання і виховання дітей. При цьому було наголошено 
на засвоєнні практично значущих для життя дітей знань. 
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Після 1917 р. метод проектів впроваджувався в школах за осо-
бистим розпорядженням Н. К. Крупської. Невдале поєднання методу 
проектів з комплексними програмами (план Дальтона) призвело, за 
Постановою ЦК ВКП(б) від 05.09.1931 р. “Про початкову і серед-
ню школу”, до засудження і заборони його використання в школі, 
як одного з “методів, попередньо на практиці не перевірених ... що 
вели фактично до руйнації школи” [5]. Водночас у Канаді, Великій 
Британії, Австралії  та багатьох інших країнах метод проектів розви-
вався, що забезпечило можливість активно й успішно застосовувати 
його в навчальній діяльності до нині. У Германії метод проектів роз-
глядається як доповнення до класно-урочної системи; у Франції на-
вчання механіки, електроніки, інформатики і економіки відбувається 
шляхом виконання  технічних проектів; у школах США  та деяких 
інших країнах проектна робота виконується за  темами, що мають 
практичне спрямування.

За часи хімізації суспільного господарства в СРСР цей метод, 
без згадування назви, знову почали застосовувати учителі. Офіційне 
повернення проектної діяльності у практику школи починається з 
80-х рр. ХХ століття.

Дослідження  теоретичних і практичних аспектів методу проектів 
мали розвиток більше у вищій школі (А. Кіршова, М. Л. Пелагейченко, 
Н. О. Брюханова, М. В. Елькін, Є. Ю. Літвіновським). У серед-
ній і старшій школі над цією  тематикою працювали Є. С. Полат, 
В. В. Гузєєв (ТОГІС –  технологія освіти у глобальному інформа-
ційному співтоваристві, де підсумковою формою контролю є захист 
проекту), Г. В. Лисичкин (проект як практичне дослідження); у про-
фільній школі – Н.Ю. Пахомова, Н. Д. Мацько і С. С. Петровський 
(з інформатики), С. Е. Генкал (з біології); у молодшій школі 
О. В. Онопрієнко; у позаурочний час Н. І. Поліхун (дослідницька 
діяльність у МАН). Розробкою методики організації проектів за-
ймаються D. Fried-Booth, T. Hutchinson, F. Stoller (J. W. Thomas, 
B. J. S. Barron, L. C. Giancarlo, A. J. Draper, S. Sutheimer)  та інші.

У вітчизняній практиці навчання хімії метод проектів викорис-
товується у старшій школі епізодично, на розсуд учителя, хоча й ви-
знається надзвичайно корисним. Однак М. О. Холодная наголошує, 
що “стимулювання самостійності й ініціативи дитини без контролю 
з боку змісту освіти і педагогічних  технологій, орієнтованих на ви-
будовування механізмів інтелектуального поведінки, може дати гіркі 
плоди, незважаючи на спочатку благі наміри прихильників методу 
проектів” [7]. Тому поширення проектної діяльності учнів, що галь-
мується недостатньою увагою до цієї проблеми методичної науки, 
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відсутністю наукового аналізу і методики організації навчальних про-
ектів, вимагає методологічної  та дидактичної підтримки. 

Виклад основного матеріалу. Часто, якщо не завжди, набуті  тео-
ретичні знання для учня не є керівництвом до дії. Однією з причин 
цього є  те, що учень не розуміє, де потрібно застосувати ці знання, 
адже вони є для нього неактуальними. Такими вони стають  тоді, коли 
допомагають людині існувати в сучасному світі без шкоди собі  та 
оточуючим. При вирішенні практичних завдань під час виконання 
проекту формуються практичні вміння, у процесі використання ін-
формації і оцінки її ефективності здобуваються актуальні знання. 
Учень аналізує, виконує певні дії, одночасно засвоює прийоми і ме-
тоди проектування, оцінює власний досвід з  точки зору готовності 
до життя. Розвиток проектного мислення, основою якого є  творчий 
підхід, забезпечує особистості можливість сталого розвитку за обра-
ною ним  траєкторією діяльності.

Парадигма проектного навчання відповідає особистісно орієн-
тованій (антропоцентричній) педагогіці: характеризується гуманіс-
тичною  та психотерапевтичною спрямованістю, має на меті вільний, 
різнобічний і  творчий розвиток індивідуальних особливостей учня – 
суб’єкта пізнання і діяльності. Технології особистісно орієнтованої 
педагогіки (табл. 1) ставлять у центр освітньої системи особистість 
учня, забезпечення безконфліктних, комфортних і безпечних умов 
його розвитку, реалізації природного потенціалу.

Таблиця 1
Особистісно орієнтовані  технології

№ Вид  технології Предмет вивчення Мета
1 Психологічна Здатність особистості 

до самовизначення
Створити умови для само-
визначення учня під час 
виконання  тієї чи іншої 
освітньої діяльності

2 Комунікативна 
(дискусійна)

Методика організа-
ції  та проведення 
дискусії

Навчити зіставляти різ-
ні  точки зору з питання, 
що вивчається, обговорю-
вати їх і знаходити істину

3 Імітаційне 
моделювання 
(ігрова) 

Процес моделювання 
в освітньому просторі 

Навчити знаходити шля-
хи вирішення життєво 
важливих проблем засо-
бами моделювання 

4 Дослідницька 
(проблемно-по-
шукова)

Модель “навчання 
через відкриття”

Сформувати і розвивати 
уміння навчатися під час  
виконання дослідження 
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№ Вид  технології Предмет вивчення Мета
5 Діяльнісна Здатність особистості  

проектувати майбут-
ню діяльність

Реалізація особистості у 
суспільстві 

6 Рефлексивна Можливість усвідом-
лення особистістю 
складових процесу 
діяльності  та їхню 
результативність

Сформувати позитивне 
ставлення до навчальної 
діяльності 

Усі зазначені  технології навчання об’єднує інтегральна  техноло-
гія. Навчальна проектна діяльність, в основі якої є навчальний про-
ект – один з методів цієї  технології. Сутність інтегральної  технології, 
а отже, і навчального проекту полягає у стимулюванні зацікавленості 
учнів поставленими проблемами, пошуку шляхів їх вирішення через 
проектну діяльність; наданні можливості практичного застосування 
отриманих знань  та вмінь. Передбачається, що під час виконання 
проекту учень має оволодіти певною сумою знань з питання, що 
досліджується. 

Встановимо місце навчального проекту серед методів навчання. 
Ю. К. Бабанський звів усі методи навчання в  три основні групи: ор-
ганізація навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і моти-
вація навчально-пізнавальної діяльності; контроль за ефективністю 
науково-пізнавальної діяльності. Метод проектів він відніс лише до 
першої групи, включивши його до способу отримання нових знань. 
Ми не погоджуємося з цим: оформлені  та презентовані результати 
навчальних проектів, за отримання схвальних відгуків, мають стиму-
люючу  та мотивуючу функції, а процес виконання супроводжується 
груповим, індивідуальним і самоконтролем.

Навчальний проект як метод навчання можна зарахувати за рів-
нем активності учнів (Є. Я. Голант) до активних; за взаємодією учня з 
кимось або чимось (Н. Ф. Бабина) – до інтерактивних; за характером 
пізнавальної діяльності або за ступенем участі у продуктивній (твор-
чій) діяльності (М. М. Скаткін; І. Я. Лернер) – до проблемного, част-
ково-пошукового і дослідницького; за джерелом отримання знань 
(Є. І. Перовський, Д. А. Лордкіпанідзе) – словесного, практичного, 
наочного; за дидактичними цілями (Н. А. Данилов, Б. П. Єсіпов) – до 
методів набуття нових знань, формування умінь  та навичок, способів 
застосування знань на практиці, перевірки й оцінки знань, умінь  та 
навичок. 
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Першу спробу класифікації навчальних проектів зробила амери-
канський професор Е. Колінгс, поділивши проекти на  такі: 

 • проекти ігор – групові заняття з дітьми: різноманітні ігри, на-
родні  танці, драматичні постановки  тощо; 

 • екскурсійні – проведення цільових екскурсій, метою яких є ви-
вчення проблем, пов’язаних з навколишньою природою і сус-
пільним життям;

 • оповідальні – розповіді дітей у найрізноманітнішій формі: усній, 
письмовій, вокальній, художній, музичній  тощо;

 • конструктивні – проекти, націлені на створення корисного 
продукту [3].
У  тому ж році опубліковано працю радянського педагога 

Є. Г. Кагарова, де він пропонує класифікувати навчальні проекти на:
 • домашні проекти – прості наочні проекти з ручної праці, горо-
дництва, садівництва,  тваринництва  тощо (мають одночасно 
виховне значення і практичну користь);

 • промислові  та  торгові проекти – проектів виконання  таких 
споруд, як міст, зрошувальна система, залізниця,  тунель  тощо 
(застосовуються знання різних наукових дисциплін);

 • проекти з прикладних наук, засновані на наукових принципах: 
проектування  телескопів, електричних машин, гідростатів  тощо;

 • проекти з історії  та біографії – описання історичного факту або 
біографії приймається за повноцінний проект;

 • характеристика класичних  творів літератури [2]. 
Класифікації навчальних проектів у сучасній педагогіці можна 

звести у  табл. 2.

Таблиця 2
Класифікація навчальних проектів

Параметр Вид проекту Характеристика Форма продукту
Кількість 
учасників 

Індивідуальний Увесь проект викону-
ється однією особою 

Залежить від 
виду діяльності

Груповий Виконується групою  
учнів, від яких ви-
магається розділення 
обов’язків, спільне 
вирішення питань, 
уміння керувати і ви-
конувати вказівки 
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Параметр Вид проекту Характеристика Форма продукту
Вид ді-
яльності 
учнів

Творчий Зміст і структура 
залежить від креа-
тивності,  інтересів 
авторів

Збірник  творів, 
словник, виста-
ва (тематичний 
вечір)  тощо

Рольовий 
(ігровий)

Групи учнів викону-
ють окремі завдання 
з однієї  теми, але 
спільно працюють 
над аналізом, уза-
гальненням, висно-
вками і кінцевим 
продуктом 

Шкільні стін-
нівки, буклети, 
урок-конфе-
ренція, зведена 
доповідь  тощо

Дослідницький Діяльність учнів 
спрямована на 
розв’язування  твор-
чих завдань. Етапи 
виконання харак-
терні для будь-якої 
наукової роботи 

Науковий рефе-
рат (доповідь), 
інформаційний 
стенд 

Інформаційний 
(ознайомчо-орі-
єнтовний)

Структура відповідає 
дослідницькому про-
екту, але не передба-
чає експерименталь-
ної роботи

Науковий рефе-
рат (доповідь), 
інформаційний 
стенд, буклет

Практико-
орієнтований 
(прикладний)

Результат діяльності, 
структура проекту 
чітко визначені. 
Функції розподілені 
між учасниками. 
Підсумки роботи 
оформлені в суспіль-
но-корисний продукт

Шкільна стін-
нівка, інформа-
ційний стенд, 
сценарій  тема-
тичного вечора, 
виставка робіт

Спрямовуваний 
проект

Розв’язування запро-
понованої вчителем 
діяльнісно-ціннісної 
задачі засобами ін-
формаційних джерел

Створення  та 
редагування 
власних цифро-
вих об’єктів
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Параметр Вид проекту Характеристика Форма продукту
Час 
виконання 

Міні-проект Виконується у межах 
уроку

Залежить від 
виду діяльності

Коротко-
строковий

Виконується у поза-
урочний час у межах 
вивчення  теми

Довго строковий 
(річні)

Виконується у поза-
урочний час упро-
довж року і більше 

Характер 
координа-
ції

Зі скритою 
координацією

Учитель – повноправ-
ний учасник проекту

Залежить від 
виду діяльності

З відкритою 
координацією

Учитель організовує, 
координує, контр-
олює роботу 

Метод 
отриман-
ня інфор-
мації  та її  
джерело  

Словесний Опитування, бесіди 
для отримання інфор-
мації щодо об’єкта, 
що вивчається

Відповідає до-
слідницькому 
методу

Спостереження Візуальне вивчення 
змін властивостей або  
поведінки природного 
об’єкта 

Збору і обробки 
статистичних 
даних

Тлумачення  тексту, 
аналіз його змісту 
з метою отримання 
об’єктивних кількіс-
них характеристик

Експеримен-
тальний 

Виконання навчаль-
ного експерименту

Функція 
проекту 

Навчальний Виконується впро-
довж  тривалого 
періоду 

Залежить від 
виду діяльності

Контролюючий Реалізується в ході 
поточного  та підсум-
кового контролю 

Різнопланові 
завдання
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Параметр Вид проекту Характеристика Форма продукту
Структура 
(кількість 
етапів)

Триетапні Складаються з 
етапів: підготовчо-
го, виконавчого, 
презентаційного 

Залежить від 
виду діяльності

П’ятиетапні Має етапи: підго-
товчий (вироблення 
концепції); складан-
ня плану проекту; 
впроваджувальний 
(реалізація); контр-
оль і корекція; 
заключний

Предмет-
но-
змістовна 
область

Монопроекти Реалізуються в межах 
одного навчального 
предмета

Залежить від 
виду діяльності

Міжпредметні 
проекти 

Виконуються ви-
ключно в позауроч-
ний час під керів-
ництвом фахівців з 
різних областей знань

Окрім цього, проекти поділяють за видом кінцевого продук-
ту (А. Л. Сиротюк) [6]: матеріальні – модель, макет, комп’ютерна 
презентація; дієві – екскурсія,  тематичний вечір, спектакль, урок-
гра; письмові – стаття, інструкція  тощо; за характером контактів 
(К. С. Полат) – внутрішньокласні, внутрішньошкільні, регіональні 
(у межах однієї країни), міжнародні [4].

Запровадження у змісті оновленої навчальної програми з хімії ру-
брики “Навчальні проекти” ставить питання про відповідність видів 
зазначеної діяльності учнів їхнім віковим особливостям. При виконанні 
проектів, їх оформленні  та презентації школярам необхідні знання не 
лише з хімії, а й з інших предметів: рідної  та іноземної мов, математики, 
історії, природничих наук  тощо. Педагогічна діяльність, спрямована 
на формування компетентності, досягає мети, коли в основі навчання 
лежить виконання проекту, уроки-дискусії  та уроки-дослідження. 

Розглянемо навчальні проекти за видом діяльності учнів у про-
цесі вивчення хімії. 

Головною характеристикою  творчих проектів є  те, що їх зміст і 
структура залежить від креативності  та інтересів авторів,  тому вва-
жається, що вони більше підходять для проектів з гуманітарних наук. 
Однак відкриттю  творчого потенціалу учнів сприяє підготовка  те-
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матичного вечора, сценок для виступу перед молодшими школярами 
під час  тижня хімії з пропедевтичною метою, написання хімічних 
казок  тощо. У такому разі продуктивною частиною є написання сце-
нарію, відбір і проведення дослідів, оформлення  творів і як рефлек-
сія – схвальне ставлення глядачів і читачів.

Рольові (ігрові) проекти передбачають роботу груп учнів, які 
працюючи над однією  темою й виконуючи окремі завдання разом 
аналізують, узагальнюють, роблять висновки і створюють кінцевий 
продукт спільної діяльності – шкільну стіннівку, буклет, урок-кон-
ференцію, зведену доповідь  тощо. Такі проекти краще презентувати 
під час закріплення й узагальнення  теми (тематичні стіннівки), ви-
світлення додаткових цікавих фактів, методики проведення дослідів 
з ужиткової хімії, виступу на учнівських конференціях.

Інформаційні проекти передбачають збирання, аналіз і формулю-
вання висновків щодо інформації про об’єкт, що вивчається. Цей  тип 
проектів не передбачає експериментальної роботи, але може широко 
використовуватися під час вивчення хімії у середній школі, особливо 
учнями 7-х класів. У цей час відбувається знайомство з наукою хімією, 
прийомами поводження з хімічним обладнанням і посудом, методикою 
проведення найпростіших хімічних дослідів. Знаходження додаткової 
інформації, її аналіз і здатність  тлумачення з хімічної наукової  точки 
зору, оформлення своїх власних (правильних) висновків у вигляді ре-
ферату (із зазначенням мети, задач, результатів роботи, висновку), час-
тини інформаційного стенду, буклету є серйозною працею, особливо 
для учнів з гуманітарними нахилами. Прикладом інформаційного про-
екту з навчальної  теми “Вода” є створення Concept Maps дослідження 
“Аналіз води” (схема) [1, с. 114]. Семикласники збирають інформацію 
щодо методів аналізу води, її хімічного складу і впливу сполук, присут-
ніх у воді, на здоров’я людини. Попереджувальним навчанням є зна-
ння про солі  та способи їх визначення (якісні реакції). Назви сполук 
на етикетках харчових продуктів дають можливість робити висновки 
щодо безпечності застосування з безпекою для здоров’я. 

Дослідницькі проекти максимально наближені до наукового 
дослідження. Вони передбачають написання наукового реферату і 
презентацію у вигляді доповіді або стендового захисту. За вимогами 
Малої академії наук (МАН), експеримент має бути присутнім у ро-
ботах учнів, починаючи з 10 класу. Йдеться про  те, що десятиклас-
ники працюють під науковим керівництвом і обрали хімію як пред-
мет, який передбачають вивчати надалі. У шкільному курсі хімії  таку 
роботу можна запропонувати для виконання учням основної школи, 
які відвідують заняття МАН, хімічних гуртків, факультативів з хімії. 
Можуть бути продовженням інформаційних проектів у випадку про-
довження вивчення  теми у наступних класах.
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Практико-орієнтований проект відрізняється  тим, що за резуль-
татами його виконання має бути створено суспільно-корисний про-
дукт. Це може бути: опис методики виконання досліду, результатів 
дослідження, що будуть використані для подальшої дослідницької 
роботи інших учнів або учителем для ілюстрації певних  тем; оформ-
лення стіннівки, листівок, інформаційного стенду; шкільна конфе-
ренція. Під час переходу на інший етап – може бути продовженням 
дослідницького проекту.

Теоретичною основою спрямованого (“направляемого”) проекту 
є сучасна педагогічна  технологія ТОГІС (технологія навчання в гло-
бальному інформаційному суспільстві), розроблена В. В. Гузєєвим. 
Навчальний процес пов’язано з активною участю учнів у створенні 
власних матеріалів у  технології Web 2.0. Методологія проекту за-
охочує учнів до взаємодії, обговорення ціннісних пріоритетів, мо-
делювання і вироблення загального рішення під час розв’язання 
діяльнісно-ціннісного завдання, складеного вчителем. Загальне за-
вдання складається з додаткових завдань: виділити ключові слова 
для інформаційного пошуку; знайти і зібрати необхідну інформацію; 
обговорити  та проаналізувати зібрану інформацію; зробити висно-
вки; порівняти власні висновки з висновками у відповіді. В Україні 
подібні дослідження можна проводити, беручи участь у міжнародній 
програмі GLOBA, що вивчає стан і зміни у природному довкіллі.

Реалізація особистісно орієнтованого підходу відбувається під 
час виконання індивідуальних і групових учнівських проектів, параме-
тром яких є кількість учнів. При цьому хочемо зазначити, що успішне 
виконання індивідуального проекту учнями основної школи  тісно 
пов’язано з видом їх діяльності  та успішністю у навчанні. Сильному 
учневі можна доручити виконання  таких індивідуальних проектів: 
дослідницького, інформаційного,  творчого. Учневі із середніми ба-
лами успішності краще запропонувати участь у групових проектах, 
де обов’язки розподіляються за можливостями виконання, а спільна 
робота – під час вирішення складних питань. 

За  тривалістю (часом) виконання проекти поділяються 
на  такі види: міні-проекти, короткострокові, довгострокові (річні). 
Наприклад, урок-дослідження з вивчення нового матеріалу з  теми 
“Властивості кислот” можна провести у вигляді групових міні-про-
ектів. У процесі вивчення  теми, у позаурочний час, виконуються 
короткострокові проекти. Наприклад, оформлення домашнього до-
сліду “Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною 
кислотою, кефіром” як проекту. Довгострокові проекти виконують-
ся у позаурочний час упродовж року і більше. Вони частіше є до-
слідницькими і спрямовані на вивчення сезонних змін геофізичних, 
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фізичних, хімічних показників конкретного природного об’єкта. 
Прикладом є навчальний проект “Зміна хімічного складу води у бю-
ветах м. Києва”.

Проекти виконуються під керівництвом учителя і за характером 
координації поділяються на проекти зі скритою координацією, коли 
учитель є повноправним учасником проекту, і з відкритою координа-
цією, під час якої учитель виконує організаторську, координаційну і 
контролюючу функції. Прикладом першого  типу є проекти, що вико-
нуються під час екскурсій на промисловий об’єкт чи в наукову устано-
ву, у довкілля для вивчення екологічного стану озера, річки, лісу  тощо. 
Зазвичай учнівські проекти, особливо в основній школі, зараховують 
до проектів з відкритою координацією. Учні, які ще не володіють нави-
чками постановки мети, задач, складання плану проекту, оформлення 
результатів і висновків, потребують підтримки учителя.

Під час виконання учнівського проекту з хімії, незалежно від 
виду, має спостерігатися еколого-еволюційний підхід до інтегровано-
го природничо-наукового знання, відслідковуватися взаємозв’язки 
“будова речовини – її властивості – застосування – вплив на довкіл-
ля – особистісне ставлення”. Саме остання складова є головною у 
розвитку компетентної особистості, яка не лише знає, уміє  та робить, 
але й готова до відповідальності перед собою і суспільством.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Таким чином, вста-
новлено можливість використання в навчальному процесі з хімії в 
основній школі учнівських проектів різних  типів за видом діяльності. 
Однак виконання дослідницьких проектів вимагає відвідування шко-
лярами додаткових занять. 

Реалізація методу проектів в основній школі має зумовити змі-
ну позиції вчителя: не лише давати готові знання, а й організову-
вати різноманітні види самостійної пізнавальної діяльності учнів. 
Обов’язкове впровадження  такого методу навчання потребує ор-
ганізації методичного супроводу: круглих столів, семінарів, лекцій, 
презентацій, науково-методичних публікацій у друкованому  та ме-
дійному вигляді.
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Вороненко Т. И.
КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

В статье дается анализ исторического развития метода проектов в пе-
дагогике разных стран, места ученических учебных проектов в методике 
преподавания химии в общеобразовательных учебных заведениях Украины; 
современные виды классификации учебных проектов. Рассматриваются 
пути реализации компетентностного, деятельностного и личностно-ориен-
тированного подхода во время выполнения ученических учебных проектов 
разных видов. На конкретных примерах охарактеризованы различные виды 
учебных проектов, их место в процессе изучения химии в основной школе, 
предложены возможные формы конечного продукта ученической деятель-
ности. Указывается на необходимость соблюдения эколого-эволюционного 
подхода к приобретению интегрированных естественнонаучных знаний, от-
слеживания взаимосвязей “строение вещества – свойства – применение – 
влияние на окружающую среду – личностное отношение”.

Ключевые слова: проектная деятельность; ученические учебные 
проекты; виды ученических учебных проектов; классификация; основная 
школа.

Voronenko T.
CLASSIFICATION OF EDUCATIONAL PROJECTS

The article covers the analysis of the historical development of the pupils’ 
project activity in the pedagogy of the educational establishments around the 
world. Training programs as a method of study are divided in the following way: 
in accordance with the level of pupils’ activity (active ones), pupils’ interaction 
with someone or something (interactive ones), the nature of cognitive activity, or 
the degree of participation in the productive (creative) activities (problem, partly 
search and research ones), the source of knowledge (verbal, practical, visual 
ones), didactic purposes (methods of acquiring new knowledge, formation of 
skills and abilities, the ways to apply knowledge in practice as well as the check 
and the assessment of knowledge and skills.

The evolution of training projects classification from E. Kolings (in 
accordance with the form of pupils’ activity) and E. H. Kaharov (under the 
substantive direction) to the modern ones was provided. The type of projects 
on various parameters were featured. It was found out that the main parameter 
which determines the final form of the product is the pupils’ activity. By pupils’ 
activity, projects are divided into: creative, role (game), research, informational 
(familiarization-oriented), practice-oriented (applied), guided ones.

The ways of the implementation of the competence-based, activity-based 
and person-centered approach in the process of ensuring pupils’ training 
projects in chemistry in the secondary schools of Ukraine were considered. By 
the certain examples, different types of projects and their place in the study of 
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chemistry at the elementary school were characterized. The need to follow the 
ecological and evolutionary approach to the integrated natural science, studying 
the interrelations “structure of matter – properties – application – impact on the 
environment – the personal attitude” was notified.

Key words: project activities; pupils’ training projects; types of student 
training projects; classification; primary school.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
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У статті на основі студіювання різних підходів до розуміння дефініцій 
“компетенція”, “компетентність”, “професійна компетентність учителя по-
чаткових класів”, “комунікативна компетентність”, уточнено сутність і визна-
чено своєрідність кожного з них. Аналіз і синтез наукових праць дав змогу 
авторові сформулювати визначення понять “лексична компетентність май-
бутніх учителів початкових класів” і “фразеологічна компетентність майбутніх 
учителів початкових класів” як визначальних детермінант лінгводидактичної 
підготовки вчителів початкових класів.

Ключові слова: учитель початкових класів, професійна компетентність, 
комунікативна компетентність, лексична компетентність, фразеологічна 
компетентність.

Постановка проблеми. Підготовка вчителя початкових класів у 
сучасних вищих навчальних закладах має компетентнісну спрямо-
ваність, оскільки в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, 
Державному стандарті початкової загальної освіти, чинних навчаль-
них програмах для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
наголошено, що “Протягом навчання у початковій школі учні по-
винні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх 
особистісно-соціальний  та інтелектуальний розвиток, формуються 
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на міжпредметній основі  та є інтегрованим результатом предметних і 
міжпредметних компетенцій” [3]. Тому особливої актуальності набу-
ває проблема підготовки компетентного вчителя початкових класів. 

Аналіз літератури з проблеми дослідження. Вивчення наукових праць 
українських лінгводидактів переконало в різноаспектності проблеми 
реалізації компетентнісного підходу в підготовці вчителів початкових 
класів: організації навчального процесу у вищій школі на компетент-
нісній основі присвячено праці В. Бадер, Н. Бібік, М. Вашуленка, 
Р. Пріми, О. Савченко, О. Хорошковської  та ін. У наукових студіях 
Л. Варзацької, В. Желанової, Л. Коваль, С. Мартиненко, М. Оліяр, 
В. Собко, Л. Романишиної, Л. Хомич  та ін. визначено напрями 
формування професійної компетентності майбутніх учителів по-
чаткових класів. А. Богуш, С. Дубовик, В. Каліш, І. Нагрибельна, 
Т. Потоцька  та інші розкривають особливості лінгводидактичної під-
готовки вчителів початкових класів. Водночас попри значну увагу 
дослідників до окресленого питання більш детального студіюван-
ня потребує проблема формування комунікативної компетентності 
вчителів початкових класів загалом  та лексичної і фразеологічної 
компетентностей як провідних детермінант лінгводидактичної під-
готовки майбутніх фахівців зокрема.

Формулювання мети статті і постановка завдань: на основі аналізу й 
синтезу наукових праць сформулювати визначення понять “лексич-
на компетентність майбутніх учителів початкових класів” і “фразе-
ологічна компетентність майбутніх учителів початкових класів” як 
визначальних детермінант лінгводидактичної підготовки майбутніх 
педагогів.

Основна частина. Узагальнення  теоретичних напрацювань із пси-
холінгвістики, педагогіки і лінгводидактики українських  та зарубіж-
них дослідників дало змогу дійти висновку, що на сьогодні намітився 
чіткий підхід до розмежування понять “компетенція” і “компетент-
ність”. Ми не будемо розкривати сутність цих базових для нашого 
дослідження понять, оскільки вичерпну їх характеристику подають 
Н. Бібік, А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, Н. Голуб, Л. Мамчур, 
М. Пентилюк, Л. Хоружа  та ін. 

Продуктивним для нашої наукової студії уважаємо  твердження 
А. Богуш, що  терміном “компетенція” доцільно послуговуватися  там, 
де йдеться про навчання і виховання, а дефініцію “компетентність” 
використовувати на позначення інтегрованої, комплексної харак-
теристики особистості, яка вбирає в себе результати попереднього 
психічного розвитку,  тобто розглядати її насамперед як інтегровану 
особистісну якість [17, с. 56–57]. Дещо з інших позицій  тлумачить 
“компетенцію” і “компетентність” М. Пентилюк, яка розглядає їх 
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як співвідношення загального і конкретного, обґрунтовуючи, що 
“компетентність” може виявити людина, яка має конкретні знання 
в певній галузі, але виявляє їх за допомогою мови [10, с. 21].

На нашу думку, найбільш повно характеризують ці поняття авто-
ри Словника-довідника з української лінгводидактики: компетен-
ція – це суспільно визнаний рівень знань, умінь і навичок, ставлень 
у певній сфері діяльності людини [13, с. 112], а компетентність – це 
інтегрована здатність особистості, набута в процесі навчання; необ-
хідний комплекс знань, навичок  та досвіду, що дозволяють ефек-
тивно здійснювати діяльність або певну функцію; містить знання, 
уміння і навички, досвід, цінності, ставлення, що можуть цілісно 
реалізуватися у процесі конкретної навчальної ситуації; очікувані й 
вимірювані досягнення, що підтверджують здатність (спроможність) 
виконувати певні дії самостійно після засвоєння програмового ма-
теріалу [13, с. 111 – 112].

Вивчення наукових студій, присвячених проблемі фахової підго-
товки вчителів початкових класів, підтверджує особливу увагу дослід-
ників до формування професійної компетентності загалом і окремих 
її складників зокрема. Так, Т. Ваколя розглядає професійну компе-
тентність учителя початкових класів як інтегративну властивість осо-
бистості, що володіє комплексом професійно значущих для вчителя 
якостей, має високий рівень науково-теоретичної й практичної під-
готовки до  творчої педагогічної діяльності  та ефективної взаємодії 
з учнями в процесі педагогічної співпраці на основі впровадження 
сучасних  технологій для досягнення високих результатів [1, с. 49].

Розглядаючи професійну підготовку майбутнього вчителя по-
чаткових класів у контексті компетентнісного підходу, О. Поясик, 
О. Максимович зазначають, що професійна компетентність учите-
ля – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури й 
кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, управлін-
ських і організаторських можливостей, гармонійна інтеграція яких у 
педагогічній діяльності дає оптимальний результат. [11, с. 245].

Обґрунтовані в педагогічній  теорії компоненти професій-
ної компетентності вчителя початкових класів значно розширює 
І. Онищенко:

1) мотиваційний компонент – забезпечує позитивну мотивацію 
учителя до прояву і розвитку професійно-педагогічної компетент-
ності, що виражається в інтересі до педагогічної діяльності, бажанні 
працювати, потребі у самоосвіті, саморозвитку; 

2) змістовий компонент – охоплює  такі елементи компетент-
ності, як володіння науковими професійно-педагогічними знаннями 
(психолого-педагогічними, методичними, спеціальними, загально-
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освітніми, управлінськими, інформаційно-технологічними), здат-
ність педагогічно мислити на основі системи знань  та досвіду піз-
навальної діяльності; 

3) операційно-діяльнісний компонент – охоплює уміння прак-
тично вирішувати педагогічні завдання, фаховий досвід,  творчі зді-
бності, володіння педагогічними  технологіями  та педагогічним ме-
неджментом, фахове мислення; 

4) особистісний компонент – представлений  такими особис-
тісними  та професійно важливими якостями особистості, як любов 
до дітей, доброта, альтруїзм, емпатійність,  толерантність, комуні-
кабельність, активність, самостійність, ініціативність, креативність, 
гнучкість мислення; 

5) рефлексивний компонент – реалізується у рефлексивних 
уміннях особистості, що дозволяють ефективно  та адекватно здій-
снювати рефлексивні процеси, реалізовувати рефлексивні здібності, 
забезпечувати процеси самопізнання, саморозвитку й самовдоско-
налення [9, с. 98].

Для нашого дослідження важливим є аналіз змістового компо-
нента, оскільки саме він передбачає володіння майбутніми вчите-
лями початкових класів спеціальними професійно-педагогічними 
знаннями із сучасної української літературної мови, культури мов-
лення, уміннями брати участь у спілкуванні залежно від комуніка-
тивної педагогічної ситуації.

У структурі професійної компетентності педагога 
Ю. Завалевський виокремлює проектувальний, інформаційний, 
організаторський, комунікативний  та аналітичний компоненти [4, 
с. 6]. Синтез  теоретичних здобутків із  теорії компетентнісного підхо-
ду до навчання, власний досвід  та спостереження за освітнім проце-
сом у навчальних закладах дає змогу констатувати, що сформованість 
комунікативної компетентності вчителя початкової школи є одним 
із показників його професійної компетентності. 

Аналіз наявних підходів до змістового наповнення поняття “ко-
мунікативна компетентність”, а  також  тлумачення компетентнос-
ті “як актуального виявлення компетенції” (І. Зимня) дали змогу 
С. Скворцовій, Ю. Вторніковій уточнити визначення цієї категорії. 
Автори зазначають, що “комунікативна компетентність – це інтегра-
тивне особистісне утворення, що виявляється у процесі комунікації 
як здатність актуалізовувати  та застосовувати отриманий досвід ко-
мунікативної діяльності  та індивідуально-психологічні якості осо-
бистості для досягнення комунікативної мети”[12, с. 22].

Слушною вважаємо думку М. Стахів, що комунікативна ком-
петентність – це не лише мовні знання – це вміння за допомогою 
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них висловлювати свої думки різного характеру (схвалення, запере-
чення, доведення, аргументація, аналіз, узагальнення, доповідь…) з 
різних галузей (літератури, культури, природознавства, суспільствоз-
навства, математики, фізики, хімії, психології, педагогіки і  т.п.) [14, 
с. 41]. Погоджуємося з дослідницею, оскільки вчитель “повинен бути 
людиною, яка супроводжує процес самопізнання і саморозвитку ди-
тини, скеровує й динамізує його відповідно до конкретних суспіль-
них задатків кожного школяра” [6, с. 137].

Аналіз наукових студій українських лінгводидактів переко-
нав нас у  тому, що комунікативна компетентність є сукупністю 
взаємопов’язаних і взаємозалежних складників. Так, Ю. Федоренко 
виокремлює  такі складники комунікативної компетентності: мовну 
(лексичні, граматичні, фонетичні, орфографічні знання), мовленнєву 
(охоплює вміння аудіювання, читання, письма  та мовленнєві вміння), 
лексичну (знання лексики і мовленнєві лексичні навички), граматич-
ну (знання граматики і мовленнєві граматичні навички), фонетичну 
(фонетичні знання, мовленнєво-слухо-вимовні навички), соціокуль-
турну (стосується країнознавства  та лінгвокраїнознавства)  та компе-
тенцію, що стосується процесу говоріння [16, с. 63–65].

С. Скворцова, Ю. Вторнікова розглядають комунікативну ком-
петентність особистості як інтегративне особистісне утворення, що 
є композицією складових комунікативної компетентності: емоцій-
ної, вербально-логічної, рефлексивної, лінгвістичної, мовленнєвої, 
інтерактивної, соціально-комунікативної,  технічної, соціокультур-
ної, соціолінгвістичної, предметно-змістової й інформаційної [12, 
с. 55]. У структурі лінгвістичної компетентності автори виділяють 
лексичну – знання словникового складу мови, що містить лексичні 
елементи (фразеологізми, стійкі поєднання, окремі слова); уміння 
застосовувати ці знання в мовленні; позитивне ставлення до рідної 
(іноземної) мови [12, с. 63].

Науковці єдині в  тому, що одним зі складників мовної (або лінг-
вістичної) компетентності є лексична компетентність, що полягає в 
усвідомленому й умотивованому оволодінні лексичними засобами 
мови й умінні користуватися ними [8, с. 19]. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти лексич-
ну компетентність визначають як “знання і здатність використову-
вати мовний словниковий запас” [5, с. 7]. У запропонованому  тлу-
маченні, на нашу думку, належним чином не відбито особливостей 
уживання лексичних одиниць відповідно до мовленнєвої ситуації, 
позалінгвального контексту.

На думку В. Новосьолової, лексична компетентність передбачає 
не лише наявність багатого словникового запасу, а й уміння вико-
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ристовувати наявні в активі лексичні елементи в процесі мовлення 
для вираження своєї позиції й ставлення до сказаного, здатність ва-
ріювати лексичними засобами залежно від сфери й ситуації, у яких 
відбувається комунікативний процес [8, с. 19]. 

І. Ярема під лексичною компетентністю розуміє “здатність ін-
дивіда, на основі лексичних знань використовувати мовний слов-
никовий запас, миттєво викликаючи з  тривалої пам’яті еталон слова 
залежно від конкретного мовного завдання, доречно вживаючи об-
рані вирази, приказки, прислів’я  та фразеологічні звороти в межах 
професійного розвитку, а  також забезпечувати підтримку функціо-
нування зазначених навичок на необхідному рівні  та здійснювати 
постійний контроль процесу лексичного наповнення мовлення” [18, 
с. 198]. Це визначення, на наш погляд, більш повно розкриває сут-
ність лексичної компетентності, оскільки віддзеркалює кореляцію 
формування лексичної компетентності  та професійного становлен-
ня особистості. Водночас запропоноване визначення потребує пев-
ної змістової  трансформації щодо професійної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів.

У статті лексичну компетентність майбутнього вчителя початко-
вих класів розглядаємо як професійно значущу характеристику фа-
хівця, складниками якої є  теоретичні знання з лексикології як галузі 
мовознавства, уміння використовувати лексичні одиниці в жанрах 
педагогічного мовлення відповідно до комунікативної ситуації; до-
тримання лексичних норм сучасної української літературної мови з 
урахуванням постійних лексичних змін  та  трансформацій; лексичне 
багатство мовлення; наявність індивідуально-фахового потенціалу, що 
виявляється в умінні добирати лексеми з урахуванням  типологічних 
характеристик учнів початкових класів, умінні адаптувати навчальний 
матеріал, передусім через добір синонімічних відповідників, розвивати 
мовне чуття й мовний смак в учнів; усвідомлене використання цінніс-
ного потенціалу  та естетичності лексичних одиниць.

Науковці зазначають, що “успішність формування лексичної 
компетентності залежить від рівня сформованості лексичних нави-
чок, обсягу здобутих і засвоєних знань про лексичну сторону мовлен-
ня й динамічної взаємодії цих складників на основі загальної мовної 
й лексичної усвідомленості” [7, с. 215].

Як переконує вивчення наукової літератури з окресленої пробле-
ми, не всі дослідники в українській лінгводидактиці виокремлюють 
у структурі мовної компетентності фразеологічну компетентність, 
пов’язуючи сформованість умінь і навичок використовувати до-
речно фразеологізми з мовленні з лексичною компетентністю. Таку 
позицію ми вважаємо не логічною, оскільки фразеологічну компе-
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тентність, на нашу думку, можна розглядати і як складник мовної 
компетентності (здатність використовувати фразеологічні одиниці 
в мовленні відповідно до ситуації спілкування), і як складник со-
ціокультурної компетентності, бо “фразеологізми як знаки культури 
марковані культурно-семіотичною значущістю, становлять собою 
знаки-мікроконтексти і є ментально-структурною презентацією най-
різноманітніших кодів культури. Усвідомлення людиною культурної 
значущості, утіленої у фразеологічних знаках-мікроконтекстах, реф-
лексивне. Фразеологізмам властива неоднакова деталізація різних 
концептуальних просторів” [15, с. 149]. Засвоюючи особливості вжи-
вання фразеологізмів у мовленні самостійно і розкриваючи їх учням, 
учитель сприяє засвоєнню  того, що “в них акумульовано культуру 
народу, мудрість багатьох поколінь, відбито особливості історії, куль-
тури, побуту народу, створено підґрунтя для  того, щоб замислитися 
над іншими культурами й цінностями” [2, с. 186]. Тому виділення 
фразеологічної компетентності вважаємо виправданим у контексті 
лінгводидактичної підготовки вчителів початкової школи, що й буде 
зроблено в наших подальших розвідках.  

Висновки. Вивчення й аналіз наукових праць із досліджуваного 
питання засвідчує різноаспектність проблеми формування лексич-
ної і фразеологічної компетентностей майбутніх учителів початкової 
школи. Ефективність цього процесу залежить від методично пра-
вильного вибору форм, методів і прийомів навчання, органічного 
взаємозв’язку аудиторної і самостійної роботи студентів, урахування 
їхніх професійних запитів і потреб.

Перспективним для подальших пошуків у напрямі дослідження 
вважаємо науково-практичне обґрунтування системи форм навчан-
ня, що стоятиме ефективному засвоєнню майбутніми вчителями по-
чаткових класів лексикології і фразеології.
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Греб M.М.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ВЕДУЩИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬН ЫХ КЛАССОВ

В статье на основе изучения различных подходов к пониманию опред-
елений “компетенция”, “компетентность”, “профессиональная компетент-
ность учителя начальных классов”, “коммуникативная компетентность” 
уточнено сущность и определено своеобразие каждого из них. Анализ и 
синтез научных работ позволил автору сформулировать определение по-
нятий “лексическая компетентность будущих учителей начальных классов” 
и “фразеологическая компетентность будущих учителей начальных классов” 
как определяющих детерминант лингводидактической подготовки учителей 
начальных классов.

Ключевые слова: учитель начальных классов, профессиональная ком-
петентность, коммуникативная компетентность, лексическая компетент-
ность, фразеологическая компетентность.
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Greb M.M. 
LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL COMPETENECE AS THE 
MAIN DETERMINANTS OF LINGUA-DIDACTIC TRAINING OF 
FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

The author investigates different approaches to the understanding of such 
definitions as “competency”, “competence” “primary school teacher professional 
competence”, and “communicative competence”, clarifies their contents and 
identifies their distinctness. The analysis and synthesis of scientific researches 
enables to enunciate the definitions of notions “lexical competence of feature 
primary school teacher” and “phraseological competence of feature primary 
school teacher” as basic determinants in primary school teacher linguo-didactic 
preparation.

Within the article the author considers the lexical-phraseological competence 
of future primary school teacher as the professionally important characteristic of 
the future specialist. This feature includes: theoretical knowledge of  Lexicology 
and Phraseology as the branch of Linguistics; skills of є using lexical and 
phraseological units within the genres of pedagogical speaking according to 
the communicative situation; compliance with the norms of modern Ukrainian 
literature language (considering constant  lexical changes and transformations); 
lexical  richness of speaking:  availability of individual-professional potential 
which reveals: within the ability to choose lexemes (considering typological 
characteristics of primary school pupils);  to adopt the educational material 
(selection of synonymic  equivalents); to develop linguistic flair and linguistic taste; 
conscious using of valuable potential and aesthetics of lexical and phraseological 
units

Key words: primary school teacher, professional competence, 
communicative competence, lexical competence, phraseological competence.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ 
ПРО ДІЄСЛОВО В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Г. В. Грибань,
науковий співробітник лабораторії логопедії 
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,
e-mail: galinavgalina@gmail.com

У статті обґрунтовано важливість розробки навчально-методичного 
забезпечення формування знань про дієслово в молодших школярів з  тяж-
кими порушеннями мовлення  та розглянуто підґрунтя його створення. 
Висвітлюється необхідність врахування психолінгвістичного підходу, що 
передбачає дослідження готовності всіх психічних процесів до вивчен-
ня  та переходу на лінгвістичний (теоретичний) рівень засвоєння дієслова. 
Розкрито значення  та важливість вивчення дієслова молодшими школярами 
із ТПМ у  тісному взаємозв’язку із суміжними розділами про мову: морфо-
логією, синтаксисом, орфографією, фонологією, лексикою, стилістикою, 
словотвором. 

Ключові слова:  тяжкі порушення мовлення; дієслово; предикат; укра-
їнська мова; психолінгвістика.

Постановка проблеми. Зростання вимог до сучасної школи, а 
саме – до підвищення рівня знань умінь  та навичок, що необхідно 
опанувати за час навчання, обумовлює потребу в якісному вдоско-
наленні перебігу навчального процесу. Виникає необхідність у роз-
робленні  та застосуванні  таких навчальних методик  та методичних 
прийомів, які б забезпечували досягнення високого рівня опануван-
ня програмовим матеріалом. 

Контингент учнів школи для дітей з  тяжкими порушеннями 
мовлення охоплює дітей з різноманітними логопедичними діагноза-
ми, а саме: поліморфна дислалія, дизартрія, ринолалія, алалія, афазія, 
заїкання, обтяжені загальним недорозвитком мовлення, що харак-
теризується обмеженістю мовленнєвого досвіду  та особливостями 
психічного розвитку (О. Жильцова, Г. Каше, Р. Левіна, М. Савченко, 
Є. Соботович, Л. Спірова  та ін.). Наявність у школярів різних за по-
ходженням  та структурою дефектів  тяжких форм порушення мов-
леннєвої діяльності зумовлює утруднення в навчанні рідної мови, 
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особливо в учнів молодших класів. Завдання курсу “Українська мова” 
має на меті не лише озброїти учнів знаннями про мову, а й навчити 
застосовувати їх у мовленнєвій практиці. У спеціальних школах для 
дітей із ТПМ об’єктивно існують специфічні утруднення в навчанні 
учнів, особливо початкової ланки рідної мови. Зокрема, це стосуєть-
ся лексико-граматичного недорозвитку, яке зберігається і в старших 
класах. Мовленнєвий досвід учнів обмежений і нестійкий, словни-
ковий запас збіднений  та недостатньо диференційований. Відсутня 
основа, що забезпечує свідоме вивчення законів рідної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні дослідження  та 
вивчення дітей із ТПМ свідчать про значно нижчий рівень розвитку 
їх мовлення, ніж в однолітків без патології (Л. Бартенєва, Л. Вавіна, 
О. Жильцова, Р. Левіна, М. Савченко, Є. Соботович, В. Тарасун, 
Л. Трофименко, М. Шевченко  та ін.). Найбільші  труднощі виявля-
ються під час засвоєння  та використання на практичному рівні лек-
сики і граматики рідної мови (Р. Левіна, Є. Соботович, Н. Січкарук, 
В. Тищенко, Л. Трофименко, О. Шахнарович  та ін.). Низка дослі-
джень підтверджує значні  труднощі оволодіння програмовим ма-
теріалом з рідної мови дітьми з ТПМ (Е. Данілавічютє, В. Ільяна, 
О. Ревуцька, В. Тарасун, В. Тищенко, О. Федорова, Н. Чередниченко, 
М. Шевченко, М. Шеремет  та ін.). Розгляд лінгводидактичних прин-
ципів навчання дітей рідної мови представлено в працях А. Богуш, 
М. Вашуленко, Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Хорошковської  та 
інших. Психолінгвістичний підхід до аналізу мовленнєвого розви-
тку дитини і формування лексико-семантичного складу мовлення 
у процесі нормального  та порушеного онтогенезу вивчалися  та-
кими науковцями: Л. Виготським, О. Леонтьєвим, Є. Соботович, 
Л. Трофименко  та іншими.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань розвитку мовлення 
учнів із ТПМ початкових класів є робота над словом, мета якої – якіс-
не збагачення словника, формування уміння правильно,  точно  та 
виразно використовувати у своїй мовленнєвій практиці лексичні 
структури української мови. Для навчання дитини з мовленнєвою 
патологією в школі важливим є як орієнтування дитини на значен-
ня слова,  так і на його звукову форму; на слово як елемент мовної 
(мовленнєвої) дійсності. 

Серед граматичних одиниць української мови дієслово харак-
теризується найбільшою складністю  та різноманітністю. У мовоз-
навчій літературі є вказівки на визначальну роль дієслова у грама-
тичному структуруванні української мови, зазначається дієслівність 
української мови. Отже, центром висловлювання виступає дієслово. 
Шкільна програма передбачає вивчення дієслова як частини мови, 
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призначення якої полягає в  тому, що вона є носієм динамічної озна-
ки, семантичні складові якої передаються досить розгалуженою сис-
темою граматичних категорій і їх матеріальних виразників – грама-
тичних форм. Зважаючи на  те, що до вихідної парадигми цієї частини 
мови належить п’ять докатегоріальних дієслівних утворень, вона 
вважається найскладнішою (неозначена форма, способові форми, 
дієприкметник, безособова форма, дієприслівник). 

Саме вивчення дієслова значною мірою просуває мовленнєвий 
розвиток учнів. Дієслово динамізує мовлення, організує синтак-
сичну структуру речень, створює умови для виникнення зв’язного 
мовлення. Дієслово, як організуючий центр речення, має найбільше 
синтаксичних зв’язків у реченні, чим пояснюється його синтаксич-
на специфіка. Дієслово за своїм лексичним значенням, багатством 
форм і синтаксичних можливостей є однією із найбільш складних і 
найбільш містких граматичних категорій (В. Виноградов), а  також є 
ядром предикативної лексики. З  точки зору лінгвістики, предикату 
відводиться центральна роль в організації синтаксичних одиниць, які 
є базисом наступної комунікації. На основі розвитку предикативної 
функції мовлення формується внутрішнє мовлення  та вміння ви-
класти власні думки у розгорнутому висловлюванні. 

Виконуючи роль однієї з центральних частин мови, дієслово 
має активний характер валентного зв’язку. Центральність дієслова 
в системі частин мови зумовлена його найбільшим набором морфо-
логічних категорій.

Своєю семантикою дієслово може зумовити від одного до семи імен-
ників, а предикатні прикметники  та прислівники – переважно один-два. 
Валентне оточення дієслів є генетично первинним,  тоді як валентне ото-
чення предикатних іменників – це  трансформація дієслівного.

Формування знань про дієслово відбувається на уроках україн-
ської мови, які передбачають опрацювання дієслівної лексики як на 
практичному,  так і  теоретичному рівнях засвоєння. Практичний 
рівень володіння дієслівною лексикою зорієнтований на практичне 
засвоєння  таких важливих лексикологічних понять: лексичне зна-
чення дієслова; вживання дієслів у прямому  та переносному зна-
ченнях; вживання дієслів у декількох значеннях; дієслова близькі за 
значенням (синоніми) і дієслова з протилежним значенням (анто-
німи); найпоширеніші – омоніми. Попереднє ознайомлення учнів з 
репрезентованими вище лексикологічними поняттями слугуватиме 
лінгвістичною основою для розширення, узагальнення  та система-
тизації лексичних уявлень і понять у ході роботи над дієсловом, як 
частиною мови, а  також сприятиме формуванню лексико-граматич-
них  та граматичних понять у їх функціональному вираженні.
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Відповідно до чинних програм у початкових класах школи для 
дітей із ТПМ вивчення дієслова розподілене за класами і дається в 
елементарному вигляді, маючи на меті засвоєння дієслова як частини 
мови, вивчення його форм і правопису.

Досвід розвитку шкільного навчання свідчить про відсутність 
результативності навчання, коли одній із сторін мови приділяється 
більше уваги, або якась із сторін мови ізолюється. Оптимальною умо-
вою виступає лише взаємопов’язане вивчення компонентів мовної 
системи.

Лінгвістичною наукою визначено п’ять основних рівнів мови: 
фонетико-фонематичний (фонологічний), лексико-семантичний, 
словотворчий, морфемно-морфологічний і синтаксичний. Єдність 
зазначених рівнів мови реалізується в її комунікативній функції, де 
проявляється їх взаємозв’язок один з одним. 

Слово, як самостійний компонент лексичної системи мови, вод-
ночас є членом системних об’єднань, які базуються на смислових 
відношеннях: синонімічних, антонімічних рядів,  тематичних  та лек-
сико-семантичних груп.

Останнім часом посилилася увага до вивчення семантико-струк-
турних груп лексики. Виділення семантико-структурних груп лекси-
ки становить певну складність, оскільки межі між групами лексики 
не завжди чіткі. Найбільш близькими до семантико-структурних груп 
є  тематичні групи. Тематичне об’єднання слів ґрунтується на родовій 
і видовій класифікації предметів дійсності.

Вивчення різних груп лексики має значення не лише для пізнан-
ня лексико-семантичної  та граматичної системи української мови, 
а й для методики вивчення й викладання мови. Лексична робота в 
школі передбачає збагачення словника учнів новими, невідомими їм 
словами рідної мови, формування в учнів навичок об’єднувати слова 
за  тематичними, лексико-граматичними і семантико-структурни-
ми групами на основі семантичної близькості слів, добирати серед 
синонімічних і антонімічних, видових і родових понять потрібні за 
змістом слова.

Виявлення і пізнання природи різних груп лексики, які певною 
мірою відображаються в лексичному матеріалі навчальних предме-
тів, є важливим фактором навчання мови. Тому під час організації 
лексичної роботи в школі необхідно враховувати лінгвістичні основи 
групування лексики.

Проаналізовані наукові дослідження, присвячені розгляду окре-
мих груп дієслів, свідчать, що один із лексико-семантичних напрямів 
пов’язаний з аналізом відношень в межах  тієї чи іншої лексико-се-
мантичної групи.



106

Лексико-семантичні групи слів варто розуміти як поєднання 
двох, декількох чи багатьох слів за їх лексичним значенням [3]. Це 
визначення більш за все підходить для групування дієслівної лексики 
при вивченні її у школі.

Відомо, що всю складність довкілля утворюють у мовленні слова 
й форми, що передають предметність, ознаку  та відношення. У мо-
вознавстві всі дієслова поділяються на динамічні  та статичні [1].

Динамічні означають дію у прямому розумінні слова (“пишу”, 
“біжу”) або ж події  та процеси, що пов’язані з  тими або іншими змі-
нами (“чашка розбилась”, “сніг розтає”, “дерево росте”). Статичні 
означають стани, які залежать від волі суб’єкта (“стою”), або ж  ті, які 
не залежать від неї (“хворію”, “мерзну”), відношення (“відповідає”, 
“перевершує”), виявлення якостей і властивостей (“трава зеленіє”, 
у значенні “бачиться зеленою”). Динамічні  та статичні дієслова роз-
межовуються своїм вживанням. Ці дві великі групи дієслів розподі-
ляються на менші підгрупи у контексті яких, своєю чергою, існують 
ще й проміжні групи, які важко зарахувати виключно до  тієї чи іншої 
групи. Ця проблема досліджувалася низкою вчених (І. Мєщанінов, 
О. Потебня, В. Русанівський  та ін.).

Готуючись до уроку, вчитель з української мови, як і вчитель 
будь-якого іншого навчального предмета, бере до уваги рекомендації 
сучасної методики української мови. При цьому методика викладан-
ня української мови підпорядковується системі дидактичних прин-
ципів, використовує розроблені методи, засоби і форми навчання. 

Методика української мови керується принципами навчального 
процесу, що діють в будь-якому конкретному предметі (принципами 
науковості, системності, систематичності, наочності, міцності засво-
єння знань, доступності, індивідуального підходу, зв’язку навчання з 
життям, зв’язку  теорії з практикою). Ці принципи широко викорис-
товуються у процесі вивчення української мови з урахуванням специ-
фіки її як предмета. Це  так звані загальнодидактичні принципи, що 
випливають із психології навчання взагалі  та визначають загальний 
напрям у розробці засобів навчання [4].

Разом із  тим, у методиці української мови діють спеціаль-
ні принципи, які враховують особливості предмета “Українська 
мова” і його розділів, вони поділяються на загальнометодичні  та 
конкретнометодичні.

Варто зазначити, що спеціальна педагогіка, зокрема логоди-
дактика, спирається на відповідні загальнопедагогічні принципи 
організації освіти  та формування пізнавальної діяльності, а  також 
на спеціальні психофізіологічні  та психолого-педагогічні принципи 
навчання дітей з ТПМ. Психофізіологічні  та психолого-педагогічні 
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принципи є науковою основою навчання дітей з ТПМ. Головними 
характеристиками принципів навчання, що застосовуються в на-
вчальному процесі є їхня адекватність механізму вади.

Значну роль у побудові ефективної методики початкового на-
вчання дітей з ТПМ української мови має визначення  та розуміння 
психологічних передумов засвоєння значення слова. Центральним у 
цьому питанні визначається розвиток значення слова. 

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Аналіз чинних 
підручників з української мови для 1–4 класів свідчить, що основну 
увагу в роботі над словом у них спрямовано на опрацювання окре-
мих граматичних категорій. Робота над розділом “Морфологія” в цих 
підручниках зводиться до вивчення частин мови. Завдання ж лексич-
ного, фонетичного, синтаксичного характеру є епізодичними, а в ба-
гатьох вправах, які стосуються вивчення частин мови, вони відсутні. 
Тому вивчення слова, його лексичних, фонетичних і граматичних 
значень на синтаксичній основі є  тим продуктивним шляхом, який 
допоможе органічно поєднати в єдиний процес оволодіння молод-
шими школярами елементами лексики, фонетики, морфології  та 
синтаксису в процесі їхньої активної мовленнєвої діяльності. 

Усе вищенаведене підводить до висновку про  те, що існує на-
гальна потреба у розробленні навчально-методичного забезпечення 
формування знань про дієслово в молодших школярів з  тяжкими 
порушеннями мовлення, яке будувалося б із врахуванням психо-
лінгвістичного підходу, що передбачає дослідження готовності всіх 
психічних процесів до вивчення  та переходу на лінгвістичний (тео-
ретичний) рівень засвоєння дієслова  та базувалося б на врахуванні 
психологічних механізмів наявних первинних порушень. Зважаючи 
на  те, що дієслово – це форма усвідомлення  та узагальнення дії, 
формування знань про нього забезпечить перехід учнів на якісно но-
вий, словесно-логічний рівень мислення. Це є актуальним  та необ-
хідним для дітей з мовленнєвими вадами, психофізіологічна природа 
розвитку мовлення яких не відповідає класичному онтогенезу.
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Грибань Г. В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 
О ГЛАГОЛЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье обоснована важность разработки учебно-методического обес-
печения формирования знаний о глаголе у младших школьников с  тяжелыми 
нарушениями речи и рассмотрены основы его создания. Освещается необ-
ходимость учета психолингвистического подхода, что предполагает иссле-
дование готовности всех психических процессов к изучению и переходу на 
лингвистический (теоретический) уровень усвоения глагола. Раскрыто зна-
чение и важность изучения глагола младшими школьниками с ТНР в  тесной 
взаимосвязи со смежными разделами о языке: морфологией, синтаксисом, 
орфографией, фонологией, лексикой, стилистикой, словообразованием.

Ключевые слова:  тяжелые нарушения речи; глагол; предикат; укра-
инский язык; психолингвистика.

Griban G. 
ACADEMIC SUPPORT PECULIARITIES OF THE FORMATION 
OF VERB KNOWLEDGE FOR CHILDREN WITH SEVERE 
SPEECH DISORDERS

In the article the importance of developing teaching of knowledge about the 
formation of the verb in primary school children with severe speech disorders 
and is considered the foundation of its creation. Among the grammatical units of 
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Ukrainian language verb is characterized by the greatest complexity and diversity. 
In linguistic literature there are indications verb decisive role in structuring 
grammatical Ukrainian language. Formation of knowledge of the verb is in the 
Ukrainian language lessons that involve processing of verbal vocabulary of both 
practical and theoretical levels of assimilation.

Reveals the significance and importance of studying verbs younger students 
with TPM in close relationship with adjacent sections of language: morphology, 
syntax, spelling, phonology, vocabulary, style, word formation. This study verb 
greatly promoted the development of speech of students. Verb dynamizuye 
speech, organizing the syntactic structure of sentences, creating conditions for 
the emergence of coherent speech. The verb, as an organizing center sentence, 
has the largest syntactic relations in sentence, which explains its syntactical 
specificity. The verb in its lexical meaning, richness of forms and syntactic 
possibilities is complex and spacious grammatical category and is predicative 
core vocabulary. In terms of linguistics, predicate play a central role in the 
syntactic units, which is the basis of subsequent communication. On the basis 
of predicative function of speech formed inner speech and the ability to express 
their thoughts in expanded utterance.

Reveals the need to consider psycholinguistic approach that involves the 
study of mental processes willingness to study and go to the linguistic (theoretical) 
level mastering verb.

Key words: severe speech disabilities; a verb; a predicate; Ukrainian 
language; psycholinguistics.
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У статті обґрунтовано доцільність застосування психолінгвістичного 
підходу до розробки  теми “Правопис” у контексті підручникотворення для 
учнів  третього класу з  тяжкими порушеннями мовлення. Репрезентовано 
поетапну систему подачі навчального матеріалу з урахуванням механізмів 
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мовленнєвих порушень, а  також складності психологічної структури за-
вдань. Розкрито сутність алгоритму опанування кожного з правил, основу 
якого складає візуалізація можливих сумнівів стосовно правильності вжи-
вання правила і варіант прийняття правильного рішення. Визначено пер-
спективи подальших досліджень, в основі яких – глибше розуміння психо-
лінгвістики орфографічного досвіду.

Ключові слова:  тяжкі порушення мовлення; психолінгвістичний підхід; 
правопис; психологічна структура завдання.

Постановка проблеми. Психолінгвістика передбачає вивчення 
психологічних і лінгвістичних аспектів мовленнєвої діяльності лю-
дини, соціальних і психологічних аспектів використання мови в про-
цесах мовленнєвої комунікації, а  також індивідуальній мовленнєвій 
діяльності. Упродовж останніх десятиріч у практиці вітчизняних ло-
гопедичних розвідок саме психолінгвістичний підхід набув особливої 
популярності. На основі експериментальних досліджень отримано 
дані про  те, що практично неможливо принципово виокремити 
мовну систему з когнітивної сфери, адже на становлення всіх її ша-
рів впливають когнітивні фактори. Саме  тому психолінгвістичний 
підхід, з позицій якого відбувається науковий пошук відповідей на 
питання про структуру дефекту в контексті  тяжкої мовленнєвої 
патології, обрано у якості провідного при інтерпретації зазначених 
порушень у вітчизняній логопедії. Перспективність  такого вектору 
підтверджується створенням ефективних методик діагностики  та 
диференційованого навчання, що базуються на розумінні цілісно-
го механізму порушення, який містить відомості про особливості 
нейробіологічної складової розвитку, просторово-функціональної 
організації мозкових систем, специфіку соціальних умов на причин-
ному рівні мовленнєвого дизонтогенезу, а  також про своєрідність 
регуляторного забезпечення психічної активності (від контролю  та 
програмування до вольових зусиль), перебігу психологічних операцій 
різної модальності (слухової, зорової, мовнорухової, рухової, кінесте-
тичної), мислення  та функціонування афективно-емоційної сфери 
у процесі вирішення лінгвістичних задач. Саме  таким чином вирі-
шується питання навчально-методичного забезпечення корекційної 
складової, за яку  традиційно відповідають учителі-логопеди.

Дефіцитарність мовних  та мовленнєвих структур здебільшого 
призводить до  труднощів опанування основ наукового знання, не-
зважаючи на  те, що розумовий розвиток первинно не потерпає у роз-
глядуваної категорії школярів. Це проявляється у звуженні об’єму 
активної уваги, проблемах мнестичного характеру, недосконалості 
просторових і лінгвістичних уявлень, своєрідності розуміння при-
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чинно-наслідкових зв’язків, складних мовленнєвих конструкцій і 
призводить до суттєвого відставання спочатку з предметів мовно-
го циклу, а потім негативно відображається на загальній шкільній 
успішності. Ось чому навчально-методичне забезпечення для молод-
ших школярів з  тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) передбачає 
уніфікованість інструментарію щодо опанування знань у контексті 
різних освітніх галузей, що може бути досягнуто через вирішення 
низки корекційно-розвиткових завдань, які полягають у визначенні 
порушень мовленнєвого розвитку  та механізмів їх виникнення (пе-
редбачає співпрацю вчителя, психолога  та вчителя-логопеда, який 
надає необхідні поради стосовно стану розвитку мовлення кожної 
дитини); подоланні виявлених порушень з урахуванням механізмів 
їх виникнення  та з опорою на найбільш збережені компоненти мов-
леннєвої  та пізнавальної діяльності; попередженні появи вторинних 
порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії  та дислексії)  та 
пізнавального розвитку  тощо. У якості найбільш показових індика-
торів дієвості застосування  такого підходу виступають найскладні-
ші  теми у контексті вивчення рідної мови, до яких належить і опа-
нування українського правопису.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу на-
уково-теоретичного (Є. Соботович, Р. Лалаєва, К. Мастюкова, 
В. Лубовський, К. Карлепп, О. Лурія, В. Орфінська, В. Тарасун, 
Н. Трауготт, Л. Волкова  та ін.)  та навчально-методичного інстру-
ментарію (М. Вашуленко, О. Савченко, Т. Ульянова, Л. Мацько, 
А. Грищенко, Е. Данілавічютє, М. Пентелюк, П. Ющук, 
М. Жовтобрюх, Л. Мірошніченко, О. Нечитайло, Ю. Рібцун, 
В. Тищенко, Л. Трофименко, Н. Чередниченко, В. Ільяна, З. Пригода, 
О. Аркадьєва  та ін.), особливостей онтогенезу дитячого мовлення в 
нормі  та при різних порушеннях психофізичного розвитку, психо-
логічних механізмів мовлення, емпіричних даних з метою надання 
адекватної допомоги дітям з різними порушеннями мовленнєвого 
розвитку шкільного віку дали змогу спрямувати подальший науковий 
пошук на розробку лінгводидактичного обґрунтування  технології 
навчання правопису зазначеної категорії дітей з позицій психолінг-
вістичного підходу.

Виклад основного матеріалу. Український правопис – система за-
гальноприйнятих правил, які визначають способи однотипної пере-
дачі української мови (слів, їх форм  та значимих частин) на письмі [5]. 
Міжнародний еквівалент правопису – орфографія (від грец. orthos – 
правильний,  та grapho – пишу). Варто зауважити, що  традиційно 
український правопис складається з  трьох підсистем: графіки (лі-
тер, які позначають найтиповіші звуки  та звукосполучення), власно 
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орфографії (способів поєднання звуків  та звукосполучень, що забез-
печує однотипність написання слів) і пунктуації (розділових знаків, 
за допомогою яких позначають інтонаційне членування  тексту) [7]. 
Опанування графічних навичок є початковою ланкою на шляху до 
формування писемного мовлення. Успішність перебігу цього про-
цесу залежить від рівня сформованості фонологічної компетентності, 
одним із базових елементів якої виступає наявність стійких асоціацій 
між фонемами і відповідними їм буквами. Належний рівень розви-
тку фонологічної компетентності є надійною опорою для засвоєння 
фонетичного принципу письма молодшими школярами. Наступна 
ланка передбачає опанування орфографічних знань і залежить від 
рівня сформованості морфологічної компетентності. Саме цей вид 
мовної компетентності є передумовою формування морфологічного 
принципу письма, який полягає в  тому, що значущі частини (морфе-
ми) споріднених слів пишуться однаково, незважаючи на  те, що вони 
в різних формах  того самого слова або в споріднених словах звучать 
по-різному. Морфологічна компетентність, з одного боку, спираєть-
ся на достатній рівень розвитку фонологічної, а з другого – вимагає 
знання системи правил  та умінь їх використовувати під час письма. 
Цей факт свідчить про  те, що в кінцевому результаті, успішність за-
своєння правил правопису залежить від рівня сформованості орфо-
графічної навички, психологічна структура якої передбачає уміння 
аналізувати звуковий  та морфологічний склад слів, визначати орфо-
граму  та її  тип, знати правило її написання  та виконувати адекватну 
орфографічну дію з метою застосування правила, безпомилково від-
творювати орфограму під час письма [1].

Перехід до вивчення правил правопису є цілком закономірним 
явищем в умовах нормального мовленнєвого розвитку, коли курс 
вивчення рідної мови має на меті опанування навичок вільного пи-
семного мовлення, поглиблення  та вдосконалення специфічних 
лінгвістичних знань, що забезпечують  творчий рівень розвитку за-
значеного виду діяльності. Наявні нині програми  та підручники, за 
якими відбувається навчання школярів з нормальним мовленнєвим 
розвитком, у цілому відповідають вищенаведеній меті. Тяжкі пору-
шення мовленнєвого розвитку диктують необхідність чіткого розу-
міння особливостей лінгвістичної освіти досить численної категорії 
дітей. Перший крок на цьому шляху належить програмі “Українська 
мова” для молодших школярів з ТПМ, другий – створенню відповід-
них підручників, які мають містити практичний матеріал, розробле-
ний на основі спеціальних методик, що враховують механізми пору-
шень мовленнєвої діяльності, з одного боку, а з іншого – пропонують 
відповідні  технології опанування лінгвістичних знань, наближених 
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до загальноприйнятих норм середньої освіти. Такий підхід означає, 
що навчання має відбуватися за рахунок максимального викорис-
тання компенсаторних можливостей збережених ланок мовленнєвої 
діяльності  та бути спрямованим водночас як на корекцію порушених 
ланок,  так і на опанування нових специфічних лінгвістичних знань, 
що значно ускладнює мету навчання. Схема наведених міркувань 
закономірно підводить до висновку про  те, що вивчення правил пра-
вопису молодшими школярами з ТПМ має бути особливою  темою 
обговорення.

Наявність значної кількості помилок під час писемного відтво-
рення звукової  та складової структури слів молодшими школярами 
з ТПМ [4] свідчить про недостатній рівень розвитку фонологічної 
компетентності, яка є однією з важливих передумов формування 
морфологічної. Дослідження останніх десятиріч свідчать, що значна 
кількість зазначеної категорії дітей не володіє морфологічним аналі-
зом слів, достатньо  точним розумінням їхніх значень, граматичними 
нормами мови [2; 3; 6]. Безумовно,  такий стан розвитку складових 
морфологічної компетентності вимагає розроблення особливих під-
ходів до подачі окремої  теми “Правопис” у  третьому класі для дітей 
з ТПМ.

Основні засоби самостійної взаємодії учня з підручником зво-
дяться переважно до двох видів довільної діяльності – читання по-
даної в ньому інформації  та виконання письмових вправ, передбаче-
них змістом підручника. Парадоксальним є  той факт, що читання  та 
писання (як процеси) самі виступають компонентами правопису. 
Історична необхідність візуалізації людської думки зумовила появу 
однакових шаблонів її реалізації, що сприяло виникненню правопис-
них норм написання, а потім і їх розпізнавання в процесі рецептивної 
діяльності.

Таким чином, стан розвитку зазначених форм мовленнєвої ді-
яльності може виступати індикатором здатності до засвоєння орфо-
графічних знань. Сучасна логопедична література містить відомості 
про наявність  такої кореляції [3]. Цей факт свідчить про  те, що існує 
високий ступінь ризику недосконалості самих засобів роботи з під-
ручником в умовах  тяжких мовленнєвих патологій. Першочерговими 
стають особливі вимоги до складання інструкцій, які мають бути до-
ступними не лише за  технічною формою репрезентації (складатися 
зі слів спочатку легкої складової структури), але і містити лексичний 
матеріал, доступний за значенням. Кожна необхідна нова лексема 
має бути додатково розтлумаченою, і це  також повинно мати певне 
відображення у підручнику. Необхідною умовою успішного вико-
нання завдань є, на нашу думку, і наявність повторів у інструкціях 
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до схожих завдань, що сприятиме закріпленню певного алгоритму 
міркувань школярів. Важливою є і наявність чіткої структури робо-
ти з підтемами у контексті цієї  теми, на базі якої відбуватиметься 
вивчення кожного наступного правила. Такий підхід до організації 
навчання з розглядуваної  теми сприятиме і подальшому розвитку 
самих засобів роботи з підручником.

Звернемося до розгляду суттєвих моментів, що склали основу 
створення розділу “Правопис”.

Система завдань відповідно до програмного змісту охоплює  такі 
підтеми: “Поняття про правопис”, “Написання ненаголошених 
Е, И у коренях слів”, “Написання глухих і дзвінких приголосних 
у середині  та в кінці слова”, “Написання префіксів роз-, без-”, 
“Написання слів з апострофом після префіксу”, “Збіг приголосних”, 
“Орфографічний словник”. Кількість вправ у межах кожної підтеми 
коливається від 10 до 16 відповідно до програмових вимог. Кожне на-
ступне завдання має зв’язок з попереднім, а його психологічна струк-
тура поступово поповнюється або замінюється новими складовими. 
Це дозволяє відпрацьовувати нові операції на провідному рівні мов-
леннєвої діяльності, і саме вони  тоді виступають метою виконання 
певних завдань. Операції, доведені до необхідного рівня автоматиза-
ції, переходять на фоновий рівень і створюють опору для формування 
нових. Кожна вправа складається з головної (її нумерація виділена 
жирним шрифтом) і другорядних вправ, змістовно пов’язаних з нею. 
Такий принцип, на нашу думку, забезпечує можливість зменшити 
вірогідність актуалізації знань, що безпосередньо не стосуються ви-
конання вправи і можуть заважати максимальній концентрації уваги 
на суттєвому. Лексичний матеріал при цьому залишається досить об-
меженим. Така особливість є цілком виправданою і легко компенсу-
ється за рахунок досить великої кількості різноманітних вправ. 

Вивчення  теми “Правопис” відбувається після опанування 
знань з  теми “Будова слова”. Цей факт обумовлює наявність певної 
кількості завдань на повторення пройденого матеріалу під час робо-
ти в контексті розглядуваної  теми. Система завдань  також містить 
пропедевтичні, які спрямовані на актуалізацію знань, що необхідні 
для вивчення наступної  теми “Частини мови”. Саме  таким чином 
здійснюється принцип “наскрізного” навчання.

Оскільки метою опанування знань із зазначеної  теми є не лише 
формування певних лінгвістичних уявлень, а  також і вирішення сут-
тєвих екстралінгвістичних (позамовних) задач, виховному аспекту 
відводиться суттєве місце. Ключовим є створення умов, що сприя-
ють усвідомленню необхідності вивчення української мови в цілому. 
Головна роль у цьому контексті належить художнім літературним за-
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собам, однак вони мають бути доступними, а значить, відрізняти-
ся чіткістю, простотою мовних одиниць, здебільшого спиратися на 
життєвий досвід молодших школярів, що забезпечить можливість 
дітям з  тяжкими порушеннями мовлення з легкістю зрозуміти го-
ловний сенс пропонованого матеріалу. Віршована форма подачі 
визнана найбільш сприятливою і може використовуватися з метою 
створення позитивної орієнтовної основи для вирішення будь-яких 
навчальних задач на уроках мови. Разом з  тим наявні нині літературні 
зразки не завжди можуть задовольнити названу потребу, оскільки 
часто спираються на відсутні у досвіді розглядуваної категорії дітей 
знання, а  також містять складний мовний матеріал. Таким чином, 
паралельно виникає потреба і у створенні відповідних літературних 
джерел, які б відповідали усім необхідним вимогам. Так, для  того, 
щоб наголосити на значенні мови у житті людини, учням можна за-
пропонувати знайомство з віршем “Твій край”:

Ось вона,  твоя країна,
Незабутній рідний край,
Серцю мила батьківщина –
Життєдайний водограй.
Ця країна – Україна,
Що відома з давніх днин.
Ця країна, мов родина,
Ти – її дочка чи син.
Взимку сніг про землю дбає,
Зеленню весна манить,
Різнобарв’ям літо сяє,
Осінь листям шелестить.
Є слова, щоб описати
Дивний край,  твій любий край,
Тільки  треба мову знати,
Добре це запам’ятай.
  Еляна Данілавічютє

Варто зауважити, що, відповідно до  традиційної методики ло-
гопедичної роботи, процес ознайомлення з будь-яким літературним 
джерелом розпочинається зі словникової роботи. Організація  такої 
роботи завжди базується на актуальному рівні конкретних мовних 
знань, притаманних дітям з особливостями мовленнєвого розвитку.

Зміст завдань у контексті  теми “Правопис” побудовано  таким 
чином, що учні не лише знайомляться з різноманітними життєвими 
мовленнєвими ситуаціями, але й висловлюють своє ставлення до 
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них. Педагог,  таким чином, отримує можливість своєчасної корекції 
висловлювань учнів і сприяє формуванню позитивної мотивації, що 
є надзвичайно важливим для молодших школярів з  тяжкими пору-
шеннями мовлення. Зазначена робота розпочинається зі знайомства 
учнів з інформацією, що подана у рубриці “Цікаво дізнатися”  та може 
мати  такий вигляд:

Відомо, що вимова слів  та їхній запис часто відрізняються. 
Для  того, щоб швидше навчитися правильно писати, люди придумали 
правила написання певних слів. Такі правила розташовані в підручни-
ках. Школярі вивчають їх, а потім навчаються користуватися ними, 
виконуючи спеціальні вправи.

Наступний крок полягає у знайомстві учнів з певним поняттям, 
однак спочатку не у вигляді правила, а через створення близької до 
життєвого досвіду дитини ситуації, викладеної у вигляді вірша:

Хто в підручник зазирає,
Хто всі правила вивчає,
Той ніколи не гадає – 
Марно час не витрачає,
Бо правопис добре знає,
І завжди “відмінно” має.
Еляна Данілавічютє

Подальша робота над змістом вірша продовжується шляхом по-
будови відповідей на запитання:

 Як  ти вважаєш, навіщо  треба вивчати правила?
 Як  ти розумієш вираз “мати відмінно”?
 Хто отримує “відмінно”?

Лише після створення подібного “підґрунтя”, що супроводжу-
ється унаочненням мовного матеріалу за допомогою малюнків, учи-
тель може звернути увагу дітей на правило, подане у підручнику:

Для писемного мовлення є правила написання слів – правопис.
Вивчаєш правила написання слів – знаєш правопис.

Розглянемо структуру, за якою відбувається поступова подача 
матеріалу в межах кожної підтеми.
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Надзвичайно важливим, на нашу думку, є пропедевтичний етап 
роботи, оскільки саме він складає орієнтовну основу для успішного 
засвоєння нових знань. На цьому етапі спочатку відбувається опо-
середкована взаємодія учня з орфограмою, що підлягає вивченню. 
Учні виступають в ролі спостерігачів, яким надається можливість 
проконстатувати  ті сумніви, які виникають у одного з героїв – хлоп-
чика Балакунчика (він  та дівчинка Писаночка є постійними супут-
никами опанування писемних навичок, починаючи з другого класу). 

З цією метою учням пропонується виконання вправи, у якій по-
дано низку малюнків із зображенням окремих предметів або певних 
подій. Учень має назвати зображення (тобто  ті слова, що обов’язково 
містять звуки, розташовані в сильних позиціях)  та визначити наго-
лошений звук. Далі слідує завдання, у якому подано  такі форми  тих 
же слів, в яких орфограми, що підлягають вивченню, потрапляють 
у слабкі позиції,  та їхній запис стає незрозумілим. Учням пропо-
нується прочитати  текст, який написав хлопчик Балакунчик  та 
звернути увагу на сумніви, що виникли у ході запису. Самі сумні-
ви позначено за допомогою двох варіантів букв, поданих у дужках. 
Після кожного з варіантів поставлено знак питання. Таким чином 
вирішується проблема унаочнення ситуації виникнення декількох 
варіантів правопису. За допомогою наступного завдання учні мають 
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змогу ознайомитися з еталонним записом орфограми, що вивчається. 
Пояснення відбувається у вигляді  тлумачення алгоритму міркувань 
другою героїнею, дівчинкою Писаночкою, яка звертається до хлоп-
чика Балакунчика.

Перехід до основного етапу опанування певної орфограми відбу-
вається безпосередньо після первинного ознайомлення. Наступне 
завдання спрямоване на виконання дій за поданим алгоритмом вже 
самими учнями. Робота продовжується на базі  того лексичного мате-
ріалу, що був поданий у вигляді малюнків до перших завдань, а  також 
був репрезентований за допомогою друкованих слів з двома варіан-
тами правопису орфограми. Оскільки головна мета полягає у мак-
симальній концентрації уваги на правопису конкретної орфограми, 
завдання полягає у запису виключно цієї орфограми.
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Далі отримані учнями знання узагальнюються у віршованій фор-
мі, яка створює позитивну основу для подальшого засвоєння прави-
ла. Усі наступні завдання створено  таким чином, що ускладнення 
матеріалу відбувається поступово  та дозовано. Головну увагу приді-
лено переходу від завдань, що містять перевірні слова (або у вигляді 
непрямих підказок, або у вигляді малюнків), до завдань, де учні мають 
самостійно визначати сумнів  та знаходити правильний шлях його 
усунення (здійснювати пошук перевірних слів). Лексичний матеріал 
дібрано  таким чином, що учні можуть скористатися вербальними 
одиницями з попередніх завдань з метою перевірки правильності 
власного рішення, що сприятиме розвитку їхнього самоконтролю  та 
додатковому повторенню вивченого.

На заключному етапі роботи з опанування певної орфограми 
учням пропонуються завдання, для виконання яких вони мають за-
стосувати отримані знання  та перевірити якість їх засвоєння. У кінці 
кожної підтеми подано перелік контрольних питань  та завдань на 
перевірку отриманих знань. Спочатку у вигляді  таблиці відбувається 
перевірка  теоретичних знань, а далі слідує низка завдань, спрямова-
них на перевірку практичних умінь учнів.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Переваги поданої 
структури роботи, на нашу думку, полягають, насамперед, у  тому, що 
опанування орфографічних навичок відбуватиметься поступово  та 
комплексно в контексті запропонованої системи. Учні матимуть 
можливість знайти всі відповіді запитання, що виникають під час са-
мостійної роботи з підручником. Особливого значення набуває  той 
факт, що батьки  також матимуть змогу скористатися матеріалами 
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підручника у разі виникнення необхідності додаткового  тлумачен-
ня навчальної інформації. Така організація навчально-виховного 
процесу має значно полегшити роботу вчителя в умовах компенса-
ції  тяжких мовленнєвих патологій.

Концентрація знань з правопису у контексті означеної  теми 
є репрезентованою лише у  третьому класі. Водночас формування 
орфографічної компетентності відбувається упродовж усього періоду 
навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Своєрідність 
мовленнєвого розвитку учнів з  тяжкими порушеннями мовлення 
передбачає доволі  тривале “застрягання” на стадії фонологічної мор-
феміки, що у мовознавчій  термінології означає наявність орієнту-
вання на загальну звукову характеристику морфеми без урахування 
її  тонкого фонематичного складу, а в практиці логопедичної роботи 
проявляється у низькій здатності до здійснення послідовного аналізу 
з метою пошуку “сумнівного” звуку, свідомого визначення сильної 
позиції звучання за причини недосконалості вимови або відсутнос-
ті чітких уявлень про неї, незважаючи на знання правила. Одне із 
корекційно-розвивальних завдань полягає у забезпеченні успішно-
го переходу до наступної стадії – морфофонологічної морфеміки, 
яка передбачає пошук і знаходження меж варіативності слова, що 
уможливлює ефективність подальшого опанування знань з право-
пису. Перспектива подальших досліджень, на нашу думку, і полягає 
у забезпеченні відповідного логопедичного сервісу на уроках з укра-
їнської мови в процесі набуття школярами з ТПМ орфографічного 
досвіду з позиції глибшого розуміння його психолінгвістики.
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Данилавичюте Е. А.
ПСИХОЛИНГВИСТИКА ПРАВОПИСАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье обоснована целесообразность использования психолингвис-
тического подхода к разработке  темы “Правописание” в контексте созда-
ния учебников для учащихся  третьего класса с  тяжелыми нарушениями 
речи. Представлена поэтапная система подачи учебного материала с уче-
том механизмов речевых нарушений, а  также сложности психологической 
структуры заданий. Раскрыта сущность алгоритма овладения каждым из 
правил, основу которого составляет визуализация возможных сомнений 
относительно правильности употребления правила и вариант принятия пра-
вильного решения. Определены перспективы дальнейших исследований, 
которые предусматривают разработку логопедического сервиса на уроках 
украинского языка в процессе приобретения орфографического опыта пу-
тем более глубокого изучения его психолингвистики.

Ключевые слова:  тяжелые нарушения речи; психолингвистический 
подход; правописание; психологическая структура задания.
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Danilavichiutie E.
PSYCHOLINGUISTICS OF ORTHOGRAPHY IN THE CONTEXT 
OF A CONTEMPORARY TEXTBOOK FOR STUDENTS WITH 
SEVERE SPEECH DISABILITIES

The essence of the psycholinguistic approach usage for native speech-
language scientific researches during last decades is represented in the 
article. Its practicability is proved due to the “Orthography” unit elaboration in 
the context of textbooks for students with severe speech disabilities creation. 
The step-by-step system of training materials according to the mechanisms 
of speech disabilities and complexity of a psychological structure of tasks are 
also represented in this article. Orthographical skills development is based on 
the visualization of doubts (due to rules usage accuracy) and correct decision 
that creates conditions for the better perception of a cogitativeness algorithm. 
A peculiarity of the first propaedeutical stage is that students get a possibility 
to observe the technology of the definite orthographical rule usage in a playful 
way that creates basic recommendations for the next stages. The second one 
is the main stage on which students’ activities that give a possibility to use the 
rule in many exercises (with various prompts to simplify children’s efforts) are 
foreseen. The psychological structure of every task is taken into account, and 
it becomes more complicated very gradually: psychological functions and 
operations (control, attention, memory) of different modalities (acoustical, optical 
and motor) due to appropriate analyzer systems are added step by step. On the 
final stage students are able to use their knowledge by themselves, they get a 
possibility to improve their skills and control this process. 

Perspectives of further deeper researches of psycholinguistics of 
orthographical experience which foresee speech-language service elaboration 
in the process of orthographical skills development at the lessons of Ukrainian 
are determined.

Key words: severe speech disabilities; psycholinguistic approach; 
orthography; psychological structure of tasks.
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The article concerns itself with enhancing the quality of materials, namely 
textbooks, which are used for the teaching of foreign languages and English in 
particular. Teaching English as a foreign language requires authentic language 
material to be reflected in modern textbooks. Electronic English language corpora 
can serve as reliable sources of naturally occurring language samples that can be 
efficiently implemented in textbooks and other language materials.

Corpus-informed teaching and learning as part of computer-assisted 
language learning can be applied both directly and indirectly. Corpora as 
repositories of naturally occurring language contain samples of written and 
spoken communication, reflecting all genres and registers. Exposure to corpus-
based materials, though challenging at the beginning, can significantly boost 
learners’ motivation and self-reflection.

Designing a corpus-informed EFL textbook for Ukrainian L1 learners crucially 
depends on the existence of Ukrainian English learner corpus. Via providing the 
interface between L1 and L2 learner corpora help identify the errors typical of 
particular L1 learners and thus suggest appropriate material selection for learning 
L1. Material selection is normally based on frequency and salience, as well as 
specific pedagogical tasks. The stages of designing a textbook based on corpus 
data and some plausible exercises and activities have been suggested in the 
article.  

Corpus-informed language teaching materials can serve as means of 
interactive learning and be applied at all levels of English language teaching. 
Thus, there is a need to publicize corpora as globally acclaimed language learning 
resources to home educators, materials developers, teachers and learners. 

Key words: teaching English as a foreign language (TEFL); corpus; а 
corpus-informed textbook; а learner corpus; computer-assisted language 
learning (CALL).

Problem statement. There is a vast range of textbooks for teaching English 
as a foreign language, published both in Ukraine and abroad. Textbooks are 
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generally based on a grammatical syllabus relying either on long-standing 
tradition of English language teaching or the accepted knowledge found 
in current handbooks. On studying the existing English language school 
textbooks it has become clear that the English which is taught in them is at 
odds with the language used by native speakers. 

Modern materials development requires to:
1) clarify the terms and concepts commonly used in discussing 

materials development;
2) carry out systematic evaluations of materials currently in use in 

order to find out to what degree and why they facilitate the learning of a 
language;

3) consider the potential of current research into foreign language 
teaching;

4) consider the potential applications of what both teachers and 
learners believe is valuable in the teaching and learning of a foreign language;

5) pool resources and bring together researchers, writers, teachers, 
learners and publishers in joint endeavors to develop quality materials;

6) to rely on natural language material and expose the learners to 
authentic samples, both written and spoken, of its use.

Previous research. According to B. Tomlinson, materials development 
refers to anything which is done by writers, teachers or learners to 
provide sources of language input and to exploit those sources in ways 
which maximize the likelihood of intake: in other words the supplying of 
information about and/or experience of the language in ways designed 
to promote language learning [1, p.2]. For materials to be valuable the 
leaning points should be potentially useful to the learners and the learning 
procedures should maximize the likelihood of the learners actually learning 
what they want and need to learn.

A survey conducted by MATSDA (The Material Development 
Association) for TEFL revealed that most of the authors of well-known 
materials published abroad follow their intuitions rather than an overt 
specification of objectives, principles and procedures [1, p. 4]. Obviously 
these intuitions are informed by experience of what is valuable to learners 
of a language and in many cases do lead to the development of new 
materials. As a result authors tend to clone the successful features of their 
competitors. Otherwise, considerable time and expenditure is needed to 
develop motivating materials. 

It has been continuously claimed by language education researchers 
that materials should expose the learners to language in authentic use. Such 
authentic language use can be found in modern electronic corpora. The 
use of corpora for materials development has been rigorously advocated 
by B. Tomlinson, T. Johns, L. Flowerdew, A. J. Liddicoat, S. Fligelstone, 
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A. Wichmann, J. Sinclair, S. Hunston et al. They argue that textbooks 
need to provide exposure to authentic input through the advice they give, 
the instructions for their activities and both spoken and written texts they 
include. Ideally materials at all levels should provide authentic input 
which is rich and varied [1, p. 13]. The input should vary in style, mode, 
medium and purpose and should contain the features characteristic of 
authentic discourse in the target language. It is important that the learners 
are exposed to planned (e. g., a lecture), semi-planned (e. g. an interview) 
and unplanned discourse (e. g. a spontaneous conversation). The materials 
should also stimulate learners’ interaction with the input and one another 
rather than just passive reception of it.

Aim and objectives. Based on the modern corpus-based (corpus-
informed) approach to materials development, the aim of this article is to 
reveal the potential of corpora for designing English language textbooks for 
Ukrainian learners. It presupposes:

1) defining the very notion of a language corpus, its types, structure;
2) elaborating the notion of a corpus-informed (corpus-based) 

textbook;
3) providing examples of corpus-based exercises and activities which 

can be included in the textbook.
Discussion. The rapid development of the ability of computers to handle 

large amounts of language data made it possible to build large language 
corpora which allow researchers to analyze how the language is being used 
at the present time (synchronic corpora) or in the past (diachronic corpora). 
  Corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected 
according to external criteria to represent, as far as possible, a language or 
language variety as a source of data for linguistic research [5]. Dictionaries, 
grammars and textbooks compiled before the advent of corpora tended to 
rely heavily on books that were already published. Corpora enabled to lay 
aside intuitions and look at the data. The first corpora, which included the 
Brown Corpus, completed in 1964 (Kuchera and Francis, 1967), the LOB 
Corpus, completed in 1978 (Hofland and Johansson, 1982), were rather 
small. Nowadays, the corpora include billions of words and oftentimes 
Web itself is considered a corpus. It is seeking for the adequate querying 
procedures and making corpora balanced and representative of all types of 
language that are the key issue of modern corpus linguistics. The size of the 
corpus depends on the needs of its users.

Corpora serve as invaluable sources of word frequency information 
which can pinpoint potentially indispensable vocabulary items and patterns 
for the language learners. What is noteworthy is that such information can 
be easily updated each year and integrated into developing modern authentic 
corpus-informed textbooks. It is obvious that more teaching and learning effort 
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should go into the most frequent senses of words and instances of use. Spelling 
variations frequencies can also help developers and teachers to decide what 
to teach first. For instance, ‘judgment’ is twice as common as ‘judgement’ 
and ‘inquire’ is more common than ‘enquire’. At this point the variant or 
dialect is irrelevant. If a material developer decides to penetrate into language 
variation, such information is well reflected in modern language corpora, such 
as the BNC, COCA, COHA, GloWbE, etc. BYU site created by Mark Davies 
provides access to publicly available English language corpora [7].

Watching movies, videos, documentaries or going straight abroad to 
learn it is not always affordable for the learners and teachers. A textbook that 
can help handle typical everyday situations featuring authentic exchanges 
is an asset to the classroom. For instance, it is also hardly ever mentioned 
in existing how to handle typical formal situations where the speakers are 
supposed to use polite addresses to the teacher, doctor, professor, official 
or even a bus driver. Such information can be also retrieved from corpora, 
in particular from their spoken (or video) section and implemented in the 
textbook in the form of its media support. 

It is important to know how to select the items to fit particular teaching 
and learning tasks. Is it enough to rely on frequency only and provide 
examples from corpora rather than invent them or borrow from other 
authors? The massive corpus data can look overwhelming for the majority 
of researchers who have insufficient experience using it. The level of the 
learners should be taken into account when choosing texts and samples for 
activities, exercises, instructions, etc. Besides, it has been argued that some 
language features, salient as they are, are underrepresented since infrequent 
in corpora. Such salient items are usually culture specific. They might have 
low frequency in corpora but appear to be relevant to learn. 

Corpus-informed or corpus-based learning presupposes the use of 
novel electronic language corpora to develop modern language learning 
materials. Mainly it pertains to the use of L2 corpora, English in this 
case. Nonetheless, it may include parallel corpora with the translations 
of samples, unfortunately not available for the Ukrainian language, as 
well as developmental corpora (see CHILDES) as corpora which reflect 
the language acquisition by children of different age who are English 
language native speakers. Unfortunately, the respective corpora of L1 
(Ukrainian) have not been designed yet. There is, however, one more 
prerequisite of a successful EFL textbook compilation. It should meet the 
needs of L1 (Ukrainian) native speakers; namely, take into account their 
major difficulties in learning English imposed by the structure of their L1. 
Achieving the balance between what is frequently used, age relevant, salient 
for L2, and difficult for L1 is the key to success in designing a modern 
language textbook. 
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International reported experience draws inferences about L1 difficulties 
from surveys of the learners. This practice tends to be time and effort 
consuming and subjective because it is not clear whether it was the teacher 
or the textbook that failed to get the message across or a particular learning 
attitude. It is hard for the learners, especially for the young ones, to air their 
learning problems or admit them. Still it is a valuable praxis and it is worth 
to ask the learners about how they want their textbooks to improve. They 
tend to envisage them as more interactive and less theoretical.

Another way to locate learners’ difficulties is to conduct an error 
analysis. It involves collecting large and representative databases – corpora 
of learners’ output, be it written or spoken. Such corpora are called learner 
corpora and require following special procedure in order to design them. 
L2 learner corpora are being designed for a number of L1 language learners. 
ICLE is a project of International Learner Corpus in Louvain, Belgium, 
whose purpose is to study the differences between English language 
learners depending on their L1, compare their output with that of the 
native speakers, find and account for typical errors and make suggestions 
on how to handle the learners’ problems and develop L1 centered materials, 
including TEFL textbooks. Unfortunately, the Ukrainian contribution to 
this project is scarce. There is an urgent need to design such learner corpora 
in Ukraine with the implementation of the state-of-the-art corpus linguistics 
methodology. Though there are databases of students’ tests but they are not 
electronic and annotated. There are hardly any spoken classroom language 
databases featuring the students’ uncontrolled performance. Learner corpus 
is on time. Relying on its data, as well as on L2 corpus data can considerably 
improve the quality of modern EFL textbooks of any level.

Teachers need better training both in developing language materials 
based on intuition and experience, and in applying corpora for teaching 
purposes. Corpora can be applied directly and indirectly in the classroom. 
The direct exposure to corpora, even if it is mediated by the teacher, is at 
least at the beginning somewhat overwhelming for the learners. It means 
that the learners become familiar with corpus interface, making queries, can 
handle the output by themselves. The indirect exposure to corpora requires 
expertise on part of instructors and material developers when learners can 
hardly realize what a corpus is. Though, if a textbook is corpus-informed, 
learners will notice the difference from the traditional textbook content 
and, if it is properly designed, will acknowledge it.

Corpora come in particularly handy by providing enough exercises 
to ensure that the student is confronted by a different set of examples [4, 
p. 117]. Corpus-informed textbooks can relieve teachers of the need to 
prepare special materials and leave them with more time to devote to 
learning encouragement, motivation, and fostering group activities and 
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learning through interaction. It is especially topical at the time when social 
constructivism language teaching methods (Kramsch, Kasper and Lantolf) 
focusing on interaction and team work are being prioritized. 

It will throw light on the merits of the corpora as sources of language 
exercises to consider some examples. Wilson [2, p. 119] suggests classifying 
the exercises by the complexity of search needed to derive the material for 
them, rather than by their purpose. The exercises fall into lexical, syntactic 
and discourse. The exercise can be generated automatically from the corpora 
without human intervention at any point [2, p. 119]. Concordancers (KWIC) 
can be particularly helpful when designing exercises focusing on particular 
words, or their senses, collocations and colligation models. Supplementary 
corpus tools created for the needs of teachers and learners can be leveraged 
to automatically retrieve concordances, disambiguate word senses with the 
help of dictionaries and design exercises. For instance, Compleat Lexical 
Tutor can generate concordances in any language and build the exercises 
based on them [8]. Learners can benefit both from indirect computer-
assisted learning (CALL) via modern corpus-informed textbooks, as well 
as from the direct exposure to user-friendly online concordancers. 

Learners can be given fairly simple tasks involving mark-up of the 
context to identify collocations, etc [4, p. 101]:

How many different verbs are shown with this structure?
What are the expressions with the pattern ‘at_______ time’?
Identify the contexts in which the structure has a clearly positive meaning, 

and those in which it has a clearly negative meaning. What do you conclude 
from the results?

Using clues from the context, what can you discover about the places and 
institutions named in these citations?

Judging from the citations, is this structure used more often in formal or 
informal varieties of English?

These tasks are more open, in that there may be more than one possible 
classification or explanation of a phenomenon in the data. In addition, 
students define their own tasks as they start noticing features of the data for 
themselves. Exercises may be developed based on gapping and reordering 
citations. A concordance-based exercise is called OIMC (One Item, Many 
Contexts) [Johns, 102]. It is highly recommended that the number of 
citations presented for each item in OIMC should be at most seven.

Working with data leads to a radical revision of preconceived ideas about 
what one should be teaching as well as how one might teach it. Redefining 
what to include in textbooks is critical for raising learners’ competence and 
performance. Corpus-informed textbook can suggest ways of dealing with 
areas of language which have traditionally been poorly taught or regarded 
as unteachable (e.g. article usage) and reveal the areas of modern structure 
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(e.g. collocations) that have been neglected before. The data controls not 
only which features of the language are taught, but which exponents are 
presented and which senses are taken as primary based on experience. More 
fundamentally, the traditional division between independent ‘levels’ of 
language (lexis – syntax – discourse) appears to be untenable when focusing 
on word context [2, p. 102].

Thus the following fundamental steps for developing modern English 
language textbooks can be proposed:

1) contrastive data analysis of an English language corpus and a 
Ukrainian learner corpus;

2) construction of a didactic material based on corpora;
3) derivation of pedagogical material from the didactic material.
The pedagogic material is based on those features from the didactic 

material which are central and recurrent. In addition, the selection is 
determined by the objectives of courses, the age of the learners, their 
development as well as sociocultural background. Retrieving didactic 
material from corpora is the initial step of all follow-up work. Based on 
corpus findings, D. Mindt has argued, for instance, that the alphabetical list 
of irregular verbs is not the efficient way to learn them. After being exposed 
to ten most frequently used irregular verbs (say, make, go, take, come, see, 
know, get, give, find) the learner will master 45.6 per cent of the verb patterns 
of irregular verbs [6, p. 49].

Some researchers emphasize the necessity of corpus planning since 
its decisions affect the form of the language that is used and valued within 
educational system [3, p. 993]. 

Conclusion. The article was an attempt to substantiate the need for 
modern corpus-informed EFL textbooks in Ukraine. The traditional 
approach leads to developing textbooks which very often do not adequately 
reflect the use of present-day English. Corpora geared to foreign language 
teaching can do much to bring the teaching of English into better accordance 
with actual use. The major problems concerned with adopting the corpus-
informed approach to materials development are lack of training in corpus 
methodology and popularization of corpora, which is one of the reasons 
why a Ukrainian learner corpus has not been created so far. In this respect, 
integration of corpus-based methodology in modern language education in 
Ukraine appears to be topical and promising. 
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Ділай І. П., Ділай М. П.
УКЛАДАННЯ ПІДРУЧНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ОСНОВІ КОРПУСУ

У статті розглянуто шляхи покращення дидактичних матеріалів, зокре-
ма підручника з англійської мови як іноземної для усіх навчальних рівнів. 
Наголошено, що навчання англійській мові вимагає представлення у під-
ручниках аутентичного мовного матеріалу, джерелом якого можуть слу-
гувати мовні корпуси. Залучення корпусів як елементу навчання за допо-
могою комп’ютера у навчальний процес підвищує учнівську мотивацію  та 
саморефлексію. 

Підручник на основі корпусу повинен інтегрувати результати відбо-
ру матеріалу за частотністю, важливістю  та педагогічною релевантністю. 
Зокрема, використання даних відповідного учнівського корпусу дасть змогу 
зосередити увагу на  типових  труднощах  та окреслити шляхи їх подолання.

Ключові слова: навчання англійській мові як іноземній; корпус; учнів-
ський корпус; підручник на основі корпусу; вивчення мови за допомогою 
комп’ютера. 

Дилай И. П., Дилай М. П.
СОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВАННОГО НА КОРПУСЕ УЧЕБНИКА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

В статье рассмотрено способы улучшения дидактических материалов, 
в особенности учебника по английскому языку как иностранному для всех 
уровней обучения. Внимание акцентировано на  том, что обучение англий-
скому языку  требует наличия в учебниках аутентического языкового мате-
риала, источником которого выступают корпуса. Внедрение корпусов как 
элемента обучения с помощью компьютера в учебный процесс способству-
ет повышению мотивации в учеников.
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Учебник, основанный на корпусе, должен интегрировать результаты 
отбора материала за частотностью, важностью и педагогической релевант-
ностью. Применение данных соответственных учебных корпусов дает воз-
можность сосредоточить внимание на  типических  трудностях и определить 
пути их преодоления.

Ключові слова: обучение английскому языку как иностранному; кор-
пус; учебный корпус; учебник, основанный на корпусе; изучения языка с 
помощью компьютера.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ 
РОЗДІЛУ “ЕЛЕКТРОДИНАМІКА” 
В ПІДРУЧНИКУ ФІЗИКИ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ

Д. О. Засєкін,
кандидат педагогічних наук,
Інститут педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник відділу
біологічної, хімічної  та фізичної освіти,
e-mail: dmytro_z@ukr.net

У статті розглядаються принципи побудови структури  та добору змісту 
розділу “Електродинаміка” з метою розкриття його методологічних понять в 
підручнику фізики профільного рівня. Необхідність формування методоло-
гічних знань учнів є важливою ланкою у системі формування предметної  та 
науково-природничої (як ключової) компетентностей учнів.  

Ключові слова: методологічні знання; компетентність; підручник.

Постановка проблеми. Шкільний курс фізики побудовано за двома 
логічно завершеними концентрами: в основній школі (7–9-й кла-
си) вивчається базовий курс фізики, який закладає основи фізич-
ного знання на феноменологічному рівні; у старшій школі вивчен-
ня фізики відбувається залежно від обраного профілю навчання. 
Конструювання змісту і структури другого концентру (10–11-й кла-
си), зокрема профільного рівня, навколо фундаментальних фізич-
них понять і  теорій  та обґрунтування відповідної методики й засобів 
навчання було і залишається актуальною  теоретичною і практич-
ною потребою. На необхідності обґрунтування принципів відбору і 
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конструювання навчального матеріалу курсу фізики, які б становили 
основу цілісної системи формування в учнів методологічних знань і 
умінь, постійно наголошували Б. Є. Будний, О. І. Бугайов, Г. М. Голін, 
С. У. Гончаренко, Л. Я. Зоріна, Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, 
В. В. Мултановський, А. А. Пінський  та інші. З прийняттям нового 
державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що 
ґрунтується на засадах компетентнісного, діяльнісного й особистісно 
орієнтованого підходів проблема формування методологічних знань 
й умінь учнів профільних класів набуває нових ознак. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування ме-
тодологічних знань  та вмінь учнів у процесі вивчення фізики роз-
глядається як проблема конструювання структури і змісту шкільно-
го курсу фізики на основі принципу генералізації (О. І. Ляшенко, 
В. Ф. Савченко, В. І. Буряк), формування системності  та струк-
турованості знань (М. І. Садовий, М. М. Скаткін, С. С. Сущенко, 
Л. С. Недбаєвська,), методики формування фундаментальних фізич-
них понять (Б. Є. Будний, В. І. Кульчицький). На думку цих і багатьох 
інших дослідників, методологічні знання не є якимись зовнішніми, 
додатковими до предметних; навпаки, вони внутрішньо притаманні 
сучасному курсу фізики. Узагальнюючи дослідження вчених щодо 
проблеми формування методологічних знань  та вмінь учнів у процесі 
вивчення фізики можна зробити  такі основні висновки: 

 – методологічні знання у курсі фізики – це узагальнені знання 
про методи і структуру фізичної науки, головні закономірності 
її функціонування  та розвитку; 

 – формування в учнів методологічних знань  та вмінь займає важ-
ливе місце серед  тенденцій шкільної фізичної освіти; цей про-
цес передбачає, що навчаючись учні знайомляться з методами 
наукового пізнання й виявляють вміння їх застосувати.
Останні роки в  теорії  та методиці навчання фізики більшість 

наукових праць присвячено  теоретико-методичним засадам фор-
мування предметної  та ключових компетентностей учнів з фізики, 
цілям і завданням компетентнісно орієнтованого навчання, мето-
дикам і засобам реалізації компетентнісного підходу, формуванню 
методичної компетентності вчителя (І. В. Коробова, О. І. Ляшенко, 
Л. В. Непорожня, О. П. Пінчук, М. І. Садовий).

Аналіз наукових праць [2; 3; 4; 5; 6] дав змогу виявити  такі підхо-
ди щодо визначення, структури і складових предметної  та науково-
природничої (як ключової) компетентностей учнів з фізики й ступені 
їх сформованості. О. П. Пінчук виділяє чотири компоненти пред-
метної компетентності учнів з фізики: мотиваційний, світоглядний, 
змістово-процесуальний  та рефлексивний. Про ступінь сформова-



133

ності змістово-процесуального компонента предметної компетент-
ності учнів з фізики свідчить виявлений рівень оволодіння учнями 
основних понять і законів фізики, розуміння фізичного змісту понять 
і величин, знань про фізичні явища, закони і  теорії  та системності 
цих знань [5]. Досліджуючи проблему формування науково-природ-
ничої компетентності учнів, Л. В. Непорожня визначає природничо-
наукову компетентність старшокласників як цілісну систему знань, 
здібностей, умінь і ціннісних ставлень, набутих учнями під час на-
вчання предметів природничого циклу, що мобілізуються в специ-
фічних контекстах, з якими учень може стикнутися у повсякденному 
житті. Одним з її компонентів є формування компетентності науко-
вого пізнання. У свою чергу, складовими компетентності наукового 
пізнання є чотири компоненти: 

 – система основних  теоретичних і практичних знань учня, які за-
безпечують розвиток його вищих мисленевих здібностей (інте-
лектуальна компетентність); 

 – система методів емпіричного і  теоретичного пізнання, експе-
риментального дослідження процесів, явищ і законів природи 
(методологічна компетентність); 

 – володіння науковою мовою як системою мовних знаків, що ви-
конують функції означення, особливих  термінів і позначень  та 
відображують синтаксичний, семантичний, прагматичний ас-
пекти природничих наук і є фактором розвитку вищих мислене-
вих здібностей (компетентність спілкування науковою мовою); 

 – система основних знань і методологій, які задіяні у формуванні 
певного ставлення і поведінки учнів під час вирішення різних 
значущих ситуацій (компетентність ставлення і поведінки) [4].
У дослідженнях О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука акцентується увага на 

оцінюванні сформованості предметних і ключових компетентностей 
учнів. Оцінювання компетентності  тих, хто навчається, ґрунтується 
на комплексному (п’ятикомпонентному) результаті, який відображає 
взаємопов’язані когнітивні, функціональні, особистісні, ціннісні  та 
надпредметні (метапредметні) компетенції. Кожен зі складників має 
своєрідне навантаження  та виконує особливу функцію. При цьому 
одні з них спрямовані на особистісний розвиток дитини, інші харак-
теризують її як суб’єкта соціальних відносин [3].

У своїх дослідженнях [1] ми пропонуємо обґрунтування спо-
собу визначення структури предметної компетентності учнів з фі-
зики. Спочатку на засадах методологічного  та системного підходів 
структурується система наукового знання шкільного курсу фізики. 
Враховуючи, що з позиції компетентнісного підходу в якості вимог 
виступають компетенції, а в якості досягнутих учнями результатів – 



134

рівні сформованості компетентностей, пропонуємо систему науко-
вого знання курсу фізики основної школи вважати матрицею, що 
формує предметну компетенцію – визначений комплекс певного 
рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати з метою 
розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій предметної облас-
ті. Структура предметної компетенції формує структуру предметних 
компетентностей учнів – набутий учнями у процесі навчання досвід 
специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєн-
ням, розумінням і застосуванням нових знань.  

Таким чином, методологічні знання можна розглядати як 
об’єднуючі складники предметної  та науково-природничої (як 
ключової) компетентності учнів. Зважаючи на  те, що основним за-
собом, що реалізує зміст і структуру шкільного курсу фізики був і 
залишається підручник, і йому належить специфічна роль у форму-
ванні предметної  та ключових компетентностей, вважаємо, що на-
гальною потребою є представлення системи методологічних питань 
в підручнику, особливо для старших класів профільного рівня.    

Формулювання мети статті. Мета статті – на прикладі розді-
лу “Електродинаміка” розглянути його методологічні поняття  та 
способи представлення їх у підручнику фізики профільного рівня. 
Показати, що методологічні знання й уміння учнів є об’єднуючим 
складником предметної  та науково-природничої (як ключової) ком-
петентностей учнів, що вивчають фізику на профільному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Профільне навчання фізики передбачає 
систематизоване вивчення основних фiзичних  теорiй, формування 
свiтогляду i наукового стилю мислення учнiв на основi фiзичної кар-
тини свiту, оволодiння методами наукового пiзнання  та усвiдомлення 
фiзичного знання на рiвнi, необхiдному для подальшого його викорис-
тання для продовження фiзичної освiти  та в майбутній професiйнiй 
дiяльностi. Методологічний підхід дає змогу поетапно формувати 
систему фізичних понять, а  також диференційовано, залежно від ін-
дивідуальних особливостей особистості, розвивати логічне  та  творче 
мислення, активізувати самостійну пізнавальну діяльність учнів, фор-
мувати уміння  та навички застосування  таких операцій, як аналіз, 
синтез, порівняння, абстрагування, що в сукупності сприяє форму-
ванню предметних і ключових компетентностей. Цьому сприяють в 
процесі навчання фізики опора на наукові методи пізнання природи 
через спостереження  та експеримент; оперування фізичними величи-
нами для кількісного вираження ознак явища чи процесу; органічне 
поєднання емпіричного і  теоретичного методів пізнання. 

Як зазначають науковці, зокрема Б. Є. Будний, О. І. Ляшенко, 
М. І. Садовий, В. І. Тищук  та інші, при дослідженні методологіч-
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них питань у фізиці, насамперед, необхідно проаналізувати фунда-
ментальні фізичні  теорії, адже питання фізичної  теорії – одне із 
найважливіших у методиці навчання, оскільки логіка добору  та ви-
кладу матеріалу напряму залежить від структури  теорії. Основними 
фізичними  теоріями класичної електродинаміки є  теорія електро-
магнітного поля Максвелла, електронна  теорія Друде-Лоренца  та 
спеціальна  теорія відносності Ейнштейна. Головним об’єктом дослі-
дження в динамічній  теорії Максвелла є електромагнітне поле, стан 
якого характеризується напруженістю електричного і магнітного по-
лів. За відомими електричними  та магнітними властивостями речо-
вини (діелектричною  та магнітною проникністю) визначаються інші 
характеристики поля – електрична  та магнітна індукції. Рівняння 
Максвелла для цих чотирьох векторних величин електромагнітного 
поля забезпечують можливість, виходячи з їхніх відомих початкових 
значень, визначити значення цих величин у будь-який момент часу. 

З  теорії Максвелла витікає скінченність швидкості розповсю-
дження електромагнітних взаємодій  та існування електромагнітних 
хвиль. Спеціальна  теорія відносності Ейнштейна спільно із систе-
мою рівнянь Максвелла утворюють релятивістську електродинаміку, 
в межах якої можуть бути розв’язані довільні задачі електродинаміки.

Наступною  теорією класичної електродинаміки є класична елек-
тронна  теорія, основи якої закладені німецьким фізиком П. Друде і 
розвинуті нідерландським фізиком Г. Лоренцем,  тому її інколи на-
зивають  теорією Друде-Лоренца.

Під час вивчення класичної електродинаміки учні знайомляться 
із динамічною  теорією –  теорією електромагнітного поля –  та із ста-
тистичною  теорією – електронною  теорією; удосконалюють знання 
про спеціальну  теорію відносності. При цьому на принципах випе-
реджального навчання, розпочинається прогностичне ознайомлення 
із ідеями квантової  та релятивістської електродинаміки. 

Добираючи матеріал в підручник, ми намагалися дотримуватись 
органічного поєднання методів навчання з відповідними методами 
пізнання, що дасть змогу учням зрозуміти структуру фізичної  теорії, 
розкрити зв’язки між елементами знань – оцінити  теорію як систему. 

Наступними методологічними елементами наукового знання, 
з якими учні знайомляться у процесі вивчення електродинаміки є:

 • фізичні принципи (близькодії, симетрії, відносності, суперпо-
зиції, доповнювальності);

 • фундаментальні фізичні досліди (дослід Кулона із встановлення 
залежності сили взаємодії двох електричних зарядів від модуля 
цих зарядів і відстані між ними; дослід Ерстеда по виявленню дії 
електричного струму на магнітну стрілку; дослід Ампера із вза-
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ємодії паралельних струмів; досліди Ома, що розкривають харак-
тер залежності між силою струму  та напругою; досліди Фарадея 
з електромагнітної індукції; дослід Герца по отриманню, вияв-
ленню і з’ясуванню властивостей електромагнітних хвиль; дослід 
Рікке по з’ясуванню природи носіїв струму в металах; досліди 
Толмена і Стюарта, Мандельштама і Папалексі, що виявляють 
електронну провідність металів; досліди Міллікена і Йоффе, що 
підтвердили атомістичну будову електрики і забезпечили мож-
ливість виміряти елементарний електричний заряд);

 • моделі (евристичні (мисленеві), натурні, математичні  та графіч-
ні, що займають проміжне місце між евристичними і математич-
ними моделями,  та аналогові моделі);

 • поняття: а) які відображають певні фізичні явища (або його 
ознаки), наприклад електризація, електричний струм, газовий 
розряд, електроліз, електролітична дисоціація, надпровідність, 
п’єзоефект, намагнічування, поляризація, електромагнітна ін-
дукція  тощо; б) яким відповідають  такі фізичні величини, як 
електричний заряд, напруженість електричного поля, ємність, 
електропровідність, напруга, сила струму, індукція магнітно-
го поля, індуктивність  тощо; в) які уособлюють матеріальний 
об’єкт (тіло або систему  тіл): електромагнітне поле, електрон, 
конденсатор, магніт  тощо;

 • фізичні величини: а) розмірні  та безрозмірні; б) адитивні  та не-
адитивні; в) екстенсивні  та інтенсивні; г) речовинні, енергетич-
ні, процесні;

 • сили: а) що характеризують взаємодію нерухомих зарядів у ваку-
умі; б) сила взаємодії провідника зі струмом і магнітної стрілки; 
в) сили, що виникають між двома паралельними провідниками зі 
струмом; г) сила, що діє на рухомий заряд з боку магнітного поля; 

 • закони: а) фундаментальні закони збереження: енергії, електрич-
ного заряду; б) часткові (закон Ома, електромагнітної індукції); 
в) закони, які можна математично вивести з фундаментальних 
(закони фундаментального походження).
Важливим елементом системи методологічних знань і умінь 

є  також: 
 – знання про методи пізнання (абстрагування, ідеалізація, ана-

логія, моделювання, мисленевий експеримент), уміння їх 
застосовувати;

 – уявлення про історичний характер становлення знань з фізики, 
про  творців фізичної науки, про природничо-наукову картину 
світу на різних етапах розвитку науки, місце фізичного знання в 
суспільній діяльності. 
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Підручник фізики, як і кожне подібне видання, є носієм зміс-
ту і повною мірою відображає завдання і зміст фізичної компонен-
ти відповідно до Державного стандарту базової і повної освіти (галузь 
“Природознавство”)  та навчальної програми з фізики. Він водночас є 
процесуально-мотиваційною базою для формування соціального досвіду 
учня, його компетентності, що має бути використано у навчанні фізики. 
З цією метою у підручнику розгорнуто не лише матеріал, який підлягає 
засвоєнню відповідно до вимог Державного стандарту і навчальної про-
грами, а й розкрито методологічні питання, які сприяють формуванню 
світоглядного  та змістово-процесуального компонентів компетентності.

Так, обрана нами логічна структура і змістове наповнення роз-
ділу “Електродинаміка” визначається  такими принципами: систем-
ності  та генералізації – побудові змісту електродинаміки навколо 
основних фізичних принципів і  теорій  та на більш високому рівні 
узагальнення і систематизації; єдності фундаментальних, предметних, 
методологічних, світоглядних знань, що полягає у структурованості 
змісту, застосуванні загальних принципів,  теорій, ідей до аналізу 
часткових питань, формуванні наукового стилю мислення; загаль-
нодидактичними принципами навчання – науковості, зв’язку емпірич-
них знань з  теоретичними; наочності; доступності  та ін.; принципом 
“навчання – як освітня модель науки” – можливості побудови про-
цесу навчання відповідно до розвитку науки, а  також  тими методам 
пiзнання, якi в науцi є вирiшальними, відображають історичний кон-
текст вивчення  того або іншого явища, методологію його вивчення; 
дають можливість у процесі навчання “розгортати” пізнавальну ді-
яльність, включати учня у квазідослідження.

Завдяки цьому змістове наповнення підручника не просто пред-
ставляє основи розділу, а розгортаючись навколо основних  теорій 
електродинаміки, спонукає учня до аналізу викладеного матеріалу, 
порівняння фактів, зіставлення з раніше засвоєним, проведення ана-
логій. У розділі “Електродинаміка” ми вісім разів застосували метод 
введення нових фізичних величин на прикладах відомих аналогій: 
аналогію між гравітаційним і електростатичним полем при виведе-
ні формули роботи поля; аналогію між потенціальними енергіями 
взаємодії  точкових зарядів і взаємодією  тіл із землею; аналогію між 
законом Кулона і законом Ампера; аналогію у поясненні силових 
характеристик електростатичного  та магнітного полів; аналогію 
між  теоремою Остроградського-Гауса  та законом Біо-Савара-
Лапласа; аналогію у поляризації  та намагнічуванні; аналогію у за-
коні Ома і законі Фарадея (для електромагнітної індукції), аналогію 
у явищах самоіндукції  та інерції, аналогії у описах механічних і елек-
тромагнітних коливань). 
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У змісті закладено методологію розвитку науки в її перспективі, 
відображено певні галузі практичних її застосувань. У підручнику 
наведено достатню кількість прикладів сучасних практичних засто-
сувань електромагнітних явищ і процесів (наприклад  таких, як елек-
тростатичний захист, використання сегнетоелектриків і електретів, 
прямий і зворотний п’єзоефект, рідкокристалічні дисплеї,  термо-
електричні явища, магнітна левітація, електрозварювання, енергоз-
берігаючі лампи, способи застосування електролізу, системи  теле-
комунікацій, електротехніка і електроніка, радіотехніка  тощо).

Інформацію представлено не лише в основному  тексті, а й ме-
тодичним апаратом  та апаратом орієнтування. Так, в 49 параграфах 
розділу “Електродинаміка” наведено 200 різних за призначенням ри-
сунків (схематичних, ілюстративних, художніх, фотографій  тощо), 
а  також 10  таблиць (узагальнюючих, інформаційних, порівняльних). 
У системі вправ і додаткових завдань до лабораторних робіт пропо-
нуються завдання експериментального  та дослідницького характе-
ру, що дають змогу виявити ступінь сформованості методологічних 
умінь учнів. 

Указані принципи: а) забезпечують можливість об’єднати на-
вколо спільного  теоретичного ядра весь навчальний матеріал, що 
полегшує його сприйняття  та усвідомлення учнями; систематизу-
ють навчальний матеріал, що сприяє самостійному й усвідомленому 
отриманню знань з інших джерел; б) сприяють побудові ефективного 
освітнього процесу з вивчення електродинаміки передусім відповід-
но до особливостей самого навчального матеріалу з електродинаміки, 
що має унікальний “компетентнісний”  та “прогностичний” потен-
ціал, оскільки за кожною стороною  того або іншого явища стоїть ме-
тодологія його вивчення, конкретна специфічна діяльність (історичні 
потреби і мотивація, зміст і методи досліджень, обмеженість  теорій і 
їх прогностична функція), яка сама стає предметом засвоєння у ви-
гляді системи прийомів і способів пізнавальної діяльності як універ-
сальних,  так і специфічних для зазначеної предметної області. 

Висновки. Методологічні знання й уміння учнів – це не лише 
узагальнені знання про методи і структуру фізичної науки, головні 
закономірності її функціонування  та розвитку, а й інтелектуальні 
ресурси особистості, уміння застосовувати загальні принципи,  те-
орії, ідеї до аналізу часткових питань, практичного втілення знань 
у конкретних життєвих ситуаціях, коли особистість вимушена ді-
яти не за інструкцією, а шукати неординарних вирішень проблем. 
Методологічні знання й уміння можна розглядати як об’єднуючі 
складники предметної  та науково-природничої (як ключової) ком-
петентності учнів. Зважаючи на  те, що основним засобом, що реалі-
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зує зміст і структуру шкільного курсу фізики, був і залишається під-
ручник, і йому належить специфічна роль у формуванні предметної 
й ключових компетентностей, вважаємо, що представлення системи 
методологічних питань в підручнику, особливо для старших класів 
профільного рівня, є необхідною вимогою якісного компетентнісно 
орієнтованого підручника. 

Ознайомлення учнів з методологічними поняттями здійснюється 
шляхом введення методологічних знань у відповідний предметний 
матеріал підручника. Подані відповідним чином методологічні пи-
тання впливають на формування наукового способу мислення учнів, 
на оволодіння ними мовою фізики, методами наукового пізнання. 
Елементи фізичних  теорій сприяють формуванню в учнів  теоретич-
ного стилю мислення, вчать їх дедуктивній логіці міркувань, розван-
тажують механічну пам’ять. Фізичні поняття і принципи (симетрії, 
відносності, невизначеності, імовірності), глибинна суть і фундамен-
тальність яких стали зрозумілими  тільки в сучасних фізичних  теорі-
ях, мають стати для учнів профільних класів інваріантними засобами 
пізнання явищ довільної природи. Генералізація  та систематизація 
розділу “Електродинаміка” для учнів профільних класів може здій-
снюватися на основі поєднання двох взаємозв’язаних ліній струк-
турування навчального матеріалу – на основі фундаментальних фі-
зичних принципів і фундаментальних фізичних понять. Особливу 
увагу при викладенні навчального матеріалу електродинаміки ми 
приділяємо фундаментальним фізичним дослідам, які як в науці,  так 
і в навчанні відіграють засадчу роль. Для цього необхідними є різні 
методичні прийоми їх представлення, які дають змогу з достатньою 
науковістю і з логічними протиріччями висвітлити становлення 
фізичних  теорій.

Важливість відображення методологічних питань в підручнику 
фізики профільного рівня обумовлена й  тим, що до сучасного випус-
кника фізичного (фізико-математичного) профі лю ставиться досить 
широкий спектр вимог, основні з яких: 

 – оволодіння системою фізичних знань, понятійно-термінологіч-
ним апаратом і методологією цієї науки, усвідомлення наукових 
фактів;

 – формування наукового світогляду  та стилю мислення, уявлен-
ня про фізичну карти ну світу, розкриття ролі знання з фізики в 
житті людини  та суспільному розвитку, ознайомлення з історією 
розвитку фізичної науки;

 – формування предметної  та ключових компетентностей на про-
фільному рівні, з перспективою їх розвивати у майбутній про-
фесійній діяльності.
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Засекин Д. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ РАЗДЕЛУ 
“ЭЛЕКТРОДИНАМИКА” В УЧЕБНИКЕ ФИЗИКИ 
ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

В статье рассматриваются принципы построения структуры и отбора 
содержания раздела “Электродинамика” с целью раскрытия его методоло-
гических понятий в учебнике физики профильного уровня. Необходимость 
формирования методологических знаний учащихся является важным зве-
ном в системе формирования предметной и научно-естественной (как клю-
чевой) компетентностей учащихся.

Ключевые слова: методологические знания; компетентность; учебник.

Zasyekin D.
METHODOLOGICAL CONCEPTS OF THE 
ELECTRODYNAMICSSECTION OF PHYSICS TEXTBOOK 
FOR THE PROFESSION-ORIENTED LEVEL

The need to study the principles of the selection and the design of educational 
material of the school physics course that would have formed the basis of an 
integrated system of methodological development of pupils’ knowledge and 
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skills has been constantly underscored by the scholars, methodologists, and 
teachers. After the adoption of the new state standard of basic and secondary 
education based on the principles of competence-, activity-based and personality 
oriented approaches, the problem of methodological knowledge and skills of the 
specialized classes acquires new features. Nowadays methodological knowledge 
and skills can be seen as combining elements of subject as well as natural and 
scientific (as a key) competence of pupils. Taking into consideration the fact 
that the main tool that implements the content and the structure of a school 
physics course was and remains to be a textbook, and it plays a specific role in 
the formation of the key and core competencies, we find that there is an urgent 
need to present a system of methodological issues in the textbook, especially for 
the high school of the profession-oriented level.

In the article, the basic methodological issues of the section “Electrodynamics” 
(physical theories, values, concepts, fundamental experiments, models) and 
such elements of the methodological knowledge and skills as abstraction, 
idealization, analogy, modeling, and mental experiment are analyzed. The 
principles of the construction of the structure and the content selection for the 
section “Electrodynamics” are specified in order to demonstrate its methodological 
concepts in the physics textbooks for the profession-oriented level. These 
are the following: a) system nature and generalization, that is developing the 
electrodynamics content taking into account the basic physical principles and 
theories as well as generalization and systematization at the higher level; b) the 
integrity of the fundamental, substantive, methodological, philosophical knowledge 
that lies in the structured content, application of general principles, theories, ideas 
for the partial analysis of issues, development of the scientific style of thinking; 
c) common didactic principles of teaching that includes scientific nature, empirical 
linksto the theoretical knowledge, clarity, availability, etc.; d) “training as an 
educational model of science”, that is the possibility of designing a learning process 
in correspondence with the development of science as well as that methods of 
cognition, which are decisive in science, reflect the historical context of the study of 
that or another phenomenon, a methodology of its study; allow a learning process 
to “deploy” cognitive activities, involve a pupils in a quasi-research.

The importance of the representation of the methodological issues in a 
textbook on physics for the profession-oriented level is predetermined by the 
fact that a wide range of requirements are set for a modern graduate of a physical 
(physical and mathematical)profile. The main of them are the following:

mastering a system of physical knowledge, concepts and terminology as 
well as the methodology of this science, understanding the scientific facts;

the formation of a scientific outlook and style of thinking, understanding 
the physical world outlook, the representation of the role of physical knowledge 
in human life and social development, introduction to the history of physics 
development;

formation of the key and core to competences at the profession-oriented 
level, with the prospect of developing a future professional activity.

Key words: methodological knowledge; competence; textbook.
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У статті репрезентовано ключові причини недостатнього оволодіння 
лінгвістичними знаннями дітей з ТПМ. Обґрунтовано  також новітні підходи 
до створення сучасного підручника “Читанка” для означеної категорії дітей. 
Представлено умови опанування рецептивної діяльності дітьми з  тяжкими 
порушеннями мовлення на уроках читання, а  також пропонуються спеціальні 
засоби досягнення корекційно-пропедевтичної мети. У статті відображе-
но реалізацію психолінгвістичного підходу до розробки підручника. Власне 
психолінгвістичний підхід з проблеми репрезентовано у вигляді  таблиці  та 
додаткових пояснень.

Ключові слова: дислексія;  тяжкі вади мовлення; читання; рецептивний 
вид діяльності; механізм процесу читання; психологічні компоненти струк-
тури читання; механізм дислексії; підручник “Читанка”.

Постановка проблеми. Формування мовленнєвих умінь і навичок, 
набуття мовної  та мовленнєвої компетенції – головні завдання на-
вчання української мови дітей з порушеннями психофізичного роз-
витку. Розв’язання цих завдань в умовах  тяжкої мовленнєвої пато-
логії надзвичайно ускладнюється. Водночас необхідно зазначити, що 
організація навчального процесу в школах для дітей з  тяжкими по-
рушеннями мовлення (ТПМ) вже відбувається за спеціальними про-
грамами для молодших класів, які створені відповідно до Державного 
стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освіт-
німи потребами, що впроваджується з 1.09.2014 року. Одна з вагомих 



144

причин ускладнення досягнення оптимальної ефективності навчаль-
ного процесу в  такому  типі шкіл полягає в недостатньому рівні ово-
лодіння учнями писемним мовленням, яке є основою для засвоєн-
ня шкільних знань (Т. А. Алтухова, Р. М. Боскіс, Е. А. Данілавічютє, 
В. М. Ільяна, Р. І. Лалаєва, Р. Є. Лєвина, В. В. Тарасун, О. А. Токарєва, 
Н. В. Чередніченко  та ін.).

Читання, як відомо, є одним із важливих компонентів писем-
ного мовлення, а відхилення в його формуванні перешкоджають 
успішному опануванню предметів мовного циклу. Розлади читання 
є однією з найбільш розповсюджених форм мовленнєвої патології 
дітей шкільного віку з  тяжкими мовленнєвими розладами (алалією, 
дизартрією, ринолалією,  тяжкими формами заїкання, ускладненими 
ЗНМ  та ФФНМ). Рівень сформованості навички читання у пере-
важної частини молодших школярів з ТПМ є недостатнім, про що 
свідчать знижені за всіма параметрами показники  технічної сторо-
ни читання (швидкість,  тип читання, правильність, виразність  та 
інтонування), недосконалість розуміння  та усвідомлення прочита-
ного матеріалу, а  також впізнавання  та розрізнення друкованого 
варіанта графем (О. О. Аркадьєва, М. К. Бурлакова, С. Ф. Іваненко, 
В. М. Ільяна, О. Б. Іншакова, О. М. Корнєв, Т. Є. Косаревська, 
Ю. В. Новікова, Р. І. Лалаєва, Л. Г. Милостивенко, В. І. Насонова, 
М. Н. Русєцкая, Л. Ф. Спірова, Г. Г. Сумченко, В. В. Тарасун, 
А. В. Ястрєбова, P. Gardner, G. Kaluger, C. J. Kolson, C. E. Naylor, 
F. B. Wood, D. L. Flowers, G. Th. Pavlidis  та ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Читання як один із видів 
писемного мовлення основується на фундаментальних досліджен-
нях П. К. Анохіна, Л. С. Виготського, О. Р. Лурії, Л. С. Цветкової, 
О. М. Корнєва, Т. Г. Єгорова  та ін., які пояснюють його як складний 
інтегрований, динамічний процес з багаторівневою структурою. Для 
молодших школярів це є процесом пізнання нової інформації  та га-
рантією подальшого успішного навчання. Для правильної організації 
процесу навчання надзвичайно важливою є розроблення спеціаль-
них підручників з читання, які б не лише сприяли оволодінню нави-
чкою, а й реалізовували корекційно-пропедевтичні завдання. Спільні 
особливості прояву дефекту, за умови різних первинних аномалій 
мовленнєвого розвитку, є визначальними для створення методичних 
систем. У підручнику “Читанка”, на наш погляд, має бути відображе-
но не лише системний підхід, який передбачає взаємопов’язане фор-
мування фонетичних, фонематичних і лексико-граматичних компо-
нентів мовлення (М. В. Іполітова, Ю. В. Коломієць, Н. Н. Малофєєв, 
О. В. Федорова, Л. Б. Халілова, Н. В. Чередніченко  та ін.). З огляду на 
це, особливого значення набуває врахування зв’язків між порушен-
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нями мовлення  та іншими складовими психічної діяльності дитини і 
спонукає до використання ефективних шляхів впливу на порушення 
психофізичного розвитку, які негативно безпосередньо або опосе-
редковано впливають на нормальне функціонування мовленнєвої ді-
яльності (Б. Г. Ананьєв, П. К. Анохін, Т. В. Ахутіна, Н. А. Бернштейн, 
Л. С. Виготський, В. Д. Глезер, Т. Г. Єгоров, Г. А. Каше  та ін.).

Виклад основного матеріалу. З огляду на це, вважаємо за необхідне 
підходити до розробки навчально-методичного забезпечення дітей 
з ТПМ в цілому  та підручника “Читанка” зокрема з позицій пси-
холінгвістичного підходу, де основою успішного попередження  та 
(або) подолання порушення є врахування його глибинного механіз-
му. Для цього звернемо увагу на психолінгвістичну структуру читан-
ня, представлені елементи якої забезпечують опанування зазначеним 
видом діяльності (рис. 1).

Рис. 1

На час ознайомлення дитини з графічними образами звуків у неї 
мають бути сформованими вміння виявляти окремий звук у слові  та 
визначати послідовність звуків слова. Ці вміння забезпечуються до-
статнім рівнем сформованості фонематичних процесів – сприйман-
ня, уявлення, звукового аналізу  та синтезу слів. Зазначені функції 
залежать від рівня розвитку слухової уваги, пам’яті  та слухового 
контролю, а  також достатнього рівня розвитку розумових операцій. 

Коли дитина навчається читанню, фонетичні образи звуків із 
притаманними їм акустико-артикуляційними ознаками поєднуються 
із відповідними оптичними уявленнями, які відповідають певним 
графічним зображенням букв. Дитина переходить до нового важли-
вого етапу, адже до фонематичних уявлень додаються оптичні уяв-
лення, і  тепер звук набуває акустичних, артикуляційних  та оптичних 
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ознак. Формуються  тимчасові зв’язки в корі головного мозку між 
фонемою, артикулемою  та графемою. Установлення цих зв’язків 
потребує певного рівня розвитку розумових операцій. Успішне про-
тікання зазначеного процесу забезпечується зоровим аналізатором 
і залежить, насамперед, від рівня розвитку зорового сприймання, 
уваги, пам’яті  та контролю.

Наступним кроком в оволодінні навичкою читання стає поєд-
нання декількох букв у склади. Під час цієї дії дитина прочитує склад, 
забігаючи очима вперед. Відбувається  так звана антиципація. Учень, 
читаючи, спирається вже не на окрему букву, а обирає певну арти-
куляцію відповідно до наступної букви. Важливим моментом під час 
опанування читанням по складам є  те, що прочитане набуває звуко-
вої схожості зі звучанням усного мовлення. Зазвичай  тут з’являються 
перші здогадки (як правильні,  так і ні). Важливу роль у цьому про-
цесі відіграють  три аналізаторні системи: зорова, слухова  та арти-
куляторна. Зазначимо, що дві останні лише доповнюють першу, 
основною  тепер і надалі є зорова. Такий процес забезпечується на-
ступними операціями: зоровим сприйманням, увагою, пам’яттю  та 
контролем; слуховою увагою  та контролем; артикуляторним контр-
олем. Розумові дії й  тут мають вагоме значення  та проявляються, 
насамперед, у сукцесивному аналізі  та синтезі. 

Отже, основними умовами успішного оволодіння навичкою 
читання є: достатній рівень мисленнєвої діяльності, сформованість 
усного мовлення, фонетико-фонематичної сторони (звуковимова, 
слухова диференціація фонем, фонематичного аналізу  та синтезу), 
лексико-граматичного аналізу  та синтезу, лексико-граматичної бу-
дови, достатній розвиток просторових уявлень, зорового аналізу, 
синтезу  та мнезису.

З метою створення оптимальних умов для опанування навички 
читання дітьми з ТПМ на уроках ми врахували особливості функці-
онування психолінгвістичних компонентів, які забезпечують повно-
цінне оволодіння зазначеним видом рецептивної діяльності:

 – завдання систематизовані за відповідними  тематичними розді-
лами, мають корекційний характер і спрямовують на формуван-
ня різних компонентів мовленнєвої діяльності;

 – дотримано принципу добору загального лексичного  та спеціаль-
ного корекційного матеріалу – від простого до складного;

 – адаптовано варіанти  текстів для читання;
 – підручник насичено спеціальними корекційно-пропедевтични-

ми вправами, що спрямовані на удосконалення не лише усного 
мовлення, а й психологічних компонентів, що сприяють розви-
тку навички читання.
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Так, у підручнику наявні  такі умовні позначки: 
“Наш словничок збагатить мову діточок” – познайомить з но-

вими словами  та розтлумачить їхнє значення (розвиток лексичної 
сторони мовлення);

“Прочитай уважно” – навчить читати слова, важкі для вимов-
ляння (розвиток лексичної сторони мовлення, розвиток артикуляції, 
розвиток вміння правильно наголошувати слова);

“Дівчинка Василиночка” – познайомить із перлинками на-
родної мудрості (розвиток загальнолінгвістичних знань, розвиток 
мислення);

“Дівчинка Рима” – познайомить із поезією  та навчить римувати 
(розвиток загальнолінгвістичних знань, розвиток слухової уваги  та 
фонематичних процесів); 

“Хлопчик Умійко” – навчить утворювати  та добирати слова, бу-
дувати речення, переказувати  та придумувати казочки самостійно 
(розвиток лексико-граматичної будови мови, розвиток прогнозуван-
ня, контролю, сукцесивних  та симультанних синтезів);

“Прочитай  та подумай” – навчить розуміти прочитане (розви-
ток загальнолінгвістичних знань, формування власних умовиводів);

“Будьмо акторами” – читання в особах (розвиток загально-
лінгвістичних знань, розвиток інтонаційно-просодичної сторони 
мовлення);

“Уважні вушка” – навчить чути  та розрізняти звуки рідної мови 
(розвиток слухового сприймання, уваги, пам’яті, контролю, фоне-
матичних процесів); 

“Уважні очка” – навчить бути уважними  та вирішувати ма-
люнкові загадки (розвиток зорового сприймання, уваги, пам’яті  та 
контролю, розвиток мислення);

“А чи знаєте ви?” – познайомить із цікавинками (розвиток за-
гальнолінгвістичних знань, розширення кругозору).

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Під час апробації 
підручника нами отримано позитивні відгуки від педагогів-прак-
тиків. Також, аналізуючи процес навчання молодших школярів із 
ТПМ, ми спостерігали позитивні зміни в оволодінні навичкою чи-
тання учнями молодших класів. Зазначене вище дає підстави ствер-
джувати, що реалізовані у підручнику “Читанка” сучасні методичні 
підходи до удосконалення навички читання  та корекції порушень 
мовленнєвої діяльності учнів з ТПМ забезпечують можливість подо-
лати проблеми, пов’язані зі специфікою засвоєння зазначеної нави-
чки  та оволодіти рецептивною діяльністю більш досконало.
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Ильяная В. М., Аркадьева О. О.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКА “ЧТЕНИЕ” ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье представлены ключевые причины недостаточного овладения 
лингвистическими знаниями младшими школьниками с  тяжелыми наруше-
ниями речи. Также обосновываются новые подходы к созданию современ-
ного учебника “Чтение” для вышеупомянутой категории детей. Отображены 
условия овладения рецептивной деятельностью детьми с речевыми рас-
стройствами на уроках чтения, предлагаются специальные способы дости-
жения коррекционно-пропедевтической цели. В статье отображено реали-
зацию психолингвистического подхода к разработке учебника. Собственно 
психолингвистический подход с проблемы представлено в виде  таблицы и 
дополнительных разъяснений.

Ключевые слова: дислексия;  тяжелые нарушения речи; чтение; 
рецептивный вид деятельности; механизм процесса чтения; психологичес-
кие компоненты структуры чтения; механизм дислексии; учебник “Чтение”.

Iliana V., Arkadieva O.
THE IMPLEMENTATION OF THE PSYCHOLINGUISTIC 
APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE TEXTBOOK 
“CHYTANKA” FOR STUDENTS WITH DIFFICULT DISORDERS 
OF THE SPEECH

In the article the key causes of insufficient mastery of linguistic knowledge of 
children with special needs (speech disorders) are represented. New approaches 
to a modern textbook “Chytanka” creating for the mentioned category of children 
are also well-grounded. Conditions of acquisition of receptive activity by children 
with severe speech disorders in the classroom reading, as well as special means 
of achieving correctional propaedeutic goals are represented in the article.

The basic conditions for successful reading skills mastering, that is: an 
adequate level of mental activity, speech development, phonetic and phonemic 
components of language (pronunciation, auditory differentiation of phonemes, 
phonemic analysis and synthesis), lexical and grammatical analysis and synthesis, 
lexical and grammatical structure, sufficient development of spatial concepts, 
visual analysis, synthesis and visual memory, are specified in the article.

The article shows the implementation of psycholinguistic approach to the 
development of the textbook. It is presented to create optimal conditions to 
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master the reading skills of children with special needs (speech disorders) at the 
lessons. Peculiarities of psycho-linguistic components functioning, which provide 
full acquirement of mentioned receptive activity, are considered. The tasks in the 
textbook are systematized due to definite thematic units and directed to various 
speech activity components development. The scaffolding principle of general lexical 
and special correctional material selection is used. The versions of texts for reading 
are adapted according to needs of children with speech pathology. The textbook is 
saturated with propaedeutical special remedial exercises aimed at improving not only 
speech but also psychological components that promote reading skills.

Actually the psycho-linguistic approach to the problem is represented as a 
table and additional explanations.

Key words: dyslexia; reading; reception activity; mechanism of reading as 
a process; reading structure psychological components.

УДК 37(477)19

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ 
В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ 
В ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА

Г. М. Калініна,
аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

У статті розглянуто ретроспективу розвитку управлінського підрозділу 
в органіграмі Інституту педагогіки, наведено напрями дослідної діяльності, 
проблематику, наукові задачі  та практичні результати, представлено кадро-
вий склад у персоналіях управлінських підрозділів. Проаналізовано здобуток 
і внесок учених і наукових колективів у розвиток школознавства  та  теорії 
внутрішньошкільного управління залежно від управлінської парадигми  та 
завдань системи освіти в Україні. 

Ключові слова: наукова задача; напрями дослідження; управлінська 
проблематика; школознавство; науковці; внутрішньошкільне управління. 

Постановка проблеми. Наука управління, як і будь-яка галузь на-
укового знання, не може розвиватися без критичного осмислення 
й аналізу розвитку управлінської думки, наукових шкіл менедж-
менту  та накопиченої системи управлінського знання. Розв’язання 
наукової задачі апріорі починається з аналізу напрямів досліджен-
ня,  тематики розвідок, одержаних результатів і здобутків науков-
ців і учених у взаємозв’язку з розвитком державного простору кра-
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їни,  типу суспільства  та панівної ідеології. Починаючи з 20-х рр. 
ХХ ст. й до 1991 р. розвиток управлінського наукового простору в 
Україні був детермінований і функціонував як складник заполітизо-
ваного мегапростору адміністративно-бюрократичного управління 
Радянського Союзу. Утвердження України як незалежної  та сучасної 
демократичної держави з 1991 р. спричинило не лише руйнування 
колишніх наукових просторів колишніх радянських республік, а й 
зумовило потребу у  творенні свого національного наукового про-
стору, зокрема й у сфері управління освітою.

Аналіз останніх досліджень. Деякі аспекти розвитку управлін-
ського підрозділу в органіграмі Інституту педагогіки,  тематики до-
сліджень і наукових результатів відображено у працях вітчизняних 
учених (В. Г. Кременя, Н. Бібік, О. Савченко, О. Сухомлинської, 
О. Адаменко  та ін.) [1; 2; 7; 10; 13]. Питання  теорії організації на-
родної освіти  та школознавства з 20-х рр. ХХ ст. були предметом 
розгляду Я. Ряппо, М. Даденкова, С. Чавдарова, М. Черпінського, 
В. Степанюка  та ін. [2; 13]. Питання внутрішньошкільного контролю 
діяльності вчителя з 50-х рр. ХХ ст. були в центрі уваги М. Легкого, 
Н. Островерхової, В. Постового, Д. Рум’янцевої; організацію  та зміст 
науково-методичної роботи з 70-х рр. ХХ ст. розглядали І. Жерносєк 
і П. Дроб’язко; зміст управлінських функцій керівництва школи  та 
інновацій в управлінні школою з 1990-х рр. досліджували М. Легкий, 
В. Сгадова, Н. Островерхова, Л. Калініна, Л. Онищук  та ін. [6; 8; 
9; 10; 11]. Історію розвитку  теорії управління загальноосвітньою 
школою в Україні у другій половині ХХ ст. відображено в моногра-
фії вітчизняної вченої О. Адаменко [1]. Специфіка школи на межі 
століть були об’єктом дослідження наукового колективу лаборато-
рії управління освітніми закладами [15]. З другої половини 90-х рр. 
ХХ ст. інформаційне забезпечення управління освітою розробляли 
М. Легкий, В. Маслов і Л. Калініна [10; 14; 15], а  теоретичні засади 
інформаційного управління в сфері освіти за умов розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні стали предметом фундаментального 
дослідження Л. Калініної і В. Маслова [3; 4; 5; 12]. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – висвітлити цілісно ді-
яльність наукових колективів управлінських підрозділів Інституту 
педагогіки з моменту його створення  та представити їх внесок у роз-
виток управлінського знання впродовж ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Управлінський підрозділ має склад-
ний шлях становлення  та розвитку в органіграмі Інституту педагогі-
ки НАПН України упродовж дев’яноста років. З моменту створення 
Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) у 
1926 р. розв’язання практичних задач організації управління на-
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родною освітою в Україні, вивчення нормативно-регламентуючої 
діяльності урядово-партійних структур  та практики розбудови нової 
української школи відбувалися у загальноінститутській секції систе-
ми освіти, якою завідував Ян Петрович Ряппо. 

Визначення  та вирішення нагальних педагогічних і управлін-
ських проблем із 1929 р. здійснювалося науковцями в секції історії 
педагогіки й системи освіти, яка належала до вдосконаленої структу-
ри УНДІПу. Наприкінці 1920-х рр.  тематику дослідно-пошукової 
роботи секції історії педагогіки й системи освіти було спрямовано на 
визначення прогресивних педагогічних ідей створення нової укра-
їнської школи  та управління нею, шляхів руйнації старої школи, ви-
вчення впливу революційних гасел на розвиток системи освіти  того 
часу  та економічних умов її функціонування. Напрями дослідної 
діяльності співробітників секції обумовлювали необхідність пошу-
ку нових форм і методів управлінської діяльності, що базувалися 
на ідеї рівноваги між колегіальними  та єдиноначальними засадами 
внутрішньошкільного управління, формування нових керівників 
освіти. З другої половини ХХ ст. формувався категорійно-понятій-
ний апарат  теорії організації управління освітою  та  теорії внутріш-
ньошкільного управління через активне їх застосування на практиці, 
структурні елементи  та сутнісні ознаки низки  таких управлінських 
понять, як організація, облік, організація обліку, управлінські за-
вдання, організаційно-методичні завдання, колективна розробка ме-
тодичних питань, методична робота, метод гуртки, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації, самокурси, план роботи школи, педрада, 
управління вихованням, управління навчанням, контроль, плану-
вання, організаційні питання, організаційні поточні питання, мате-
ріально-фінасові питання, кошторис школи, колектив, формування 
колективу, керівництво, контроль і керівництво, звіти, навчально-
вихована робота, шкільний колектив, учнівське самоврядування. Для 
другої половини 20-х рр. ХХ ст. характерним був розгляд приклад-
них організаційних питань управління, пов’язаних з побудовою нової 
школи; питань взаємозв’язку практики управлінської діяльності  та 
наступності у розвитку методів внутрішньошкільного управління  та 
загалом  теорії внутрішньошкільного управління на демократичних 
колегіальних засадах діяльності управлінських ланок, рівноваги між 
колегіальними  та єдиноначальними засадами управління, розгалу-
женої організаційної структури внутрішньошкільного управління 
(загальні збори школи, шкільна рада, педагогічна рада, завідувач 
школи, учвиконком, предметні комісії, органи учнівського само-
врядування), узагальнення поодинокого досвіду роботи шкіл і його 
масове поширення через опис  та публікацію в пресі. 
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До оновленої організаційної структури Українського науково-до-
слідного інституту педагогіки в 1932–1936 рр. входив відділ історії педа-
гогіки  та організації освіти, який було утворено з двох секцій. Науковці 
секції системи  та організації народної освіти цього відділу досліджували 
актуальні проблеми функціонування освітньої системи, специфіку її 
організаційного утворення  та контролю, організації праці  та нормалі-
зацію навантаження, організації внутрішньошкільної методичної ро-
боти  та узагальнення педагогічного досвіду, реалізацію управлінських 
методів у практиці керівної діяльності, використання організаційно-
методичних засобів виконання управлінських рішень, пов’язаних з 
побудовою нової радянської школи у 1930-х рр., підготовки вчителів 
до вирішення нових організаційно-педагогічних і методичних завдань. 
У 30-х рр. ХХ ст. характерним для дослідно-пошукової роботи було ви-
вчення практики гіпертрофованого контролю діяльності вчителя, орга-
нізації методичної роботи, методів отримання педагогічної інформації, 
розробки управлінських рішень (планування виховання  та навчання 
учнів, планування формування колективу, правил внутрішнього роз-
порядку  та внутрішньошкільного контролю діяльності вчителя, педа-
гогічної ради, відвідування уроків, підвищення якості роботи школи, 
ведення діловодства  та ін.), директивних способів регламентації управ-
лінської діяльності  та роботи школи з боку органів державної влади  та 
партійних структур  тощо. У 30-х рр. ХХ ст. було обґрунтовано лінійно-
функційну модель внутрішньошкільного управління, що орієнтована 
на  тотальний контроль усіх напрямів діяльності вчителя, застосована 
на практиці в 1940-х рр. і набула подальшого розвитку в працях фахівців 
упродовж чотирьох наступних десятиліть.

Колектив співробітників Українського науково-дослідного ін-
ституту педагогіки (УНДІП) під керівництвом Сави Христофоровича 
Чавдарова розробляв актуальні питання педагогічної науки і створив 
перший в Україні ґрунтовний підручник з педагогіки для педагогіч-
них вузів (1940), два розділи (“Зміст навчальної роботи в середній 
школі”  та “Естетичне виховання”) до якого написав М. Ф. Даденков, 
який  творчо співпрацював з інститутом. З 1944 р. професор Микола 
Федорович Даденков очолив відділ  теорії  та історії педагогіки, пред-
метом розгляду в якому були організаційно-педагогічні умови управ-
ління школами під час Другої світової війни.

Відділ школознавства було створено у структурі Науково-
дослідного інституту педагогіки (НДІП) УРСР з 1961 р. (наказ № 208 
по НДІП УРСР від 21.09.1961 р., директор П. А. Корнієнко), завідува-
чем якого з вересня цього року було призначено Миколу Васильовича 
Черпінського після завершення навчання в аспірантурі НДІПу (очо-
лював колектив до чергової реструктуризації – вересня 1965 року). 
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М. В. Черпінський у 1963 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 
1966 р. отримав учене звання старшого наукового співробітника за 
спеціальністю “теорія педагогіки”. 

Відповідно до нового штатного розпису з 1 вересня 1965 р. від-
булися структурні  та змістовні зміни в Науково-дослідному інституту 
педагогіки Української РСР, затверджена нова структура директором 
В. І. Чепелєвим, до якої замість відділу школознавства було введено 
відділ  теорії організації народної освіти  та школознавства, змінено 
цілі  та завдання НДР  та розширено його функції. Керівником відді-
лу  теорії організації народної освіти  та школознавства призначили 
М. В. Черпінського (працював на цій посаді до жовтня 1969 р., до 
переводу на посаду начальника програмно-методичного управління 
Міністерства освіти УРСР, наказ “№ 106-а по НДІ педагогіки УРСР 
від 3 вересня 1965 р., директор, доцент В. І. Чепелєв). З другої полови-
ни 1960-х рр. наукові співробітники відділу школознавства здійсню-
вали механізовану обробку економічної  та статистичної інформації 
системи народної освіти, визначали планометричні показники і роз-
рахунки розвитку шкільної освіти, досліджували  тенденції розвитку 
шкільної мережі  та учнівських контингентів, проблеми економіки на-
родної освіти, “зайнятості  трудових педагогічних ресурсів, організації 
їх раціонального використання в 1966–1975 рр. в Україні відповідно до 
Держплану УРСР” (виписка з наказу № 209 – “С” по НДІ педагогіки 
УРСР від 14.11. 1969 р., директор чл.-кор. АПН СРСР В. І. Чепелєв).

З 1 липня 1970 р. в.о. завідувача відділу  теорії організації народ-
ної освіти і школознавства  тимчасово було призначено Владилена 
Ієремійовича Степанюка (виписка з наказу № 105 по НДІ педа-
гогіки УРСР від 01.07.1970 р., § 8: директор чл.-кор. АПН СРСР 
В. І. Чепелєв), який успішно захистив кандидатську дисертацію 
“Аналіз динаміки основних показників мережі шкіл як передумова 
її перспективного планування” на засіданні вченої ради Науково-
дослідного інституту загальної педагогіки АПН СРСР 24 грудня 
1970 р. (виписка з протоколу № 21 засіданні вченої ради інституту 
загальної педагогіки від 24 грудні 1970 р.) в межах планової комплек-
сної науково-дослідної роботи відділу  теорії організації народної осві-
ти  та школознавства. В. І. Степанюк обіймав посаду в.о. завідувача 
відділу аж до 27 листопада 1972 р. (виписка з наказу № 310 по НДІ 
педагогіки УРСР від 20.11.1972 р., директор Б. С. Кобзар). Науковий 
колектив відділу  теорії організації народної освіти  та школознавства 
НДІП Української РСР виконував НДР до 1977 року.

Директором Науково-дослідного інституту педагогіки (НДІП) 
Української РСР із 1973 р. до 1994 р. був дійсний член АПН СРСР, 
доктор педагогічних наук, професор Микола Дмитрович Ярмаченко. 
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В Інституті відбулися структурні  та кадрові зміни, що спричи-
нили закриття відділу  теорії організації народної освіти і школознав-
ства через 12 років його функціонування  та створення у січні 1977 р. 
окремого структурного сектору школознавства, в.о. завідувача якого, 
згідно з наказом, було призначено кандидата педагогічних наук Діну 
Іванівну Рум’янцеву (витяг з наказу № 25 по НДІ педагогіки УРСР 
від 20.01.1977 р.), а в квітні цього ж року її обрали на керівну посаду 
за конкурсом (протокол засідання вченої ради від 21 квітня 1977 р. і 
витяг з наказу № 148 по НДІ педагогіки УРСР від 28.04.1977 р.). 

До наукового колективу сектору школознавства станом на 
1 липня 1977 р. входили завідувач сектору, кандидат педагогічних 
наук Д. І. Рум’янцева, доктор педагогічних наук Б. С. Кобзар, кан-
дидати педагогічних наук П. І. Дроб’язко, Н. М. Островерхова, 
В. Г. Постовий, М. П. Легкий (протокол засідання сектору школоз-
навства НДІ педагогіки УРСР від 1.07.1977 р.). 

Упродовж 70-х рр. ХХ ст. науковий колектив сектору школоз-
навства розробляв методики планування досліджень у галузі педа-
гогічних наук, алгоритми і програми планування і прогнозування 
педагогічних кадрів, вивчали питання наукової організації праці в 
народній освіті. Значну увагу працівники сектору приділяли розробці 
плану розвитку мережі дошкільних закладів УРСР на 1974–1975 і на 
1976–1980 рр., розрахункам чисельності учнів і кількості класів за-
гальноосвітніх шкіл УРСР на зазначені роки  та визначенню потреб 
у педагогічних кадрах УРСР на 1974–1985 рр. Директор Головного 
науково-дослідного  та інформаційно-обчислювального центру 
Держплану УРСР наголошував на соціальній значущості методик і 
розрахунків наукового колективу відділу школознавства, які вико-
ристовують співробітники відділу науки, народної освіти  та куль-
тури Держплану УРСР під час розробки прогнозів розвитку народ-
ної освіти в республіці на 1976–1980 рр. (довідка ГНДІО Держплану 
УРСР від 19.06.1974 р., директор Н. І. Кирилюк). З другої половині 
70-х років ХХ ст. наукові співробітники сектору школознавства до-
сліджували  також проблеми підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів, зміст і організацію методичної роботи в школах і методичних 
кабінетах, удосконалення стилю і методів роботи районних і міських 
відділів народної освіти. 

Самостійний науковий підрозділ – відділ наукових основ управлін-
ня народною освітою – було створено в Науково-дослідному інституті 
педагогіки Української РСР у вересні 1981 р., наукове керівництво 
яким здійснювала Д. І. Рум’янцева, згідно з наказом (витяг з наказу 
б/№ по НДІ педагогіки УРСР від 12.10.1981 р.). Співробітники цього 
відділу розв’язували наукові задачі до січня 1985 року.
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У період з липня 1978 р. до серпня 1983 р. співробітники сек-
тору школознавства, а потім і відділу наукових основ управління на-
родною освітою брали участь у колективному дослідженні проблеми 
“Наукові основи управління середньою загальноосвітньою шко-
лою”, що охоплювала низку підтем. Зокрема, к.п.н., старший. на-
уковий співробітник М. П. Легкий досліджував проблеми внутріш-
ньошкільного контролю за викладанням фізики (1977–1978 рр.), 
організації роботи педагогічного колективу (1979–1980 рр.), сис-
теми роботи рай(міськ)вно (1981–1982 рр.) і за матеріалами дослі-
дження підготував  такі праці: “Планування роботи рай(міськ)вно і 
здійснення контролю за роботою загальноосвітніх шкіл, рекоменда-
ції по фронтальній перевірці шкільної освіти в районі”, методичний 
лист “Раціоналізація управлінської діяльності керівника школи”, 
розділ до колективної монографії “Внутрішньошкільний контр-
оль за викладанням основ наук” (витяг з протоколу № 11 засідання 
відділу наукових основ управління народною освітою НДІ педагогіки 
УРСР від 5 вересня 1983 р.).

У першій половині 1980-х рр. дослідницьку роботу науковців від-
ділу було спрямовано на вивчення наукових основ управління серед-
ньою загальноосвітньою школою, питань удосконалення управління 
школою  та внутрішньошкільного керівництва навчально-виховним 
процесом, об’єктів внутрішньошкільного  та інспекторського контр-
олю районних і міських відділів народної освіти, стилю і методів 
роботи інспекторів шкіл, розробку проекту нового Положення про 
методичну роботу з педагогічними кадрами Української РСР.

Відповідно до нової структури Науково-дослідного інсти-
туту педагогіки (НДІП) Української РСР, затвердженої наказом 
Міністерством освіти УРСР № 27 від 24.01.1985 р., після проведен-
ня кадрових змін у розстановці керівних наукових кадрів з 1 лютого 
1985 р. завідувачами лабораторій інституту було призначено співро-
бітників, які вже обіймали ці посади у свій час згідно з конкурсом. 
Першим завідувачем лабораторії наукових основ управління народною 
освітою, що входила до відділу загальної педагогіки, було призначе-
но кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника 
Д. І. Рум’янцеву (витяг з наказу № 29 по НДІ педагогіки УРСР від 
29.01.1985 р.), під керівництвом якої здійснювалася НДР колективу 
до 1989 року. До кадрового складу лабораторії наукових основ управ-
ління народною освітою входили Д. І. Румянцева, Б. М. Андрієвський, 
П. І. Дроб’язко, В. О. Затуренська, С. М. Полгородник, І. В. Василенко 
(витяг з протоколу засідання лабораторії № 3 від 28.02.1985 р.). Цей 
науковий колектив лабораторії наукових основ управління народною 
освітою став фундатором зрушень у визначенні демократичних засад 
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і їх запровадження у процеси управління освітою, внутрішньошкіль-
ного управління  та контролю за діяльністю педагогів. 

Лабораторію наукових основ управління народною освітою впро-
довж наступних років очолювали  також кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник Валентина Сергіївна Болгарина 
(02.01.1989 р.); кандидат педагогічних наук, провідний науковий 
співробітник Михайло Петрович Легкий (1989 – 16.01.1990 рр.); кан-
дидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Валентина 
Василівна Сгадова (16.01.1990 – 25.11.1993 рр., витяг з наказу № 38 
від 16.01.1990 р. і наказ № 713–К від 29.11.1993 р.); кандидат педа-
гогічних наук, старший науковий співробітник Людмила Василівна 
Кузьменко (15.02.1994 р. – 14.12.1995 р.).

У вересні 1995 р. було створено лабораторію управління освітніми 
закладами. З моменту її організації лабораторію очолила Людмила 
Василівна Кузьменко, а з січня 1996 р. на посаду в.о. завідувача при-
значено Віру Миколаївну Зоц (04.01.1996 р. – 24.12.1997 р.) – канди-
дат педагогічних наук (1983), доцент кафедри педагогічної  творчості 
(1991), що обрана за конкурсом на цю посаду наприкінці червня цьо-
го ж року (протокол вченої ради № 6 від 26.06.1996 р. і наказ № 382 
Інституту педагогіки АПН України від 1 липня 1996 р.). Під керівни-
цтвом В. М. Зоц розпочато виконання планової НДР “Управління 
навчально-виховними закладами в умовах соціально-економічного 
реформування (1996–1998 рр.). З 25 грудня 1997 р. на посаду в.о. завід-
увача лабораторії управління освітніми закладами призначено канди-
дата педагогічних наук Людмилу Миколаївну Калініну, яку в  травні 
1998 р. обрано на цю посаду за конкурсом (наказ № 171-К Інституту 
педагогіки АПН України від 29.05.1998 р.),  та яка очолювала лабора-
торію до 31 грудня 2015 року. Результати НДР “Управління навчаль-
но-виховними закладами в умовах соціально-економічного реформу-
вання” (1996–1998 рр.) наукового колективу лабораторії управління 
освітніми закладами, до складу якого входили Л. М. Калініна – к.п.н, 
ст.н.с.; М. П. Лукашевич – д.ф.н., с.н.с.; Н. М. Островерхова – 
к.п.н. доцент; В. В. Сгадова – к.п.н., ст.н.с.; В. М. Зоц – к.п.н., 
доцент; Л. І. Даниленко – к.п.н., ст.н.с.; П. І. Дроб’язко – к.п.н., 
ст.н.с.; М. П. Легкий – професор, к.п.н.; І. П. Жерносєк – профе-
сор, к.п.н; І. Г. Осадчий – к.п.н.; В. О. Затуренська – к.е.н, ст.н.с.; 
Л. А. Онищук – к.п.н., н.с., відображено у колективному посібни-
ку “Школа на рубежі XXI ст.: управлінський аспект: наук.-метод. 
посібник / автор. колектив. – К. : Актуальна освіта, 2000. – 215 с.” 
(Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для дирек-
торів шкіл, слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти, ке-
рівників управління освітою)  та в 23 статтях і 15 тезах. 
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Після модернізації структури, укрупнення лабораторій  та роз-
ширення проблематики досліджень із управління розвитком сіль-
ської школи в січні 2016 р. створено відділ економіки  та управління 
загальною середньою освітою на базі лабораторії управління освітніми 
закладами  та лабораторії сільської школи, який очолює Людмила 
Миколаївна Калініна – доктор пед. наук (2008 р.), професор (2010 р.). 

Починаючи з 1997 р. під керівництвом професора Л. М. Калініної 
науковим колективом лабораторії управління здійснювалися пере-
важно фундаментальні дослідження, спрямовані на реформування 
системи управління освітою в Україні, обґрунтування  теоретико-
методологічних засад державно-громадського управління, пошук 
економіко-управлінських детермінант розвитку загальної середньої 
освіти: “Управління навчально-виховними закладами в умовах со-
ціально-економічного реформування” (1996–1998 рр.), “Проблеми 
управління середніми навчальними закладами в умовах оновлення 
змісту освіти” (1999–2001 рр.), “Функційний підхід до управлін-
ня загальноосвітніми навчальними закладами” (2002–2004 рр.), 
“Організаційно-педагогічні умови управління якістю освіти в за-
гальноосвітніх навчальних закладах” (2005–2007 рр.), “Формування 
управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального 
закладу” (2008–20011 рр.), “Теорія побудови і  технології впрова-
дження організаційних механізмів управління діяльністю загально-
освітніх навчальних закладів” (2012–20014 рр.), “Теорія і  технології 
управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними 
соціально-педагогічними системами” (2015–20017 рр.).

Науковий колектив лабораторії управління освітніми закладами 
у партнерстві з керівниками освіти Асоціації керівників шкіл України 
(АКШУ, 1994 р., президент АКШУ О. М. Онаць), менеджерами асо-
ціації керівників шкіл Нідерландів (VVO, 2001–2006 рр.), вченими  та 
науковцями Нідерландської школи Освітнього менеджменту (NSO) 
при Амстердамському університеті (2002–2005 рр.), громадською 
організацією “Агенція розвитку освітньої політики” (голова прав-
ління Л. І. Паращенко)  також досліджували проблеми модернізації 
державно-громадського управління в сфері освіти, децентралізації 
голландської системи освіти  та участі громадських організацій в 
управлінні освітою, впровадження європейських норм і стандартів 
діяльності керівника  та інше.

Науково-дослідна діяльність упродовж останніх двадцяти ро-
ків, починаючи з 1996 р., здійснюється у співпраці з колективами 
управлінь освіти різних ієрархічних рівнів, ОІППО і ЗНЗ 15 областей 
України  та Автономної республіки Крим. Результати дослідження 
наукових співробітників лабораторії і відділу було використано під 
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час підготовки Національних доповідей про стан і перспективи роз-
витку освіти в Україні (2011 і 2016 рр.), проектів базового Закону 
України “Про освіту” (2015–2016 рр.) і Закону України “Про вне-
сення змін до Закону України “Про загальну середню освіту” щодо 
запобігання реорганізації  та ліквідації загальноосвітніх навчальних 
закладів  тощо, Концепції профільного навчання в старшій школі 
(2003, 2009, 2013, 2015 рр.), інформаційно-аналітичних матеріалів 
щодо системи рейтингового оцінювання діяльності закладів освіти, 
авторських шкіл і розробок, розробки базового стандарту професій-
ної діяльності директора школи, пропозицій щодо внесення змін у 
законопроекти  та підзаконні акти ВР України з децентралізації  та 
дебюрократизації в галузі освіти, порядку державної атестації до-
шкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, на-
вчально-виховних комплексів  та об’єднань  та до процедури атеста-
ційної експертизи, підготовки магістрів за спеціальністю електронне 
урядування  та управління освітою. 

Висновки. Отже, у підсумку варто зазначити, що 90-річна істо-
рія відділу – це історія розвитку вітчизняної управлінської думки, 
втіленої в наукові школи вчених, новаторські  теорії, концепції гу-
манізації  та демократизації управління загальноосвітньою школою, 
моделі,  технології, механізми державно-громадського управління, 
що відобразилася у 31 монографії, 41 посібнику, 7 програмах для 
підготовки науковців і керівників освіти  та розвитку управлінської 
компетентності, 2 підручниках, 436 статтях (20 із них – у зарубіжних 
виданнях), 1 концепції, 10 методичних рекомендаціях, 6 інформа-
ційно-аналітичних матеріалах, 75 тезах. 

90-річна історія управлінського підрозділу Інституту педагогіки 
НАПН України – це постаті видатних учених-управлінців, які за різ-
них історичних часів зробили вагомий внесок у розвиток школознав-
ства,  теорії внутрішньошкільного управління, концепції демократи-
зації управління школою, підготовку когорти висококваліфікованих 
науково-педагогічних і управлінських кадрів, які ефективно реалі-
зують державну освітню політику в усіх без винятку регіонах нашої 
держави – Євген Березняк, Валентина Гончарова, Петро Дроб’язко, 
Валентина Затуренська, Владилен Степанюк, Василь Смужаниця, 
Михайло Легкий, Борис Кобзар, Антон Міненко, Борис Мірончик, 
Борис Андрієвський, Іван Жерносек, Микола Лукашевич, Людмила 
Забродська, Валентин Маслов, Людмила Онищук, Іван Осадчий, 
Надія Островерхова, Віктор Постовий, Ганна Тимошко, Микола 
Черпінський і багатьох інших, відомих не лише в Україні.

90-річна історія відділу – це історія розвитку вітчизняної управ-
лінської думки, реалізованої під час фундаментальних і прикладних 
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досліджень, втіленої в новаторські  теорії, моделі,  технології, меха-
нізми державно-громадського управління  та практику управлінської 
діяльності керівників освіти, концепцію стратегічного менеджмен-
ту,  теорію інформаційного менеджменту  та організаційної культу-
ри в освіті,  теоретичні засади функціонування авторської школи  та 
соціально активної школи.
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Калинина А. М.
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
В ИНСТИТУТЕ ПЕДАГОГИКИ НАПН УКРАИНЫ 
В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНИКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

В статье рассмотрена ретроспектива развития управленческого по-
дразделения в органиграмме Института педагогики, приведены направ-
ления исследовательской деятельности, проблематика, научные задачи 
и практические результаты, представлен кадровый состав в персоналиях 
управленческих структур. Проанализировано достижение и взнос ученых и 
научных коллективов в развитие школознавства и  теории внутришкольного 
управления в зависимости от управленческой парадигмы, целей и задач 
системы образования в Украине. 

Ключевые слова: научная задача; направления исследования; управ-
ленческая проблематика; школознавство; научные сотрудники; внутри-
школьное управление.

Kalinina G.
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SUBDIVISION IN THE 
INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE NAES OF UKRAINE 
IN THE CONTENT OF TEXTBOOK FOR MANAGER

In the article, the retrospective of the development of management 
subdivision in the organigram of the Institute of Pedagogy since its foundation is 
considered. In personalia, the staff is represented; the areas of research activities, 
considered issues, research problems and practical results are provided. 
The achievement and the contribution of scholars and research teams to the 
development of school teaching and the theory of school internal management 
based on the management paradigm and the objectives of the education system 
in the country is analyzed on the basis of the study and the analysis of archival 
materials of the Ukrainian Research Institute of Pedagogy, the papers of local 
scholars and researchers.

Key words: scientific task; directions of research; administrative range of 
problems; school management; research workers; school manager.
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УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ 
ФЕНОМЕН І ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА 
ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ОСВІТИ

Л. М. Калініна,
доктор педагогічних наук, професор,
Інститут педагогіки НАПН України
завідувач відділу економіки  та управління ЗСО,
e-mail: Gelena@i.ua;
Г. М. Калініна,
аспірантка Інституту педагогіки НАПН України, 
e-mail: anna03@i.ua

У статті “Управління як загальнонауковий феномен і змістова компонен-
та підручника для керівника освіти” наведено результати методологічного 
аналізу  та логічний виклад розвитку наукової думки в контексті сутнісно 
смислового бінарного взаємозв’язку і взаємодії феноменів управління  та 
механізм управління. Систематизовано інтерпретації феномена управління 
з позицій системного, функційного  та інформаційного наукових підходів, 
наведено найістотніші властивості  та характерні ознаки. Акцентується увага 
на генезисі виникнення управління  та механізму управління, їх сутнісно-
го взаємозв’язку, який розгортався спільно з бажанням людей працюва-
ти разом за законами, які відбивають форми існування будь-якого живого 
організму, – закон саморегуляції (гомеостазису)  та закон функціонування 
(розвитку). 

Ключові слова: управління; генезис; механізм; механізм управлін-
ня; гомеостазис; ознаки; філософія управління; вплив; взаємозв’язок; 
взаємодія. 

Постановка проблеми. Наукові підходи, концепції  та  теорії не ви-
никають на “порожньому місці”, а є результатом системних узагаль-
нень кращих управлінських практик, ретельного аналізу результатів 
вже наявних досліджень, наукового доробку вітчизняних і зарубіж-
них учених із урахуванням викликів інформаційного суспільства  та 
рівня розвитку науки в ньому. Теорії управління освітою  та соціаль-
ного механізму управління в їх синергії не є винятком із висловленого 
вище правила. Ці фактори зумовлюють розгляд феномена управління 
в контексті сутнісно смислового бінарного взаємозв’язку  та взаємо-
дії з механізмом управління  та його відображення у змісті підручника 
для керівника освіти. 
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Аналіз досліджень і публікацій. У менеджменті обґрунтовано чима-
ло парадигм і концепцій – функційна, адміністративно-командна, 
організаційно-бюрократична, адаптивна, мережевого управління, 
концепція управління за цілями  та за результатами, концепція вну-
трішньошкільного управління, Good Governance (GG), Total Quality 
Management, Project Management, Empowerment, Оrganizational 
management, Іnformative management, Strategic management  та ін.), 
дескриптивних (описових) і прескриптивних (нормативних) моде-
лей процесу управління, підходів до розгляду феномена управління, 
які узагальнено на рівні  теорій управління у різних галузях знання 
й наукових школах менеджменту. Осягнути сутнісну своєрідність 
загальнонаукового феномена управління неможливо поза бачен-
ням діалектичного характеру його єдності з механізмом управління. 
Однак не лише пізнавальний  та науковий інтерес загострює пробле-
му феноменів управління  та механізму управління в їх взаємодії. Її 
значення зумовлюється, насамперед, потребами сучасної практики 
управління освітою  та певною мірою спонукає до ретельного аналізу 
як смислової своєрідності,  так і генетичної й структурної взаємності 
управління  та механізму, розгляду генезису цих феноменів на інте-
граційних наукових засадах. 

Аналіз  та узагальнення наукових праць, у яких розкриваються 
філософські, соціолого-психологічні аспекти управлінського кон-
тинуума (від латин. continuum – безперервне, суцільне) дає змогу ви-
окремити декілька напрямів наукових досліджень у філософсько-по-
зитивістському сенсі його (існування) здійснюваності – від минулого 
до майбутнього. Перший напрям висвітлює ретроспективу розвитку 
управлінської думки з 5000 р. до н. е., коли шумери віднайшли клино-
пис і  тим самим відкрили світу можливість реєстрації фактів, аж до 
середини 80-х рр. ХХ ст. з виокремленням вкладу в розвиток менедж-
менту як цивілізаційного феномена (шумери, Хамурапі, Менціус, 
Ксенофонт, Діоклетіан, Р. Оуен, А. Файоль, Ф. У. Тейлор, О. Г. Черч, 
М. Р. Фоллєтт, Ч. Барнард, М. Вебер, Г. Саймон  та ін.) [цит. за: 19, 
с. 459–462]. Другий напрям пов’язаний з  теорією інформації в ме-
неджменті (Н. Вінер, К. Шеннон, 1949), філософською концепцією 
інформаційної цивілізації (Р. Абдєєв, 1994) і сучасними  теоретико-
практичними дослідженнями інформації як субстрату феномена 
управління у взаємозв’язку з механізмом у різних галузях наукового 
знання (В. Андрущенко, В. Афанасьєв, О. Бандурко, Вол. Бондар, 
С. Бочарова, Н. Горлач, О. Землянська, В. Маслов, В. Кремень, 
С. Пазиніч, В. Пікельна, О. Пономарьов, А. Спіркін, А. Урсул  та ін.). 
Окрім  того, аналіз наукової літератури з порушеної проблеми свід-
чить, що, незважаючи на досить вагомі результати наукових пошуків, 
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одержані результати не здобули цілісного узагальнення в контексті 
бінарної системи “управління – механізм управління”, залишилися 
поза увагою дослідників проблеми розробки, модернізації  та впро-
вадження дієвих механізмів управління через значні розбіжності  те-
оретичних поглядів учених на саму природу  та генезис розвитку ме-
ханізмів у сфері соціального управління.

Формулювання цілей статті. Метою статті є методологічний ана-
ліз  та логічний виклад розвитку наукової думки в контексті сутнісно 
смислового взаємозв’язку  та взаємодії компонентів бінарної системи 
“управління – механізм управління”. 

Виклад основного матеріалу. Усвідомлюючи цивілізаційну важ-
ливість феномена управління і розглядаючи механізм управління 
як атрибут, який іманентно йому притаманний, за раціонального 
підходу, які співвідносяться як ціле і складова одиниця цілого  та 
як відкрите і приховане, зазначимо, що сутнісний смисл бінарної 
системи “управління – механізм управління” слугуватиме мето-
дологічною одиницею аналізу розвитку наукового знання в кон-
тексті взаємозв’язку  та взаємодії цих управлінських феноменів. 
Характерно, що саме на обставину співвідношення відкритого і при-
хованого смислового сенсу управління соціальними системами, який 
“<...> являє своєрідний і навіть дещо  таємничий феномен, глибинна 
сутність якого немов прихована від дослідників як за його призна-
ченням і зовнішніми проявами,  так і за механізмами практичного здій-
снення” (курсив наш. – Л.К.) [22, с. 87], звернули увагу вітчизняні 
фахівці з філософії освіти В. Кремень, С. Пазиніч, О. Пономарьов. 
Варто погодитися з  твердженням провідних учених у галузі філосо-
фії управління освітою, що “<...>  таке становище істотною мірою 
зумовлене  тим, що існує гостра потреба у філософському осмисленні 
змісту самого поняття управління  та сутності відповідного соціаль-
ного феномена, що виникла порівняно недавно і виступає своєрід-
ним відображенням кризи управління. Вона пов’язана з неможливістю 
використання  традиційних світоглядних, методологічних  та мето-
дичних прийомів до розуміння сутності  та змісту феномена управлін-
ня  та його практичної реалізації” (курсив наш. – Л.К.) [22, с. 24]. 
Розв’язання цієї проблеми ускладнюється  також характером управ-
лінської діяльності “як метадіяльності”  та величезним розмаїттям 
сфер і видів людської діяльності, забезпечення якісних результатів і 
змін якої потребує управління,  та відсутністю у філософській науці 
“<...> надійно розробленої моделі управління, сформованої на рівні 
її найбільш суттєвих ознак <...>” [15]. 

За логікою викладу необхідно привідкрити не лише  таємничість 
своєрідного філософсько-соціального феномена управління, але й 
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розкрити приховану від дослідників і,  тим паче, від практиків його 
глибинну смислову сутність, проаналізувавши для цього структуру, 
концепти, зв’язок і роль механізмів управління у процесі його ево-
люції. Розкриття смислової сутності управління, до якого належить 
і управління ЗНЗ як видове [11, с. 26–33; 13, с. 10–19], у нерозривній 
єдності  та взаємозв’язку змістового і структурного аспектів систем-
ного аналізу дає змогу констатувати, що у філософії, починаючи з 
другої половини минулого століття, предметом розгляду в більшості 
розвідок стає виявлення особливостей цього явища через “<...> при-
чинно-наслідкові зв’язки і залежності <...>”, “<...> впорядкування 
системи” [18, с. 13–16], “<...> всю суму інформаційних взаємодій у 
системі <...>” (А. Спіркін [17, с. 435], “<...> здатність біологічних і 
соціальних систем накопичувати, перетворювати  та передавати ін-
формацію <...>” [9, с. 35–44; 10; 12; 18, с. 13–16].

Загальнонауковий і філософський феномен управління з пози-
цій системного  та функційного підходів  трактували як “<...> еле-
ментарну функцію організованих систем різної природи (біологічних, 
соціальних,  технічних), яка забезпечує збереження їхньої визначе-
ної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію програми, 
мети діяльності” (В. Афанасьєв, А. Урсул [3, с. 33]); “специфіч-
ну функцію і особливий вид діяльності організованих систем різної 
природи (біологічних, соціальних,  технічних) у контексті біоґенезу” 
(В. Андрущенко, В. Афанасьєв, Н. Горлач, А. Урсул, А. Спіркін  та 
ін. [17, с. 435], “<...> функцію організованих систем різної природи 
(біологічних,  технічних, соціальних), завдяки якій зберігається їхня 
структурна визначеність, підтримується режим діяльності, реалізу-
ється програма досягнення свідомо поставленої мети (О. Бандурко, 
С. Бочарова, О. Землянська [4, с. 5]); “<...> функцію, притаманну 
організованим системам (біологічним,  технічним, соціальним, вій-
ськовим  тощо)” (О. Урбанович [20, с. 7]); “<...> функцію будь-якої 
організованої системи, спрямованої на збереження її якісної визна-
ченості, на підтримку динамічної рівноваги із середовищем  та на її 
розвиток <...>” (А. Спіркін [17, с. 435]), але в них зовсім не приді-
ляється увага розкриттю ролі  та значення  такого важливого склад-
ника управління, як механізм, без якого втрачаються ефективність 
не лише процесу управління, а й інноваційний розвиток систем, у 
яких він задіяний. 

При деталізації аналізу сутності феномена управління, зроблених 
відомими фахівцями в галузі філософії  та соціології (В. Афанасьєв, 
О. Бандурко, С. Бочарова, О. Землянська, О. Урбанович) [3; 4; 5; 6; 
16; 20; 21]), вбачається суперечливість щодо спроможності біологіч-
них систем і, власне, штучно створених людиною  технічних систем, 
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свідомої постановки певної мети діяльності  та спрямування дій на 
її досягнення, на реалізацію програми навіть, власне, ними не роз-
робленими,  та спроби поширення сфери застосування управління 
на будь-які види систем. 

Технічні системи, створені людиною, зокрема і на засадах  теорії 
механізмів і машин, є результатом евристичної,  творчої  та раціо-
нальної діяльності людини, призначені для виконання певних функ-
цій  та для механізації й автоматизації людської праці, завчасно-таки 
спроектованих людиною, і саме  тому можна говорити про управлін-
ня в  технічних і соціотехнічних системах  та системах штучної при-
роди “людина – машина”, оскільки процеси управління привнесені 
у них самою людиною.

Досягнення біологічних наук, а  також дослідження у процесі 
створення складних  технічних систем на межі 40–50-х рр. мину-
лого сторіччя дали змогу розширити очевидну сферу дії управління 
(за класифікацією А. Берга) – “управління системами машин,  тех-
нологічними процесами і взагалі процесами, що мають місце при 
цілеспрямованій дії людини на природу (1), управління діяльністю 
людських колективів, які вирішують  ті чи інші завдання (2), управлін-
ня процесами, що протікають у живих організмах (3)” (курсив наш. – 
Л. К.) – і максимально підійти до більш глибокого розуміння сутності 
феномена управління в різних галузях наукового знання. 

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст.,  точніше у 1949 р., Н. Вінер (N. Wiener) 
запропонував першу універсальну системну модель управління у ви-
гляді “кібернетичного контуру” з урахуванням зворотного зв’язку  та 
характеристикою його ролі в процесі управління об’єктами, що 
містила блок управління; блок, яким керують; прямий управлін-
ський зв’язок і зворотний зв’язок. На початку ХХІ ст. російськими 
вченими О. Дятловим, М. Плотніковим  та І. Мутовіним у підруч-
нику із загального менеджменту вирізняється значно ширше коло 
об’єктів управління порівняно з класичною кібернетичною класи-
фікацією. До об’єктів управління належать: “<...> а) люди  та групи 
людей; б) предмети і механізми; в) інформація; г) гроші; д) комуні-
кації; е) напівавтономні системи” [8, с. 8], наприклад комп’ютери. 
Наведена авторська класифікація об’єктів, якими можна керувати, 
на наш погляд, є дещо дискусійною. Зокрема, це стосується пред-
метів, грошей і механізмів, які скоріше використовуються, застосо-
вуються, реалізуються або впроваджуються в процесі управління як 
засоби для досягнення суб’єктами управління певних поставлених 
цілей. Окрім  того, зауважимо, що в процесі наукової  та практичної 
діяльності механізми створюють, розробляють, обґрунтовують, мо-
делюють, а в процесі практичної діяльності  та управлінні – запус-
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кають, реалізують, використовують, впроваджують або застосовують 
для досягнення мети  та отримання певного позитивного ефекту в 
різних видах діяльності. Наявні науково обґрунтовані класифікації 
об’єктів управління в  технічних системах (класифікація А. Берга), 
соціальних (класифікація В. Афанасьєва), у системах різної при-
роди (модернізована класифікація О. Дятлова, М. Плотнікова  та 
І. Мутовіна) потребують не  тільки ретельного аналізу, а й пере-
осмислення  та перегляду, детальнішого уточнення, доповнення  та 
розширення залежно від предмета розгляду  та галузі наукового зна-
ння. Аналіз сучасної практики управління підтверджує суттєве роз-
ширення сфери управління  та зумовлює необхідність уточнення  та 
конкретизації як об’єктів,  так і суб’єктів управління, з урахуванням 
їхньої специфіки  та багатьох чинників, які впливають на їх розви-
ток у взаємозв’язку з механізмами управління. Наприклад, на рис. 1 
представлено об’єкти управління в сучасній школі, які можуть бути 
ще детальніше конкретизовані залежно від поставлених завдань. 

Для сфери освіти потрібно розробити  та обґрунтувати нову кла-
сифікацію об’єктів управління на інтеграційних і концептуальних 
засадах з урахуванням сучасного етапу розвитку інформаційного сус-
пільства. До об’єктів управління в сфері ЗСО варто зарахувати зна-
ння, складно організовані системи різної природи  та організації будь-
якого  типу; культуру як загальнонауковий соціокультурний феномен 
і її різновиди, наприклад організаційна культура керівника закладу 
освіти, суб’єктів управління  та НВП з їх персоніфікованою конкре-
тизацією, організаційна культура закладу, освітньої установи; орга-
нізаційний, інноваційний  та  технологічний види розвитку, розвиток 
метакомпетентностей суб’єктів управління, розвиток соціальної  та 
громадянської  та інших видів компетентностей суб’єктів управлін-
ня; розвиток емоційного, розумового  та соціального інтелекту, люд-
ський персонал і відповідно людський і соціальний капітал у ЗСО; ін-
формаційні, фінансові, людські,  технічні ресурси  та інфраструктуру; 
бази даних і сховища даних, інформаційні потоки  тощо. До об’єктів 
управління у ЗНЗ необхідно зарахувати і навчально-виховний про-
цес (НВП), освітній процес, розвивальний процес суб’єктів НВП, 
навчально-дослідницька діяльність суб’єктів управління або НВП, 
організаційна діяльна суб’єктів управління, процес планування уро-
ку, процес організації уроку, процес планування діяльності суб’єктів 
ЗНЗ, процес педагогічної діяльності вчителя, процес навчально-піз-
навальної діяльності учня, процес розвитку  творчої діяльності учня, 
процес розвитку емоційного, соціального або розумового інтелек-
ту  та багато інших процесів, явищ і систем у ЗНЗ. Водночас значне 
розширення об’єктів управління  та екстраполяція доробку учених 
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біологічних наук на соціальну сферу зумовили виникнення певної 
плутанини  та неоднозначного розуміння сутності управління сто-
совно “<...> визнання чи невизнання самої наявності управління у 
системах органічної  та неорганічної природи <...>” [22, с. 115] і до 
розгляду управління у неживій природі, яке лише інколи зводилося 
до розгляду надзвичайно обмеженого її класу –  технічних систем. 

Як зауважує академік Міжнародної академії інформатизації 
Р. Абдєєв, “<...> наші філософи ніби не помічають  того, що вся жива 
сутність (природа)  та соціальна сфера зіткані із безкінечної кількості 
контурів управління (та самоуправління) різних рівнів” [1, с. 16–17]. 
Філософ А. Крушанов зазначає, що у філософській науці відсутня 
“<...> надійно розроблена узагальнена модель управління, сфор-
мована на рівні її найбільш суттєвих ознак” [15, с. 244], а зворотні 
зв’язки, за його  твердженням, “<...> не є самою суттєвою власти-
вістю управління <...>”. Деякі автори припускаються думки, як за-
уважує Р. Абдєєв, про  те, що “<...> управління і зв’язок спостерігаємо 
(курсив наш. – P.A. [1, с. 17]) на різних рівнях руху”, “<...> в  тому 
числі і на рівні суспільних відносин” [16, с. 91]. Більше  того, не лише 
філософський словник (1991 р.)  трактує управління без залучення 
понять зворотного зв’язку, адаптації  та самоорганізації, аналогічна 
ситуація стосується й сучасних філософських словників і енцикло-
педичних видань. Таке пояснення філософами феномена управління, 
на наш погляд, лежить не у методологічно окресленій площині філо-
софії управління, а у звичній, ідеологічно конфронтаційній площині 
адміністративно-командного забюрократизованого управління кла-
сичної  та адміністративної наукової шкіл менеджменту, які сфор-
мувалися ще у першій чверті ХХ ст., розвивалися впродовж цього 
століття  та є притаманними для управлінських реалій сьогодення. 

За адміністративно-командного управління класичної  та ад-
міністративної наукової шкіл менеджменту “<...> спостерігалося 
лише два  типи управління – стихійне або свідоме (планове)” [цит 
за: 1, c. 19], які, до речі, й наразі процвітають як ніколи,  та відповідні 
їм  типи організаційних структур, які проектувалися відповідно до 
двох протилежних принципів класичного управління М. Вебера  та 
Ф. Тейлора, наслідки яких нам відомі з практики управління у різ-
них сферах, і які й нині проходять адаптацію у сучасній освітянській 
практиці. 

Універсальний підхід до розв’язання управлінських проблем 
керування пов’язаний з бюрократичною моделлю організації ні-
мецького соціолога М. Вебера – автора класичної  теорії організації, 
який  трактував бюрократичну форму організації як логічну, раціо-
нальну й ефективну, що ґрунтується на легітимній  та формальній 
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системі влади. Згідно з його  теорією, бюрократія повинна зосередити 
увагу на узгодженій системі правил і їх дотриманні, чіткому поділу 
праці, ієрархії посад і служб, компетентності  та кваліфікації з метою 
забезпечення ефективності, прибутку  та конкурентних переваг. 

Класична  теорія менеджменту дала змогу закласти основу для 
розробок наукового, функційного, універсального підходів до ефек-
тивної діяльності організації  та її бюрократичної моделі, як однієї 
з найраціональніших. Представники класичної  теорії А. Файоль, 
Ф. Тейлор, М. Вебер, на відміну від сучасних дослідників, застосову-
вали спрощений підхід до менеджменту через відсутність розуміння 
і неврахування людського чинника  та його ролі, ігнорування соці-
альних процесів усередині організації; розглядали організацію і ро-
боту з механістичного погляду,  тобто схематизували організацію як 
машину, а працівників – як деталі. Класичний підхід притримувався 
ідеї універсальності щодо існування одного найкращого рішення для 
всіх організацій, однієї єдиної найкращої моделі бюрократичної ор-
ганізації без механізмів, що, на нашу думку, не є привабливою для 
практичного використання сучасними керівниками  та спричинить 
занепад організації. 

Стихійне управління розглядали упродовж не одного десятку 
років суспільствознавці у контексті зловтішної стихії зарубіжного 
ринку. Якщо усвідомлено розглядати значення слів,  то поняття “сти-
хійно” означає непередбачувано, що відбувається без участі людини, 
її свідомості  та інтелекту. Хоча  така інтерпретація є дещо спроще-
ною, однак, за радянської доби у сфері освіти, практично відобра-
жає особливості управління школою як закритою системою. Якщо 
в бюрократичній адміністративно-командній системі управління за 
радянських часів характер управління був свідомим і плановим,  то 
хаос і неефективність функціонування всіх сфер суспільства не мож-
на пояснити саме свідомим управлінням. Проте за  таких обставин 
неефективність управління можна пояснити не лише дзеркальним 
відбитком і добором недосконалих бюрократично-централізованих 
форм, методів, засобів управління індустріальної епохи, а скоріше 
небажанням суб’єктів управління сприймати нові виклики інформа-
ційної доби, нові знання в управлінській сфері, свідомим спротивом 
і протистоянням до викликів і незворотних змін (як у окремих сфе-
рах,  так і в суспільстві загалом). 

Якби управління проводилося хоча б на рівні здорового глузду, не 
говорячи вже про наукове управління з екстраполяцією кращих зраз-
ків зарубіжного досвіду демократично розвинених країн за ринкових 
умов їх функціонування,  то, можливо,  тоді й не потрібно було б кар-
динально змінювати адміністративно-командну бюрократичну форму 
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управління, окрім ціннісних засад, і використовувати бюрократію у 
найкращому розумінні її фундатора М. Вебера  та його прихильників. 
Можливо, і пізнання феномена управління не перебувало б у нас упро-
довж ХХ ст. на  такому рівні, і на практиці були б зовсім інші результа-
ти управління  та якість освіти, поміркованішою була б модернізація 
управління на прогресивних законодавчо-нормотворчих інноваційних 
засадах. Наведені вище міркування лише підтверджують актуальність 
проблеми розгляду, що має пріоритетне значення для розуміння не-
зворотності кардинального реформування сфери освіти  та модернізації 
системи управління нею, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодення, 
а  також детермінують необхідність проведення нових досліджень з цієї 
проблеми  та втілення їх результатів у освітянську практику.

Подібний підхід без розкриття ролі  та значення механізму як 
складника управління простежується і у філософській  та економіч-
ній літературі 80–90-х рр. ХХ ст., для якого характерним було широ-
ке розповсюдження неадекватних визначень управління – лише як 
вплив на об’єкт, без розкриття механізму здійснення цього впливу 
(ким, як і завдяки яким діям і конструктам відбувається цей вплив 
на об’єкти управління). 

Так, С. Дзарасов у книзі “Кожному – про управління” (виданої 
незначним  тиражем 300 тис. екз. для колишнього Радянського Союзу) 
стверджує: “<...> існує своєрідна єдність у визначенні щодо управлін-
ня, яке у більшості виявляється як спосіб певного впливу на керований 
об’єкт. Хіба може хто суперечити проти  такої  тези?” [7]. Таке автор-
ське бачення управління доктор наук доводить до масового читача єди-
ною в його книзі ілюстрацією (рис. 2). Проте, розкриваючи сутність 
поняття “управління економічною системою”, дослідник не пояснює 
специфіку цього поняття і не пояснює, чи всякий вплив на економічну 
систему є управлінням. Ідентичне наведеному вище  тлумаченню де-
фініції дає і філософ А. Крушанов, розглядаючи управління “<...> як 
специфічний вплив одного об’єкта на інший <...>” [15, с. 247]. 

Рис. 2. Концепція управління за С. Дзарасовим
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В. Кноррінг  трактує управління “як безперервний і цілеспря-
мований процес впливу на керований об’єкт, а систему управлін-
ня – як механізм забезпечення цього впливу” [14, с. 87]. В економіці 
до цього часу більшість учених управління економічною системою 
визначають переважно специфічний вплив із застосуванням  термі-
нів  теорії механізмів і машин – інструментів і важелів, значення яких 
і дотепер є неоднозначно визначеним і нерозкритим для функціону-
вання об’єктів у економіці із врахуванням специфіки економічних 
процесів, які пізніше вважалися складниками механізму управління. 
Якщо пояснення суті управління шляхом впливу окреслює загальні 
підходи,  то співвідношення дефідентів феномена управління, зо-
крема “процесу як складника механізму”, є дискусійним і потребує 
детального розгляду наявних нині  точок зору дослідників у різних 
галузях науки  та проведення  термінологічного аналізу для виявлен-
ня концептів понять. 

У науці є ще дещо інші погляди на сутність феномена управління. 
Так, О. Урбанович вважає, що між об’єктом і суб’єктом управління 
існує не лише “<...> взаємовплив <...> як неперервний процес впливу 
для досягнення найкращих результатів <...>, а й діалектична взаємо-
дія (курсив наш. – Л.К.) [20, с. 7–8]. У філософській науці, зокрема 
у філософії управління, дослідники акцентують увагу  та визнають 
недостатньо дослідженим  такий важливий соціальний конструкт, як 
механізм управління, генезис і зв’язок якого з управлінням є невід-
стеженим. Результати аналізу праць  таких філософів, як P. Абдєєва, 
Т. Абрамової, В. Альохіна, Л. Альохіної, В. Берега, Д. Дубровського, 
В. Кременя, С. Пазиніча, С. Поважного, О. Пономарьова  та ін., за-
свідчують, що концептуальне бачення вчених-філософів на суть і 
природу цього феномена є суперечливим. На думку Д. Дубровського, 
“<...> в природі не існує подібного самостійного явища як механізм 
управління” (Д. Дубровський, 1979) [цит. за: 1, c. 17]), Н. Абрамова 
вважає, що механізм “<...> не може мати самостійного філософсько-
го статусу <...>” (Н. Абрамова, 1981 [2, с. 329], вітчизняні вчені-філо-
софи В. Кремень, С. Пазиніч, О. Пономарьов звертають увагу на  те, 
що “<...> механізми саморегулювання процесів життєдіяльності у 
живих організмах <...> не мають нічого спільного з управлінням” 
(В. Кремень, С. Пазиніч, О. Пономарьов, 2008 [22, c. 119]). Р. Абдєєв 
переконливо доводить, що “<...> механізм управління формувався і 
є відображенням і, одночасно, результатом еволюції живої приро-
ди” [1, с. 46]. 

Досить поширеним є погляд філософів і фахівців з філософії 
управління на управління як “<...> реакцію будь-якої системи на 
впливи зовнішнього середовища <...> і доведеним  той факт, що 
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органічні системи, підкорюючись біологічно обумовленим законо-
мірностям, у процесі свого функціонування і розвитку формують і 
використовують особливі механізми рефлекторно-адаптаційного 
характеру або інстинктивного характеру, за допомогою яких забез-
печується їхня висока здатність пристосування до умов динамічно 
мінливого зовнішнього середовища” [22, c. 116]. Правильність цьо-
го розширеного  трактування сутності  та змісту управління автори 
підтверджують  та ілюструють на прикладі механізму гомеостазису, 
“<...> притаманної живому організму відносної динамічної сталості 
його складу, структури і властивостей свого внутрішнього середови-
ща  та стабільності основних фізіологічних функцій і параметрів у 
мінливих умовах зовнішнього середовища” [22, c. 116]. 

Автори переконливо доводять про наявність взаємозв’язку 
управління з механізмом гомеостазису для найвищої форми регу-
лювання життєвих процесів у людини  та високоорганізованих  тва-
рин,  тобто для управління органічними системами,  та не розгля-
дають і не роблять гіпотетичних припущень щодо наявності зв’язку 
між управлінням матеріальними системами соціальної природи  та 
механізмами у процесі еволюції живої природи за виявленими ви-
димими характерними ознаками відомого механізму гомеостазису, 
що лише підтверджує складність  та латентність його взаємозв’язку і 
начебто прихованість від дослідників. 

Безперечно, розкриття сутності феномена механізму управління 
наразі суттєво ускладнюється поступовою його еволюцією від гомеос-
тазису біологічних систем до механізму управління в соціальних і соціо-
технічних системах під впливом дії факторів соціального середови-
ща, науково-технічного  та  технологічного розвитку інформаційного 
суспільства. 

Зазначеними обставинами можна пояснити, що у філософській 
літературі  та підручниках з філософії ще й досі на спомин не має ста-
тей, в яких розкрито сутність поняття механізму управління  та його 
смисловий взаємозв’язок з іншими його концептами. Проте деколи 
розглядаються механізми, пов’язані з інтелектуальною діяльністю 
людини, у системі координат “активність – енергія”, відомі механіз-
ми саморегулювання процесів життєдіяльності у живих організмах, 
адаптаційні  та компенсуючі механізми, механізми самоорганізації у 
біологічних системах  тощо.

Не претендуючи на надання філософського статусу механізму 
управління, відзначаємо, що це поняття широко застосовується вче-
ними у науковому обігу значної кількості наук нарівні з філософськи-
ми категоріями “матерія”, “рух”, “час”, “інформація”, “управління” і 
є загальнонауковим. Незважаючи на  те, що феномен механізму управ-
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ління, ще й досі належно не відображено  та недостатньою мірою ін-
терпретовано в нових світоглядних позиціях у сучасних словниках, 
енциклопедіях, підручниках, монографіях. На наше переконання, 
механізм управління потребує не  тільки усвідомлення на рівні його 
категоріальної назви, а й наукового осмислення на рівні його найбільш 
характерних ознак і зв’язків  та через розкриття сутності цього склад-
ного загальнонаукового феномена в сфері управління ЗСО. 

На підтвердження зазначимо, що феномен “механізму управ-
ління освітою”, як і решту  термінів, у яких базовим є поняття “ме-
ханізм”, у “Енциклопедії освіти” 2008 р. не відображено у контексті 
категоріально-понятійного поля сучасної освіти  та  теорії управління 
освітою. У підручнику нового покоління з філософії управління за-
значається, що “<...> переважна більшість філософів, в  тому числі і 
фахівців із філософії управління,  також відзначають універсальний 
характер феномена управління: <...> управління виступає загальною 
функцією різноманітних матеріальних систем не  тільки соціальної, а 
й органічної  та неорганічної природи. Таким чином, на їхню думку, 
функції управління притаманні як флорі,  так і світу неживої приро-
ди” [22, с. 116] і розкривають сутність цього феномена з урахуванням 
зворотних зв’язків і зв’язків із зовнішнім середовищем. 

Розглядаючи сутність феномена управління через реакції будь-
якої системи на впливи зовнішнього середовища, автори наголошу-
ють, що лише “<...> органічні системи <...> формують і використову-
ють особливі механізми рефлекторно-адаптивного  та інстинктивного 
характеру (курсив наш. – Л.К.)” [22, с. 116], і доводять це положен-
ня на прикладі гомеостазису, характерного для живих організмів, на 
відміну від фахівців з філософії управління В. Альохіна, В. Бургета, 
С. Поважного  та Л. Альохіної, які вважають, що “управління  та-
кож притаманне <...> рослинному і  тваринному світу, <...> виро-
бляючи досконалі рефлекторно-адаптаційні  та інстинктивні ме-
ханізми <...>” [21, с. 13]. Авторами підкреслено  також значущість 
механізмів для практичного здійснення управління, але водночас 
не розкрито сутності феномена механізму управління у соціальних 
системах під час вивчення цього соціально-філософського явища. 

Розкриваючи наявні нині підходи до розуміння сутності управ-
ління [22, с. 79, с. 87, с. 106–115], вчені досконало застосовують кри-
тичний  термінологічний аналіз дефідентів цього соціального і філо-
софського явища із застосуванням  таких різновидів механізмів, як 
“механізм мотивації праці <...>” [12, с. 79], “<...> механізми практич-
ного здійснення” [22, с. 87], “<...> рефлекторно-адаптивні  та інстинк-
тивні механізми <...>” [22, с. 109], “<...> механізми <...> штучні, ство-
рені людиною (машини, механізми <...>)” [22, с. 114], “гомеостазис і 
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механізм гомеостазису <...>” [22, с. 115–116], “<...> пристосувальним 
(адаптаційним) механізмам <...>” [22, с. 116–117], “<...> компенсую-
чий механізм <...>, механізм потреби у накопичуванні <...> механізмів 
саморегулювання процесів життєдіяльності <...> механізмів цілепо-
кладання <...>, механізмів самоорганізації у біологічній системі” [22, 
с. 119], “<...> механізм суспільної організації <...>” [22, с. 136], без 
інтерпретації їх сутності  та без соціально-філософського аналізу сут-
ності механізму управління в соціальних системах. 

Прагнення глибше усвідомити природу, сутність і призначення 
механізмів управління спонукає звернутися й до інших філософських 
поглядів інших учених, які досліджували феномен управління і роз-
глядали його у взаємозв’язку з  такою важливою категорією, як ме-
ханізм управління.

Дослідження еволюції філософської думки щодо окресленої про-
блематики доводить, що саме з другої половині 80-х рр. ХХ ст. кібер-
нетик Р. Абдєєв у  тезах докладів стисло висвітлив проблему генезису 
механізму управління  та його системо організуючу роль  та обґрун-
тував його філософський статус. Майже через десять років по  тому 
ним розроблено  та обґрунтовано філософську концепцію про дво-
контурну структуру механізму управління, що базується на аналізі  та 
узагальненні праць багатьох учених-природознавців, яка репрезен-
тована ним у філософії інформаційної цивілізації [1]. Наприкінці 
90-х рр. ХХ ст. вітчизняний філософ Б. Гаєвський розглядав фено-
мен управління за допомогою  такого явища, як механізм з позицій 
системного підходу, що заслуговує на увагу, оскільки нами виявлено 
лише декілька монографій і підручників, у яких репрезентовано цей 
феномен як об’єкт пізнання. Зокрема, філософ Б. Гаєвський, роз-
криваючи основи науки управління, пише: “Процес управління – це 
впорядкування системи. Воно здійснюється у системах, у яких існує 
мережа причинно-наслідкових залежностей, здатних у межах даної 
основної якості переходити з одного стану в інший”. Автор наголо-
шує, що “<...>  таке управління (біологічне і соціальне) здійснюється 
за допомогою механізмів, які забезпечують самоуправління” [цит. 
за: 7, с. 6],  тобто механізмами самоуправління, але хибує, на нашу 
думку,  термінологічними неточностями. 

Такий підхід до визначення сутності управління  та його змісту 
імпонує нам, насамперед, наявністю механізму  та його розгляду у 
взаємозв’язку з процесом управління. Однак вважаємо його дещо 
методологічно неточним у контексті розгляду механізму лише сто-
совно самоуправління, з одного боку, а з другого – під час розгляду 
управління у живій природі, до яких віднесено біологічні системи  та 
управління у людському суспільстві – соціальні системи. 
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За  такого підходу до визначення управління  та його сутності вче-
ний, насамперед, доречно виділяє складові навколишнього світу за 
різними формами руху матерії – живу природу  та людське суспільство, 
але, на наш погляд, потребують уточнення некоректно застосовані 
поняття “біологічне управління” натомість категорії “управління біо-
логічними системами”  та поняття “механізм” замість “гомеостаз”. 
Викликає сумнів наявність самоуправління у біологічних системах, 
наприклад у рослинному чи у  тваринному світі, натомість – процес 
самоорганізації, що притаманний системам будь-якої природи. 

Доречнішим, на нашу думку, був би розгляд управління біологіч-
ними системами за допомогою гомеостазу як спеціального механізму, 
притаманного живому організму, відносно динамічної сталості його 
структури  та стабільності основних фізіологічних функцій в мінли-
вих умовах зовнішнього середовища, а не за допомогою атрибута со-
ціальних систем демократичного спрямування – самоврядування.

Висновки. Сутність феномена управління як одного з найдавні-
ших практичних винаходів людства розглядається вченими в межах 
лінійного підходу у контексті зростання вектора часу  та цивілізацій-
ного підходу в ракурсі аналізу розвитку цього явища з цивілізаційним 
поступом, урахуванням динаміки розвитку суспільства і науки, з кон-
кретним удосконаленням видів, форм і засобів людської діяльності, з 
ускладненням і застосуванням цього явища в різних сферах. За  таких 
підходів уможливлювався розгляд розвитку феномена управління 
через сходження від конкретного до загального універсального на-
укового явища в різних галузях наукового знання  та у взаємозв’язку 
з дефідентами, іманентно йому притаманними. 

Теоретичний аналіз праць з порушеної проблематики свідчить, 
що дослідження феномена управління  та його концептів ускладню-
ється наявністю у ньому не лише ззовні доступних для безпосеред-
нього пізнання (а отже, і спостереження  та вивчення) характеристик, 
а й прихованих атрибутів, які іманентно йому притаманні.

Фахівці мають різні  точки зору щодо змістового контексту  та 
найістотніших ознак не  тільки феномена управління, які залежно від 
галузі науки дістали десятки означень до його витлумачення, а й не 
менш невизначеною є їх позиція щодо визначення природи “меха-
нізм управління”, інтерпретації його сутності, специфіки  та параме-
тричних характеристик. До першої половини 90-х рр. ХХ ст. сутність 
феномена управління визначалася філософами, як методологами 
управління освітою, більшою мірою як вплив і функція систем без 
залучення  таких понять, як самоорганізація, інформація, зворотний 
зв’язок, які за сутністю, власне, і характеризували наявність  такого 
системного елементу, як механізм управління. 
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Управління  та механізм управління практично виникли з по-
явою людини, незалежно від  того, чи усвідомлювали  та знали пер-
вісні люди про їх існування, їхній взаємозв’язок розгортався спільно 
з бажанням людей працювати разом за законами, які відображають 
форми існування будь-якого живого організму, – закон саморегуляції 
(гомеостазису)  та закон функціонування (розвитку).  Питання про 
взаємозв’язок управління  та механізму управління концептуально 
обґрунтовано у філософії інформаційної цивілізації у другій половині 
90-х рр. ХХ ст. Р. Абдєєвим. Осмислення  та необхідність обґрунтуван-
ня  теорії соціальних механізмів відбулося наприкінці ХХ століття. 

Механізм управління, як загальнонауковий феномен і управлін-
ська категорія, реально усвідомлений науковою спільнотою напри-
кінці ХХ ст. і початку ХХІ ст., потреба в обґрунтуванні їх виникла з 
організаційним  та інформаційно-технологічним векторами розвитку 
соціальної сфери  та модернізації управління соціальною сферою. Для 
сфери освіти проблему побудови, модернізації  та запровадження ме-
ханізмів управління було окреслено з перманентним реформуванням 
освіти з часів незалежності  та з  того часу набула значущості, особливо 
для освітянської практики. Технологічна роль механізмів управління 
полягає у забезпеченні пріоритетності соціального  та громадського 
виміру, а не адміністративного  та авторитарного-бюрократичного 
вектора здійснення процесу управління освітою за принципом “звер-
ху – донизу”, що суперечить інтересам розвитку громадянського, від-
критого і демократичного суспільства  та може привести до віднов-
лення адміністративно-командної форми управління. Управління у 
взаємодії з механізмом управління через поєднання прямих і зворот-
них інформаційно-комунікаційних зв’язків надає реформуванню осві-
ти  та процесу модернізації управління соціального змісту  та систем-
но-процесуального характеру і забезпечує  тяжіння до громадського 
складника через демократизацію “е-управління”.
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Калинина Л. Н., Калинина А. М. 
УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЩЕНАУЧНЫЙ ФЕНОМЕН 
И СМЫСЛОВАЯ КОМПОНЕНТА УЧЕБНИКА 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье приведены результаты методологического анализа и логичес-
кое изложение развития научной мысли в контексте сущностно смысловой 
бинарной взаимосвязи и взаимодействия феноменов управления и меха-
низм управления. Систематизированы интерпретации феномена управле-
ния с позиций системного, функционального и информационного научных 
подходов, приведены существенные свойства и характерные признаки. 
Акцентируется внимание на генезисе возникновения управления и меха-
низма управления, их сущностной взаимосвязи, которая разворачивалась 
совместно с желанием людей работать вместе за законами, которые ото-
бражают формы существования любого живого организма, – закон само-
регуляции (гомеостазис) и закон функционирования (развития).

Ключевые слова: управление; генезис; механизм; механизм управле-
ния; гомеостазис; признаки; философия управления; влияние; взаимосвязь; 
взаимодействие.

Kalinina L., Kalinina G. 
MANAGEMENT AS A COMMON SCIENTIFIC PHENOMENON
AND CONTENT COMPONENT OF A TEXTBOOK 
FOR A HEADMASTER

In the article “Management as a Common Scientific Phenomenon and Content 
Component of a Textbook for a Headmaster”, the results of the methodological 
analysis and the logical presentation of the scientific thought development in 
the context of essentially semantic binary relationship as well as the interaction 
of the phenomena of governance and management mechanism are provided. 
The interpretation of the phenomenon from the point of system management, 
functional and informative scientific approaches are systemized; the most 
significant peculiarities and characteristic features are demonstrated. Based on 
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the theoretical heritage of philosophical, social, humanitarian and managerial 
awareness management mechanism is featured as an inherent concept of the 
phenomenon of governance and the basic category of management science and 
theory of social management mechanism. Attention is focused on the genesis 
of the appearance of governance and management mechanism, their essential 
relationship that was being developed together with the desire of people to work 
together on the laws that reflect the forms of existence of any living organism, the 
law of self-regulation (homeostasis) and the law function (development). The type 
of management and the role of management tools in the permanent reform of the 
education system as well as the modernization of management in the context of 
the current stage of development of the information society are specified.

Key words: management; genesis, tool; management mechanism; 
homeostasis; features; philosophy of management; influence; relationship; 
interaction.
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗМІСТІ 
ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Я. П. Кодлюк,
доктор педагогічних наук, професор,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

У статті обґрунтовано  технологію репрезентації у підручниках для по-
чаткової школи уміння вчитися – ключової компетентності початкової загаль-
ної освіти, що передбачає  такі аспекти: пред’явлення знань про культуру ро-
зумової праці, про змістову основу загальнонавчальних умінь і навичок, про 
вміння вчитися як інформаційну цінність (у формі предметно орієнтованих, 
інструментально орієнтованих  та ціннісно орієнтованих  текстів) – змістовий 
компонент уміння вчитися; наявність засобів (навчальних завдань і вправ) 
для формування вмінь організувати робоче місце, планувати навчальні дії, 
працювати з підручником, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здій-
снювати само- і взаємоконтроль – процесуальний компонент уміння вчити-
ся; використання ціннісно орієнтованих  текстів, націлених на усвідомлення 
учнями значущості знань, формування стійкого інтересу до навчання – мо-
тиваційний компонент.

Ключові слова: підручник для початкової школи; ключові компетент-
ності початкової загальної освіти; структура підручника; уміння вчитися. 
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Постановка проблеми. Особистісно орієнтована парадигма осві-
ти націлює на посилення результативного складника навчального 
процесу, що відображено у спеціальних новоутвореннях особистос-
ті – предметних, міжпредметних  та ключових компетентностях. З 
метою забезпечення системності у формуванні в молодших школярів 
навчальних компетентностей важливо розкрити підходи до реалізації 
зазначеної мети на всіх рівнях початкової освіти, зокрема на етапі 
проектування її змісту, що охоплює рівень загального  теоретичного 
уявлення (Державний стандарт початкової загальної освіти, навчаль-
ний план), навчального предмета (навчальна програма), навчального 
матеріалу (шкільний підручник). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що проблема 
реалізації у підручниках компетентнісного підходу є порівняно но-
вою у вітчизняній науці, хоча напрацювання вчених у зазначеному 
аспекті слугують надійним підґрунтям розгортання наукового пошу-
ку. Зокрема,  теорію шкільного підручника відображено у досліджен-
нях вітчизняних і зарубіжних науковців (В. Бейлінсон, В. Беспалько, 
Д. Зуєв, Я. Кодлюк, В. Редько, О. Савченко  та ін.); психолого-педа-
гогічні аспекти компетентнісно орієнтованої освіти – предмет науко-
вого пошуку Н. Бібік, О. Локшиної, О. Пометун, О. Савченко  та ін.; 
дидактико-методичне забезпечення процесу формування предмет-
них компетентностей молодших школярів розробляють Н. Бібік, 
М. Вашуленко, Н. Листопад, В. Мартиненко, О. Онопрієнко, 
К. Пономарьова, О. Прищепа, О. Савченко, С. Скворцова  та інші.

Інноваційною за своїм змістом і підходами вважаємо статтю 
О. Савченко “Компетентнісна спрямованість нових навчальних про-
грам для початкової школи” [4], у якій автор з’ясувала потенційні 
можливості кожного навчального предмета щодо формування клю-
чових компетентностей молодших школярів, зокрема вміння вчи-
тися, а  також  технологічно окреслила підходи до відображення у 
вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів предметних ком-
петентностей через відповідні індивідуальні досягнення школяра.

Формулювання цілей статті. Мета статті – обґрунтувати  техно-
логію репрезентації у підручниках для початкової школи ключових 
компетентностей.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наявного наукового доробку з 
проблеми дослідження свідчить про  те, що компетенцію дослідни-
ки  трактують як задану норму, вимогу до підготовки людини,  тоді 
як компетентність розглядається як сформована якість особистості, 
результат діяльності [1]. Для  того, щоб правильно зреалізувати у під-
ручнику компетентнісний підхід, потрібно: 
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– з’ясувати структуру зазначеного новоутворення (за узагальнен-
ням напрацьованого, стверджуємо, що у структурі компетентності 
зінтегровано відповідні знання, вміння і навички, емоційно-ціннісне 
ставлення до світу  та розгорнута рефлексія) (рис. 1);

Рис. 1. Структурні компоненти компетентності

 – розробити засоби репрезентації у навчальній книзі кожного із 
виокремлених компонентів;

 – наповнити ці засоби відповідним предметним змістом.
Проілюструємо зазначені підходи на прикладі уміння вчитися як 

ключової компетентності початкової загальної освіти.
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Цю ключову компетентність О. Савченко  трактує як цілісне 
індивідуальне утворення, яке містить декілька компонентів, – зміс-
товий, мотиваційний, діяльнісний (процесуальний), контрольно-
оцінювальний  та рефлексивно-корекційний (ядром цього вміння 
відомий дидакт вважає процесуальний компонент). Результатом по-
вноцінного оволодіння зазначеним умінням є готовність школярів 
самостійно вчитися – “двигун неперервної освіти”, а його основою – 
уміння працювати з підручником [3; 5].  

Конкретизуючи виокремлені компоненти, пропонуємо автор-
ське  тлумачення зазначеного феномена: вміння вчитися – це ключо-
ва компетентність початкової загальної освіти, що охоплює змістовий 
(знання про культуру розумової праці, про змістову основу загально-
навчальних умінь  та навичок і про вміння вчитися як інформаційну 
цінність), мотиваційний (усвідомлення значущості знань, наявність 
стійкого інтересу до навчання)  та процесуальний (уміння організува-
ти робоче місце, планувати навчальні дії, працювати з підручником, 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здійснювати само- і вза-
ємоконтроль) компоненти і формується в цілісному навчально-ви-
ховному процесі школи першого ступеня [2]. 

З огляду на  те, що уміння вчитися як ключова компетентність 
має міжпредметний характер, основою для його вироблення слу-
гують предметні  та міжпредметні компетентності як новоутворен-
ня нижчого рівня узагальнення (наприклад, уміння працювати з 
підручником) (рис. 2).

Рис. 2. Місце уміння вчитися в ієрархії навчальних компетентностей
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Оскільки основним виразником змісту освіти є підручник, у ньо-
му мають бути повноцінно репрезентовані всі компоненти зазначе-
ного вміння, зокрема: 

 – знання про культуру розумової праці, змістову основу загально-
навчальних умінь  та навичок і про вміння вчитися як інформа-
ційну цінність (відповідно до основних видів знань – про навко-
лишній світ, способи пізнавальної і практичної діяльності  та про 
цінності) – у формі предметно орієнтованих, інструментально 
орієнтованих  та ціннісно орієнтованих  текстів; 

 – завдання на формування уміння організувати робоче місце, 
планувати навчальні дії, працювати з підручником, аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, здійснювати само- і взаємокон-
троль – елементи апарату організації засвоєння;

 – ціннісно орієнтовані  тексти, що сприяють усвідомленню зна-
чущості знань в умовах інформаційного суспільства, формують 
в учнів стійкий інтерес до навчання.
Важливу роль у цьому процесі відіграють вдало використані ілю-

страції  та апарат орієнтування (рис. 3). 
Розглянемо  технологію пред’явлення уміння вчитися у підруч-

никах з літературного читання (авт. О. Савченко), оскільки у цих 
книгах, на наш погляд, зазначене вміння відображено не лише най-
більш повно, а й інноваційно.

Змістовий компонент уміння вчитися. У підручнику для друго-
го класу вміщено чимало  текстів, які формують в учнів знання про 
культуру розумової праці. Ці  твори ознайомлюють учнів з  тим, як 
потрібно поводитися в школі, як правильно вчитися, де можна зна-
йти цікаву інформацію, як швидко  та якісно здобувати міцні знання 
(наприклад, А. Коваль “Слова розповідають”, Д. Павличко “Школа”, 
Л. Глібов “Бачити – не бачить”). Третьокласники дізнаються про  те, 
як виникли мова, книга, письмо (А. Коваль “Наша мова”, Д. Білоус 
“Кожну літеру ціни”). У підручнику є спеціальний розділ “Від слова – 
до книги” (теми цього розділу: “Мова – дивний скарб”  та “Похвала 
книгам”), матеріал якого ознайомлює школярів з  тим, як навчалися 
люди від найдавніших часів до наших днів.

Привертають увагу  тексти, які дають знання про змістову осно-
ву загальнонавчальних умінь  та навичок (так звані інструментально 
орієнтовані). Вони вчать учнів користуватися словниками, підруч-
ником, електронною книжкою; відшукувати необхідну інформацію в 
журналах, працювати в бібліотеці. Це поради учням “Читаючи  текст, 
звертай увагу”, “Щоб порівняти  твори,  треба: …”, “Читаючи опо-
відання: …”, “Спостерігай: як побудовано  твори, хто їхні герої …”; 
вступне звернення “Мій друже”; рубрика “Подружися з підручни-
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ком”; авторські  твори “Привчайся працювати зі словниками!”, “Чи 
любиш  ти читати журнали?” (О. Савченко), “У бібліотеці” (Л. Повх); 
“Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою”  та ін. (3 кл.).

Рис. 3. Технологія пред’явлення в підручниках для початкової школи
ключової компетентності уміння вчитися

Текстів, які формують знання про вміння вчитися як інформа-
ційну цінність, про  те, яку користь приносить людям навчання, у за-
значених підручниках незначна кількість, але вони глибокі за своїм 
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змістом (М. Чумарна “Хто сьогодні зірка в класі”, В. Фетисов “Яку 
користь приносить людям навчання” – 2 кл.; за В. Дацкевичем “Як 
з’явилася друкована книга”, за О. Єфімовим “Як жила книга за ча-
сів Київської Русі”  та “Друкар книг, перед  тим небачених” – 3 кл.; 
І. Крип’якевич “Книги за княжих часів” – 4 кл.). Посилюють мо-
тиваційний компонент уміння вчитися прислів’я  та приказки від-
повідного змісту (“До учіння  треба розум і  терпіння”, “Хто більше 
читає,  той більше знає”, “Книга вчить, як на світі жить”  та ін.), по-
бажання автора підручника школярам (“Бажаю усім учням стати не 
лише читачами журналів, а й їх дописувачами!”). 

Іншим структурним компонентом уміння вчитися є процесуаль-
ний, який представлений елементами апарату організації засвоєння – 
навчальними завданнями і вправами, поліграфічними виділеннями, 
узагальнювальними  таблицями  та іншим. 

Наведемо приклади завдань на формування в молодших школя-
рів наступних загальнонавчальних умінь  та навичок.

1. Планувати навчальні дії. Завдання цього виду (“Простежте 
за  текстом, як розгортаються події: зачин, основна частина, кінців-
ка”, “Підготуйте і розіграйте діалог з однокласником по  телефону”) 
допомагають учням продумати послідовність виконання дій, нала-
штовують на роботу, допомагають чітко  та якісно виконати постав-
лене завдання. 

2. Працювати з підручником. Показово, що у підручниках з літера-
турного читання Олександра Яківна ввела наскрізну рубрику “Вчись 
працювати з підручником”, що передбачає ознайомлення учнів зі 
структурою навчальної книги, зокрема з  такими структурними компо-
нентами, як зміст, розділ, умовні позначення, форзаци  тощо. Цікавим 
є і  такий задум автора: вступне звернення до читача “Мій друже!” у 
підручниках для різних класів збагачено рубрикою “Подружися з під-
ручником!”, у якій наводяться практичні рекомендації щодо роботи з 
навчальною книгою, зокрема з апаратом орієнтування. 

3. Аналізувати, порівнювати. Автор спонукає учнів порівнювати 
вірші, оповідання, прислів’я; вчить аналізувати вчинки дійових осіб 
(“Які ознаки хліба названо у  тексті?”, “Чи перегукується зміст цього 
вірша з попереднім? Чим вони схожі і чим різняться?”, “Які порівнян-
ня використав письменник?”). Захоплює різноманітність формулю-
вання завдань і запитань; матеріал, дібраний для порівняння; опора на 
різновиди мисленнєвих операцій, на яких базуються зазначені уміння.

4. Узагальнювати. Завдання  такого виду наводяться практично 
після кожного  твору, однак особливо результативною є рубрика “Чи 
уважно  ти читав?”, мета якої – систематизувати знання учнів з  теми, 
вчити робити найпростіші висновки (“Які особливі ознаки має 
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кожна дійова особа?”, “У яких словах виражено головну думку  тво-
ру?”, “Як  ти розумієш заголовок  твору?”, “Пригадай назву  теми. 
Переглянь за змістом підручника, які  твори у цій  темі”).

5. Здійснювати само- і взаємоконтроль. Формуванню цих умінь 
сприяє інноваційна за своїм спрямуванням рубрика в кінці кожного 
розділу “Перевір свої досягнення”, яка орієнтує учнів на  такі навчаль-
ні результати: “Знаю …” (“Назву прочитаного розділу”, “Відомості про 
життя …”, “Хто автор гумористичних  творів”); “Розумію, можу по-
яснити” (“Поясни на прикладах, що  таке рима у вірші”, “Чим літера-
турна казка відрізняється від народної”); “Умію” (“Визначати головну 
думку прочитаних  творів”, “Визначати послідовність подій у  творі”, 
“Виразно розказати напам’ять вивчений вірш”); “Виявляю ставлення, 
почуття …” (“Що  тебе вразило, здивувало в розповідях про життя ви-
датних письменників?”, “Чи допомогли прочитані байки  тобі краще 
зрозуміти себе?”). Помітно, що  такі завдання формують у молодших 
школярів рефлексію навчальної діяльності (здатність аналізувати влас-
ний процес учіння) як необхідну умову повноцінного навчання. 

Мотиваційний компонент уміння вчитися представлений вступним 
зверненням до учнів про користь читання, важливість уміння вчитися, 
красу рідної мови; якісними кольоровими ілюстраціями (пам’ятники 
книжкам у різних країнах, друкарський верстат Йоганнеса Гутенберга, 
стародавні книги з Державного музею книги і друкарства України, 
пам’ятник Іванові Федорову у Львові  та книги, виготовлені у його дру-
карні); змістовними форзацами; навчальними проектами, які спону-
кають учнів до пошукової діяльності (“Дружба з книгами – це свято); 
“цікавинками” з історії виникнення мови, письма, книги, підручника; 
поради автора учням прочитати певну книгу, створити рукописний 
журнал  та ознайомити з ним батьків, однокласників  тощо.  

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
нами обґрунтовано  технологію репрезентації у підручниках для по-
чаткової школи уміння вчитися – ключової компетентності почат-
кової загальної освіти, яка передбачає  такі процедури: пред’явлення 
у підручниках знань про культуру розумової праці, змістову основу 
загальнонавчальних умінь  та навичок і про вміння вчитися як інфор-
маційну цінність (у формі предметно орієнтованих, інструментально 
орієнтованих  та ціннісно орієнтованих  текстів); наявність засобів 
(навчальних завдань і вправ) для формування вмінь організувати 
робоче місце, планувати навчальні дії, працювати з підручником, 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здійснювати само- і вза-
ємоконтроль; використання ціннісно орієнтованих  текстів, націле-
них на усвідомлення учнями значущості знань, формування стійкого 
інтересу до навчання.
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Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці зміс-
тового забезпечення в підручниках для молодших школярів інших 
ключових компетентностей – здоров’язбережувальної, громадян-
ської  та інших. 
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Кодлюк Я. П. 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СОДЕРЖАНИИ 
УЧЕБНИКОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В статье обосновано  технологию репрезентации в учебниках для на-
чальной школы умения учиться – ключевой компетентности начального об-
щего образования, которая предусматривает  такие аспекты: предъявление в 
учебниках знаний о культуре умственного  труда, о содержательном основании 
общеучебных умений и навыков, об умении учиться как информационной цен-
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ности (в виде предметно ориентированных, инструментально ориентированных 
и ценностно ориентированных  текстов) – содержательный компонент умения 
учиться; наличие средств (учебных заданий и упражнений) для формирования 
умений организовать рабочее место, планировать учебные действия, работать 
с учеником, анализировать, сравнивать, обобщать, осуществлять само- и вза-
ємоконтроль – процессуальный компонент умения учиться; использование 
ценностно ориентированных  текстов, нацеленных на осознание учащимися 
значимости знаний, формирование стойкого интереса к учению. 

Ключевые слова: учебник для начальной школы; ключевые компетент-
ности начального общего образования; структура учебника; умение учиться. 

Kodliuk Y.
KEY COMPETENCIES IN THE CONTENT 
OF THE TEXTBOOKS FOR PRIMARY SCHOOLS

The article deals with the ways of competence approach implementation 
in textbooks for primary school (as in the case of ability to learn as the key 
competence of primary education).

For this purpose, the essence of the basic concepts (competence and 
competency) of our investigation are defined and their structure is provided, 
including: knowledge (about the world, types of cognitive and practical activities, 
and values); substantive (special) and interdisciplinary (general educational) 
skills; value treatment; reflection.

The author’s interpretation of the ability to learn as the key competence 
of primary education is provided, and its structural components (semantic 
(knowledge about culture of mental work, semantic basis of general educational 
skills, ability to learn as information value); procedural (ability to organize a 
workplace, plan learning activities, work with the textbook, to analyze, compare, 
generalize, and to exercise self mutual control); motivational (awareness of the 
importance of knowledge and sustainable interest in the study)) are defined.

The article deals with the process of representation of the key competence to 
learn in textbooks for primary school, which includes presentation of knowledge 
about the culture of mental work, semantic basis of general educational skills, 
ability to learn as information value in the form of object-oriented, value-oriented 
and instrumentally oriented texts; availability of appropriate tools (training tasks 
and exercises) for formation of skills to organize the workplace, plan learning 
activities, work with textbook, analyze, compare, generalize, self and mutual 
control; use of value-oriented texts (including proverbs etc.) aimed at the pupils’ 
understanding of the importance of knowledge, and the formation of stable 
interest in learning.

These approaches are analyzed as an example of literary reading books for 
2–4 forms (author O. Savchenko).

Key words: textbook for primary school; key competences of primary 
education; textbook structure; ability to learn.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМИ КОРЕКЦІЇ 
РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ:
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА

Т. М. Костенко,
кандидат психологічних наук,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник лабораторії  тифлопедагогіки
e-mail: Tali1983@yandex.ua

У статті пропонуються основні  теоретико-методичні аспекти розроблен-
ня програми корекції розвитку для дітей зі зниженим зором  та з глибокими 
порушеннями зору. Визначаються основні проблеми розвитку емоційно-во-
льової сфери,  труднощі засвоєння, оволодіння  та визначення основних емо-
ційних станів. Обґрунтовується необхідність подальшої розробки навчально-
дидактичного забезпечення навчання дітей з глибокими порушеннями зору.

Ключові слова: діти з глибокими порушеннями зору; емоційно-вольо-
ва сфера; корекція розвитку; програма. 

Постановка проблеми. Сучасні вимоги до освіченості  та розвитку 
особистості дітей з глибокими порушеннями зору стали основою для 
розроблення зазначеної програми. Корекційно-розвиткова робота 
має будуватися із врахуванням збережених систем і функцій, здат-
них взяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, ціле-
спрямований розвиток психічних процесів, які обумовлюють рівень 
опанування знань, умінь, навичок, відповідну освіченість дитини, її 
інтеграцію в суспільство. 

В основу програми покладені особливості розвитку емоційної 
сфери дітей з глибокими порушеннями зору: 

 • труднощі в засвоєнні  та застосуванні знаково-символічних за-
собів, що передають емоційні стани;

 • труднощі у взаємодії із соціальним  та природним середовищем 
і затримкою в діяльності спілкування;

 • труднощі у формуванні цілісних уявлень про ситуації, які є при-
чиною  тих чи інших емоційних переживань і визначають кон-
текст спілкування. 
Для дитини ситуація спілкування є найінтенсивнішим джерелом 

переживання, проте у дітей з глибокими порушеннями зору цей про-
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цес залишає негативний наслідок. Діти з глибокими порушеннями 
зору відчувають  труднощі в доброзичливому, діалогічному спілку-
ванні, що вимагає адекватного сприймання і осмислення емоцій-
них переживань людей. Партнер по спілкуванню часто розглядається 
цими дітьми лише як слухач,  тому діалог перетворюється на монолог. 

Людина  та її рухи, вираження емоційних переживань є досить 
складними об’єктами для сприймання дітьми з глибокими пору-
шеннями зору. Це обумовлює  труднощі в розумінні реальності емо-
ційних переживань людей в процесі спілкування. У зв’язку з цим в 
молодшому шкільному віці діти з глибокими порушеннями зору ма-
ють  труднощі в оволодінні еталонами сприймання емоцій людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У корекційній психології 
відзначається  тенденція до зростання кількості дітей з відхиленнями 
у розвитку (І. Лубовський, М. Певзнер, Б. Пузанов, К. Лебединська, 
Н. Назарова, Н. Малофєєв, Р. Кумарин, У. Ульєнкова). У зв’язку з 
цим актуальною проблемою є вивчення дітей із сенсорною недо-
статністю, зокрема зі зниженим зором,  так як у них формуються 
виражені психоемоційні відхилення, ускладнюючи цим психоло-
гічну адаптацію (А. Литвак, К. Плаксіна, І. Земцова, М. Певзнер). 
Вікова динаміка їх розвитку відображає загальні закони станов-
лення емоційно-особистісної сфери (Л. Виготський, Б.  Ананьєв, 
А. Леонтьєв  та ін.) [2]. Порівняльний аналіз різних досліджень дає 
змогу констатувати небажані  тенденції, що спостерігаються в роз-
витку дітей з глибокими порушеннями зору  та зі зниженим зором, а 
саме: поступове збільшення кількості дітей, в яких виявляється під-
вищення фрустрації, емоційної напруги, депресивності, розладу в 
адекватності емоційного регулювання. 

Діти з глибокими порушеннями зору мають  ту ж “номенклату-
ру” емоцій і почуттів, що і зрячі, і проявляють  ті ж емоції  та почуття, 
проте рівень їх розвитку на даному етапі вивчення значно різниться 
(А. Литвак, Б. Гомулицкий, К. Pringle, N. Gibbs, D. Warren) [1].

Дослідження присвячені розумінням дітьми з глибокими порушен-
нями зору емоційних станів людини по голосу, інтонації,  темпу, гучнос-
ті  та іншим експресивним ознакам мови свідчать про  те, що, оцінюю-
чи емоційні стани, вони можуть виділяти й адекватно оцінювати  такі 
якості особистості мовця, як активність, домінантність,  тривожність. 
А. Крогіус  також зазначав виняткові здібності сліпих розуміти емоційні 
стани, вловлювати “найтонші зміни голосу співрозмовника” [3; 4].

Виклад основного матеріалу. У житті дитини (як зрячої,  так і з гли-
бокими порушеннями зору) емоції виконують наступні функції.

1. Сигнальна функція – відображення суб’єктивного ставлення 
дитини до навколишнього світу  та самої себе. Таке відображення 
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відбувається у формі безпосередніх переживань, які інформують її 
про  те, що відбувається, наскільки це корисно для неї, наскільки 
ефективно відбувається процес задоволення потреб, які існують пе-
решкоди на цьому шляху.

2. Функція оцінки – відбувається оцінювання інформації, що 
поступає у мозок. Так, дитина виділяє важливе і корисне у пред-
метах  та оточуючому середовищі, це виділення відбувається щодо 
суб’єктивної цінності. 

3. Функція мотивації. Емоції часто виступають додатковим моти-
вуючим фактором. Так учень може не прийти на урок  тому, що не-
задовільна оцінка на невиконане домашнє завдання приносить йому 
негативні емоції. А похід у кіно замість школи зумовлює виникнення 
позитивних переживань в цього учня. 

4. Мобілізуюча функція. Емоції виконують мобілізуючу функцію, 
оскільки слідом за сильною емоційною реакцією відбувається акти-
вація всіх сил організму. Окрім психологічного компонента, емоції 
складаються ще й з біологічного компонента, який сприяє своєчасній 
і повноцінній мобілізації організму в екстремальних умовах. 

5. Діагностична функція. Дитина усвідомлює не всі мотиви  та спо-
нукання до поведінки. Іноді має місце недостатня або неадекватна 
усвідомленість мотивів  та спонукань. Наявність певних емоцій може 
слугувати засобом їх ідентифікації  та виявлення зв’язку з потребами.

Сукупність перелічених функцій обумовлює регулятивну роль 
емоцій у психічному житті дитини з глибокими порушеннями зору. 
Відсутність або недорозвиток однієї з них викликає емоційні порушення.

У психолого-педагогічній літературі визначено 4 типи сприйман-
ня емоційних станів у дітей з глибокими порушеннями зору.

1. Дифузно-локальний  тип сприймання характеризується по-
верховим сприйманням емоційного стану співбесідника, виділя-
ється  тільки один елемент експресії; спираючись на нього, дитина 
старається визначити емоційний стан.

2. Аналітичний  тип сприймання характеризується  тим, що дити-
на з глибокими порушеннями зору сприймає емоційний стан завдяки 
виділенню низки характерних ознак експресії.

3. Синтетичний  тип сприймання характеризується цілісністю 
сприймання емоційного стану, за якого елементи експресії сприй-
маються як недиференційована по елементам сукупність.

4. Аналітико-синтетичний  тип сприймання – виділяються всі 
елементи експресії, одночасно об’єднуються  та узагальнюються. 

У процесі взаємодії з дорослими  та однолітками діти з глибоки-
ми порушеннями зору майже не використовують жести, рухи, міміку, 
рідко відчувають зміну настрою партнера. 
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Розуміння дитиною з глибокими порушеннями зору емоційних 
станів людей відбувається завдяки введенню її в переживання,  тобто 
це досягається шляхом емоційного зараження. Процес опосередко-
ваного зараження емоційним переживанням іншої людини у дітей 
з глибокими порушеннями зору є надто складним. Це пов’язано 
з  труднощами у фіксації в мовленні співрозмовника яскравих образ-
них уявлень про його переживання. У зв’язку з цим дітям з глибокими 
порушеннями зору важко зрозуміти словесний контекст емоційних 
переживань людей. Складність проникнення в контекст емоційних 
переживань інших людей проявляється в  тому, що діти з глибокими 
порушеннями зору здебільшого використовують для аналізу ситуації, 
що є причиною визначення емоційного стану, соціальні правила  та 
стереотипи або визначають зовнішні обставини ситуації. 

Таким чином, корекційно-розвиткова робота направлена на 
формування здібностей дітей зі зниженим зором розуміти як свої 
емоційні переживання,  так і інших людей, а  також використову-
вати набуті знання в комунікативній, навчальній, ігровій  та інших 
видах діяльності. 

Основними завданнями зазначеної програми є: розвиток, закріплен-
ня, стимуляція м’язового апарату, що відповідає за м’язові, жестові 
рухи; розвиток і вдосконалення загальної  та  тонкої моторики, яка 
бере участь у вираженні емоційних станів; навчання способам орі-
єнтації на себе, від себе, у макро- і мікропросторі; навчання розуміти 
невербальні способи вираження емоційних станів: інтонації, пози, 
міміки; формування механізмів довільного відтворення невербаль-
них засобів вираження емоційних станів в інтонації, позі, міміці, жес-
тах; формування вміння відтворення основних емоцій; формування 
вміння словесно описувати емоційні стани і характеризувати їх про-
яви у себе, співбесідника  та персонажа літературного  твору; ство-
рення умов для фіксації дитиною з глибокими порушеннями зору 
інформативних ознак емоційних станів, для запам’ятовування  та 
узагальнення цих ознак у цілісні еталони; розвиток оцінювальної 
діяльності дитини з глибокими порушеннями зору на основі аналізу 
емоційних власних станів  та інших людей, їх вираження в поведін-
ці; формування потреби у співпереживанні  та готовності до спів-
переживання іншим; формування інтересу до спілкування, вміння 
використовувати вербальні  та невербальні засоби в його процесі; 
формування основ самоконтролю за вираженням емоційних станів 
і готовності до довільної психорегуляції власної поведінки в різних 
видах діяльності. 

Програма базується на наступних принципах.
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1. Формування і розвиток особистості дитини в  традиційних 
для неї видах діяльності (ігрова, комунікативна, предметно-прак-
тична, мовленнєва  тощо), оскільки саме в них емоційно-моральний, 
соціально-особистісний, вольовий розвиток.

2. Врахування специфічних особливостей розвитку дітей з гли-
бокими порушеннями зору під час відбору змістового наповнення 
програми. Зміст програми сформований з урахуванням особливостей 
розвитку незрячих дітей, які виявляються у сприйманні.

3. Особистісно зорієнтована взаємодія психолога з дитиною, що 
базується на виявленні індивідуальних можливостей і потреб кож-
ного учня. Цей принцип передбачає можливість реалізації індивіду-
ального підходу в дозуванні навчального навантаження конкретної 
дитини залежно від особливостей її розвитку, стану зору  та здоров’я, 
способів орієнтації у пізнанні навколишнього світу.

4. Органічне поєднання діагностичних, корекційно-розви-
ткових стратегій. Важливою умовою реалізації завдань програми є 
комплексний підхід до організації корекційно-розвиткової роботи. 
Зміст програми забезпечує взаємозв’язок і взаємозалежність цілей, 
завдань, форм і методів у навчанні, вихованні  та корекції відхилень 
в розвитку.

Тематичне наповнення програми 
 • Підготовчий клас: “Який Я”, “Я і мої емоції”, “Я  та інші”, “Мої 
успіхи  та невдачі”, “Моє навчання”, “Мої друзі”, “Я неповтор-
ний” і т. д. 

 • 1-й клас: “Країна Радість”, “Країна Сум”, “Країна Подив”, 
“Країна Страх” і т. д. 

 • 2-й клас: “Вчимося співпереживати і допомагати”, “Вчимося не 
ображати  та не ображатися”, “Вчимося не боятися” і т. д. 

 • 3-й клас: “Хочу  та не вмію”, “Мої мрії  та бажання”, “Наші по-
чуття”, “Дружити  треба вміти” і т. д.

 • 4-й клас: “Справляємося з гнівом  та злістю”, “Я господар своїх 
почуттів”, “Наші перетворення” і т. д. 
У процесі корекційно-розвиткової роботи використовуватимуть-

ся різні прийоми, що є модифікаціями різних методик. Вправи на-
ведені для прикладу є поліфункціональними  та можуть вирішувати 
декілька корекційних завдань. 

Упровадження програми сприятиме формуванню у дітей з гли-
бокими порушеннями зору :

1) емоційної зрілості, яка виявляється в певній емоційній ста-
більності дитини, її здатності адекватно реагувати на ситуації  та по-
дії, орієнтуватися в настроях  та станах людей, що навколо неї, брати 
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їх до уваги, контролювати  та регулювати свою емоційну поведінку, 
утримуватися від імпульсивних проявів;

2) соціальної зрілості, пов’язаної з умінням спілкуватися з дорос-
лими  та однолітками, ініціювати контакти, налагоджувати спільну 
взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допо-
магати іншим людям, мобілізовуватися на подолання  труднощів, 
виявляти відповідальність, висловлювати самооцінні судження, по-
важати себе  та інших.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Сучасна спеціаль-
на освіта має орієнтуватися на ефективне використання збережених 
систем  та функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне 
навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, які 
обумовлюють рівень опанування знань, умінь, навичок  та відповідну 
освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство. Врахування зазначе-
них вимог до освіченості  та розвитку особистості дітей з глибокими 
порушеннями зору викликали необхідність розроблення зазначеної 
програми, що надалі слугуватиме фундаментом для розробки дидак-
тико-методичного забезпечення розвитку емоційно-вольової сфери. 
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Костенко Т. Н.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ:
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА

В статье раскрываются основные  теоретико-методические аспекты 
разработки программы развития для детей с глубокими нарушениями зре-
ния и детей со сниженным зрением (эмоционально-волевая сфера). 

В основе программы – особенности развития эмоциональной сферы 
детей с глубокими нарушениями зрения:  трудности в усвоении и приме-
нении знаково-символических средств, передающих эмоциональные со-
стояния;  трудности во взаимодействии с социальной и природной средой и 
задержкой в деятельности общения;  трудности в формировании целостных 
представлений о ситуации, которые являются причиной  тех или иных 
эмоциональных переживаний и определяют контекст общения. 

Раскрыты причины затруднений восприятия детьми с глубокими на-
рушениями зрения человека, его движений, эмоций и их выражения. 
Проанализированы  трудности в овладении эталонами восприятия эмоций 
человека. Определены  типы восприятия эмоциональных состояний у детей 
с глубокими нарушениями зрения: диффузно-локальный  тип восприятия; 
аналитический  тип восприятия; синтетический  тип восприятия; аналитико-
синтетический  тип восприятия.

Ключевые слова: дети с глубокими нарушениями зрения; 
эмоционально-волевая сфера; коррекция развития; программа.

Kostenko T.
DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF CORRECTION
OF DEVELOPMENT FOR CHILDREN WITH DEEP
VISUAL IMPAIRMENTS: 
THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE

In this article are revealed the main theoretically-methodic aspects of the 
development program for children with deep disturbance of vision and low vision 
(emotional and volition sphere).

The basis of the program includes the development features of the emotional 
sphere of children with deep disturbance of vision: difficulties in assimilation 
and application of sign and symbolical means, which interpret emotional 
state; difficulties in interaction with social and natural environment and delay 
in   communication; difficulties in formation of integral ideas about situations 
which are the reason of these or those emotional experiences and define a 
communication context.

There are revealed the reasons of difficulties of perception by children with 
deep disturbance of vision of the person, its movements, emotions and their 
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expressions. Difficulties in mastering standards of perception of emotions of the 
person are analyzed.

Types of perception of the emotional state of children with deep disturbance 
of vision are defined: diffusing and local type of perception (it is characterized by 
surface perception of an emotional state of the interlocutor, only one element of 
an expression is selected; leaning on it the child tries to define an emotional state); 
analytical type of perception (it is characterized by the fact that the child with 
deep disturbance of vision perceives an emotional status thanks to separation 
of a row of characteristic signs of an expression); synthetic type of perception (it 
is characterized by the integrity of perception of the emotional  state in case of 
which the elements of an expression are perceived as a set, undifferentiated on 
elements); analytically-synthetic type of perception (all elements of an expression 
are selected, integrated at the same time and generalized).

Represented the purpose of creation of the program: the formation of 
abilities of children with low vision to understand both its emotional experiences 
and other people and as well as use the gained knowledge in communicative, 
educational, game and other types of activity.

The main tasks of the program are defined: development, fixing, stimulation 
of the muscular device which is responsible for muscular, sign movements; 
development and enhancement of the general and thin motility which participates 
in expression of emotional states; training in methods of orientation to itself, 
from itself, in macro – and micro space; formation of mechanisms of arbitrary 
reproduction of nonverbal means of expression of emotional states in the 
intonation, pose,  mimicry, gestures; ability formation of reproduction of the 
main emotions; ability formation to describe the emotional states verbally and 
to characterize their manifestations on itself, at the interlocutor, at the character 
of the literary work.

Key words: children with impaired vision; the emotional-volitional sphere; 
correction development program.
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У статті розкрито зміст  та структуру навчальних посібників, спрямованих 
на формування психолого-педагогічної складової професійної компетентності 
майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до 
освітньо-кваліфікаційних характеристик  та освітньо-професійних програм під-
готовки. Значну увагу приділено особливостям навчально-виховної, методичної 
діяльності викладачів в освітньому середовищі професійно-технічних навчаль-
них закладів  та акмеологічним детермінантам професійного педагогічного роз-
витку. Наведено структуру навчальних посібників, зокрема розділів, які містять 
ключові питання, перелік основних понять, висновки до розділу, запитання для 
самоперевірки, практичні завдання, рекомендовану літературу. 

Ключові слова: навчальний посібник; професійна компетентність; пси-
холого-педагогічна підготовка.

Постановка проблеми. Основною метою професійно-технічної 
освіти є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і 
конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. Це передбачає 
створення відповідних умов для розвитку особистості учня в процесі 
здобуття освіти. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні (2014) [3] на-
голошує на необхідності оновлення змісту підготовки педагогічних 
працівників для професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), 
зокрема створення сучасного психолого-педагогічного супроводу 
навчально-виховного процесу. Саме  тому проблема вдосконален-
ня психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів профе-
сійно-технічних навчальних закладів є актуальною для сьогодення. 
Розв’язання зазначеної проблеми частково залежить від усвідом-
лення студентами особливостей психолого-педагогічної діяльності 
в умовах ПТНЗ.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні аспекти професій-
ної школи у вітчизняній науці розглядали І. Бендера, Н. Брюханова, 
Є. Громов, С. Гура, С. Демченко, І. Каньковський, О. Коваленко, 
М. Лазарєв, В. Лобунець, О. Макаренко, Н. Ничкало  та інші. 
Проблеми психології професійної діяльності  та професійно-
го розвитку педагога досліджували Г. Балл, О. Ганопольский, 
Н. Побірченко, В. Рибалка, В. Семиченко, О. Сергеєнкова, В. 
Синявський, Б. Федоришин  та інші. Теоретико-методологічні за-
сади професійної компетентності  та шляхи її реалізації досліджували 
К. Альбуханова-Славська, В. Бондар, Б. Гершунський, В. Гриньова, 
Е. Зеєр, І. Зимня, Б. Ельконін, Е. Климов, Н. Кузьміна, А. Маркова, 
В. Маслов, О. Пєхота, О. Попова, І. Прокопенко, А. Реан, В. Сєріков, 
В. Сластьонін, О. Хуторський  та інші. Однак нині ще недостатньо 
вирішено проблему психолого-педагогічної підготовки майбутніх 
викладачів професійно-технічних навчальних закладів, зокрема 
забезпечення цього процесу відповідною навчально-методичною 
літературою. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – визначити 
зміст  та структуру навчальних посібників, зорієнтованих на форму-
вання психолого-педагогічної складової професійної компетентнос-
ті майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів 
(за спеціальністю 014 Середня освіта. Фізика  та 014 Середня освіта. 
Математика).

Виклад основного матеріалу. Професійна компетентність педа-
гога – це інтегративна риса, що охоплює знання, вміння, навички, 
зафіксовані у кваліфікаційних вимогах,  та особистісні нахили й орі-
єнтири щодо розвитку особистісної культури, поглиблення власного 
досвіду, здійснення інноваційної діяльності [4].

Успішну орієнтацію педагога в сучасному освітньому, інформа-
ційному просторі, задоволення його індивідуальних, професійних 
потреб, досягнення успіху в професійному самовираженні  та вза-
ємодії з соціумом забезпечує високий рівень психолого-педагогічної 
складової професійної компетентності. 

У попередніх дослідженнях на основі аналізу стандартів ви-
щої освіти  та Національної рамки кваліфікацій освітнього ступеня 
“бакалавр” (014 Середня освіта. Математика, 014 Середня освіта. 
Фізика) виявлено недостатнє спрямування психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчаль-
них закладів на формування соціально-особистісної компетенції, 
що відповідає за самостійне професійне зростання в умовах вищо-
го навчального закладу  та за його межами [2]. Постала необхідність 
розроблення додаткових курсів (“Професійна діяльність викладачів 
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ПТНЗ”  та “Педагогічна акмеологія”)  та їх методичного супроводу 
для удосконалення означеної підготовки.

Навчальний посібник “Педагогічна діяльність викладачів про-
фесійно-технічних навчальних закладів” має наступні відмінності 
щодо змісту  та загальної структури.

1. Зміст навчального посібника зорієнтовано на поглиблення 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів природ-
ничо-математичних дисциплін з питань професійної діяльності у 
ПТНЗ. Значну увагу приділено особливостям навчально-виховної  та 
методичної діяльності викладачів в освітньому середовищі ПТНЗ.

2. Кожний розділ має структуру, що містить ключові питання, 
які підіймаються у змісті; перелік основних понять; висновки до роз-
ділу, що є логічною відповіддю на ключові питання; запитання для 
самоперевірки; практичні завдання; рекомендовану літературу.

Навчальний посібник є виданням, що може доповнювати під-
ручники з загальної  та професійної педагогіки щодо специфіки під-
готовки викладачів природничо-математичних дисциплін до про-
фесійної діяльності в умовах ПТНЗ. 

Зміст навчального посібника спрямовано на формування на-
ступних компетентностей  та компетенцій.

1. Підготовка бакалаврів за напрямом 6.040203 Фізика* (014 
Середня освіта. Фізика)

Програмні компетентності – загальні (інструментальні), ком-
петенції – здатність критично переосмислювати накопичений до-
свід, змінювати за необхідності профіль своєї професійної діяльності 
(КІ.05).

Знати: загальні положення функціонування професійно-техніч-
них навчальних закладів; особливості навчальної  та виховної діяль-
ності в умовах професійно-технічного навчального закладу.

Вміти: враховувати  та використовувати у професійній діяльності 
особливості організації навчально-виховного процесу у ПТНЗ.

Програмні компетентності – фахові (спеціалізовано-професій-
ні), компетенції – здатність до оволодіння методикою проведення 
навчальних занять в закладах системи середньої загальної і середньої 
професійної освіти (КСП.14).

Знати: шляхи професійного спрямування природничо-матема-
тичних дисциплін.

Вміти: провадити методичну діяльність згідно змісту освіти у 
ПТНЗ; здійснювати професійну спрямованість дисциплін природ-
ничо-математичного циклу.

2. Підготовка бакалаврів за напрямом 6.040201 Математика* 
(014 Середня освіта. Математика)
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Програмні компетентності – загальні (соціально-особистісні), 
компетенції – володіти методами міжособистісної  та професійної 
комунікації, вміти адаптуватися до змінюваного соціального  та про-
фесійно-педагогічного простору (КСО.07).

Знати: загальні положення функціонування професійно-техніч-
них навчальних закладів; особливості навчальної  та виховної діяль-
ності в умовах професійно-технічного навчального закладу.

Вміти: враховувати  та використовувати у професійній діяльності 
особливості організації навчально-виховного процесу у ПТНЗ.

Програмні компетентності – фахові (спеціалізовано-професій-
ні), компетенції – здатність швидко пов’язувати нові знання з уже 
набутими (психолого-педагогічні знання, знання з математики  та 
методики її викладання) (КСП.14).

Знати: шляхи професійного спрямування природничо-матема-
тичних дисциплін.

Вміти: провадити методичну діяльність згідно зі змістом освіти 
у ПТНЗ; здійснювати професійну спрямованість дисциплін природ-
ничо-математичного циклу.

Метою навчального посібника “Педагогічна діяльність викла-
дачів професійно-технічних навчальних закладів” є формування го-
товності майбутніх викладачів природничо-математичного профілю 
до психолого-педагогічної діяльності в ПТНЗ. У процесі оволодіння 
педагогічними знаннями студенти мають навчи тися враховувати  та 
використовувати в професійній діяльності особливості організації 
навчально-виховного процесу в ПТНЗ; організовувати методичну 
діяльність згідно зі змістом освіти в ПТНЗ; здійснювати професійну 
спрямованість дисциплін природничо-математичного циклу.

Навчальний посібник складається з  трьох частин: “Освітнє се-
редовище професійно-технічних навчальних закладів”, “Навчально-
виховна діяльність викладачів професійно-технічних навчальних за-
кладів”, “Методична діяльність викладачів професійно-технічних 
навчальних закладів”. Кожна з них містить низку розділів, які по-
вністю розкривають її зміст. 

Перша частина навчального посібника присвячена специфіці 
освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів. 
Значну увагу приділено організації навчально-виробничого процесу 
в професійно-технічних навчальних закладах  та його учасникам – 
учням і педагогічним працівникам. Розглянуто перспективи розвитку 
професійно-технічної освіти України  та вплив цього процесу на діяль-
ність навчальних закладів. Висвітлено питання, пов’язані з участю під-
приємств, установ  та організацій у здійсненні професійно-технічної 
освіти, зокрема сучасні підходи до партнерства ПТНЗ і роботодавців.
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Друга частина посібника знайомить з особливостями навчально-
виховної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних 
закладів. У змісті наведено основні ознаки методів активного на-
вчання, їхня класифікація, характеристика  та відмінність від  тра-
диційного навчання. Розглянуто сутність, структуру й основні 
закономірності виховання. Широко представлено зміст і організа-
ційні форми виховної роботи в ПТНЗ. Основний акцент зроблено 
на організації виховної роботи з учнями ПТНЗ на засадах педагогі-
ки співробітництва. У другій частині  також відображено “класич-
ні” методи виховання  та характеристику їх. Значну увагу приділено 
класному керівникові, його завданням, напрямам і формам роботи. 
Детально висвітлено критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів з професійної підготовки в системі професійно-технічної 
освіти.

Третя частина навчального посібника розкриває вимоги до ме-
тодичної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних 
закладів. Важливе місце в ній належить професійній спрямованості 
викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ, зокрема природни-
чо-математичного циклу. Акцентується увага на сучасному стані  та 
перспективах науково-методичного забезпечення професійно-тех-
нічної освіти, а  також ролі цього процесу в професійній діяльності 
викладача.

Використовуючи подібний підхід, на стадії розробки перебуває 
навчальний посібник “Педагогічна акмеологія”, зміст якого зорієн-
товано на поглиблення психолого-педагогічної підготовки майбут-
ніх викладачів природничо-математичних дисциплін з питань до-
сягнення “акме” у професійній діяльності. Значну увагу приділено 
акмеологічним детермінантам професійного педагогічного розвитку.

Навчальний посібник може доповнювати підручники з загаль-
ної акмеології, психології  та педагогіки щодо специфіки підготовки 
майбутніх викладачів.

Зміст навчального посібника спрямовано на формування на-
ступних компетентностей  та компетенцій.

1. Підготовка бакалаврів за напрямом 6.040203 Фізика* (014 
Середня освіта. Фізика)

Програмні компетентності – загальні (інструментальні), компе-
тенції – здатність вибудовувати  та реалізовувати перспективні лінії 
інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професій-
ного саморозвитку  та самовдосконалення (КІ.02).

Знати: особливості професійного “акме”  та умови його досяг-
нення; професійні вимоги до сучасного педагога; критерії  та рівні 
професіоналізму педагога. 
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Вміти: враховувати  та використовувати у професійній діяль-
ності: принципи  та підходи акмеології; особливості професійного 
“акме”  та умови його досягнення; критерії  та рівні професіона-
лізму; умови реалізації  творчого потенціалу; розробляти власну 
Я-концепцію  та програму самовиховання.

Програмні компетентності – фахові (спеціалізовано-професій-
ні), компетенції – здатність до професійного удосконалення  та само-
удосконалення в галузі сучасної фізики (КСП.10).

Знати: акме  ологічні  технології особистісного  та професійного 
розвитку; зміст основних підсистем професійного розвитку педагога; 
умови реалізації  творчого потенціалу.

Вміти: використовувати акметехнології в особистісному  та про-
фесійному розвитку; долати бар’єри у професійному становленні.

2. Підготовка бакалаврів за напрямом 6.040201 Математика* 
(014 Середня освіта. Математика)

Програмні компетентності – загальні (соціально-особистісні), 
компетенції – вміти сприймати критику, приймати конструктивні 
рішення щодо усунення виявлених недоліків, бути здатним до само-
критики, вміти адекватно оцінювати свій і чужий досвід, презенту-
вати власні досягнення, виявляти здатність до самовдосконалення і 
професійного зростання (КСО 5).

Знати: особливості професійного “акме”  та умови його досяг-
нення; професійні вимоги до сучасного педагога; критерії  та рівні 
професіоналізму педагога. 

Вміти: враховувати  та використовувати у професійній діяль-
ності: принципи  та підходи акмеології; особливості професійного 
“акме”  та умови його досягнення; критерії  та рівні професіона-
лізму; умови реалізації  творчого потенціалу; розробляти власну 
Я-концепцію  та програму самовиховання.

Програмні компетентності – фахові (спеціалізовано-професій-
ні), компетенції – здатність швидко пов’язувати нові знання з уже 
набутими (психолого-педагогічні знання, знання з математики  та 
методики її викладання) (КСП.14).

Знати: акмеологічні  технології особистісного  та професійного 
розвитку; зміст основних підсистем професійного розвитку педагога; 
умови реалізації  творчого потенціалу.

Вміти: використовувати акметехнології в особистісному  та про-
фесійному розвитку; долати бар’єри у професійному становленні.

Навчальний посібник складається з двох частин: “Загальні за-
сади педагогічної акмеології”  та “Особистість педагога у професій-
ній діяльності”. Кожна частина містить низку розділів, що повністю 
розкривають її зміст. 
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Першу частину навчального посібника присвячено сутності фе-
номена “акме”  та умовам його досягнення. Значну увагу приділено 
специфіці “акме” у професії педагога, зокрема характеристиці про-
фесійних вимог до сучасного викладача  та особливостей його про-
фесійного розвитку. 

Друга частина посібника знайомить з акмеологічною концепці-
єю професійного розвитку педагога. У змісті наведено акмеологічні 
детермінанти професіоналізму інноваційної діяльності. Розглянуто 
сутність  творчості в акмеологічному розвитку особистості  та умови 
реалізації її  творчого потенціалу. У другій частині відображено по-
няття професійної, дидактичної  та акмеологічної компетентності.

Окремою складовою представлено завдання  та рекомендації до 
самостійної роботи.

У процесі розробки посібників витримано низку загальних ви-
мог: зміст містить дидактично  та методично оброблений і системати-
зований матеріал; викладання матеріалу вирізняється об’єктивністю, 
науковістю  та чіткою логічною послідовністю; загальна композиція, 
подання  термінів, прийоми введення до  тексту нових понять спря-
мовано на передачу студентові певної інформації, навчання його са-
мостійно користуватися книгою, викликати інтерес до предмета, що 
вивчається. Питання  та завдання (для самоперевірки  та контролю 
засвоєння знань) дають можливість забезпечити більш ефективне 
опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостій-
ної роботи. Такі контрольні питання  та завдання, що розміщують-
ся наприкінці кожної структурної частини навчальних посібників, 
сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного 
мислення.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Формування пси-
холого-педагогічної складової професійної компетентності май-
бутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (за 
спеціальністю 014 Середня освіта. Фізика  та 014 Середня освіта. 
Математика) має здійснюватися відповідно до освітньо-кваліфіка-
ційних характеристик  та освітньо-професійних програм підготовки 
з посиленням впливу на соціально-особистісну компетенцію, яка 
відповідає за самостійне професійне зростання в умовах вищого 
навчального закладу  та за його межами. Перспективи подальших 
досліджень пов’язуємо з апробацією навчальних посібників як за-
собів формування професійної компетентності у період професій-
ного становлення майбутніх викладачів природничо-математичних 
дисциплін.
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Кривилева Е. А.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПТУ

В статье раскрыто содержание и структуру учебных пособий, 
направленных на формирование психолого-педагогической составляю-
щей профессиональной компетентности будущих преподавателей про-
фессионально-технических учебных заведений согласно образовательно-
квалификационным характеристикам и образовательно-профессиональным 
программам подготовки. Значительное внимание уделено особенностям 
учебно-воспитательной, методической деятельности преподавателей в об-
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разовательной среде профессионально-технических учебных заведений 
и акмеологичным детерминантам профессионального педагогического 
развития. Приведена структура учебных пособий, в  том числе разделов, 
которые содержат ключевые вопросы, перечень основных понятий, выводы 
по главе, вопросы для самопроверки, практические задания, рекомендо-
ванную литературу.

Ключевые слова: учебное пособие; профессиональная компетент-
ность; психолого-педагогическая подготовка.

Kryvyleva O.
THE TEXTBOOK AS MEANS OF FORMING 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

In the article the attention is paid to improvement of psychological and 
pedagogical training of future teachers of professional and technical educational 
establishments solving of which partially depends on providing this process 
appropriate educational and methodical literature. 

The aim of the article is defining the content and structure of textbooks 
oriented to forming of psychological and pedagogical part of professional 
competence of future teachers of professional and technical educational 
establishments (speciality 014 Secondary education. Physics and 014 Secondary 
education. Mathematics).

In the article there have been opened the content of textbooks (“The 
pedagogical activity of teachers of professional and technical educational 
establishments”, “Pedagogical acmeology”) according to educational-qualifying 
characteristics and educational-professional programs of training. The great 
attention is paid to peculiarities of educational, methodical activity of teachers in 
educational environment of professional and technical educational establishments 
and acmeological determinants of professional pedagogical development. 
There have been given the structure of textbooks, in particular, chapters which 
have key questions which are in the content; list of main questions; conclusions 
for chapters that is logical answer to the key question; questions for self-test; 
practical lessons; recommended literature. There have been defined the role 
of developing textbooks in pedagogical process, in particular their possibility 
to complete textbooks in general and professional pedagogics (according to 
specific of training of teachers of nature-mathematical disciplines to professional 
activity in conditions of vocational schools) and general acmeology, psychology 
and pedagogics according to specifics of training of future teachers.

Key words: textbooks; professional competence; psychological and 
pedagogical training.
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УДК 159.928

ЗМІСТ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 
З РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 
РОЗВИТКУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

І. П. Логвінова, 
кандидат психологічних наук, 
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 
старший науковий співробітник лабораторії
інтенсивної педагогічної корекції
e-mail: irylogvinova@gmail.com

У статті представлено аналіз психокорекційного змісту програми з ко-
рекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1–4 класів спеціальних за-
гальноосвітніх навчальних закладів для дітей із ЗПР “Корекція розвитку”. 
Висвітлено домінуючі напрями з розвитку особистості у початковій школі, 
представлено специфіку побудови програми  та обґрунтування змістового 
наповнення структурних розділів. Автор розглядає програмовий матеріал з 
розвитку особистості школярів із ЗПР через послідовність формування  ті-
лесного, психічного  та соціального самоусвідомлення школярів із ЗПР у 
взаємозв’язку із завданнями корекції їх соціоемоційної, пізнавальної, во-
льової, потребово-мотиваційної сфер особистості. 

Ключові слова: психокорекція; корекційна програма; особистість; на-
вчальна діяльність; самоусвідомлення; емоційна сфера; школярі із затрим-
кою психічного розвитку (ЗПР).

Традиційним підходом до психокорекційної роботи з дітьми із 
ЗПР є фокусування на корекції інтелектуального дефіциту. Подолання 
порушень пізнавальної діяльності при затримці психічного розвитку 
багатьма дослідниками (Т. В. Сак, Л. І. Прохоренко  та ін.) ставиться 
в якості пріоритетного завдання. Безперечно, ефективність навчання 
у школі залежить від сформованості пізнавальної сфери, проте на 
якість оволодіння навчальною діяльністю впливає не лише збереже-
ність когнітивних структур. 

Низка дослідників (Н. Білопольська, Г. Грібанова, 
О. Защиринська, І. Омельченко, Г. Фадіна  та ін.) наголошують 
на  тому, що при затримці психічного розвитку страждає особистісна 
сфера у цілому. На відміну від норми, на момент вступу до школи в 
дітей із затримкою психічного розвитку не закладаються передумо-
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ви для формування самооцінки [1]. Для учнів із ЗПР характерним є 
нестійке відчуття себе, невпевненість у собі, делегування своєї само-
стійності іншим людям (переважно дорослим). Такі діти демонстру-
ють нездатність справлятися із ситуацією неуспіху (особливо у шкіль-
них ситуаціях), активне уникання її і внаслідок переважання досвіду 
неуспішності, невстигання – почуття неповноцінності. У старшому 
віці формується фіксація на невдачах; занижена самооцінка, яка 
знижує і мотивацію для досягнення успіху; неадекватне сприйняття 
власних можливостей; безініціативність  та низький рівень дома-
гань. Надовго зберігається інфантильна позиція у міжособистісній 
взаємодії: нездатність зайняти  точку зору іншого, ставати на його 
позицію, знижена критичність власних дій  та вчинків, егоцентрич-
ність  та  труднощі домовлятися [1; 3]. 

Як зазначають дослідники (Н. Білопольська, Г. Фадіна, 
Г. Карпова, О. Сліпович  та ін.), найвиразнішими проявами відста-
вання в розвитку емоційної сфери у дітей із ЗПР є слабкість емо-
ційної регуляції, емоційна нестійкість, посилення реакцій протесту; 
поверховість емоційних контактів,  труднощі у розпізнаванні власних 
емоцій  та емоцій іншого; порушення здатності сприймати і врахову-
вати у своїй поведінці стани, емоції, інтереси інших людей; дефіцит 
соціальних почуттів – співпереживання  та співчуття [3].

Наслідком особистісної незрілості є несформованість у молодшо-
му шкільному віці навчальної діяльності як провідної. Враховуючи, 
що саме активність особистості, як головна її властивість, є цен-
тральним орієнтиром в організації навчальної діяльності у шкільно-
му віці [4], цілеспрямована психокорекційна робота з розвитку осо-
бистості постає необхідним вектором корекції розвитку дітей із ЗПР. 

У межах цієї статті ми ставили за мету представити аналіз зміс-
ту корекційно-розвиткової роботи з розвитку особистості школярів 
із ЗПР. В умовах початкової школи інструментом реалізації цього 
змісту є програма з корекційно-розвиткової роботи для підготов-
чих, 1–4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для дітей із ЗПР “Корекція розвитку”. Психокорекційний зміст 
програми репрезентує зміщення акцентів корекційно-розвиткової 
роботи із пізнавальної на емоційну сферу, як  таку, що здатна  транс-
формувати зовнішні впливи,  тобто процес навчання – у особистісні 
смисли, а  тому дає змогу більш ефективно впливати на оволодіння 
навчальною діяльністю школярами із ЗПР. Оскільки саме емоцій-
ні  та потребово-мотиваційні особливості визначають спрямованість 
пізнавальної активності дитини і є фундаментом для ефективного 
засвоєння  та використання знань, передбачається, що реалізація 
психокорекційного змісту програми на етапі навчання у початковій 
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школі буде сприяти створенню відповідних умов для дозрівання пси-
хологічних компонентів навчальної діяльності учнів із ЗПР. 

Метою корекційно-розвиткової роботи з розвитку особистості у 
початковій школі є формування здорової особистості, корекція со-
ціоемоційних порушень, стимуляція пізнавальної активності, спіл-
кування  та створення умов для розкриття особистісного потенціалу 
школярів із ЗПР. 

У розробку змістового наповнення програми “Корекція розви-
тку” закладено реалізацію наступних корекційно-розвиткових завдань:

 • формувати самоусвідомлення школярів із ЗПР на рівні  тілесно-
го, емоційного, особистісного  та соціального самоусвідомлення; 

 • активізувати пізнавальну потребу (у  тому числі й потребу у 
самопізнанні); 

 • формувати здатність до емоційної децентрації; 
 • створити сприятливі умови для формування адекватної само-
оцінки, покращення соціальних навичок;  

 • корекція  та профілактика особистісних порушень; 
 • корекція емоційно-вольової незрілості;
 • розширювати рольовий репертуар, розкривати індивідуальні 
особистісні  та  творчі здібності учнів із ЗПР.
Першочерговим завданням програми з корекційно-розвиткової 

роботи “Корекція розвитку” є формування самосвідомості дітей із 
ЗПР шляхом поступового розширення знань про себе (пізнавальний 
компонент) і ставлення до себе (емоційний компонент), що безпо-
середньо відображається у структурі програми.

Структура програми складається із  трьох розділів, які відповіда-
ють  трьом особистісним рівням: 

 • тілесний рівень самоусвідомлення – розділ “Фізичне Я”; 
 • внутрішньо-психічний рівень усвідомлення (емоційно-вольова, 
потребово-мотиваційна  та діяльнісна сфери) – розділ “Психічне 
Я”;

 • соціальний рівень самоусвідомлення – розділ “Соціальне Я”. 
Психокорекційний зміст кожного розділу апелює до актуаль-

них сфер взаємодії молодшого школяра, а саме: із собою, з іншими, 
з соціумом.

Змістове наповнення кожного розділу враховує психологічні 
особливості дітей молодшого шкільного віку із ЗПР і співвідноситься 
з онтогенетичними закономірностями розвитку особистості дитини. 

Розділ “Фізичне Я” спрямований на розвиток усвідомлення  тіла 
шляхом активізації самопізнання через формування  тілесного об-
разу, схеми  тіла, усвідомлення сенсорних відчуттів, формування  ті-
лесної рефлексії  та  тілесної регуляції. Сформованість схеми  тіла 
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лежить в основі просторового орієнтування  та просторово-часових 
уявлень, порушення яких безпосередньо впливає на рівень актуаль-
ного інтелектуального розвитку дитини із ЗПР  та феноменологічно 
проявляється в розладах графічної діяльності, читанні, письмі, ово-
лодінні математичними операціями, різними видами мислення (осо-
бливо абстрактно-логічного), які є складовими всіх інтелектуальних 
операцій [2].  

Беручи до уваги, що сенсорні відчуття забезпечують безпосе-
редній зв’язок свідомості із зовнішнім світом, у психокорекційному 
змісті програми передбачено роботу над їх усвідомленням з метою 
активізації пізнання себе, свого  тіла  та оточення. 

Розділ “Психічне Я” спрямований на формування усвідомлення 
дітьми із ЗПР своїх емоцій, потреб і бажань, позитивного образу Я, 
вольових дій, самовираження  та розвиток ігрових навичок. Він міс-
тить блоки “Мої емоції”, “Мої потреби  та бажання”, “Ставлення до 
себе”, “Активність Я”.  

Опрацювання психокорекційного змісту блоку “Мої емоції” у 
кожному класі ускладнюється поступово: починаючи від формуван-
ня елементарних уявлень про емоції, здатності їх розпізнавати, вира-
жати, і закінчуючи формуванням уміння розуміти  та описувати свій 
емоційний стан і стан інших людей  та вільно і відкрито проявляти 
почуття без шкоди для інших. 

Блок “Мої потреби  та бажання” спрямований на психокорек-
цію потребово-мотиваційної сфери. У віці 6–7 років у дітей з норма-
тивним психічним розвитком відбувається перехід від усвідомлення 
своїх дій до усвідомлення своїх особистісних якостей  та мотивів 
діяльності. Це стає однією із передумов оволодіння навчальною ді-
яльністю [1]. Однак у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР цьо-
го не відбувається. На фоні зниження пізнавальної потреби, у них 
переважають ігрові мотиви  та мотиви на отримання задоволення. 
Для них характерний низький рівень самоусвідомлення, що робить 
очевидною їх неготовність до шкільного навчання на момент вступу 
до школи. Тому на етапі навчання в початковій школі з підготовчого 
класу проводиться робота над здатністю усвідомлювати свої дії  та по-
ведінку, а з  третього класу розпочинається робота над усвідомленням 
своїх потреб, формування здатності їх розпізнавати, називати, визна-
чати пріоритети у своїх бажаннях  та вподобаннях, усвідомлювати 
мотиви своєї діяльності. 

Блок “Ставлення до себе” спрямований на формування у дітей із 
ЗПР адекватної самооцінки  та позитивного образу Я, формування 
потреби у саморозвитку, здатності звертати увагу на свій внутрішній 
світ і своє місце у взаємостосунках з іншими. Психокорекційний зміст 
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цього блоку стосується роботи над формуванням уявлення про риси 
характеру, розвитку усвідомлення учнями із ЗПР своїх особистісних 
якостей, сильних сторін, умінь і переваг, формування позитивного 
образу Я, почуття гідності, самоповаги, впевненості, усвідомлення 
процесу свого дорослішання і змін у собі, корекцію самооцінки.  

Блок “Активність Я” спрямований на корекцію вольової сфе-
ри  та формування ігрової діяльності. Основний акцент ставиться 
на розвитку здатності дитини із ЗПР виражати себе через самостій-
ність,  творчість, гру, висловлення своєї думки, здійснення вибору  та 
прийняття рішень. 

При всій неоднорідності проявів затримки психічного розви-
тку зниження особистісної активності  та незрілість вольової сфери 
характерні для всіх школярів із ЗПР [1]. У нормі здатність до вольо-
вого зусилля виникає у дошкільному віці в результаті розвитку само-
свідомості  та довільної регуляції. Довільність розвивається посту-
пово, починаючи від регуляції рухової активності й аж до регуляції 
вищих психічних функцій і власних емоцій. У шість років дитина з 
нормативним розвитком може поставити мету, прийняти рішення, 
намітити план дій, виконати його, докласти зусиль у разі потреби 
для подолання  труднощів, оцінити результат своїх дій. При затрим-
ці психічного розвитку відмічається ослабленість вольової регуляції 
поведінки, пізнавальна пасивність (наслідком якої стає обмежений 
об’єм знань  та уявлень про навколишнє середовище), відсутність 
спрямованості зусиль на отримання знань, нестійкість інтересу до 
навчання, слабкість вольових установок, підвищена навіюваність, 
нездатність протистояти зовнішньому впливу; імпульсивність, не-
критичність поведінки.

Тому пріоритетними у психокорекційному змісті цього блоку є 
завдання з формування  таких вольових дій, як дисциплінованість, 
витримка, самостійність, ініціативність, організованість, здатність 
діяти за правилами, приймати рішення, робити усвідомлений вибір, 
проявляти ініціативу у  творчості  та грі. Опрацювання цих завдань 
проводиться у всіх класах початкової школи з поступовим усклад-
ненням змісту психокорекційної роботи.

Психокорекційний зміст програми “Корекція розвитку” врахо-
вує необхідність дозрівання ігрової діяльності як основного способу 
пізнання й осмислення навколишньої дійсності молодшими шко-
лярами із ЗПР. На момент вступу до школи ігрова діяльність про-
довжує домінувати, проте залишається недостатньо сформованою, 
що затримує своєчасність переходу до навчальної діяльності. Згідно 
з вимогами програми, з підготовчого по другий класи основна ува-
га приділяється рухливим іграм із правилами  та сюжетно-рольовим 
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іграм. Це допомагає учням із ЗПР вчитися будувати діалоги, розви-
вати навички взаємодії, спілкування, засвоювати соціальні норми 
поведінки. Сюжетно-рольова гра сприяє розвитку емоційної децен-
трації, оскільки створює сприятливі умови для  того, щоб дитина із 
ЗПР могла поставити себе на місце іншої людини, відчути себе в ролі 
іншого. Рухливі ігри з правилами сприяють розвитку довільності, ко-
ординації рухів, усвідомленню своєї кінесфери, орієнтації у просторі. 

У  третьому  та четвертому класах програма передбачає роботу 
над розвитком ігрових навичок завдяки рухливим іграм-естафетам, 
режисерським іграм  та іграм-драматизаціям. Ігри-естафети форму-
ють відчуття приналежності до команди під час гри, створюють про-
стір для спільної діяльності заради спільної мети, дають можливість 
розділити свої почуття з членами команди у разі виграшу/програшу. 
Ігри-драматизації, як різновид  театралізованих ігор, сприяють фор-
муванню здатності до  творчого самовираження, надають можливість 
дітям із ЗПР у перспективі вільно вступати в різного роду взаємини 
поза умовами ігрової ситуації, активно впливати на явища навко-
лишньої дійсності, які представляють для них інтерес, і в яких вони 
зможуть виступати повноцінними учасниками.

Програмовий зміст програми “Корекція розвитку” передбачає 
окрему роботу над розвитком у школярів із ЗПР  творчого мислен-
ня  та уяви. Для розвитку уяви важливе значення має вміння усвідом-
лювати чуттєві враження  та називати їх. За нормативного розвитку 
діти 5–6 років можуть самостійно складати загадки про предмети, 
описуючи їхні домінуючі якості  та властивості. Під час корекційно-
розвиткових занять на етапі початкової школи робота з ознаками і 
властивостями предметів посідає важливе місце, оскільки допома-
гає поступово розвинути у дитини із ЗПР здатність уявляти предмет 
в цілому, подумки змінювати його, поєднувати елементи знайомих 
образів, створюючи щось нове. Якщо за норми розвитку у 7-річному 
віці дитина вже здатна порівнювати  та співставляти властивості й 
ознаки різних предметів, описувати їх, використовуючи метафори  та 
алегорії,  то в дітей із ЗПР формування  такої здатності потребує ці-
леспрямованої корекційно-розвиткової роботи. Цьому і присвячено 
програмовий зміст блоку “Активність Я”. 

Розділ “Соціальне Я” містить блоки “Моє оточення”  та 
“Соціальні ролі”. Блок “Моє оточення” спрямовано на вирішення 
одного із найважливіших вікових завдань психічного розвитку на 
етапі молодшого шкільного віку – набуття навичок соціальної вза-
ємодії у колективі ровесників і підтримка дружніх зв’язків. У дітей 
із затримкою психічного розвитку відмічається низька потреба у 
міжособистісній взаємодії всередині групи [3], наслідком чого стає 



215

дезінтеграція дитячого колективу  та затягування адаптаційного пе-
ріоду. Тому психокорекційний зміст програми “Корекція розвитку” 
у підготовчому  та першому класах стосується подолання  труднощів 
адаптації до школи, формування усвідомлення свого оточення (сім’ї, 
школи), довіри і безпеки у групі, здатності співпрацювати. Зважаючи 
на  те, що для молодших школярів із ЗПР є характерним невміння 
домовлятися, співвідносити свої дії з діями партнера, ефективно ви-
рішувати конфліктні ситуації у спільній практичній діяльності, почи-
наючи з другого класу, акцент психокорекційних занять зміщується 
на формування навичок співпраці, здатності проявляти  турботу, по-
вагу до інших, встановлювати дружні стосунки, переймати і керува-
тися морально-ціннісними установками у міжособистісній взаємодії.

Блок “Соціальні ролі”  тісно пов’язаний із попереднім блоком, 
проте прицільніше спрямований на формування учнівської ідентич-
ності, усвідомлення  та розширення репертуару соціальних ролей (я 
у школі, гостях,  театрі, магазині, лікарні  тощо).

Таким чином, програма з корекційно-розвиткової роботи 
“Корекція розвитку” дає змогу реалізувати систематизований підхід 
до психокорекції особистості учнів із ЗПР на етапі початкової школи. 
Цілеспрямована робота у зазначених напрямах допомагає створити 
сприятливі умови для профілактики особистісних порушень  та по-
ведінкових відхилень школярів із ЗПР. Виразна спрямованість про-
грами “Корекція розвитку” на формування самоусвідомлення дітей 
із ЗПР забезпечує становлення навчальної діяльності як провідної, 
в умовах якої і формується особистість.
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Логвинова И. П. 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В статье предоставлен анализ психокорреционноого содержания 
программы по коррекционно-развивающей работе для подготовительных, 
1–4 классов специальных общеобразовательных учебных заведений для де-
тей с задержкой психического развития “Коррекция развития”. Определены 
направления психокоррекционной работы по развитию личности, а имен-
но: коррекция самосознания, социо-эмоциональной, познавательной, во-
левой, мотивационной сфер личности младших школьников с задержкой 
психического развития, рассмотрено специфику развития личности в по-
следовательном формировании  телесного, эмоционального, социального 
уровней самосознания школьников с задержкой психического развития, 
с учетом их возрастных и психологических особенностей. Автором расс-
мотрен систематизированный материал психокоррекционого содержания 
программы, ее структура.

Ключевые слова: психокоррекция; коррекционная программа; лич-
ность; самосознание; учебная деятельность; эмоциональная сфера; школь-
ники с задержкой психического развития (ЗПР).
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Lohvinova I.  
THE CONTENT OF THE PERSONALITY DEVELOPMENT 
PHSYCOLOGICAL CORRECTION WORK FOR MENTALLY 
RETARDED CHILDREN IN ELEMENTARY SCHOOL

In this article author analyzes the psychological correction aspect 
of “Developmental correction” program that f ocuses on intervention and 
development work in first-fourth forms of specialized schools for mentally 
retarded children. The goal and objectives of the program, aimed at correction of 
emotional, volitional, motivational and cognitive sides of personality of a mentally 
retarded child, are explained.

Author discusses the dominating directions of personality development 
in elementary schools for metally retarded children – development of self-
consciousness, correction of self-esteem, volitional immaturity, behavioral 
disorders, development of communication, creative thinking and imagination.

The specificity of the program’s structure and its structural elements’ 
content are explained. The program consists of three sections: “Physical Self”, 
“Psychic Self” and “Social Self”. Author analyzes the correctional content of each 
section in its correlation with relevant domains of child’s interaction – with self, 
with others, with society. “Physical Self” focuses on activation of self-knowledge 
by forming the image and scheme of the body, realization of sensory sensations 
and development of body reflection and body regulation. “Psychic Self” is focused 
on the development of psychic decentration, understanding needs and desires, 
building the positive image of self, self-esteem, volitional actions, self-expression 
and development of play skills. “Social Self” focuses on the development of 
communication skills, cooperation skills, ability to care for and to respect others, 
to make friends, to broaden the social roles repertoir.

Author examines the program’s content throught sequential development of 
bodily, psychic and social levels of self-consciousness. Program’s requirements 
are based on age and pshychological features of mentally retarded children.

The “Developmental correction” program’s clear focus on the development 
of self-consciousness in children with mental retardation promotes the central 
role of learning activity in which the personality is formed.

Key words: psychological correction; correction program; personality; 
self-consciousness; educational activity; younger schoolchildren with mental 
retardation.
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 
ЯК РЕСУРС ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ЧИТАЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

В. О. Мартиненко,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут педагогіки НАПН України

У статті розкрито дидактичні функції робочих зошитів з літературного 
читання для учнів 2–4 класів (компенсаторна, інформаційна; функції, спря-
мовані на індивідуалізацію, систематизацію й узагальнення знань учнів, 
контрольно-оцінну діяльність). Обґрунтовано потенціал робочих зошитів 
під кутом зору формування важливих складників досвіду читацької діяль-
ності: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного; реалізації 
суб’єкт-суб’єктної, полісуб’єктної взаємодії учнів,  технологій поетапного 
опрацювання змісту  текстів різних видів,  діалогової взаємодії учня з  тек-
стом, автором, героями  твору.

Реалізовано систему вправ і завдань для розвитку й удосконалення  та-
ких компонентів читацької діяльності школярів:

• навичка читання вголос і мовчки;
• робота з  текстом художнього і науково-художнього  твору;
• робота з дитячою книжкою;
• контрольно-оцінна діяльність учнів.
Проілюстровано  технологію опрацювання змісту художніх, науково-

художніх  творів на різних етапах  текстової діяльності: дотекстової, влас-
не  текстової, післятекстової.

Під час аналізу вправ і завдань, центрованих на опанування учнями 
компонентами досвіду читацької діяльності, вагомий акцент зроблено на 
врахуванні рівнів усвідомлення видів  текстової інформації (фактичної, кон-
цептуальної, підтекстової) у різних вікових групах молодших школярів.

Ключові слова: початкова школа; робочий зошит з літературного чи-
тання; досвід читацької діяльності; читацька самостійність.

Постановка проблеми. Серед провідних завдань курсу “Літературне 
читання” в початковій школі виділяються завдання з формування 
повноцінної навички читання вголос і мовчки як базової у системі 
початкової освіти, мовленнєвого розвитку учнів; компетентнісно 
орієнтованих умінь самостійно сприймати, аналізувати й інтерпре-
тувати  тексти різних видів з використанням початкових літературоз-
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навчих понять; прийомів самостійної роботи з дитячими книжками 
різних  типів і видів, довідковим  матеріалом; умінь здійснювати по-
шук, добір, аналіз потрібної інформації в різних джерелах друкованої 
продукції для вирішення навчально-пізнавальних завдань  та ін. [7].

Ураховуючи специфіку предмета, де змістом навчального мате-
ріалу слугують художні, науково-художні, науково-пізнавальні  тек-
сти,  його багатофункціональність, визначений МОН України обсяг 
підручників із літературного читання в одній частині, не дає змоги 
повною мірою забезпечити  виконання державних вимог щодо за-
гальноосвітньої підготовки з предмета лише засобами підручника 
без залучення складників навчального комплекту (книг для читання, 
робочих зошитів  та ін.). 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури з питань реформування змісту загальної початкової освіти 
(Н. М. Бібік, Я. П. Кодлюк, О. Я. Савченко) [1; 3; 8] засвідчує поси-
лення акцентів на оновленні змісту навчально-методичних комплек-
сів у контексті їх центрованості на суб’єкт-суб’єктну взаємодію учас-
ників освітнього процесу, дитиноцентризм, формування ключових 
і предметних компетентностей, оволодіння молодшими школярами 
способами навчально-пізнавальної діяльності, які  сприяють  інте-
грації учнів у сучасний соціум.

Робочий зошит як складник навчально-методичного комп-
лексу розглядається у дослідженнях як особливий засіб розвитку 
пізнавальної активності школярів (М. Б. Волович, Л. В. Занков, 
Д. Б. Ельконін), засіб, що сприяє реалізації цілісної системи на-
вчання (В. О. Онищук); індивідуалізації навчання (А. І. Болотова, 
Л. І. Нечволод, М. Ю. Прокоф’єва, О. Я. Савченко, Р. В. Шиленков), 
як система завдань для організації самостійної роботи учнів 
(О. Нільсон); як дидактичний комплект для виконання самостій-
ної роботи в школі  та вдома безпосередньо на сторінках зошитів (Н. 
Преображенська).

Визначаючи провідні дидактичні функції робочих зошитів 
(компенсаторна, інформаційна, пізнавальна, узагальнення знань, 
їх систематизація, самоконтролю), дослідники наголошують на по-
силенні їх ролі у реалізації принципів наочності, доступності змісту 
навчального матеріалу, диференціації й індивідуалізації навчального 
процесу, формуванні позитивної мотивації до навчання, предметних 
і ключових компетентностей учнів, інтенсифікації навчальної праці 
школярів. 

Питання структури зазначених навчальних посібників зали-
шаються відкритими для розв’язання. На думку більшості авторів, 
структура робочих зошитів залежить від змісту навчального пред-
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мета, повноти викладу змісту у підручнику, мети його опрацювання, 
ступеня складності окремих  тем, питомої ваги  та характеру само-
стійної роботи учнів  тощо. Окремі методисти наголошують на реалі-
зації  таких провідних компонентів, як орієнтаційно-мотиваційний, 
операційно-виконавський, рефлексивно-оцінний [3]; уміщенні  та-
ких блоків навчального матеріалу, як понятійний блок (тлумачен-
ня основних понять з  теми); інформативний (лаконічні  тексти, 
опорні конспекти,  тезисний виклад  теми); ілюстративно-наочний 
(схеми,  таблиці, карти, зразки, картосхеми, малюнки, кросворди, 
чайнворди, діаграми); завдання на засвоєння, усвідомлення, узагаль-
нення, порівняння, зіставлення, конкретизацію, систематизацію, за-
кріплення інформації; контролю й самоконтролю (диференційовані 
завдання;  тренажери,  таблиці-зразки,  тести, модулі).

Виклад основного матеріалу. Робочий зошит з літературного читан-
ня як складник навчально-методичного комплексу з літературного 
читання є важливим засобом розвитку читацької самостійності й ак-
тивності учнів, сприяє індивідуалізації процесу набуття школярами 
досвіду читацької діяльності.

Аналіз  трактування поняття “досвід” у  тлумачних, філософських 
словниках дає підстави виокремити  такі сутнісні характеристики цієї 
дефініції: а) “це сукупність знань, умінь, які здобуваються в житті, 
на практиці”; б) “це уся сукупність чуттєвих сприймань, що набува-
ються в процесі взаємодії людини із зовнішнім світом”. На підставі 
цих положень досвід читацької діяльності учнів можна визначити як 
сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності, ціннісних став-
лень, що набуваються індивідом на основі  та у процесі взаємодії з  тек-
стами, дитячими книжками різних видів і  типів, графічно зафіксованих 
на різних носіях.

Зміст, структура, поетапне оволодіння учнями 2–4 класів 
взаємопов’язаними компонентами (мотиваційним, когнітивним, 
операційно-діяльнісним, рефлексивним) зазначеного досвіду відо-
бражено у змістовій лінії навчальної програми з літературного читан-
ня “Досвід читацької діяльності” [7].

В узагальненому вигляді це:
 – формування потреб, особистісних читацьких мотивів, які спону-

кають учня до читання; усвідомлення ним ролі систематичного 
читання для поповнення знань, успішного навчання з усіх пред-
метів, задоволення пізнавальних інтересів, проведення цікавого 
дозвілля;

 – система літературознавчих, книгознавчих, бібліографічних 
знань, уявлень, які учень застосовує під час смислового і струк-
турного аналізу  текстів різних видів, вибору дитячих книжок з 
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доступного кола читання, самостійного орієнтування у їх змісті, 
пошуку потрібної інформації; у міжособистісній комунікації;

 – оволодіння учнями повноцінною навичкою читання вголос і 
мовчки;  освоєння продуктивними стратегіями, способами, раці-
ональними прийомами опрацювання  текстів різних видів, їх роз-
різнення з опорою на особливості кожного виду; ефективними 
прийомами аналізу літературного  твору з метою усвідомлення 
його художньої цінності, поглибленого розуміння прочитаного, 
освоєння вмінь самостійно усвідомлювати  різні види  текстової 
інформації (фактичну, підтекстову, концептуальну), здійснюва-
ти її смислову компресію, оволодіння досвідом міжособистісно-
го спілкування, комунікації з джерелом інформації;прийомами 
самостійної роботи з дитячою книжкою, роботи з інформацією;

 – розвиток компонентів ціннісно-смислової, емоційно-вольової 
сфер особистості дитини – усвідомлення й оцінка учнем резуль-
татів своєї читацької діяльності; оцінювальні судження, власне 
ставлення до прочитаного, висловлені у вербальній і невербаль-
ній формах  тощо.
Робочі зошити для учнів 2–4 класів розроблені до підручника з 

літературного читання (автор О. Я. Савченко). У їх змісті вміщено 
вправи і завдання для розвитку й удосконалення  таких компонентів 
читацької діяльності школярів:

 – навичка читання вголос і мовчки;
 – робота з  текстом художнього і науково-художнього  твору;
 – робота з дитячою книжкою;
 – контрольно-оцінна діяльність учнів.

Розроблена система вправ і завдань, зміст і способи їх презентації 
сприяли реалізації суб’єкт-суб’єктної, полісуб’єктної взаємодії учнів; 
забезпечувала поступове ускладнення оволодіння учнями 2–4 класів 
компонентами досвіду читацької діяльності; були спрямованими на 
самостійний пошук розв’язання завдань, урізноманітнення форм 
організації засвоєння навчального матеріалу.

Навичка читання є важливим метапредметним умінням, що впли-
ває на освоєння змісту всіх навчальних предметів. Обсяг підручників 
з літературного читання в одній частині не дає змоги для урізноманіт-
нення вправ і завдань із формування повноцінної навички читання 
вголос і мовчки. Робочі зошити слугують важливим компенсаторним 
засобом для реалізації цього напряму читацької діяльності.

Проілюструємо це на  таких прикладах.
У 2 класі провідним видом є читання вголос, яке забезпечується 

складнішим психофізіологічним механізмом, ніж читання мовчки, 
оскільки у цьому процесі активно діють зоровий, мовленнєво-рухо-
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вий і слуховий канали. Темп і обсяг зорового сприймання, смисло-
вої обробки матеріалу, звукового перекодування  тексту залежить від 
можливостей мовленнєво-рухового апарату. Отже,  тут важливу роль 
відіграють операції голосової, дихальної, зорової, слухової систем.

У робочих зошитах дібрано систему вправ і завдань для їх розви-
тку й удосконалення. Вони розташовані з нарощенням ступеня склад-
ності на спеціальних сторінках-розворотах – “Вчуся бути вправним 
читачем”. Кожний з розворотів не пов’язано з вивченням  тієї чи 
іншої  теми підручника. Вчитель, враховуючи рівень розвитку нави-
чки читання учнів класу,  типові й індивідуальні недоліки мовлення 
дітей,  типи помилок під час читання, психофізіологічні особливості 
дітей класу, самостійно визначає обсяг, частотність, організаційні 
форми (парні, групові, індивідуальні).

Вправи на регулювання правильного дихання, розвиток арти-
куляційного апарату, удосконалення функцій зорового сприймання 
доцільно проводити під час щоденних уроків літературного читання. 
Більшість з них учитель може застосовувати після перевірки домаш-
нього завдання або на початку уроку як читацькі розминки. Можна 
використовувати  ті чи інші вправи і завдання не в повному обсязі, а 
частково, розосереджено у часі. Наприклад, учитель, на основі аналі-
зу словникового складу  тексту, який передбачається опрацювати на 
уроці, виділяє  ті слова, що можуть викликати в учнів  труднощі під час 
вимовляння чи зорового сприймання. Отже, він добирає для відпра-
цювання з учнями правильної вимови відповідні або близькі за звуко-
вою структурою буквосполучення, слова із завдань рубрик: “Поєднуй 
швидко, вимовляй чітко”, “Читаємо скоромовки”, “Упізнай слово з 
одного погляду”, а  також використовує  таблиці із складів.

Усі вправи розроблено з урахуванням поступового нарощення 
ступеня складності.

Прокоментуємо це на прикладі  вправ під  загальною назвою 
“Упізнай слово з одного погляду”. У них подано колонки слів з різною 
кількістю букв. 

У дітей, які добре читають, виконання їх не викличе ніяких  труд-
нощів. Для учнів з недостатнім розвитком  технічної сторони нави-
чки читання поступове ускладнення  таких вправ забезпечить роз-
виток позитивної динаміки у роботі окорухової системи, пов’язаної 
з укрупненням і автоматизацією (кожна колонка слів прочитується 
декілька разів) оперативних одиниць читання. Учень  навчається 
швидко фіксувати, а потім утримувати в зоровій пам’яті спочатку 
мінімальні одиниці читання (слова з 2-х букв), далі – більші одиниці 
читання (складаються з 3–5 букв). Під час читання зв’язних  текстів 
дитина буде моментально їх упізнавати і вільно прочитувати.
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Важливо зазначити, що більшість із запропонованих вправ є 
різнофункціональними,  тобто  такими, що впливають на розвиток 
різних характеристик навички читання. Водночас кожний вид вправи 
дібрано з урахуванням її провідної функції (розвиток правильності 
дихання,  темпу читання, артикуляційного апарату, оперативного 
поля читання, інтонаційних засобів виразності, гостроти зору, ува-
ги  тощо). Порівняно з робочим зошитом для 2 класу, у 3–4 класах 
змінюється їх співвідношення. Більшу питому вагу  тут становлять 
завдання на розвиток навички читання мовчки, оперативного поля 
читання, розуміння прочитаного. Під час читання мовчки психофі-
зіологічні механізми спрощуються: скорочується діяльність мовлен-
нєво-рухового і слухового апаратів. Натомість істотно збільшуєть-
ся  темп зорового сприймання, інтенсифікуються процеси розуміння 
і запам’ятовування. Відсутність потреби у голосовому відтворенні 
змісту дає змогу сприймати  текст у зручному  та звичному для чита-
ча  темпі, а  також краще усвідомлювати прочитане. 

У процесі формування й розвитку навички читання мовчки 
важливе значення мають завдання на розвиток різних характе-
ристик уваги: довільне зосередження, концентрація на заданому, 
стійкість, швидкість переключення, вибірковість, розподіл, пере-
розподіл  тощо. У робочих зошитах розроблено серію завдань на 
формування  та розвиток зазначених видів уваги.  

З поступовим нарощенням ступеня складності подано  та-
кож і вправи на розвиток оперативного поля читання (вправи 
“Пірамідка”,  таблиці Шульте, “Гострий зір”).

Крім  того, для учнів 3–4 класів вміщено вправи на удосконален-
ня навички читання вголос: регулювання дихання, удосконалення 
дикції, інтонаційних засобів художньої виразності.

На матеріалі спеціально дібраних коротких  текстів школярі 
вправляються самостійно виділяти ключові слова, визначати  тему, 
основну думку  тексту.   

Сучасні складні  та динамічні процеси розвитку суспільства ви-
магають не лише від дорослих, а й дітей умінь працювати з різнорід-
ною інформацією для вирішення навчально-пізнавальних завдань, 
задоволення особистих запитів. Значна частина відповідних знань  та 
вмінь набувається через процес читання. 

Отже, навчання читання й освоєння інформації є ключовими 
завданнями усіх освітніх ланок школи. Це складний довготривалий 
процес. Окрім сформованості в кожної дитини повноцінної нави-
чки читання вголос і мовчки, він передбачає володіння індивідом 
різними видами читання (переглядовим, аналітичним, вибірковим  
та ін.).
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На основі практичного досвіду варто зазначити, що у початковій 
школі учні освоюють переважно аналітичний (“рівномірно-уваж-
ний” –  термін Л. Шварц) вид читання.

Значно менше уваги приділяється формуванню інших видів чи-
тання. Отже, виникає протиріччя: значні обсяги інформації, з якими 
взаємодіють діти, вимагає швидкого у ній орієнтування, умінь швид-
ко знаходити потрібну, усвідомлювати, яка є достовірною, яка – не-
достовірною  тощо, а користування лише аналітичним видом читан-
ня у багатьох навчальних ситуаціях не забезпечує оперативний пошук 
потрібної інформації з найменшими затратами часових і розумових 
зусиль.

У робочих зошитах для учнів 3–4 класів презентовано серію за-
вдань з формування першооснов переглядового і вибіркового видів 
читання.

Як було зазначено, змістова лінія “Досвід читацької діяльності” 
центрована на формування в учнів досвіду самостійної роботи з  тек-
стами різних видів, дитячими книжками, довідковими виданнями, 
періодикою, оволодіння компонентами повноцінного сприймання 
(розуміння) змісту художніх і науково-пізнавальних  творів.

Набуття  такого досвіду в початковій школі забезпечується різ-
ними організаційними формами навчання, серед яких, окрім уроку 
як класичної організаційної одиниці, виділяються уроки роботи з 
дитячою книжкою, проектна діяльність, бібліотечні заняття, домаш-
ні завдання  тощо.

У сукупності зазначені форми забезпечують формування важли-
вих предметних знань, а  також роблять свій вагомий внесок у фор-
мування ключових компетентностей.

У молодшому шкільному віці сприймання  текстів характеризу-
ється поступовим ускладненням рівнів їх розуміння – від фактично-
го розуміння змісту  текстів різних видів (художніх, науково-худож-
ніх, навчальних  та ін.) до вичерпування основного смислу  твору, 
усвідомлення авторського замислу, розвитку механізмів компресії 
змісту  тексту, концептуалізації, метафоризації, хоча значна части-
на школярів на завершенні початкового навчання ще не оволодіває 
повною мірою цими механізмами.

Важливою спільною ознакою  текстів різних видів є їх комуні-
кативне спрямування. Взаємодія читача і  тексту за своєю суттю яв-
ляє собою комунікативний акт. У процесі читання дитина не лише 
усвідомлює  текстову інформацію, але і включає в цей процес свої 
знання, думки, почуття. Важливу роль у цьому процесі відіграють 
читацькі асоціації, здогадки, антиципація, емоційні реакції, оцінні 
судження  тощо. 
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Діалогічна природа  текстів містить значний потенціал для реалі-
зації комунікативно-мовленнєвого принципу на уроках літературно-
го читання, сприяє оволодінню учнями досвідом міжособистісної ко-
мунікації, досвіду діалогової взаємодії читача з  текстом, автором під 
час роботи не лише з художніми, а й науково-художніми  текстами.       

У робочих зошитах для учнів 2–4 класів основна питома вага за-
вдань спрямована на удосконалення умінь самостійної роботи з  тек-
стами різних видів і жанрів. Вони доповнюють завдання підручників, 
передбачають активну взаємодію учня з  текстом, самостійне знахо-
дження відповіді на запитання з обов’язковою опорою на  текстовий 
матеріал. Наприклад, “Що у  тексті сказано про …”, “Якими словами 
автор …”, “Знайди рядки, у яких автор …”, “Випиши з  тексту при-
клади …”, “”Виділи першим і останнім словами абзац, де …”  та інші. З 
метою забезпечення логіки освоєння змісту  тексту завдання перед-
бачали роботу з  твором на різних етапах  текстової діяльності (до-
текстової, власне  текстової, післятекстової). 

Різноманітність умов, у яких відбувається сприймання й усві-
домлення  тексту, зумовлює необхідність забезпечення  таких компо-
нентів орієнтування на етапі дотекстової діяльності: попереднє вхо-
дження дитини в  текст (усвідомлення змісту заголовка, ілюстрацій,  
вправляння учнів у правильному читанні складних і маловживаних 
слів;  актуалізацію опорних (фонових) знань дітей, необхідних для 
первинного розуміння прочитаного і подальшої роботи над  текстом; 
усвідомлення значення окремих слів, висловів, у т. ч. у контексті; 
стимулювання відповідного емоційного настрою, підготовка чуттєвої 
сфери дитини до сприймання  твору  тощо).

Така робота сприяла формуванню досвіду діалогової взаємодії 
учня з  текстом, його автором ще до читання  твору.

Поглиблений смисловий і структурний аналіз  творів супрово-
джувався завданнями, метою яких було удосконалення умінь усвідом-
лювати різні види  текстової інформації: фактичної, концептуальної, 
підтекстової (4 клас), оволодіння предметними, загальнопредметни-
ми уміннями, способами діяльності в комунікативно-мовленнєвій, 
інформаційній сферах, у сфері застосування загальнопізнавальних, 
предметних умінь. 

Особливу увагу під час смислового  та структурного аналізу  тво-
рів було спрямовано на формування умінь, способів діяльності, які 
мають загальнонавчальний (метапредметний) характер (наприклад, 
визначати  тему, основну думку  твору, здійснювати смисловий і 
структурний аналіз  тексту, ставити запитання за змістом  твору, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки  тощо). Оволодіння 
цими уміннями і способами діяльності сприяло усвідомленому за-
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стосуванню їх у різних предметних сферах, формуванню ключової 
компетентності – уміння вчитися.

Вагомий акцент у зошитах зроблено на виконанні завдань до ху-
дожніх прозових і поетичних  творів, зорієнтованих на пояснення і 
перевірку розуміння смислового й образного значення слів, виразів, 
мовленнєвих конструкцій, художніх порівнянь, вироблення у школя-
рів умінь самостійно сприймати засоби художньої виразності, усві-
домлювати їхні функції у  творі, застосовувати у власному мовленні 
під час переказу, опису, характеристики персонажів  тощо. Цю серію 
завдань до  текстів підручників об’єднано під загальною назвою “Будь 
уважним до слова”.

Істотним доповненням до підручників є система завдань з роз-
витку мовлення учнів: збагачення словникового запасу, розвиток 
зв’язного мовлення (добір слів, близьких за значенням; продовжен-
ня  тематичного ланцюжка слів; самостійне встановлення значень 
слів із залученням різних джерел інформації –  тлумачних словників, 
Інтернет  тощо; контекстне встановлення значень слів, словоспо-
лучень; побудова зв’язних висловлювань за змістом прочитаного, 
колективна дискусія із розв’язання ситуацій морально-етичного 
змісту  та ін.).

Зазначимо, що рефлексивна (післятекстова діяльність) вплива-
ла на розвиток компонентів ціннісно-смислової, емоційно-вольової 
сфер особистості дитини: усвідомлення й оцінку учнем результатів 
своєї читацької діяльності; оцінювальні судження (особисте ставлен-
ня учнів  до змісту прочитаного: оцінка вчинків персонажів, що спо-
добалось у  творі, а що не сподобалось і чому; можливий подальший 
розвиток подій  тощо).

Рівні осмислення видів  текстової інформації в кожній віковій 
групі відрізнялися. Наприклад, школярам 2 класу пропонувалися 
завдання на самостійне освоєння фактичного змісту  твору (факти, 
події, герої, їхні вчинки), практичне розрізнення  текстів за найпро-
стішими жанровими ознаками  тощо. Завдання для учнів 3–4 класів 
ускладнювалися як поглибленим розумінням різних видів концеп-
туальної інформації (основна думка  твору, підтекст, мотиви вчинків 
персонажів,усвідомлення засобів художньої виразності відповідно 
до їх функцій у  творі, практичне встановлення приналежності ху-
дожнього  твору до  того чи іншого жанру з обґрунтуванням відповіді 
і т. ін.),  так і способами, формами їх виконання.

Услід за підручником у робочих зошитах втілюється  технологія 
групової роботи (серія завдань “Працюємо разом …, у групі … у парі …”. 
Особливість  таких завдань – імпульс до комунікації, взаємодії учнів, 
розвиток умінь міжособистісного спілкування за змістом прочитано-
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го, комунікації з  текстом, автором  твору. Наприклад, “Які запитання 
придумали однокласники? Які з них  ти вважаєш найбільш вдалими?”; 
“Обговоріть цей випадок з героєм  твору у класі. Чи  траплялись поді-
бні випадки з вами?”; “Поділися своїми міркуваннями з однокласниками 
щодо …”; “Якими думками хотів поділитися автор із читачами?”; “Над 
чим пропонує замислитися письменник?”; “Як автор ставиться до …?”.

Для поглибленого розуміння змісту  тексту у робочих зошитах 
уміщено аналітичні завдання з багаторазового його перечитуван-
ня,  тобто залежно від завдань, навчальних ситуацій, які реалізуються 
на уроці, – перечитування цілісного змісту чи окремих його фрагмен-
тів. Такі завдання спонукали школярів щоразу занурюватися у  текст, 
знаходити у ньому відповіді, обґрунтовувати їх з посиланням на зміст. 

За  такого підходу змінювалася мотивація читацької діяльності 
учнів: вони читали не лише з метою відпрацювання  технічної сторо-
ни навички читання, а  для  того, щоб краще зрозуміти  твір.

У  робочому зошиті знайшли  також  відображення завдання, 
метою яких є вироблення в учнів умінь  самостійно  працювати з 
різними видами і  типами дитячих  книжок, періодикою, різнорідною 
інформацією. Навчальні результати в інформаційній сфері перед-
бачали самостійне застосування школярами прийомів пошуку по-
трібної інформації із залученням довідково-ілюстративного апарату 
дитячих книжок, навчальних посібників (назва,  титульний аркуш, 
ілюстрації, зміст (перелік)  творів, анотація), різних видів бібліотеч-
но-бібліографічної допомоги, видань довідкового характеру, вико-
ристовуючи формальні елементи  тексту (підзаголовки, рубрики, 
виноски, посилання); розуміння інформації, представленої в різних 
форматах (словесно, у вигляді  таблиці, умовних позначок).

З цією метою активно використовувалися зразки обкладинок 
дитячих книжок, словників, енциклопедій, періодичних видань. 
Виконання  таких завдань, систематизованих під загальними назва-
ми “Робота з дитячою книжкою”, “Читаємо всією родиною”, спри-
яло розширенню кола дитячого читання, удосконаленню у школя-
рів умінь самостійно здійснювати вибір потрібної дитячої книжки з 
групи книжок за окресленими вчителем  показниками, працювати 
з книжковою виставкою, складати коротку анотацію на прочитану 
книжку  тощо.

Для удосконалення  та розвитку контрольно-оцінної діяльності 
учнів у робочих зошитах уміщено серію завдань “Перевір, як  ти само-
стійно читаєш і розумієш прочитане”, “Перевір, як  ти розумієш зна-
чення слів у  тексті”, “Виконай самостійно”, “Оціни свої досягнення”.

Зазначимо, що значна кількість завдань у навчальних посібниках 
має ігровий, нестандартний характер, вони є продуктивними для роз-
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витку в учнів  творчої уяви,  творчих здібностей, образного мислення, 
фантазії.

З метою підготовки учнів 2–4 класів до самостійних і контроль-
них робіт з літературного читання у робочих зошитах подано зраз-
ки  таких робіт з відповідною кількістю завдань до них, запропоно-
вано завдання  тестового характеру для поточного контролю.

Висновки. Трирічний досвід використання робочих зошитів у 
шкільній практиці дає підстави для наступних висновків.

Робочі зошити з літературного читання є важливим компенса-
торним засобом для розвитку й удосконалення компонентів досві-
ду читацької діяльності: мотиваційного, операційно-діяльнісного, 
рефлексивного.

Особливо продуктивною для учнів виявилася система вправ і 
завдань для формування й розвитку повноцінної навички читання 
вголос і мовчки, оскільки ресурсні можливості робочого зошита за-
безпечували їх урізноманітнення, поступове ускладнення, частот-
ність вправлянь, індивідуальний підхід до школярів з різним рівнем 
сформованості  тих чи інших характеристик читання. 

Робочий зошит з літературного читання як складник навчально-
методичного комплексу має значно ширші можливості для повнішо-
го забезпечення досягнень учнями навчальних результатів за зміс-
товою лінією “Робота з дитячою книжкою. Робота з інформацією”, 
удосконалення контрольно-оцінної діяльності молодших школярів.
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Мартыненко В. А. 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
ОПЫТА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

В статье раскрыты дидактические функции рабочих  тетрадей по ли-
тературному чтению для учащихся 2–4 классов: компенсаторная, инфор-
мационная; функции, направленные на индивидуализацию, систематиза-
цию и обобщение знаний учащихся, контрольно-оценочную деятельность. 
Обоснован потенциал рабочих  тетрадей в аспекте формирования компо-
нентов опыта читательской деятельности: мотивационного, когнитивного, 
деятельностного, рефлексивного.

Реализована система заданий и упражнений для развития и усо-
вершенствования  таких компонентов читательской деятельности школь-
ников: навык чтения вслух и молча; работа с художественным и научно-
художественным  текстами; работа с детской книгой; контрольно-оценочная 
деятельность учащихся.

Ключевые слова: начальная школа; рабочая  тетрадь по литературному 
чтению; опыт читательской деятельности; читательская самостоятельность.

Martynenko V. 
A WORKBOOK ON LITERARY READING AS A RESOURCE 
FOR THE FORMATION OF THE EXPERIENCE OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN’S READING ACTIVITY
The article deals with the function of the workbooks on literary reading for 

the pupils of the 2nd–4th grades (compensatory, information, functions aimed at 
individualization, generalization and systematization of pupils’ knowledge, control 
and evaluative activities).

The potential of the workbooks from the perspective of for ming important 
components of the experience of reading activity: motivational, cognitive, active, 
reflexive; implementing subject-subject, polysubject interrelation between 
students staged processing, technology of the staged work on the content of 
different types of texts, pupils’ interaction with the text, the author, the characters 
of the paper is analyzed.
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• The system of exercises and tasks for the development and improvement 
of the following components of the pupils’ reader ship was specified:

• Skill of reading aloud and silently;
• Work on a fictional text, scientific and artistic papers;
• Work on children’s books;
• Control and evaluation of the pupils’ activities.
The technology of processing the content of the art, scientific and artistic 

works in different stages of text: pre-text, text proper, after-text ones was illustrated.
In the process of conducting the analysis on exercises and tasks centered 

on the pupils’ mastering of the components of the experience of reading activity, 
a significantemphasisisputonthelevelsofmasteringdifferentkindsoftextual 
(factual, conceptual, contextual) information for different age groups of primary 
schoolchildren.

Key words: primary school; a workbook on literary reading; reading 
experience; readers’ independence.
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СИСТЕМА ВПРАВ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА 
ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ
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У статті обґрунтовано принципи  та дидактичні умови побудови ком-
петентнісно орієнтованої системи вправ, визначено її роль  та місце в су-
часному підручнику фізики. Розглянуто роль і функції системи вправ у 
цілеспрямованому формуванні предметної компетентності з фізики засо-
бами розв’язування подібної системи, що забезпечує здатність особистості 
здійснювати навчальну діяльність як складову соціального досвіду шляхом 
засвоєння фізичних  та універсальних методологічних знань, реалізації ев-
ристичної  та дослідницької діяльності, емоційно-ціннісного  та соціально-
адаптаційного ставлення до пізнання навколишнього світу.

Ключові слова: фізична освіта; система вправ; класифікація задач; 
ключові й предметні компетентності; підручник фізики.
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Постановка проблеми. Підвищення якості компетентнісно орієн-
тованої освіти, що передбачає, з одного боку, відповідність вимогам 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [3], 
а з другого – досягнення рівня готовності застосування набутих знань 
і вмінь є однією з актуальних проблем компетентністного підходу в 
навчанні, вирішення якої пов’язане з модернізацією змісту шкільних 
предметів  та переосмисленням мети й результату навчально-вихов-
ного процесу і є передумовою створення нових концепцій, програм 
і підручників. 

Домінуючим вектором подібної системи освіти є підготовка 
учнів до застосування набутих знань і вмінь, що актуалізує діяльнісну 
складову навчального процесу, спрямовану на формування готовнос-
ті до виконання певних видів навчальної або майбутньої професійної 
діяльності.

Головною метою сучасної школи з позицій компетентнісного 
підходу є формування в учнів ключових і предметних компетентнос-
тей, що має забезпечити успішну життєдіяльність людини в соціумі.

Комплексну компетентнісно орієнтовану модель освітнього 
процесу, що здійснюється в межах відповідної дидактичної системи, 
має бути відображено в сучасних підручниках фізики. Використання 
шкільного підручника забезпечує взаємодію процесу засвоєння 
змісту навчального курсу й готовності учня застосовувати набуті 
знання на практиці. Підручники містять структурований  теоретич-
ний матеріал, що є логічним стрижнем курсу й відповідну систе-
му вправ, розв’язуючи яку, учні набувають ключових і предметних 
компетентностей.

Аналіз останніх досліджень. Науковим підґрунтям формування 
ключових і предметних компетентностей з фізики є роботи вчених-
методистів: П. Атаманчука, О. Бугайова [1], С. Величка, М. Головка [1; 
2], Т. Засєкіної [4], Є. Коршака, О. Ляшенка [6], Л. Непорожньої [7], 
В. Савченка, В. Сиротюка, М. Шута, В. Шарко  та інших.

Проблеми реалізації задачного підходу у навчанні фізики 
досліджували Д. Александров, Г. Альтшуллер, С. Гончаренко, 
П. Знаменський [5], О. Сергеєв, М. Тульчинський, А. Шапіро  та 
інші.

Учені, методисти, учителі наголошують на  тому, що зміст вправ, 
які застосовують у шкільній практиці, – недосконалий. У чинних 
збірниках задач з фізики загальноосвітньої школи, – наголошує ака-
демік В. Зубов, – переважна кількість завдань спрямована на  тре-
нування учня в алгебраїчних й арифметичних операціях. Важливо 
побудувати  такий задачник, у якому кожна група завдань, дібраних 
у певній послідовності, слугувала б досягненню заданих педагогічних 
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цілей, а головна увага була б спрямована на усвідомлення внутріш-
нього механізму фізичних явищ [5, с. 165].

Розв’язання суперечностей між потребою формування ключових 
і предметних компетентностей  та наявним науково-методичним за-
безпеченням актуалізує проблему впровадження компетентнісного 
підходу в навчанні фізики й розроблення відповідно орієнтованих 
підручників, навчальних і методичних посібників.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). З огляду на за-
значене вище, у статті ставляться завдання обґрунтувати дидак-
тичні умови конструювання компетентнісно орієнтованої системи 
вправ  та визначити її роль і місце в сучасному підручнику фізики.

Виклад основного матеріалу. Становлення  та розвиток предметних 
компетентностей з фізики як інтегрованої  трикомпонентної систе-
ми – когнітивного (знання й усвідомлення  теорій, законів, законо-
мірностей і понять), діяльнісного (уміння  та здатність у межах змісту 
курсу розв’язувати навчальні проблеми, задачі, вправи, здійснювати 
спостереження  та досліди); особистісного (мотиви, емоції, цінності, 
особистісне ставлення, навички самоорганізації) компонентів – по-
требує створення відповідних дидактичних засобів. 

Основним засобом досягнення учнями певного рівня компе-
тентності в галузі фізики є відповідно орієнтований підручник, який 
має збалансовувати систему знань з функціональною діяльністю, 
що сприяє формуванню відповідних умінь застосовувати їх, заохо-
чувати до самостійності  та  творчості, поглиблювати компетент-
ність  тощо [6, с. 63]. 

Сучасна концепція змісту фізичної освіти, окрім державної стан-
дартизації, збагачується необхідністю впровадження компетентніс-
ного підходу. Компетентність ґрунтується на знаннях і передбачає 
особистісне ставлення до фізичної картини світу й застосування до-
свіду дослідження природних явищ і процесів, що забезпечує реаліза-
цію набутих знань в різних життєвих ситуаціях. Тому найважливішим 
завданням  такого підручника є розвиток особистості  та формування 
її ставлення до фізики як науки у процесі відповідно організованої 
діяльності.

Для  того, щоб забезпечити компетентнісну орієнтацію підруч-
ника з фізики, потрібно передбачити в його змісті  та структурі засо-
би організації відповідної діяльності учнів, враховуючи розвиток їх 
особистісних якостей  та специфіку навчального матеріалу. З позицій 
компетентнісного підходу підручник як навчальний засіб має вико-
нувати інформаційно-пізнавальну, розвивальну, синтезуючу, дослід-
ницьку, практичну, самоосвітню  та виховну функції, що спрямовані, 
передусім, на формування  та розвиток ключових, предметних і за-
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гальнопредметних компетентностей учнів. Кожна з них обумовлює 
відповідний набір компонентів підручника:  тексту, системи вправ, 
образотворчих засобів  тощо [7, с. 172]. Критерієм компетентнісної 
орієнтації  такого підручника є співвідношення інформаційного, ді-
яльнісного, продуктивного  та репродуктивного компонентів, що 
визначає його головну дидактичну мету – посилення практичної 
спрямованості навчання, зв’язок шкільної освіти з життям.

Система компетентнісно орієнтованих вправ – це спеціально 
структурована сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних дидак-
тичних одиниць відповідного змісту, що утворюють цілісну єдність 
і підпорядковані навчально-виховній меті формування ключових і 
предметних компетентностей.

Дидактично обґрунтована компетентнісно орієнтована систе-
ма вправ, спрямована на відпрацювання умінь розв’язувати життє-
во важливі завдання  та формування готовності діяти з розумінням 
фізичної картини світу, сприяє становленню  такої моделі предмет-
ної області у семантичному просторі суб’єкта навчання, яка най-
більш  точно відображає наявні зв’язки між матеріальними об’єктами 
фізичної реальності  та дає змогу розв’язувати практичні завдання 
різного рівня складності. 

Здійснивши систематизацію навчального матеріалу, проаналі-
зувавши закономірності його засвоєння учнями, узагальнивши ре-
зультати спостережень  та експериментального навчання, визначимо 
загальні вимоги до конструювання системи компетентнісно орієн-
тованих вправ з фізики: мета функціонування; цілісність; наявність 
різних  типів задач і зв’язків між ними; ієрархічна підпорядкованість 
завдань; зв’язок з навчально-виховним середовищем загальноосвіт-
ньої школи.

В її основу покладено загальнодидактичні принципи цілісності, 
науковості  та доступності, систематичності,  творчої активності й 
самостійності, зв’язку  теорії з практикою  тощо.

Формуванню предметних компетентностей у процесі 
розв’язування системи вправ сприяють  такі інтегруючі чинники, як 
фізична картина світу, методологія наукового пізнання, світогляд, 
дослідження яких спрямовує навчальний процес на набуття цілісних 
уявлень про фізику як науку, готовності  та здатності застосовувати 
засвоєні знання й уміння, відповідний понятійний апарат, розвиток 
інформаційно-комунікаційних  та соціально-адаптаційних характе-
ристик особистості.

На основі науково-методичного аналізу змісту  та структу-
ри систем вправ сучасних підручників фізики встановлено  такі 
основні недоліки і суперечності: невідповідність компетентнісно 
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орієнтованій парадигмі навчання; недостатня кількість завдань 
політехнічного спрямування; відсутність вправ компетентнісно-
го характеру, розв’язуючи які учні усвідомлюють основи фізичної 
науки, засвоюють основні поняття й закони, оцінюють роль знань 
в житті людини і суспільному розвитку, а  також здійснюється фор-
мування наукового світогляду і відповідного стилю мислення, став-
лення до фізичної картини світу, розвиток здатності пояснювати 
природні явища і процеси  та застосовувати здобуті знання під час 
розв’язування задач, удосконалення досвіду провадження експери-
ментальної діяльності.

Недосконалість наявних нині систем вправ обумовлено  таки-
ми чинниками: по-перше, у програмі з фізики не розроблена систе-
ма вимог до компетенцій учнів; по-друге, у завданнях недостатньо 
відображено компетентнісну складову навчання. У системах вправ 
відсутні завдання з методологічним, компетентнісно орієнтованим 
змістом, лише епізодично розглядаються загальнонавчальні питання, 
пов’язані з виявленням подібності або відмінності об’єктів, процесів 
або явищ, здійсненням класифікації, визначенням причинно-наслід-
кових зв’язків, взаємоперетворенням аналітичної, графічної  та  та-
бличної інформації  тощо. 

Формування предметних компетенцій з фізики потребує розро-
блення наукових основ побудови компетентнісно орієнтованої сис-
теми вправ шкільного підручника з урахуванням останніх досягнень 
педагогічної науки. Використання науково-обґрунтованої методики 
дає змогу розробити різні варіанти вдосконаленої системи.

Побудова  такої системи вправ має відповідати вимогам до змісту 
(відображати основний, методологічний і політехнічний навчальний 
матеріал; містити завдання, що потребують різнорівневої пізнаваль-
ної діяльності учнів, а  також вправи з формування ключових і пред-
метних компетенцій), структури (відображати дедуктивну побудову 
навчального матеріалу; складатися з підсистем і модулів, де завдан-
ня розв’язуються в порядку наростання складності) і обсягу (місти-
ти  таку кількість завдань, щоб забезпечити можливість засвоєння 
навчального матеріалу учнями).

Проаналізувавши дидактичні характеристики наявних систем 
вправ, здійснимо класифікацію завдань компетентнісного характеру 
за змістом (абстрактні  та конкретні, з виробничим  та історичним на-
повненням); навчальними цілями (тренувальні, контролюючі,  твор-
чі); способом подання умови (текстові, графічні, завдання-малюнки, 
завдання-досліди); за рівнем складності (прості, складні, комбіно-
вані); за характером і методом дослідження (обчислювальні, якісні, 
експериментальні, дослідницькі) (рис. 1).
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Рис. 1. Класифікація фізичних задач

Сформулюємо  такі дидактичні вимоги до змісту  та способів 
розв’язування компетентнісно орієнтованої системи вправ: завдання 
мають бути  тісно пов’язані зі змістом навчального матеріалу курсу 
фізики, доповнювати його конкретними прикладами  та відомостя-
ми, спрямованими на ознайомлення учнів з об’єктивними науковими 
фактами, методами пізнання природи (принцип науковості); потріб-
но здійснювати дослідження конкретних об’єктів і явищ, дотриму-
ватися однозначності вхідних і кінцевих величин, запитань  та від-
повідей (принцип достовірності); інформація, що міститься в умові 
задачі, а  також процес її розв’язування мають ґрунтуватися на засво-
єних раніше знаннях і відповідати розумовим здібностям учнів певної 
вікової групи (принцип доступності); кількість компетентнісно орі-
єнтованих завдань має бути достатньою для організації самостійної 
роботи школярів і охоплювати основні розділи курсу фізики, під час 
їх добору мають враховуватися індивідуальні особливості учнів, мате-
ріальна база фізичного кабінету  тощо (принцип оптимізації знань); 
у процесі складання компетентнісно орієнтованих фізичних завдань 
мають розкриватися зв’язки у системах “природа – людина”, “при-
рода –  техніка”, “людина –  техніка” (принцип зв’язку навчання з 
життям); система вправ має містити завдання, спрямовані на набуття 
учнями вмінь моделювати різноманітні виробничі ситуації (принцип 
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систематичності  та послідовності); учні мають розуміти зміст завдан-
ня, усвідомлювати його сутність (принцип розумової активності); 
розв’язування різними методами із застосуванням математичного 
апарату і прийомів науково-дослідницької роботи компетентнісно 
орієнтованих завдань, має сприяти формуванню обчислювальних, 
експериментальних,  творчих і дослідницьких компетенцій (принцип 
поєднання різних методів і форм навчання).

Методика побудови компетентнісно орієнтованої системи вправ 
з фізики, що розроблена з урахуванням сформульованих вимог до її 
змісту, структури й обсягу, має наступні етапи: аналіз змісту програм-
ного навчального матеріалу з метою виокремлення об’єктів вивчен-
ня – фактів (властивості газів), понять (“ідеальний газ”, “внутрішня 
енергія”, “кількість  теплоти”  тощо), фізичних величин (тиск,  тем-
пература), законів (перший і другий закони  термодинаміки),  теорій 
(молекулярно-кінетична  теорія ідеального газу), методів (статистич-
ний і  термодинамічний), засвоєння яких повинно забезпечуватися 
розв’язуванням відповідних завдань; виокремлення в навчальному 
матеріалі елементів політехнічних (фізичні основи роботи  теплових 
двигунів, шляхи підвищення їх ККД  тощо), методологічних (межі 
застосування газових законів і критерії їх істинності, роль експери-
менту як джерела інформації) і компетентнісних (оцінювання ролі 
знань про принципи роботи машин і механізмів в житті людини і 
суспільному розвитку, формування наукового світогляду й ставлення 
до фізичної картини світу) знань; визначення структури системи, 
її відповідність змісту розділів курсу фізики; обґрунтування обсягу, 
що базується на аналізі співвідношення елементів змісту навчаль-
ного матеріалу й експериментальних даних про середні затрати часу 
на розв’язок різних  типів завдань; добір вправ, розроблення нових 
і  трансформація наявних завдань; ієрархічна підпорядкованість за-
вдань рівням розумової діяльності учнів; порівняння сконструйо-
ваної системи з вправами сучасного підручника; експериментальна 
перевірка її ефективності, коригування змісту, структури й обсягу, 
виявлення оптимальних умов застосування в навчальному процесі. 

Впровадження розробленої методики забезпечує добір завдань 
відповідно цілісній системі вимог до компетенцій учнів під час ви-
вчення фізики; структурування вправ залежно від подання змісту 
навчального матеріалу; диференціацію завдань відповідно рівням 
розумової діяльності учнів; визначення обсягу системи, її компо-
нентів з урахуванням часу, відведеного навчальною програмою на 
засвоєння курсу.

Визначальним показником оцінювання вмінь розв’язувати ком-
петентнісно орієнтовані завдання є їх складність, яка залежить від 
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кількості правильних, послідовних, логічних кроків  та операцій, 
здійснених учнем: усвідомлення умови; запис її у скороченому ви-
гляді; створення схеми або малюнка; виявлення додаткових даних; 
вираження величин в одиницях СІ; знаходження шуканої величини; 
обчислення числових значень невідомих; аналіз і побудова графіків; 
перевірка правильності розв’язку, користуючись методом розмірнос-
тей; оцінювання вірогідності одержаного результату. 

Компетентнісно орієнтовані фізичні завдання використовують-
ся на різних етапах навчально-виховного процесу: створення про-
блемних ситуацій; повідомлення нових  та перевірка глибини й міц-
ності засвоєних знань; формування практичних умінь  та навичок; 
повторення й закріплення навчального матеріалу; розвиток  творчих 
здібностей учнів  тощо.

Висновки. Цілеспрямоване формування предметної компетент-
ності з фізики засобами розв’язування відповідної системи вправ за-
безпечує здатність особистості здійснювати навчальну діяльність як 
складову соціального досвіду шляхом засвоєння фізичних  та універ-
сальних методологічних знань, реалізації відомих способів діяльнос-
ті, зокрема евристичної  та дослідницької, емоційно-ціннісного  та 
соціально-адаптаційного ставлення до пізнання навколишнього сві-
ту. Використання розробленої системи сприяє підвищенню ефек-
тивності навчально-виховного процесу, забезпечуючи високу якість 
компетенцій учнів, успішне застосування знань у різних життєвих 
ситуаціях.

Вона може бути реалізована під час створення компетентнісно 
орієнтованих підручників, навчальних посібників, методичних і ди-
дактичних матеріалів  тощо.
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Мельник Ю. С.
СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА 
ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

В статье раскрыта сущность компетентносного подхода в обучении. 
Обоснованы принципы и дидактичные условия построения компетентносно 
ориентированной системы упражнений, определены ее роль и место в со-
временном учебнике физики. Рассмотрено целенаправленное формирова-
ние предметной компетентности по физике средствами решения подобной 
системы, что обеспечивает способность личности осуществлять учебную де-
ятельность как составляющую социального опыта путем усвоения физичес-
ких и универсальных методологических знаний, реализации эвристической и 
исследовательской деятельности, эмоционально-ценностного и социально-
адаптационного отношения к познанию окружающего мира.

Ключевые слова: физическое образование; система упражнений; клас-
сификация задач; ключевые и предметные компетентности; учебник физики.

Mel’nik Yu.
SYSTEM OF EXERCISES OF MODERN TEXTBOOK OF 
PHYSICS AS MEAN OF FORMING OF SUBJECT COMPETENCE

Essence of approach on basis of competencies in studies opens up in the article. 
Principles and didactics terms of construction of the oriented system of exercises 
on basis of competencies are grounded. Its role and place is determined in the 
modern textbook of physics. Purposeful forming of subject competence from physics 
provides ability of personality facilities of untiing of the similar system to carry out 
educational activity as constituent of social experience by mastering of physical and 
universal methodological knowledges, realization of heuristic and research activity, 
emotionally valued and social adaptation attitude toward cognition of outward things.

The system of the oriented exercises on basis of competencies is the 
specially structured aggregate of mutually dependent and interdependent 
didactics units of the proper maintenance, which form integral unity and inferior to 
educational-educate to the purpose of forming of key and subject competencies.

General didactics principles of integrity, scientific character and availability, 
systematic character, creative activity and independence, connection of theory, 
with practice and others like that laid in its basis.

Such unifying factors as physical picture of the world, methodology 
of scientific cognition, scientific world view, research of which is sent by an 
educational process on acquisition of integral pictures of physics as science, to 
the willingness and ability to apply the mastered knowledges and abilities, proper 
concept vehicle, development informatively communication, social adaptation 
and world view descriptions of personality instrumental in forming of subject 
competencies in the process of untiing of the system of exercises.

Key words: physical education; system of exercises; classification 
problems; is key and subject a competence; textbook of physics.
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In the article, the peculiarities of the usage of caricatures in the school 
textbook on History are described. The methodology of work with them at 
the History lessons is provided. The author demonstrated that the important 
component of the full-fledged, developing studying at the History lessons is 
including various kinds of visualisation in the educational process. The main 
source of these visualisation types must be a school textbook on History. On 
author’s opinion, it will make it possible to change it into a workbook, which will 
stimulate a pupil to work with it independently.

One of the important tasks which must be fulfilled by the textbook author is 
to teach children to “read” and to understand the caricatures. The cognitive tasks 
for the caricatures which were selected in a textbook must guarantee the usage of 
the corresponding methods and ways of the historical and social research in the 
analysis of the typical plots by pupils, teach them to make questions and be aware 
of the activity aim, forecast and exercise the self-control and the self-correction, 
evaluate the quality of the performed work.

Key words: school textbook on History, textbook structure, illustrative 
material, caricatures.

Problem statement. Under the modern conditions of the information 
society, the educational technology of the development of creative 
personality traits began to acquire significant relevance; one of them is 
the research-based one that directly affects the content and the nature of 
history teaching, changing requirements for training of graduates, their 
creative development, skills, and abilities. A modern graduate should not 
only have a certain amount of fundamental knowledge, but also be able to 
be independent, to think critically, reasonably defend their point of view, 
independently analyze the phenomena and processes of social life relations 
and contradictions, find information about life in the past, analyze, 
interpret and evaluate it, formulate, express and defend their opinions, 
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make choices and explain the position to debate on historical issues, to 
think, communicate and collaborate in training.

Addressing these challenges is essential to the use of a variety of 
historical sources including visual ones in the history textbooks and the 
studying process at the lessons of history. 

Analysis of recent research and publications. Nowadays the gained 
methodological experience of their use in teaching history is represented in the 
numerous published articles, textbooks, Ph.D thesis papers on the considered 
subject. In particular, the problem of the methodology of using caricatures 
in the structure of the textbook is studied in the publications by O. Zheliba, 
Yu. Komarova, O. Pometun and others. At the same time, the analysis of the 
problem of the use of visual sources in the history teaching at the secondary 
schools in Ukraine demonstrates the lack of effective, focused, systematic work 
on them as the teachers implement educational, developmental, educational 
potential of the visual historical sources only partially, and they sometimes do 
not apply the appropriate methods of working with them.

Formulation of the purposes of the article (a problem). The objective of this 
article is to reveal the methodological aspects of the caricatures in a school 
history textbook in terms of research-based training in accordance with the 
generalized experience.

Main body. The sources that carry a lot of information include a poster, 
a caricature and advertising. They have been used in the history textbooks 
recently. They provide an important kind of information about the era; they 
sometimes add text information and perfrom the function of an independent 
historical source. However, it is worth for the authors to indicate that these 
sources can not be used for the precise quantitative characteristics of the 
historical development processes, but help them to identify the key trends.

As a genre, a caricature appeared long ago and was designed to deliver 
information or rather the interpretation of that or another phenomenon 
of the illeteral population. In this article, we find the term caricature as a 
genre of fine art (usually but not necessarily graphics), which is the main 
form of graphic satire, satirical or humorous form that depicts some social, 
socio-political, household phenomena, real people or characteristic types 
of people.

The authors of history textbooks should bear in mind that a caricature 
has certain characteristics as they must analyze it more thoroughly than 
posters and advertisements in combination with other sources, and they 
can not be objective because of its nature and essence.

In the process of interpretation and analysis of political caricatures 
posted in a tutorial, we offer to apply to the following algorithm:

Let us consider a caricature carefully. What is the date of its creation? 
Which historical event or phenomenon is it dedicated to?
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1. Do you recognize the caricature characters? How? What are they 
doing? How are they dressed?

2. How much realistic or exaggerated characters and objects are? What 
are the means to achieve it?

3. Identify the symbols used in the cartoon. What do they mean? Why 
does the artist put them into the picture?

4. What is the inscription below the caricature? Is it the same story 
with the picture? What attitude does a cartoonist reflect on the characters 
or events?

5. In your opinion, what are the ideas and political views the author 
confesses on the picture? What can it be determined for?

6. What do you know about this historic event, the phenomenon, or 
the historical figures depicted in the caricature from other sources? Do 
you agree with the interpretation of the characters, events, phenomena, 
submitted by the caricature?

7. What new information have you received in the analysis of 
caricatures? Compare it with what is already known.

The teacher should organize work so that students have the opportunity 
to apply this algorithm several times in the classroom under his guidelines, 
before they can use it themselves. Compliance with such a detailed algorithm 
will help to develop the students’ appropriate skills, observation, attention 
that it is essential to analyze and interpret cartoons.

Methodological value of a cartoon lies in the fact that it creates a 
vivid image, briefly and clearly sums up the essence of historical or social 
phenomena, events. The content of most cartoons are intuitive and allows 
students to get a sense of the views and attitudes of people in that time. 
However, students need to pay attention to the fact that caricatures usually 
reflect the attitude to the events, rather than the factual information about 
it. Cartoonists are often biased and do not attempt in expressing an objective 
viewpoint or presenting different points of view on the issue, as expressed 
customized (sometimes their own) opinion on an event so that they create a 
positive or negative impression by means of a picture, often using the certain 
stereotypes. For example, he/she can portray the character so that it will 
look credible or not, strong or weak, confident or the one that is hesitating, 
a patriot or a traitor.

The impact of the caricatures on the minds of great people is 
considerable, and sometimes they are a dangerous weapon. Let us recall 
the so-called caricature scandal that erupted in late 2005 – early 2006 and 
covered almost all of Europe and the Muslim world as well as the political 
conflict within the European countries. The reason for the conflict was the 
caricatures of Mohammed, the Islamic prophet, published in one of the 
Danish newspapers in 2005.
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To understand the power of influence of cartoons, it is neccesary to 
know the history of it as a genre. Cartoon as an art form has ancient origins. 
In particular, on the monuments of ancient Greece and Rome there are 
numerous pictures of humorous and satirical nature. Yet, caricature appears 
as a separate genre in the Renaissance, a picture that was made by a few 
quick stroke of the pen on the piece of paper. Its further spread is associated 
with the development of printing technology and prints. The most common 
technique appears to be the humiliation of an object portrayed and mockery 
of power. Thus, during the French Revolution, King Louis XVI is portrayed 
as a fat pig that has to be killed already, and his wife Marie Antoinette is 
shown as a wolf or panther, underscoring her brutal nature.

It is known that the Emperor Napoleon reacted to the caricatures 
of himself very sharply. He even demanded from the King of England to 
sentence these people like killers. Getting to know the way Napoleon reacted 
at the caricatures of himself, in Russia, in 1812, during the Russian-French 
War, a full-scale caricature campaign against the French emperor and his 
army was led by Mikhail Kutuzov, a chief of the Russian army who spread 
and even created the printing press at the special headquarters. Making fun 
of Napoleon, mocking his appearance, the Russian commander searched 
for the means to raise patriotic sentiments among the public and the army 
by means of a caricature.

French caricature “Beating Napoleon.”
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“Napoleon and skeleton”, a caricature made by T. Roulandson

When the caricature “Napoleon and skeleton,” by T. Roulandson was 
analyzed we have offered the students the following questions:

1. Which historical period is depicted in the caricature?
2. What is the main idea of this caricature?
3. What does this caricature make fun of (a politician’s appearance, his 

behavior, political event or phenomenon)?
4. What purpose was this caricature created for (is it shown to offend 

the politician, point to his significant errors, arouse public resentment, 
ridicule negative political phenomenon, etc.)? Why do you think so?

5. How do you feel about the main idea of this cartoon?
A caricature becomes the special recognition in the mid-nineteenth 

century, due to the emergence of a number of satirical magazines. At this 
time, a cartoon becomes more informative.

The authors of textbooks quite often use cartoons in the coverage of 
international relations of the period. In this case, a French caricature of the 
late 1890s, “The division of China by the European powers and Japan” is 
important. We propose an algorithm of its analysis:

Consider the picture and answer the questions.
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1. Which historical event is the caricature dedicated to? What helped 
you to define it?

2. Do you recognize the characters of the caricatures? How?
3. Is the name of the caricature the same as the story?
4. What attitude does a cartoonist reflect for the characters and the 

events?
5. Do you agree with the interpretation of characters and events, 

submitted by the cartoons?

French caricature of the end of 1890
“The division of China by the European powers and Japan”

A caricature was widespread during the First World War. Working with 
the caricatures of this period, a comparative approach to the caricatures 
in different warring countries may be applied. In particular, the study of 
the causes and preconditions of the World War I can offer the students 
to analyze the German caricature “Map of Europe 1914” with the task: 
What was the artist’s objective when he created a caricature? What ideas 
and political views of the author does the picture confess? How can it be 
determined? Prove your answer by the facts.
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Analyzing the Russian caricatures of the World War I, we propose the 
following tasks for the students: What was the artist’s objective to create a 
caricature? What ideas were embodied by the figure? Whose interests are 
reflected? Do these ideas correspond to the other data sources on the history 
of World War I? How is the information obtained while analyzing cartoons 
related to other historical sources?
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For comparison, students can be proposed to examine and analyze the 
previously given algorithm of the contemporary cartoonists’ response to 
the retreat of troops of the Russian Empire from Galicia in the summer – 
autumn 1915.

    

The text on the picture: “Tsar” is running away from Galicia. After 
spending 10 months in Galicia, destroying our land, and destroying his 
army, the “White Tsar” is escaping from the Carpathian Ruthenia.”
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In the Soviet period, the official caricature served to achieve the 
political objectives: the fight against the “external enemy – capitalism” 
and some internal moral shortcomings of society “builders of socialism”, 
ridiculing parasitism, drunkenness, absenteeism and the like. Nevertheless, 
along with the official caricature there has always been underground one, 
such one that mocked the authorities it she could not do officially.

During the NEP period there were many different comic magazines, 
but their functioning was not long-lasting. In 1922, several satirical humor 
magazines such as  “Crocodile”, “Smehach,” “Splinter” began to be 
published; later, in 1923, “Spotlight” (the “Pravda” newspaper) and a few 
more were founded. It published mainly undemanding literature reading, 
which was far from politics, tempered, though with cautious acceptance 
of the new Soviet reality: humoresques, unpretentious fun stories, poetry 
and parody, of course, caricatures. But these editions were an exception in 
Soviet periodicals and soon by the decision of the authorities they have been 
terminated; since 1930, “Crocodile” was the only Union satirical magazine.

The “Father of Nations”, Stalin, was not too fond of the caricatures. 
Many masters of this genre were violently punished. He allowed only that 
caricatures that openly showed all the best aspects of the Soviet citizen and 
mocked vices of capitalist relations. But during the Great Patriotic War, 
cartoon was remembered again as a powerful propaganda art.

During the Second World War, a caricature has become an instrument 
of struggle and a means of raising patriotic spirit to some extent. At the 
beginning of the war, the famous poster made by Moor “Everything in G” 
(Gitler, Gimmler, Goering, Goebbels and the Russian letter T with the 
famous Russian swear word of the broad sense this letter and graphics in 
game four of these letters formed in Nazi sign).

     

Moore’s Poster “All in G”, the Poster of WWII. Kukrynikses.

We will mercilessly defeat and destroy the enemy. Poster of 1941
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The times of Khrushchev’s thaw discovered some new opportunities to 
expand the scope of the official Soviet caricature, but all with the end of the 
Khrushchev thaw was over as quickly as it began. Internal political cartoon 
was not official, and it was almost the only area of Soviet life, which was 
subjected to ridicule the service sector. However, in January 1, 1967 by the 
decision of the Central Committee, “Literary Newspaper” has acquired 
a new format, when a chief editor Alexander Chakovskyy was appointed 
and appeared in the newspaper funnies “Club 12 Chairs” soon, which was 
led by Viktor Veselovsky and Elijah Suslov. It was possible to find a lot of 
qualitative caricatures. And since the beginning of the 70s there are informal 
clubs: a new generation of cartoonists often gather at homes to share new 
ideas, show their work, communicate and even try to organize a secret show.

Many bright caricatures were in “Perets”, a Ukrainian humorous 
satirical illustrated magazine, which criticized such shortcomings, drinking, 
bureaucracy, paid attention to the fight against speculation, helplessness of 
administration and household affairs.
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In the post-Soviet boundaries, comical themes were canceled. Any 
topic was open. At once, political сaricature was the most widespread. 
Caricature of politicians filled all the newspapers and magazines, and 
there were the following new topics for cartoons: the oligarchs, criminals in 
power, corruption, a new look at the political struggle, new social problems.

When creating cartoons, especially the ones of the foreign nature, the 
authors often use the characters: John Bull or English Bulldog symbolizes 
Britain, a bear – Russia, Uncle Sam – USA, etc. So what are these 
characters? What is their story? It is important to reveal it in the text of a 
history textbook.

Uncle Sam (Eng. Uncle Sam) is the personified image of the United 
States. The character “Uncle Sam” is usually grotesque, satirical. But 
this image was used for patriotic propaganda. He was especially popular 
during World War II – Uncle Sam was depicted on a postcard that invited 
volunteers to join the US Army. This expression has become a synonymous 
symbol of the US federal government.

The exact history of this image will probably not be found ever. It is 
believed that the image of Uncle Sam emerged as the personification of 
the United States at the time of the British-American war of 1812. The 
prototype could be Uncle Sam, according to American folklore, butcher 
Samuel Wilson (Eng. Samuel Wilson), who supplied provisions to the 
New York military base Troy. Wilson marked tubs with meat U.S. letters, 
referring to the United States (Eng. United States), and the soldiers jokingly 
said that the meat came from Uncle Sam (Eng. Uncle Sam). There is 
another version, according to which 7 September 1813 Guardian Irish-
questions, meaning letters to U.S. tubs, explained to them the name of the 
manufacturer – Uncle Sam (Eng. Uncle Sam). This is the consolidated 
version of the resolution of the US Congress on September 15, 1961, which 
officially declared Samuel Wilson to be the ancestor of American national 
symbol , that is the expression “Uncle Sam.”

Uncle Sam is such a colorful character, his image is often used on both 
patriotic and anti-American posters, in cartoons and comics.
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As for the other characters, the combined image of a typical Englishman 
John Bull (John Bull John Bull; Eng. John Bull – literally John Bull), it 
comes from the rustic farmer with a pamphlet of John Arbetnota, a British 
journalist, “History of John Bull.”

John Bull is depicted as a short fat guy with a sly red face, with essential 
whiskers, a red coat, white trousers or leggings and short cylinder or 
Shapoklyak sometimes with a telescope through which he is in safety and 
comfort viewed from its island across the Channel events that are taking 
place on the continent.

 
Military Recruiting Poster WWI with a canon of John Bull

Russian poster “sat by the sea, waited for the weather” with the images of the 
Trans-Baikal Cossack, Japanese Mikado, John Bull and Uncle Sam, 1904
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John Bull and Napoleon

In this genre, another textbook caricature character was the “Russian 
bear”. Bear belongs to a number of stable characters, for example, such 
characters as frost, Siberia, despotism, caviar, vodka, balalaika, and in 
recent times, they are ballet, matrioshka, Kalashnikov and corruption. 
But that bear was the plainest and popular feature of Russia to the Western 
mind.

A symbol of a bear is most often used to describe Russia in Western 
countries, particularly in Britain, and not always in a positive sense: 
sometimes this comparison implies that Russia is a “big, clumsy and cruel” 
country.

But the image of the “Russian bear” in the cartoons has changed over 
time, as it can be seen on the example of German cartoons in XIX-XX 
centuries. Below there is a caricature of 1863. Bear is one of the players 
of the political arena in Europe, Britain is represented by a lion, Italy – 
unicorn, Spain – bull, Prussia and Austria – two eagles and France – cock.

On this caricature, a negative attitude to Russia is expressed quite 
gently. Bear sat on his haunches in the bottom right of the picture, with a 
whip compressed in its paw.
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Below there is a caricature made in 1855. A bear is bitten by Turkish 
bees in the Crimean War and it arouses not only malevolence but also pity:

A symbol of a bear on the caricature was inherited both by the Soviet 
Union and modern Russia. The following caricature is shown below.
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Conclusions. Consequently, the long history of its existence, the 
caricature experienced many steps such as exaggerated picture of reality, 
cartoon, household scenes, genre sketches, book and magazine illustrations, 
political satire, and finally the philosophical understanding of reality. It 
usually reflects the problems of society and even from the earliest times 
served as a specific method of self offender or enemy.

Cartoon creates a vivid image, briefly and clearly sums up the essence 
of historical or social phenomena, events. But the authors of textbooks 
should remember that this type of source can not be used for the precise 
quantitative characteristics of the historical development, but it helps to 
identify the key trends. Consequently, a caricature is a kind of document of 
its time, where authors often emphasize the typical features of the certain 
historical and social phenomena; reveal their political nature; reveal (often 
on the negative side) image of a politician.
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Мороз П. В. 
ВИКОРИСТАННЯ КАРИКАТУР В ШКІЛЬНОМУ ПІДРУЧНИКУ 
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (МЕТОДИКА РОБОТИ В УМОВАХ 
ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ)

Автор статті зазначає, що важливою складовою повноцінного розви-
вального навчання на уроці історії є залучання у навчальний процес різних 
наочних засобів. Основним джерелом цих видів наочності має бути шкільний 
підручник. Це, на думку авторів, уможливить перетворити його на робочу 
книгу, яка спонукатиме учня працювати з нею самостійно. У статті розкрито 
особливості використання карикатур у шкільному підручнику всесвітньої іс-
торії, подано методику роботи з ними на уроках історії.

Ключовi слова: шкільний підручник історії; структура підручника; ілю-
стративний матеріал; карикатури.

Мороз П. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРИКАТУР В ШКОЛЬНЫХ 
УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ (МЕТОДИКА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ)

Автор статьи отмечает, что важной составляющей полноценного раз-
вивающего обучения на уроке истории является вовлечение в учебный 
процесс различных наглядных средств. Основным источником этих видов 
наглядности должно быть школьный учебник. Это, по мнению авторов, по-
зволит превратить его в рабочую книгу, которая будет побуждать ученика 
работать с ней самостоятельно. В статье раскрываются особенности ис-
пользования карикатур в школьном учебнике всемирной истории, пред-
ставлена методика работы с ними на уроках истории.

Ключевые слова: школьный учебник истории; структура учебника; 
иллюстративный материал; карикатуры.
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This article deals with the formation of the meta-subject knowledge that is the 
basis of intellectual competency and personal development. On this background, 
the role of geography, which occupies a prominent place in the development of 
personality and perception of environment by him/her within the spatial-temporal 
framework is considered. To some extent, these approaches highlight the role 
and place of geography in shaping meta-subject knowledge.

Furthermore, in the article, based on the specific examples, the importance 
of a geography textbook was determined, and its role in the process of forming 
metasubject knowledge of secondary schools pupils were highlighted.

The author offers his own version of the model of the textbooks on 
geography. It displays the design and the implementation of the methodology 
model of a textbook on geography for secondary schools. It is noted that this 
model of a textbook is formed on the curriculum basis and is based on applying 
such methodological approaches as personality-oriented, competence-based, 
activity-based, regional, problem, metasubject ones. Their reflection in the book 
ensures the certain prerequisites for the changing role of the teacher and the pupils 
in the educational process, and its intensification in the classroom transforms 
geography education into the mainstream of the pupils’ creative activity, makes 
it possible to take into account their educational needs and personal orientation 
vector in forming the geographical picture of the world. The combination of these 
components in a model ensures conditions for the implementation on the basis 
of geographical education based on the child centrism.

Key words: curriculum; meta-subject approach; methodological model; 
methodology of teaching geography; teaching approaches.

Problem statement. The issue of establishing stable inter-subject 
relations interested educators in the distant past. In particular, such 
progressive educators as J. Comenius, K. Ushynskyy, J. Locke underscored 
the need for the links between educational items to reflect the complete 
picture of nature in the pupil’s mind, and to create an internal system of 
knowledge and proper understanding of the world (the formation of the 
pupils’ scientific world). J. Comenius advocated the interconnected study 
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of grammar, philosophy and literature, and J. Locke highlighted history 
and geography [5].

Intersubject links and meta-subjectivity are based on the philosophical 
foundations of general development. It should be noted that the method of 
teaching geography, like any other science requires continual development 
since the existence of science is impossible without its movement. This 
position is based on a mathematical representation of the irreversibility 
of time. Thus, for the methods of teaching geography today, motion and 
development in every moment of synthesis and fusion, the combination of 
“before” and “after” for now is topical. 

On the one hand, it demonstrates that it is necessary to define all aspects 
of the formation and development of science clearly, on the other hand, 
that it has to include a prognostic aspect. Such approaches set the stage not 
only to develop new methodological foundations, but also take into account 
new trends in teaching science, in particular, obtaining meta-subject 
educational results. This trend is becoming relevant due to the introduction 
of profession-oriented education in high school when geography is a part of 
natural, geographic, economic, and environmental profiles. Due to its dual 
nature, geography includes a physical-geographical and socio-geographical 
components; it is oriented at applying to both interdisciplinary connections 
and the meta-subject approach to training and achievement of the meta-
subject educational outcomes [2]. It should be recognized that during 
centuries, geography as a school subject, not only integrated a range of 
natural and social knowledge, but also ensured conditions for achieving 
meta-subject learning results by measns of physical, economic, social, 
political, mathematical geography and geographical studies.

Besides, thanks to its integrative nature, geography is a kind of 
methodological testing ground for introducing meta-subjects. Each of them 
including “Task”, “Knowledge”, “Problem”, “Meaning”, “Scheme”, 
“Challenge”, etc. has its geographic channels of expression [9, 10].

Analysis of the recent researches. According to V. Kremen “Every era is 
different in value determinations” as it is predetermined by the process of 
the social and cultural life [3, 73].

It is noteworthy to state that outlined in the Concept of geographic 
education in the elementary school, it was outlined that geography is a 
philosophical subject, that helps the CEI pupils to form the relationship 
and the interdependence between the natural course of social and economic 
processes at three levels: local, regional and global in their mind; it allows 
the pupils to build the geographical picture of the world in their mind [2]. 
The State standard of basic and secondary education states that there are 
three levels of comprehensive development programs that can be realized 
at the level of personal, meaningful and meta-subject results. The first ones 
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are implemented on the basis of values, individual and personal positions, 
motives, personal qualities; the second ones are absorbed by the pupils in 
the study of school subject, formation of skills, competencies and attitudes, 
experience of creative activity; meta-subject ones are acquired through the 
development of universal methods applied, within the framework of the 
educational process, and in real life situations [1].

The purpose of the article. Currently, the urgent problem appears to 
be the development of the new methodological principles of geography 
teaching to suit the new paradigm shift in the educational system of Ukraine. 
In this regard, the question of the changes in the role of a teacher and a 
pupil in the educational process is especially significant. O. Savchenko, who 
underscores the role of a teacher as an organizer of educational activity in 
her book Elementary School Didactics, indicates that a teacher should guide 
the activities of pupils so that they were participants, not passive observers 
of the educational process, interacted with the teacher and learnt other 
subjects [8].

Therefore, nowadays the development of meta-subject training bases 
is especially important, as through their introduction into the educational 
process, a CEI will be prepared better for the realities of life and become 
more competitive.

Main body. The main incentive for any activities organized by the 
teacher is his/her performance. A CEI pupil as one of the subjects of the 
educational process, searches for an immediate result, and this result is a 
source of new needs and another impetus to educational activities. That is 
the reason why such method of organizing pupils in the process of training 
and educational activities as a collective perspective is significant; it ensures 
the combination of the intended result with the daily, albeit small, result. 
However, it is necessary to keep in mind the fact that outdoor activity is 
often adaptive whereas indoor activity is converting [6]. Therefore, in terms 
of the subject teaching methods, the methods of teaching geography, in 
particularly, are important and modern for introducing the meta-subject 
training basis. On this background, the teacher and the pupils are not only 
in terms of subject, but also research and value-semantic activity whereas 
the secondary school teacher continues to organize and manage different 
types, kinds and forms of activity in the learning interests of personality. 
Organization and management of space is not decreasing, but is rather 
expanding to appeal to the general, meta-subject training bases.

Meta-subject activity is closely related to the subject activity, as 
it is one of its fundamentals. Specifically, thanks to its structure and 
development history as a school subject, geography reflects its meta-subject. 
Consequently, taking it into consideration, 70 % of information that treats 
people every day has geographical implications.
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It is necessary to take into consideration that meta-subject activity is 
not identical to the common educational one. It is characterized by the 
withdrawal beyond academic subjects, but not the complete refusal of 
them. On the one hand, meta-subject is one or several subjects or several 
objects simultaneously, and it lies in their root. Thus meta-subjects can not 
be separated from objectivity, as they are located in dialectical unity [10].

On the other hand, common educational activity is a part of learning; it 
means that its action is parallel to the subject. Thus, it is independent from 
objects and can be applied to any of them, including geography.

It should be stated that the use of the meta-subject approach to learning 
is relevant to all levels of education: primary, basic, senior profession-oriented 
school. However, it will be most effective, probably in terms of the specialized 
schools where pupils are pecualir for their self-identification: social, personal, 
professional, spiritual and practical one. Furthermore, in the minds of the 
pupils of specialized schools, the leading role is played by motives related to 
self-determination and preparation for independent living. In terms of the goal 
of objectivity, these motives acquire personal meaning and become valid [6, 7].

Given the trends of the national educational system, we will make 
a number of proposals relating to a textbook in general and a geography 
textbook, in particular, which are valuable in terms of the design of a new 
model of textbook.

In order to ensure stable relations in the triad: “The concept of 
education – educational standards – curriculum”, which serves as the 
template for creating a methodological means of teaching standards in the 
segment of geographical education, we should foresee that geography is not 
only a natural science, but also a social one. Therefore, school geography 
courses should consider the major substantive lines of both physical 
geography (natural science courses) and socio-economic geography 
(social and humanitarian ones). In addition, there is a need to introduce 
such meta-subject blocks as “Task”, “Sign”, “Knowledge”, “Problem”, 
“Sense”, “Situation”, “Scheme” in the primary school in the fragmented 
way, and the senior profession-oriented school in the system way. There is 
a need to develop the new meta-subject “Information”. In the textbooks 
of geography, these aim substantive blocks can be present in the form of 
logical bridges that connect different content components; they can have a 
modified title (depending on pupils’ age characteristics), but bear a general 
scientific direction [9; 10].

In particular, to some extent, the meta-subject “Sign” in the textbooks is 
used in geography; it forms the pupils’ ability to systemize and plays a role in 
systematizing information. Since geography contains significant amounts of 
graphic information, meta-subject learning activities of pupils are natural and 
necessary on this background. CEI pupils learn to express the information 
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that they understand what they want to say by signs. Quite important point is 
the generalization of educational information in the form of signs. According 
to various graphics they learn to see that perfect intellectual content. Thus the 
sign serves as the supporting logic signal to the perception and communication 
of information and its generalization in logical blocks.

The meta-subject “Problem” is used in the teaching of geography 
systematically. On the territory of Ukraine, it was introduced by M Topuzov 
in the process of learning geography and later it was continued by 
O. Topuzov. This meta-subject ensures the development of the ability to 
think, develops its subjective and personal features. Based on this meta-
subject, a disciple learns to see and understand the whole situation, to form 
their own judgments about it and be able to defend their own position on 
this issue. As a result of problem solving, students of the CEI analyze it and 
produce mental algorithm to solve them.

Meta-subjects are not only an activity but also a part of the training 
content. Problems, charts, numbers are just a meta-subject content of 
education [7; 10].

So meta-subject educational content and activities Meta-subject of 
a student and a teacher are considered according to subject matter and 
objective activity.

Taking into consideration the abovementioned issues, the textbooks for 
the high school should apply to the meta-subject broader approach which 
aims at the complete descriptive perception of the world, encouraging the 
pupils to meta-activity. Meta-subject results of educational activities is a 
means of activity applicable both within the educational process and aimed 
at solving problems in real life situations. The geographical picture of the 
world, which is one of the segments of the general scientific world, they 
are formed in the minds of each pupil individually, based on one, several 
or all subjects. Therefore, the learning process is understood not only as 
a mastering system of knowledge and skills, but as a process of personal 
development, acquisition of social experience, the formation of values and 
key as well as subject competencies. Based on the abovementioned issues 
we can conclude that learning is expedient to direct the formation of the 
meta-subject knowledge and the social development of an individual.

Taing into account the abovementioned issues, modeling geography 
textbooks should take into consideration the fact that the object of study 
of geography is spatio-temporal differentiation of the components of the 
world that requires their disclosure at three levels: global, regional, local 
ones. These levels must meet the basic content line (direction) of all school 
geography course. Teaching geography and a textbook as a basic training 
tool should provide inextricable link between these levels and a basis to 
understand the main meta-subjects.
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Fig. 1. Methodological model of the geography textbook model creation 
for the secondary schools

Thus, we consider that the model of a geography textbook for the CEI 
pupils are formed on the curriculum basis. Besides, an important element 
is applying to such approaches as personality-oriented, competence-based, 
activivity-based, regional, problem, and metasubject ones (see Figure 1).
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Therefore, it is important in terms of acquiring pupils’ meta-subject 
knowledge, their key and subject competencies.

Conclusions and recommendations for the further research. Given the 
current trends in the educational system of Ukraine we can say that it is a 
time when both curricula and educational standards should be more flexible 
and realistic due to the mechanisms of the national curriculum. Since the 
process of evolution of the state educational standards will continue in the 
future it is expected that they will be more clearly defining the subject as well 
as meta-subject principles of schooling; in this respect, it is worth considering 
some aspects that are related to the school geographical education:

1. Taking into account the current trends in the education system of 
Ukraine and the fact, the educational area and state standards will continue 
to be determined by objective principle. It is necessary to distinguish 
geography (possibly called “Earth Sciences”) as an independent branch of 
the State educational standard. This will allow you to consider this dualistic 
school subject, rationally allocate training time within the natural, social 
and humanitarian components of it. In this educational field, it is rational 
to determine such school subject as economics [4].

2. Due to the progressive development of science, a special emphasis 
should be put on environmentalizing, economization, informatizaton, and 
socialization of the school geography content. It is necessary to take into 
account the requirements of experience, creativity as well as emotional and 
value attitude to objects that are considered by geography. Besides, it is 
necessary to strengthen patriotic education component in geography aimed 
at the national identification.

3. Structuring the  learning content of a textbook must be ensured in the 
way to observe the subordination in the components of knowledge from the 
ideas and concepts to the general physiographic patterns and disclosure of 
social and economic phenomena based on fundamental laws of society in 
the certain course. Meta-subject components provide geographical content 
of school education.

4. It is worth to design an updated model of a geography textbook based 
on the curriculum principles. For this purpose, we apply a method of problem-
reserve analysis, through which we will be able to distinguish the priority 
issues of modern methods of teaching geography to compare the strengths 
and weaknesses of methodological innovations and provide the search for the 
external and internal resources to update content and learning tools.

5. The model of new geography textbooks should be constructed on 
the basis of the social demand on this segment of education, so it should be 
based on the curriculum basis. It should be developed on the basis of the 
personality-oriented, competence-based, activity-based, regional, problem 
and metasubject approaches.
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Thus, the text of a textbook on geography and its methodical apparatus 
will transmit the foundations of humanocentrism and childcentrism.
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в развитии учащихся и восприятии ими среды через пространственно-
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У статті розглядаються особливості формування предметної компе-
тентності в учнів засобом країнознавчих понять, що представлені в підруч-
никах з географії.

Проаналізовано чинні підручники з географії на предмет висвітлення 
в їх  текстах країнознавчих понять. Наведено приклади, де запропоновано 
власне бачення проблеми введення країнознавчих понять в  текст підручни-
ка, що допомагає формувати предметну компетентність в учнів.

Ключові слова: шкільна географія; географія України; країнознавчі по-
няття; шкільні підручники; предметна компетентність; методика роботи з 
підручником. 

Постановка проблеми. Процес формування понять в різних шкіль-
них географічних курсах є надзвичайно актуальним, оскільки закла-
дає підвалини наукового мислення учнів. Кожне наукове знання про 
поняття складається з  теоретичних знань, які узагальнено відтворю-
ються в мовній формі  та відображають зовнішній світ  та об’єктивну 
дійсність. Знання об’єднують певну сукупність понять – логічно 
оформлених загальних думок про явища, процеси, відношення, які 
входять в предмет вивчення і складаються з визначень  та  термінів. 
Географічні  терміни і поняття становлять понятійно-термінологіч-
ний апарат науки  та шкільного предмета.  

З розвитком науки про Україну  та українство відбувається пев-
ний перегляд складових, що формують країнознавчі поняття укра-
їнознавчого напряму, а відтак виникає необхідність в оволодінні 
предметною компетентністю, що закладена в шкільному географіч-
ному курсі “Україна у світі: природа, населення”. 

У 8-му класі учні вперше знайомлять з  таким навчальним пред-
метом, як географія України і мають усвідомлювати себе мешканцем, 
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громадянином, патріотом держави, в якій живуть, а для цього необ-
хідно закласти змістові засади предметної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічна і психоло-
гічна література приділяє значну увагу питанню засвоєння суттєвих і 
несуттєвих ознак понять під час їх формування. Проблема формуван-
ня наукових понять досить давно приваблювала увагу психологів  та 
педагогів. Існують численні відомості, які підтверджують, що у своїх 
працях багато дослідників ґрунтовно і поступово розв’язували педа-
гогічні проблеми, пов’язані з процесом формування наукових понять 
у шкільних географічних курсах. В Україні ці питання прямо чи опо-
середковано розглядали О. Т. Діброва, Г. С. Костюк, В. П. Корнєєв, 
Л. І. Круглик, В. О. Надтока, Т. Г. Назаренко, М. П. Откаленко, 
О. В. Плахотнік, А. Й. Сиротенко, О. В. Супричов, М. С. Топузов, 
Г. Ш. Уварова, О. А. Федій, Н. В. Шиліна, П. Г. Шищенко  тощо. Ці 
дослідники розробляли різноманітні методики щодо формування, 
усвідомлення, застосування  та використання наукових географічних 
понять в шкільних курсах географії. 

Питання формування країнознавчої компетенції має особис-
тісно орієнтований характер і обумовлює розвиток особистіс-
них якостей кожного учня,  тому нами проаналізовані здобутки 
психологів і педагогів: О. Баркова, А. Борзова, Л. Виготського, 
П. Гальперіна, Г. Герасимова, А. Даринського, І. Душиної, 
Л. Занкова, О. Кабанової-Меллер, В. Коринської, О. Крилової, 
Г. Лисенкової, Л. Панчешнікової, О. Половінкіна, Г. Понурової, 
Л. Прозорова, В. Пятуніна, С. Рубінштейна, М. Скаткіна, 
П. Терехова, В. Щеньова  та інших. Наявність значної кількості 
наукових праць, однак, не дає змоги всебічно розкрити пробле-
му формування предметної компетентності через країнознавчі 
поняття, що містяться в географічному курсі. У більшості дослі-
джень недостатньо відображено проблему вибору змісту, форм, 
методів і  технологій формування в свідомості учнів змісту кра-
їнознавчих понять, які пов’язані з українознавчою  тематикою 
шкільного курсу з географії України. Недостатньо узгоджені 
міжпредметні  та міжкурсові зв’язки  та психолого-педагогічні 
закономірності процесу формування країнознавчих понять; не-
повною мірою розроблено формування країнознавчих компетен-
цій, що ґрунтується на чіткому розумінні взаємозв’язку, взаємо-
залежності  та взаємодії усіх важливих соціально-економічних 
процесів і явищ, що постійно відбуваються у житті суспільства, 
країни  та глобальній системі природокористування; недостатньо 
визначено критерії  та рівні сформованості країнознавчих понять 
у восьмикласників.
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Формулювання цілей статті (постановка завдання). Увагу зосеред-
жено на розкритті країнознавчого потенціалу оновленої навчальної 
програми з географії  та відображення її змісту в  текстовій структу-
рі  та понятійному апараті підручника географії для формування в 
учнів предметної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. У процесі вивчення географії в школі 
закладається понятійний апарат, який базується на географічному 
мисленні. М. М. Баранський у своїх роботах неодноразово давав ви-
значення географічному мисленню: “У поняття “географічне мис-
лення” входять дві ознаки. Географічне мислення – це мислення, 
що  тяжіє до  території, яке накладає всі судження на карту, комплек-
сно пов’язано  і не замикається в рамках одного “елементу” або “сфе-
ри”, інакше кажучи, “що грає акордами, а не одним пальцем”” [1].

Нам імпонує думка Я. А. Коменського, який зазначав, що “по-
чаток пізнання завжди виникає з почуттів, оскільки немає в розумі 
нічого, чого б раніше не було у почуттях. Будь-яке навчання почи-
найте не із словесного  тлумачення про речі, а з реального спостере-
ження за ними”. У нього ж ми знаходимо висловлення про  те, що в 
організації навчальної діяльності на уроці повинні брати участь і самі 
учні,  таким чином у них формуються системні знання [4].  

Д. Д. Семенов писав: “Найкраще розпочинати викладання гео-
графії з околиць  тієї місцевості, в межах якої живуть учні, шляхом по-
рівняння близьких об’єктів з віддаленими. Із цікавих оповідань діти 
без значних зусиль усвідомлюють суть різноманітних явищ природи, 
опановують географічні  терміни, не заучуючи на пам’ять дослівних 
визначень,  таким чином в них виникає почуття гордості за усвідом-
лення себе мешканцем  території на якій вони проживають” [10].  

Серед шкільних географічних курсів “Географія України” наразі 
залишає за собою головне місце у формуванні особистості грома-
дянина України, забезпечуючи вивчення навколишнього середови-
ща  та підтримуючи розвиток знань про етнічний, національний,  те-
риторіальний, мовний, державницький патріотизм. Завдання цього 
курсу полягають у створенні цілісного образу рідної країни з  точки 
зору об’єднаних складників – навколишнє середовище (природа), 
мешканці (населення), економічні стосунки (господарство), які пе-
ребувають у взаємозалежності  та взаємозв’язку. Унікальність цього 
курсу зводиться до  того, що учні мають можливість відчути взаємодію 
між природно-територіальними, виробничо-територіальними і соці-
ально-територіальними комплексами на одному об’єкті вивчення. 

Враховуючи політичні події останнього часу, на перший план ви-
ходять проблеми патріотичного виховання, про що свідчить затвер-
джена Міністерством освіти і науки України Концепція національ-
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но-патріотичного виховання дітей  та молоді (Наказ МОН України 
за № 641 від 16.06.2015 р.) [5].

Серед виховних напрямів нині найбільш актуальними виступа-
ють патріотичне  та громадянське виховання як засадничі, що відпо-
відають і нагальним вимогам, і викликам сучасності, а  також закла-
дають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх 
поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного 
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціаль-
ного добробуту, демократії, свободи,  толерантності, виваженості, 
відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін  тощо.

Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 
патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому 
потрібно враховувати, що Україна має давнішню і величну культуру, 
історію, досвід державницького життя, які виступають дужим джере-
лом і незламним прикладом у вихованні подальших генерацій. Вони 
уже ввійшли до освітнього  та загальновиховного простору, але су-
часні суспільні процеси потребують їх переосмислення для відкриття 
нових можливостей освітньої сфери [5]. 

Дослідження  території України відбувається за краєзнавчим  та 
країнознавчим підходами, оскільки вони забезпечують найбільш 
природний спосіб синтезу даних про природу, населення, гос-
подарство. Особливу увагу до вивчення географії України пояс-
нюють ще й  тим фактом, що Україна для українських учнів має і 
духовний зміст – це земля їх дідів, батьків. “Батьківщина, – писав 
В. О. Сухомлинський, – починається для дитини зі шматочка хліба і 
ниви пшениці, з лісової галявини і блакитного неба над маленьким 
ставом, з пісень і казок над колискою … Пізнаючи світ і самих себе, 
діти зобов’язані по крихітці усвідомлювати відповідальність за ма-
теріальні і духовні цінності, створені старшими поколіннями” [11].

Географія України, по суті, є країнознавством, оскільки вона 
вивчає частину географічної оболонки, що знаходиться в межах 
держави – України, а  також оперує поняттями – населення, роз-
міщення  та взаємозв’язок сфер економіки України. 

Таким чином, географія України є найважливішою з наукових 
дисциплін, що здійснює довготривалий  та постійний контроль за 
якістю навколишнього середовища  та життєдіяльності людини і 
людського суспільства загалом.

Аналіз навчальної програми засвідчив, що вивчення географії 
у 8-му класі “Україна в світі: природа, населення” спрямоване на 
формування цілісної науково-географічної картини своєї держави 
на основі комплексного її дослідження. Цей курс допомагає учневі 
усвідомити себе громадянином України, закласти знання про при-



271

роду  та сформувати в учнів знання  та уявлення про Україну як ціліс-
ну країну, у якій відбуваються різноманітні глобальні  та регіональні 
процеси [8]. 

Введення країнознавчих понять в шкільну навчальну програму з 
географії корелює рівень сформованості географічної культури, ефек-
тивність вияву якої визначають: відповідний рівень географічних 
знань, географічної свідомості  та користування активним науково-
географічним словником. Усе це дає підстави стверджувати, що роз-
роблення і впровадження географічної інформації на країнознавчому 
матеріалі сприятиме розв’язуванню проблеми диференційованого 
навчання [8]. 

Факти, картини, образи в наведених  текстах підручника  та 
розповідь вчителя є головним змістом. Як зазначав професор 
В. П. Корнєєв, набуття нових знань відбувається через слово вчителя 
і зміст підручника. Завдяки чому в свідомості учнів можуть створю-
ватися конкретні знання відповідного змісту [6]. 

Країнознавче навчання, зокрема під час вивчення географії, по-
лягає не  тільки в поінформованості учнів, а й у засвоєнні наукових 
географічних знань про закономірності розвитку природи, як основи 
для прийняття оптимальних рішень зі спостереження просторово-
часових географічних закономірностей. Оволодіння понятійно-тер-
мінологічним апаратом науки географія відображено у визначеннях 
в підручниках,  таким чином учні створюють власний словниковий 
науковий географічний словник, яким користуються упродовж на-
вчального часу  та й в подальшому дорослому житті.

До фундаментальних географічних понять, що містять країноз-
навчу змістову складову варто зарахувати, насамперед, власне понят-
тя “Україна”, яке охоплює як географічну складову – назва країни  та 
її розташування, географічне положення,  так і регіональну – місце 
народження, місце проживання  тощо.

В. О. Сухомлинський вважав, що учень стає справжньою люди-
ною, патріотом, коли він разом із педагогом  торує шлях від любові 
до рідного краю до розуміння історичної долі народів світу [11].

Що ж варто розуміти під країнознавчими поняттями географіч-
ного змісту “країна”, “рідний край”, “регіон”, “область”, “місцина”, 
“місце народження”, “місце проживання”, адже вони мають зовсім 
різний зміст.

У літературі з методики краєзнавства поняттям “рідний край” 
охоплюють ділянки, доступні для безпосереднього вивчення учня-
ми [7, c. 72]. 

Відомі різноманітні способи для визначення поняття “рідний 
край”. Наприклад, способом, що користуються вчителі для усвідом-
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леного розуміння цього поняття є власна думка самих учнів. Учні 
вказують слова: рід, рідня, родичі, родовід  тощо. Поняття “рід” зга-
дувалося в історичному оповіданні “Пригоди Боривовка” [3]. 

Отже, рід – це найдавніша людська спільнота, ще за первісного 
часу, колектив близьких, кровних родичів. Самі слова “рід”, “рід-
ний” – давньослов’янські. Теж саме відбувається із поняттям “край”. 
Називаються чотири основні значення: 

1) кінець (край села);
2) різ (край  тканини);
3) місцевість, сторона (“Київський край” – Київщина); 
4) велика адміністративно-територіальна одиниця в деяких кра-

їнах (Грузія, Росія, Чехія).
Від різних значень цього слова походять і  такі слова, як крайник – 

прикордонний мешканець; крамниця – кордон; крайнюк –  той, що 
живе край села; крайовець – дерево, що росте край лісу; крайовий – 
місцевий. Цікаво, що слово край є і в інших слов’янських народів: 
болгар, словаків, сербів, хорватів, словенців, що означає майже це 
ж саме.

Отже, поняття “край” – старослов’янське. Воно є похідним від 
слова “кроїти” з первісним значенням “відрізок”. Згодом його по-
чали вживати у значенні “межа, кінець, берег”, а ще через певний час 
як “окраїнна смуга землі або земля відділена межами”.

Яким же чином у підручниках з географії представлено  та уве-
дено ці поняття? У функціонуванні освітніх систем підручник по-
сідає виняткове місце серед інших засобів навчання. Саме він через 
зміст, структуру, оформлення визнає глибину розкриття навчального 
предмета, обсяг знань, норм і цінностей, який в обов’язковому по-
рядку має одержати кожний учень на  тому чи іншому етапі навчання. 
Підручник не  тільки задає єдиний стандарт освіти в навчально-ви-
ховній діяльності школи, а й з’ясовує фон для осібних моментів роз-
витку вчителя й учня. Підручник – це найперше джерело навчальної 
інформації, основний дидактичний засіб, що забезпечує процес на-
вчання [2, с. 52]. 

Аналізуючи різноманітні підручники з географії для основної 
школи за різні роки видання  та порушуючи проблему, над якою ми 
працюємо, ми зробили висновок, що шкільні підручники з географії 
варто створювати, враховуючи практичну складову, щоб навчаль-
ні  тексти формували реальні навчальні навички через понятійний 
апарат географічного змісту, щоб це сприяло оволодінню предмет-
ною компетентністю.

Аналіз підручників засвідчив, що майже всі вони відзначаються 
високим ступенем науковості, збалансованістю змісту, мають бага-
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тий ілюстративний матеріал. Ми погоджуємося з думкою професора 
О. М. Топузова про  те, що на сучасному етапі необхідно, щоб про-
цес формування наукових понять, а в нашому випадку краєзнавчих, 
супроводжувався розумовим розвитком учнів, а не цитуванням за-
вченого матеріалу з підручника або його переказом [12, с. 43–45]. 

За  текстом підручника, формуючи країнознавчі поняття, учні 
основної школи пишуть наукові диктанти, складають експрес-тести, 
кросворди, наукову мозаїку, створюють додаткові контрольні питан-
ня, які потребують роздумів, навчаються виділяти головне, суттєве. 
Ілюстрації в підручнику учні інсталюють шляхом складання  творчих 
мініатюр, описів  тощо. Наприклад, під час вивчення  теми “Ґрунти” 
для мотивації навчання  та створення патріотичного відчуття підруч-
ник надає  таку інформацію: “від’їжджаючи за межі Батьківщини, 
українці на згадку про неї брали з собою грудочки сирої землі. Навіть 
з місця загибелі прийнято було брати землю. У давнину казали, 
що  таким чином земля надає силу, яка особливо допомагає в дале-
ких маршах або у війнах, оскільки містить душу загиблого родича, 
який весь час оберігає душі. Отже, ґрунт має не  тільки фізичне, а й 
духовне значення” [9].  

Географічне українознавство утворює одну із засадничих галузей 
у системі географічних наук. Поняття “країна” М. М. Баранський 
вважав основним об’єктом географії, а її характеристику – головним 
змістом географічних робіт [1]. 

Географічне поняття “Україна” має країнознавчий зміст і охо-
плює:  територію, яку заселяв український етнос у минулому  та за-
селяє український народ (нація) наразі; природу; відповідну  терито-
рію з її земними, водними, повітряними просторами, особливостями 
екології; мову, як універсальний феномен буття і свідомості етнона-
ції; суспільство, державу в їх генезисі, культуру (релігія, філософія, 
освіта, мистецтво, наука, право, міжнародні відносини).

Аналіз введення в  текст підручника країнознавчого поняття 
“Україна” нами подано у  табл. 1.

Отже, можемо зазначити, що не всі автори намагаються внести 
в  текстовий зміст підручників поняття однаковим чином,  така ж 
сама ситуація з іншими країнознавчими поняттями географічного 
змісту (на жаль, обмеженість об’єму статті не дає нам можливості 
представити весь спектр проаналізованих понять).
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Таблиця 1
Автори 

підручника
Видавництво 
і рік видання

Яким чином вводиться

Паламарчук М. М. К.: “Освіта”, 
1992

У рубриці Історична довідка: 
Назва “Україна” вперше згаду-
ється під 1187 р. у Київському 
літопису і стосувалася  території 
Переяславської, Київської  та 
Чернігівської земель (стор. 5)

Сиротенко А. Й., 
Чернов Б. О. 

К.: 
“Благовіст”, 
2000 

У рубриці Запитання: Ми – 
мешканці землі, що зветься 
Україною, пригадайте з історії, 
як раніше називалась наша краї-
на? (стор. 6)

Чернов Б. О. К.: Освіта, 
2002

У загальному  тексті параграфа: 
Починаючи з ХП ст., поряд із 
назвами Русь, Київська Русь у 
писемних джерелах Європи і 
усно згадується назва Україна, 
що ймовірно означає “край”, 
“країна” (стор 6.)

Булава Л. М.  та ін. АН ГРО 
ПЛЮС, 2008

Не представлено

Шищенко П. Г., 
Муніч Н. В.

Зодіак-ЕКО
ВД “Освіта”, 
2008

Не представлено

Уварова Г. Ш. 
Пестушко В. Ю.

Ґенеза, 2008 У рубриці Цікава інформа-
ція: Назва Україна з’явилася 
в ХII ст. у Київському, а дещо 
пізніше (ХIII ст.) й у Галицько-
Волинському літописах (стор. 8)

Дідчук І. Л., 
Заставецька О. В., 
Брущенко І. В.

Прем’єр 
ВД “Освіта”, 
2011

У загальному  тексті параграфа: 
Є версія, що назва Україна по-
ходить від давньослов’янського 
іменника “украй” або дієслова 
“укоряти” і означає відділений 
шматок землі (стор. 9)

Гілецький Й. Р. Підручники 
і посібники, 
2012

Не представлено



275

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Змістове напо-
внення підручників географії країнознавчими поняттями геогра-
фічного змісту є  тривалим процесом і потребує від авторів певних 
методичних підходів. Адже основним завданням шкільних геогра-
фічних курсів є формування в учнів основної школи наукових по-
нять через розкриття вирішальних географічних закономірностей, 
засвоєння цих закономірностей у процесі формування країнознав-
чої інформації географічного змісту має велике значення, оскільки 
звільняє від запам’ятовування величезного фактологічного матеріалу 
і водночас підвищує міцність, глибину знань  та формує предметну 
компетентність.
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Назаренко Т. Г.
СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ В УЧЕБНИКАХ ГЕОГРАФИИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В статье рассматриваются особенности формирования предметной 
компетентности у восьмиклассников с помощью введения страноведческих 
понятий, которые представлены в учебниках по географии.

Автором статьи проанализированы действующие учебники по гео-
графии на предмет освещения в их  текстах страноведческих понятий. 
Приведены примеры, где представлено собственное видение проблемы 
формирования страноведческих понятий с помощью географической ин-
формации в  текстах учебников.

В статье сделан вывод о  том, что страноведческое обучение должно 
заключаться не  только в сознательном понимании школьниками  текстов 
учебника, но и в усвоении и в применении научных географических знаний 
страноведческого содержания как основы для принятия оптимальных ре-
шений во взрослой жизни как жителя Украины.

Ключевые слова: школьная география; география Украины; страно-
ведческие понятия; школьные учебники; предметная компетентность; ме-
тодика работы с учебником.

Nazarenko T. 
REGIONAL GEOGRAPHIC CONCEPTS 
IN TEXTBOOKS AS MEANS OF FORMATION 
AT STUDENTS OF SUBJECT COMPETENCE

The article considers the features of the formation of the subject competence 
in the eighth through the introduction of regional geographic concepts that 
represented in geography textbooks. Formation of concepts in different classes 
in geography class is very necessary process, as it lays the foundations of 
scientific thinking of students. All scientific knowledge on the subject consists of 
theoretical concept that summarizes played in the language configuration and 
reflects the surrounding world and objective reality.

With the development of science of Ukraine and Ukrainians there is a revision 
components, which form the regional peculiarities in the study of geography and 



278

consequently there is a need to master notions a regional geographic contained 
in a school course “Geography of Ukraine”.

The author made an analysis of the actual textbooks on the subject content 
of the concepts of regional studies, as well as how these concepts are introduced 
in the content of the textbook.

Study in Ukraine takes place on the local history and regional geographic 
approaches, as they provide the most natural method of synthesis of the nature 
of the data, the population, economy.

Among school geography course “Geography of Ukraine” today has the 
most important place in shaping the individual citizen of Ukraine, providing study 
their native environment and supporting the development of knowledge about 
ethnic, national, territorial, linguistic, state patriotism. The object of this course 
is to create a holistic way home country in terms of integrated components – the 
environment (nature), residents (population), economic relations (farm), which 
are in interdependence and interconnection. The uniqueness of this course is 
reduced to a fact that students have the opportunity to experience the natural 
interaction between regional, industrial and territorial, social and territorial 
complexes on one object of study.

Geography of Ukraine, in fact, is regional geography because it examines the 
geographical envelope of what is within states – Ukraine and operating concepts – 
population, location and relationship sectors of the economy of Ukraine.

Thus, Ukraine is the most important geography of scientific disciplines that 
provides long-term and permanent control over the quality of the environment 
and human life and human society in general.

Analysis training program showed that the study of geography in 8th grade 
“Ukraine in the world: nature, people” – aims at forming an integrated scientific 
and geographical picture of the state based on its comprehensive study. This 
course helps the student to understand a citizen of Ukraine, lay knowledge about 
the nature and form of students’ knowledge and understanding of the Ukraine as 
a whole country, where there are a variety of global and regional processes thus 
form his subject competence.

The introduction of regional geographic concepts into the school curriculum 
is correlated with geography regional level of development of culture, which 
determines the effectiveness of display corresponding level of geographical 
knowledge, geographic awareness and active use of scientific and geographical 
dictionary. All this gives reason to believe that the development and implementation 
of geographic information to facilitate studies of material solving the problem of 
differentiated instruction.

Mastering the concepts and terminology of science geography is reflected 
in the definitions in textbooks, so students create their own scientific vocabulary 
geographical dictionary whom use during the school time and later adult life. 
To the basic geographic concepts that carry regional geographic semantic 
component include primarily the very notion of “Ukraine”, which incorporates a 
geographic component – the name of the country and its location, geographical 
location, so and regional, spiritual – place of birth, home, residence.



279

The main task of school geography course is – the formation of secondary 
school pupils of scientific regional geographic concepts through disclosure of 
major geographic patterns of assimilation in the formation geographic information 
regional geographic content is important as exempt from storing huge factual 
material and simultaneously increases the strength, depth of knowledge and 
forms subject competence.

Key words: school geography; Geography of Ukraine; regional geographic 
concepts; textbooks; subject competence; methods of work with the textbook.

УДК 37.013:371

РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА 
З ФІЗИКИ

Л. В. Непорожня,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
Інститут педагогіки НАПН України,
провідний науковий співробітник відділу 
біологічної, хімічної  та фізичної освіти
e-mail: neporozhnya@ukr.net

У статті досліджено сучасні наукові підходи  щодо ролі  та структури 
природничо-наукової компетентності учнів як цілісної системи ціннісно-
смислових орієнтацій, знань, здібностей, умінь  та ставлень, зумовлених 
досвідом діяльності особистості в галузі природознавства, які мобілізуються 
у специфічних контекстах її життєвої діяльності; проаналізовано методичні 
засади добору структури  та змісту підручника з фізики, як засобу розвитку 
наукового стилю мислення учнів, оволодіння ними системою методів ем-
піричного і  теоретичного пізнання явищ і законів природи; запропоновано 
способи розвитку здатності учнів висловлювати свої думки  та обмінюватися 
науковою інформацією; розглянуто процес формування ставлень, необхід-
них для вирішення значущих ситуацій, які пов’язані з галуззю природознав-
ства, зокрема фізичною наукою; доведено, що підручник з фізики є необхід-
ним засобом формування ключової природничо-наукової компетентності. 

Ключові слова: методика навчання фізики; природничо-наукова ком-
петентність старшокласників; підручник з фізики.  

Постановка проблеми. Інноваційна модернізація освіти, зумов-
лена її методологічною переорієнтацією на особистість, передбачає 
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оновлення всіх освітніх ланок, зокрема цілей і змісту природничої 
освіти, нових концепцій, програм і шкільних підручників, зокрема 
підручника з фізики як засобу розвитку потенціалу учнів, їх умінь, 
знань, навичок, ставлень, досвіду, вихованню грамотної особистості. 
Відповідно до сучасних міжнародних досліджень, зокрема PISA, при-
родничо-наукова грамотність визначається: особистісним, соціаль-
ним, глобальним контекстом; знаннєвим (знання про навколишній 
світ), компетентнісним (здатність застосовувати набуті знання до 
життєвих ситуацій)  та афективним (зацікавлення  та допитливість). 
Тому добір змісту сучасних підручників з фізики, розроблення їх 
методичного апарату потребують оновлених методичних підходів і 
вимог, відмінних від  традиційних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підручникотво-
рення досить широко висвітлюються в науково-методичній літера-
турі. Проблеми функціонально-цільового призначення підручника 
в сучасній школі, можливості оптимізації його структурних компо-
нентів, особливості формування структури і змісту курсу фізики  та 
методичні аспекти викладу навчального матеріалу відобразилися у 
низці досліджень дидактів, психологів, методистів. Зокрема, питан-
ням суті, ролі  та місця підручника у навчальному процесі присвячені 
дослідження Ю. К. Бабанського, М. М. Скаткіна  та інших. Питанням 
структури і змісту  підручника з фізики присвячено дослідження 
О. І. Бугайова, С. У. Гончаренка, М. Й. Розенберга, О. І. Ляшенка, 
М. І.Шута, М. В. Головка  та інших. Проблема визначення особли-
востей, структури  та змісту компетентності  та її компонентів дослі-
джувалася в роботах О. І. Ляшенка, І. В. Бургун, П. С. Атаманчука, 
М. В. Головка, В. Ф. Заболотного, С. А. Ракова, А. М. Куха, 
О. П. Пінчук, І. Г. Крохіної, Г. А. Білецької, Н. О. Єрмакова, 
І. Ботгроса  та інших. Проте питання структури природничо-науко-
вої компетентності  та їх розвиток засобами підручника з фізики по-
требує подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з міжнародних досліджень, 
варто зазначити, що характерними рисами природничо-науково гра-
мотної особистості є:

 • володіння методами наукового пізнання природничих наук, 
здатність визначати питання, ідеї, проблеми, які можуть бути 
досліджені науковими методами; 

 • здатність виділяти інформацію, об’єкти, факти, експерименталь-
ні дані  тощо, необхідні для проведення наукового дослідження, 
доведення  та аналізу його результатів;

 • уміння робити висновки  та оцінювати їх, виходячи з конкретних 
умов;
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 • демонструвати комунікативні уміння, зокрема аргументовано, 
чітко і зрозуміло формулювати висновки, доведення  тощо; 

 • демонструвати знання і розуміння природничо-наукових по-
нять, явищ, законів  тощо.
Невід’ємною особливістю сучасної грамотної людини є володін-

ня ключовою  природничо-науковою компетентністю. 
Природничо-наукова компетентність є цілісною системою цін-

нісно-смислових орієнтацій, знань, здібностей, умінь і ставлень, зу-
мовлених досвідом діяльності особистості в галузі природознавства, 
яка мобілізується в специфічних контекстах її  життєвої діяльності.

Природничо-наукова компетентність має наступні особливості: 
1. вона є загальною, оскільки має високий ступінь узагальнень, 

формується впродовж всього періоду навчання і визначає кінцеві ре-
зультати освіти, закріплені в ДСО;

2. має міждисциплінарний характер, оскільки пов’язана відразу 
з декількома освітніми дисциплінами;

3. охоплює компоненти ключових і предметних компетент-
ностей, які належать до кожної шкільної природничої дисципліни і 
формуються впродовж періоду навчання.

Важливою складовою сучасної природничої освіти є фізичний 
компонент, який має на меті забезпечити усвідомлення учнями основ 
фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, 
формування в учнів природничо-наукової картини світу, наукового 
світогляду і стилю мислення, розвиток здатності застосовувати здо-
буті знання для пояснення природних явищ і процесів, розв’язання 
фізичних задач, удосконалення досвіду експериментальної діяльнос-
ті, формування ставлення до фізичного знання й оцінювання його 
ролі в житті людини  та суспільства в цілому.

Фізичний компонент освіти передбачає усвідомлення учнями-
законів і закономірностей природи; методів наукового пізнання, 
специфічних для фізики; екологічних основ ставлення до природо-
користування; екологічної етики; важливості природничо-наукових 
знань для людини; розуміння рівнів  та форм організації живої  та 
неживої природи. 

Фізичний компонент має  тісні зв’язки з навчальними предмета-
ми  таких освітніх галузей, як мова  та література, суспільствознав-
ство, мистецтво, математика,  технології, здоров’я і фізична культура. 
Реалізація змістових зв’язків фізики з іншими освітніми галузями 
забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних 
кожній сучасній людині для її життєдіяльності, однією з яких є при-
родничо-наукова компетентність, основні компоненти якої зобра-
жено на рис. 1.
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Рис. 1. Структурні компоненти природничо-наукової компетентності

Розглянемо більш детально роль підручника з фізики у формуван-
ні компонентів природничо-наукової компетентності: компетентності 
інтелектуальних надбань у галузі фізики; компетентності наукового 
дослідження; компетентності спілкування науковою мовою.

Компетентність інтелектуальних надбань у галузі фізики перед-
бачає засвоєння учнями певної сукупності знань фізичної науки; 
оволодіння ними інструментами й інтелектуальними  технологіями, 
які сприяють формуванню когнітивної автономії особистості, необ-
хідної в подальшому самостійному житті;закладання підґрунтя для 
обдуманої діяльності людини в прагненнях покращити умови свого 
існування; усвідомлене ставлення до необхідності обирати відповідні 
безпечні засоби длядосягнення кінцевих наслідків своєї діяльності. 

Критеріями цієї компетентності є: система основних фі-
зичних знань; мислення, засноване на принципах наукового 
пізнання;здатність вирішувати завдання фізичного змісту; застосу-
вання основних фізичних знань в різних реальних ситуаціях; уміння 
визначати  техногенні екологічні проблеми певної місцевості, краї-
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ни  та планети в цілому; дотримання норм цивілізованої поведінки 
в навколишньому світі; свідома участь у діях щодо захисту довкілля 
на місцевому ріні; оцінювання наслідків впливу деградації навко-
лишнього середовища на природу, суспільство  та особисте здоров’я.

Формування цього компоненту природничо-наукової компе-
тентності засобами підручника фізики передбачає знайомство учнів 
з праксеологічним надбанням у галузі фізики. Разом з  тим навчаль-
ний матеріал підручника має підводити учнів до розуміння  того чи 
іншого нового поняття. Наприклад, учням можна запропонувати 
перерахувати матеріали, які використовують в будівництві, скажімо 
житлового будинку, поміркувати над  тим, чому використовують саме 
їх. Після цього розглянути поняття  теплопровідності. 

За можливості, доцільно навчальний матеріал підручника 
пов’язувати з життєвим досвідом школяра, підводити його до пояс-
нення явищ з якими, він стикається у повсякденному житті, спира-
тися на сучасні досягнення науки і  техніки.

З метою формування наукового (фізичного) стилю мислення, 
розвитку здатності учнів пояснювати фізичні явища, застосовуючи 
фізичні знання доцільно в процесі викладу матеріалу пропонувати 
учням поміркувати над перебігом  того чи іншого явища, експери-
менту або досліду  та зробити відповідні висновки. Наприклад, пояс-
нити рух стрибуна, конструкцію  та принцип дії одного з атракціонів 
парку розваг, причини виникнення  та перебіг явищ природи.

Другим компонентом природничо-наукової компетентності є 
компетентність наукового дослідження, що передбачає оволодіння 
учнями способами дослідницької діяльності; розвиток інтересу учнів 
до наукового фізичного пізнання  та здатності до експериментально-
го вивчення процесів, явищ і законів; формування певного ставлен-
ня, яке потім виявляється у повсякденній поведінці учня.

Набуваючи компетентність наукового дослідження, учні здобу-
вають уміння самостійно визначати мету і складати плани, усвідом-
лювати пріоритетні  та другорядні завдання; пояснювати способи ви-
рішення  тієї чи іншої проблеми; здатність описувати певну ситуацію; 
формулювати мету дослідження  та завдання; вміння обґрунтувати 
ідеальну (бажану) ситуацію  та визначити протиріччя між ідеальною 
і реальною ситуацією; вміння пропонувати й обґрунтовувати спосо-
би досягнення поставленої мети; визначати ризики  та аналізувати 
альтернативні варіанти; самостійно здійснювати, контролювати і ко-
регувати навчально-пізнавальну діяльність відповідно до складеного 
плану; використовувати різні засоби для досягнення мети, обирати 
успішні стратегії у складних ситуаціях; описувати результат  та його 
використання потенційними споживачами.
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Критеріями компетентності наукового дослідження є уміння 
спостерігати; самостійно висувати гіпотези, перевіряти їх  та робити 
відповідні висновки; планувати практичні й  теоретичні дослідження; 
проводити практичні або мисленеві експерименти; вирішувати про-
блемні  та значущі ситуації. 

З метою розвитку компетентності наукового дослідження у 
підручник фізики доцільно вміщувати завдання, в яких учням про-
понується самостійно провести експериментальні дослідження. 
Наприклад, експерименти, які доводять, що: всі речовини склада-
ються з частинок;на  тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовху-
вальна сила; кристалічна речовина має певну  температуру плав-
лення; прискорення  тіла залежить від маси  тіла  та величини сили, 
прикладеної до нього  тощо.

Компетентність спілкування науковою мовою, специфічною для 
фізики, передбачає оволодіння учнями чіткою виразною мовою як 
засобом передавання змістовної інформації про результати пізнання 
і  творчості. Розвиток цієї компетентності відбувається  тоді, коли 
учні беруть участь у семінарах, відеоконференціях, коли вони ділять-
ся інформацією, презентують результати своєї роботи, порівнюють 
їх з результатами інших учнів.

Критеріями компетентності спілкування науковою мовою є: 
участь у конструктивних дискусіях на фізичні  теми з використан-
ням наукової  термінології; вільне  та чітке викладення наукової ін-
формації в письмовій і усній формах; наукове пояснення одержаних 
експериментальних результатів; підготовка і подання письмових  та 
усних наукових повідомлень.

З метою розвитку цього компонента природничо-наукової ком-
петентності в підручник з фізики доцільно вміщувати  такі завдання: 
“Підготувати повідомлення про проведене дослідження”, “Створити 
електронну презентацію”  тощо. Крім  того, з метою розвитку ком-
петентності спілкування науковою мовою доцільно вміщувати за-
вдання, що сприяють організації групової роботи. Наприклад, можна 
запропонувати роботу в групах у напрямах:

 – історія становлення уявлень із зазначеної проблеми, пошук і сис-
тематизація інформації;

 – експериментальне дослідження проблеми;
 – розв’язування задач і моделювання процесів;
 – пояснення природних явищ, дослідження застосування фізич-

них принципів для створення  технічних пристроїв.
Виконання  таких завдань потребує здатності учнів використо-

вувати різні електронні, друковані документи  та видання, освітні 
медійні продукти, електронні  та друковані підручники, навчальні 
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посібники, різні  типи комп’ютерних програм навчального призна-
чення  тощо; пошуку інформації в довідникових виданнях: енци-
клопедіях, словниках, у мережі Інтернет, електронних базах і банках 
даних. Окрім уміння орієнтуватися в різних джерелах інформації, 
учні вчаться критично оцінювати  та інтерпретувати одержану ін-
формацію, подавати результати свого дослідження, складати  тексти, 
створювати презентації, використовувати інформаційні  та комуні-
каційні  технології, брати участь у дискусії.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Підручник з фізики 
є необхідним засобом формування ключової природничо-наукової 
компетентності. Він має містити основні  теоретичні  та практичних 
знання, необхідні для розвитку наукового стилю мислення учнів; спри-
яти оволодінню ними системою методів емпіричного і  теоретичного 
пізнання, експериментального дослідження процесів, явищ і законів 
природи; формувати здатність висловлювати свої думки  та обміню-
ватися науковою інформацією; формувати ставлення, необхідні для 
вирішення значущих ситуацій, пов’язаних з галуззю природознавства, 
зокрема фізичною наукою. Проте питання оновлення змісту  та систе-
ми завдань підручника фізики з позицій розвитку ключової природни-
чо-наукової компетентності є перспективою подальших досліджень.
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Непорожняя Л. В.
РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНИКА ПО ФИЗИКЕ

В статье проанализированы современные подходы к решению вопро-
сов методического обеспечения формирования и развития естественнона-
учной компетентности посредством учебника по физике. 

Естественнонаучная компетентность является целостной систе-
мой ценностно-смысловых ориентаций, знаний, способностей, умений 
и ценностных отношений, обусловленных деятельностью личности в об-
ласти естествознания, мобилизующаяся в специфических контекстах этой 
деятельности.

Ключевая роль в формировании естественнонаучной компетентности 
принадлежит учебнику по физике, который должен обеспечить понимание 
учащимися основ физической науки, усвоение ими основных физических 
понятий и законов, формирование естественнонаучной картины мира, на-
учного мировоззрения и стиля мышления, развивать способности исполь-
зовать полученные знания для объяснения природных явлений и процессов, 
развивать опыт экспериментальной деятельности, формировать отношение 
к физическому знанию и оцениванию его роли в жизни человека и общества 
в целом.

Ключевые слова: методика обучения физике; естественнонаучная 
компетентность; учебник по физике.

Neporozhnya L. 
DEVELOPMENT OF NATURAL-SCIENCE COMPETENCE 
BY MEANS OF THE SCHOOL TEXTBOOK OF PHYSICS

In article is approaches a modern scientific, physical and methodical science 
to solution of the questions of methodical ensuring process of formation and 
development of natural-science competence of seniors by means of the pupil in 
physics are analyzed. 
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Innovative modernization of education, which is determined by it’s 
methodological reorientation to the person, provides reforming of all educational 
components. On the basis of modern tendencies one of the priority tasks of 
Natural Science Education is formation of the personality’s structured complex 
of characteristics, which will provide the personality with ability to act effectively in 
different spheres of life. Forming of the personality’s natural-scientific worldview, 
the development of his scientific mindset, scientific way of attitude are core 
attributes of natural science competence.

The evolvement of natural science competence of senior pupils wit the help 
of a physics schoolbook is an important result of educational activity of students, 
their integrated system of acquired physical knowledge, skills and values, and 
relations that are mobilized in specific contexts of its life activity. Developing 
the ability of students to acquire knowledge through self-study educational 
material, the physics schoolbook promotes not only the development of natural-
scientific competence of the students, directs them to understand the World, 
but also promotes the opportunities for self-determination, self-development, 
self-education, self-realization. The creation of an efficient organizational and 
methodological support of the process of formation and development of scientific 
competence with the help of the schoolbook would improve the quality of physical 
education students.

Key words: a technique of training in physics; physical science; natural-
science competence; the textbook on physic.

УДК 372.37.016.37.09 

ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 
8-го КЛАСУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНО КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ

В. І. Новосьолова,
кандидат педагогічних наук, 
Інститут педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник 
відділу навчання української мови  та літератури
ribusya@ukr.net

У статті проаналізовано роль підручника в навчально-виховному проце-
сі, сформульовано основні вимоги й критерії компетентнісно орієнтованого 
підручника української мови для 8-го класу, акцентовано увагу на основних 
принципах добору змісту й структурування навчального матеріалу, систе-
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ми завдань і вправ, методичного апарату засвоєння знань про синтаксичні 
конструкції, на ролі виховної функції підручника, зокрема на важливості ре-
алізації в ньому соціокультурної змістової лінії, емоційно-ціннісного аспек-
ту її, посиленні мотиваційного й діяльнісного складників процесу навчання. 
Обґрунтовано, що наведені вимоги і шляхи їх реалізації в підручнику є засо-
бом розвитку учня як цілісної особистості.

Ключові слова: підручник української мови, зміст, синтаксична ком-
петентність, вимоги.

Поставлення проблеми. Нині зростає суспільна потреба в цілісній, 
здатній до інноваційної діяльності особистості, яка має бути конкурен-
тоздатною на ринку праці й володіти набором конкретних характеристик, 
зокрема, самостійністю в прийнятті рішень, умінню брати на себе відпо-
відальність й відповідати за свої рішення, володіти прийомами учіння й 
готовністю постійно самонавчатися, ідентифікувати себе як члена певно-
го етносу, народу, нації, як патріота своєї держави й громадянина світу, 
готового до критичного входження в соціум, з розвиненим інтелектом, 
емоційною сферою і позитивним ставленням до себе й інших.

Школа покликана сприяти становленню паростків самостійно-
го, критичного й водночас вільного розвитку вибагливої у спожи-
ванні інформаційних послуг особистості. Очікування суспільства від 
майбутніх громадян орієнтовані не  тільки на успішних, продуктив-
них і цілеспрямованих виконавців, тобто на часі  також формування 
мислячих  творців, які діють через призму вкорінених цінностей в 
умовах потужних інтеграційних процесів. 

Модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах ком-
петентнісного підходу детермінує нові вимоги до навчальної книжки, 
докорінного удосконалення функціонального призначення підруч-
ника української мови, який має відобразити  ті методичні інновації, 
що з’явилися останнім часом у лінгводидактиці  та практиці вчителів.

Сформувати здатність самостійно мислити покликаний підруч-
ник української мови, що є носієм системного викладу оновленого 
змісту, засобом забезпечення можливості засвоєння його (основна 
функція підручника) і становлення ключових і предметних компе-
тентностей учнів для вибору кожним власної освітньої  траєкторії, 
набуття досвіду, комунікативно гнучкої поведінки. Компетентнісно 
орієнтований підручник української мови покликаний задовольнити 
потреби учня, створити умови для  того, щоб кожен міг розвиватися 
відповідно до своїх нахилів, уподобань і можливостей.

Кардинальні зміни у доборі змісту підручника української мови 
набули гостроти й особливого значення у зв’язку з  трансформаці-
єю духовно-світоглядних цінностей, моральних норм й ідеалів, роз-
робленням і впровадженням компетентнісно спрямованих методик. 
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Від створення новітнього підручника значною мірою залежить мораль-
не здоров’я майбутніх громадян. Тому на часі адаптація давно утвердже-
ного на освітніх  теренах України компетентнісного підходу до нових 
стратегічних напрямів реформування загальноосвітньої школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з лінгводидактики свідчить, 
що наукові пошуки репрезентують дієві способи й шляхи модерніза-
ції шкільної мовної освіти. Концептуальні засади формування ком-
петентностей учнів досить активно розробляють українські вчені, 
зокрема різні аспекти проблеми виявляємо в дослідженнях Н. Бібік, 
Н. Бондаренко, О. Савченко, Н. Голуб, О. Кучерук, Г. Шелехової  та 
ін. Особливої уваги заслуговують наукові праці, у яких питання 
якості навчально-виховного процесу розглядаються через при-
зму компетентнісного підходу до створення підручника україн-
ської мови (Бондаренко Н., Голуб Н., Горошкіна О., Остапенко Н., 
Пентилюк М., Хом’як І., Шляхова В., Ярмолюк А.  та ін.). Водночас 
навчально-методичних розроблень, які б реалізували основні аспек-
ти роботи навчальної діяльності учнів у процесі вивчення синтаксису 
української мови на компетентнісній основі недостатньо.

Аналіз досліджень дидактиків, психологів і психолінгвіс-
тів А. Алексюка, О. Вербицького, Л. Виготського, П. Гальперіна, 
М. Жинкіна, І. Зимньої, І. Лернера, О. О. Леонтьєва, А. Маркової, 
М. Махмутова, Дж. Равена, М. Скаткіна  та ін. дає змогу визначити 
умови ефективного опанування синтаксичною будовою мови: на-
вчання синтаксису з урахуванням структури мовленнєвої діяльності й 
фаз породження висловлювання; суб’єкт-суб’єктних стосунків вчи-
теля й учнів; усвідомлення себе в ролі суб’єкта діяльності засвідчують 
уміння учня ставити перед собою цілі, планувати й контролювати 
свої дії; усвідомлення структури мовленнєвої ситуації і складників 
власного висловлювання; створення умов для розвитку компетентної 
особистості.

Виклад основного матеріалу. Ураховуючи сучасні дослідження ко-
мунікативного синтаксису, в основі яких – функціонування одиниць 
різних структурних рівнів,  та лінгводидактики, що переорієнтову-
ють навчання з  традиційного засвоєння й запам’ятовування гото-
вих  теоретичних знань на процес їх дієвості, можна дійти висновку, 
що вивчення синтаксису на компетентнісних засадах є актуальним і 
перспективним напрямом роботи. Знання і вміння для учня повин-
ні бути необхідним інструментом для  того, щоб бути здатним до 
успішного входження, адаптації й продуктивної діяльності в соціумі.

Аналіз здійсненого анкетування учнів 8-9-их класів дає змогу 
констатувати, що уроки навчання синтаксису української мови стали 
для учнів нездоланно важкими й нецікавими, здобуті знання є обтяж-
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ливим інформаційним багажем, а не ключем до розв’язання життє-
вих проблем різного характеру. У підручниках переважно ігнорується 
соціокультурний компонент змісту, бракує виховувальних  текстів, 
пов’язаних із сьогоденням, реальним  та прийдешнім життям укра-
їнців. Однією з причин  такого стану є відірваність навчального про-
цесу від реального існування мовного середовища, низький показник 
мотиваційного компонента організації пізнавальної діяльності учнів, 
нерозуміння й неусвідомлення учнями ролі й значення виучуваних 
на уроці синтаксичних понять у повсякденному житті. Не приділено 
належної уваги особливостям функціонування синтаксичних оди-
ниць відповідно до ситуації спілкування  та завдань комунікації, не 
показано можливості синтаксичної синонімії, що негативно позна-
чається на формуванні в учнів умінь доцільно користуватися синтак-
сичними засобами української мови.

Хоча суть компетентнісного підходу до навчання мови задекла-
рована у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти й  таке 
бачення орієнтацій освіти представлене і в документах, які визнача-
ють загальне спрямування мовних курсів у школах України, – дер-
жавних освітніх стандартах, критеріях оцінювання навчальних досяг-
нень школярів, – все ж утверджена компетентнісна ідея як ключова 
досі повною мірою не була реалізована в змісті програм і підручників. 
Також вона не стала основою системи оцінювання навчальних до-
сягнень учнів, оскільки життєві компетентності нині не є результатом 
навчання, а отже, не є визначальними в системі оцінювання навчаль-
них досягнень школярів.

Відбувається жвава дискусія щодо нової методології освітніх 
стандартів, обговорюються стратегічні напрями реформування сис-
теми загальної середньої освіти, у полі зору науковців і методистів 
перебуває проблема удосконалення й реалізації ідей компетент-
нісного підходу в процесі навчання української мови. Досягнення 
оптимальних освітніх результатів реальне за умови втілення ключо-
вих компетентностей в зміст компетентно спрямованого підручника 
української мови.

Зважений, конструктивний підхід до проблеми створення вар-
тісного підручника української мови для 8-го класу необхідний і в 
зв’язку з  тим, що значна частина наявного фонду навчально-мето-
дичної літератури з реалізації змісту освіти викликає суперечність з 
сучасними підходами до вивчення синтаксису й вимагає ретельного 
перегляду.

Отже, якщо говорити про ефективний, а не задекларований пе-
рехід на компетентнісно орієнтоване навчання,  то впровадження в 
шкільну практику потребують  теоретичні надбання лінгвістів про 
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комунікативну орієнтованість синтаксичних одиниць і посилення 
функціонального компонента навчання, відповідно до яких освітній 
результат визначається способами діяльності, досвідом діяльності й 
ціннісного ставлення учня. Комунікативний синтаксис спрямований 
на динамічний бік висловлень, на особливості актуального членуван-
ня їх у конкретних ситуаціях мовлення, на встановлення мовленнє-
вих варіантів речень, комунікативної парадигматики, ролі порядку 
слів  та інтонації у формуванні змісту висловлень. Назріла потреба 
переглянути чинні підручники на предмет дієвості знань  теорії син-
таксису. Варто зазначити, що всі засоби мови набувають комуніка-
тивної дієвості саме на синтаксичному рівні, який функціонально 
об’єднує  та інтегрує одиниці всіх рівнів мовної системи, встановлює 
об’єктивні зв’язки й відношення між явищами дійсності  та їх сприй-
манням особистістю.

Якщо передбачити в підручнику функціональність синтаксич-
них одиниць різних рівнів, восьмикласники зрозуміють, наскільки 
важливо правильно,  точно, виразно й переконливо формулювати 
свої думки, розвиватимуть логічне критичне мислення, вчитимуться 
правильно й комунікативно доцільно користуватися синтаксични-
ми синонімічними засобами у різних життєво важливих ситуаціях. 
Відповідно вони ефективно збагачуватимуть синтаксичний лад влас-
ного мовлення, удосконалять пунктуаційну грамотність. Вивчення 
синтаксису може й повинно стати стимулом для формування пізна-
вального інтересу в учнів.

Отже, необхідно поглиблювати й розширювати знання учнів про 
особливості функціонування синтаксичних одиниць у різних кому-
нікативних умовах відповідно до мети і завдань спілкування; розви-
вати комунікативні уміння й навички із синтаксису; готувати учнів 
до розв’язання навчальних завдань.

Підручник української мови для 8-го класу охоплює матеріал 
синтаксису словосполучення і простого речення. Важливість вивчення 
розділу полягає в  тому, що речення є основною одиницею синтак-
сису й одиницею спілкування, у реченні сконцентровано складники 
всіх рівнів мовної системи. 

Вивчення синтаксичних одиниць має здійснюватись за  такими 
етапами: усвідомлення лінгвістичної сутності синтаксичної одиниці, 
з’ясування її комунікативної функції на основі аналізу  тексту; фор-
мування навичок побудови синтаксичних конструкцій за заданими 
характеристиками для конкретних комунікативних актів; створення 
власних висловлень відповідно до завдань і ситуації спілкування.

У підручнику повинен повною мірою реалізуватись мотивацій-
ний і діяльнісний складники навчальної й пізнавально-комунікатив-
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ної діяльності учнів, посилитись доцільність цілевизначення, зна-
ходження шляхів і засобів досягнення особистісних освітніх цілей.

В умовах, коли відбувається процес руйнації одних ідеалів і цін-
ностей, а побудова інших відбувається повільно, набуває гострої акту-
альності проблема формування ціннісних орієнтацій, надважливість 
реалізації в підручнику соціокультурної змістової лінії. Важливим 
складником ціннісної сфери особистості є система особистісних 
смислів, що  трактується психологами як “усвідомлення людиною 
важливої для особистості сукупності знань про дії  та вчинки людей, 
соціальні норми, ролі, цінності  та ідеали [2, с. 330]”. Смисли виража-
ють особистісне ставлення до світу і набувають форми в конкретній 
поведінці, вчинках учня. Отже, ціннісні орієнтації, зумовлені систе-
мою навчання й виховання, визначають мотивацію поведінки учнів 
і регулюють її. Система цінностей є основним підґрунтям, що забез-
печує визначеність і передбачуваність вчинків учнів, сприяє адаптації 
до різних життєвих змін. 

У восьмикласників  триває активний процес становлення цін-
нісно вмотивованої особистості: формується внутрішній світ, усві-
домлюються духовно-світоглядні й моральні цінності, закладаються 
основи для самовиховання. Саме цінності спрямовують  творчу ді-
яльність учнів до усвідомленої потреби гармонії  та самовдосконален-
ня. Необхідно сприяти процесу поетапного становлення ієрархійної 
системи цінностей у свідомості учнів (переосмислення, сприйняття, 
набуття особистісного сенсу й потреби). Становлення цілісної осо-
бистості, мовленнєвий розвиток восьмикласників засобами підруч-
ника буде максимально ефективним, якщо здійснюватиметься за 
умови врахування ціннісних пріоритетів, виховання на основі наці-
ональних і загальнолюдських цінностей, цілісного світосприйняття, 
становлення цінності збереження й підтримки повсякденного життя, 
здоров’я, безпеки, комфорту, систематичного збагачення словнико-
вого запасу словами відповідної  тематики.

Текст є основним джерелом емоційного впливу. Через відтворе-
ну в  тексті ситуацію,  тобто через змістове наповнення  тексту пев-
ної соціокультурної  тематики, необхідно впливати на уяву учнів, бо 
описана ситуація – це приклад вчинку, який має бути зразком для 
наслідування. Осмислення ситуації повинно сприяти формуванню 
в учнів моральних рис особистості, системи поглядів  та позитивно- 
ціннісного ставлення до вчинків і їх характеристик, розвитку мораль-
них переконань.

Тому важливим структурним компонентом підручника є  текст, 
на основі якого вибудовується основна частина роботи. У тексті по-
тенційно закладені можливості висловити, викликати почуття, ре-
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акцію на сказане. З цією метою важливо для навчально-виховної 
роботи використовувати в підручнику  такі дидактичні  тексти, що є 
носіями й виразниками ціннісних орієнтацій, сприяють збагаченню 
життєвого досвіду учнів.

Важливо навчити учнів на основі  теоретичних знань спостеріга-
ти за функціонуванням вивчених синтаксичних конструкцій у  тексті, 
аналізувати способи їх гнучкого використання з урахуванням змісту 
висловлення, компонувати  текст, поєднувати речення різних видів, 
свідомо замінювати одні види речень іншими, синонімічними.

Важливим, але заскладним для учнів завданням є оперування по-
няттями в нових умовах, коли вивчені синтаксичні засоби необхідно 
використовувати в різних ситуаціях, у діалогічному й монологічно-
му мовленні. Психологи стверджують, що “ця залежність невміння 
оперувати знаннями покладає на школу, учителя певний обов’язок: 
розширювати коло оперування вивченими знаннями, варіювати пе-
редусім конкретними випадками, коли учень повинен використову-
вати засвоєні поняття [4, с. 79]”.

Особистісно орієнтована освіта, що базується на загальнолюдських 
цінностях, є результатом зміщення акцентів з державоцентричної освіт-
ньої парадигми на людиноцентричну. Відповідно до суті компетентніс-
ного навчання формою виміру його результативності вважаються клю-
чові компетентності, що є ознакою функціональної грамотності учня. З 
огляду на  такі зміни особливо актуальними стають мовнокомунікативні 
вміння, що є базовими для формування комунікативної компетентнос-
ті, зміст якої визначає індивідуальний досвід ефективного розв’язання 
життєво важливих завдань засобами накопичених знань, умінь і нави-
чок з мови й мовлення в процесі пізнання й комунікації.

Мовна компетентність передбачає дієвість здобутих знань і 
набутих умінь особистості під час продукування висловлювань. 
Невід’ємною частиною мовної компетентності школярів є синтак-
сична компетентність, яка полягає в “здатності користуватися усною 
і писемною літературною мовою, послуговуватися необхідним арсе-
налом синтаксичних мовних одиниць різних структурних рівнів (сло-
восполучення, речення, складне синтаксичне ціле), синтаксичних 
конструкцій певних видів і сполучних засобів (сполучникові, безспо-
лучникові, складносурядні, складнопідрядні, складні речення з різ-
ними видами зв’язку  та ін.) з урахуванням функціонально-стильових 
різновидів мовлення відповідно до  теми, мети, ситуації спілкування, 
провідних жанрів комунікації  тощо [3, с. 7] ”. У зв’язку з  тим, що учні 
вчаться пояснювати розділові знаки в різних синтаксичних конструк-
ціях, очевидно, що мають сформувати ще одну предметну компетент-
ність – пунктуаційну, що є складником правописної компетентності.
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У процесі створення компетентнісно спрямованого підручника 
української мови для 8 класу (автори В. Новосьолова, Н. Бондаренко) 
[5] враховано, що показниками рівня сформованості комунікативної 
компетентності учнів виступатимуть чотири фактори: мотиваційний 
(зміни в мотивах, потребах, інтересах, установках); когнітивний (змі-
ни в якості знань); поведінковий (зміни в поведінці, стосунках); оцін-
но-рефлексивний (зміни в оцінці, самоаналізі, аргументації).

Зміст підручника ґрунтується на компетентнісному, особистісно 
орієнтованому, діяльнісному, соціокультурному підходах до мовленнє-
вого розвитку учнів, урахування яких спрямовує навчання синтаксису 
української мови на різнобічний особистісний поступ учнів як голов-
ної умови становлення й збагачення їхніх когнітивних, креативних 
потенцій, а отже, і мовленнєвої спроможності. Ці підходи реалізуються 
в процесі цілеспрямованого становлення й удосконалення всіх осно-
вних складників пізнавально-творчої мовленнєвої діяльності – мо-
тиваційного, змістово-орієнтаційного, процесуального, результатив-
но-рефлексивного в процесі узагальнення й поглиблення на  текстовій 
основі взаємозв’язаних чотирьох змістових ліній курсу української 
мови – мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної, застосуван-
ня різноманітних методів, прийомів  та організаційних форм навчан-
ня – диспутів, роботи в групах і парах, рольових ігор, керованих дослі-
джень, проектів, самооцінки  тощо; з урахуванням принципів єдності 
навчання, виховання й розвитку; взаємозв’язаного опанування мови й 
мовлення, усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності; диференціації; 

У змісті підручника це реалізується з допомогою  текстів і ме-
тодично доцільної системи завдань і вправ, які контролюють сфор-
мованість певної компетентності. Завдання і вправи аналітичного, 
конструктивного й  творчого характеру утворюють цілісну дидак-
тичну систему, яка характеризується цілеспрямованою роботою на 
досягнення кінцевих результатів і ґрунтується на  текстоцентричній 
основі, характеризується багатофункційністю, гнучкістю, різнома-
нітністю стилів і жанрів, системною словниково-семантичною робо-
тою з незнайомими словами; обов’язковим мотивуванням учнів пе-
ред вивченням кожної  теми; засвоєнням знань шляхом розв’язання 
проблемних, ситуативних, рефлексійних завдань. Комплексність 
завдань на основі  тексту характеризується максимальним викорис-
танням його навчальних, пізнавальних, розвивальних і виховних 
функцій  та можливостей. Тобто вивчення синтаксичного матеріалу 
здійснюється переважно на основі  текстів і завершуватися побудо-
вою власного зв’язного висловлення.

Підручник містить аналітичні завдання,  такі обов’язкові ком-
поненти уроку, як цілевизначення, рефлексія, вправи  творчого 
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характеру, передбачено складання й ведення діалогів. Опановуючи 
синтаксичні одиниці, восьмикласники навчатимуться продуктивно й 
безконфліктно співпрацювати в колективі, а в разі виникнення непо-
розумінь ефективно вирішувати їх. Саме  тому в підручнику запропо-
новано завдання, розраховані на спільну діяльність в парах і групах, 
пошук із залученням різних інформаційних ресурсів, завдання для 
організації дискусій, проектної  та дослідницької діяльності.

Навчальна книжка сприятиме виробленню навичок користува-
тися синтаксичними засобами в різних життєво необхідних ситуаці-
ях. Занурившись в уявне соціальне середовище або змоделювавши 
власну ситуацію, учні матимуть змогу відчути значущість здобутих 
знань і вмінь не лише в межах школи, але й виявити  ту чи іншу ком-
петентність в конкретній ситуації поза її межами. Систематичне ви-
конання ситуаційних завдань надає учням можливість аналітично 
мислити, проявляти ініціативність у прийнятті рішень і нести за них 
відповідальність. Акцентовано увагу на мотиваційному аспекті знань, 
важливих для кожного учня, уміннях правильно формулювати про-
блему, виявляти її, задовольняти інформаційні потреби, добирати  ту 
інформацію, яка допоможе розв’язати проблему, робити обґрунтова-
ний вибір.У системі завдань і вправ підручника враховано диферен-
ційований підхід, що передбачає вибір завдання посильного рівня 
складності.

Практичну роботу за підручником спрямовано на розуміння й 
прийняття моральних людських стосунків і формування загально-
людських цінностей. Автори підручника орієнтують восьмиклас-
ників формувати ціннісне ставлення до мови, до світу, до родини, 
до себе й усього, що сукупно становить стрижень кожного учня як 
особистості, покликаний розвивати почуттєву сферу учнів, сприяти 
набуттю суб’єктного досвіду.

Передбачено роботу над цілеспрямованим набуттям  таких умінь: 
визначати мету діяльності; планувати, складати алгоритм виконання 
дій; прогнозувати результати; диференціювати нові й відомі знання; 
аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльності.

Опанування української мови за підручником відкриє перед 
восьмикласниками нові можливості для саморозвитку і спілкування.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Отже, компетент-
нісно орієнтований підручник української мови для 8-го класу по-
кликаний задовольнити пізнавальні потреби учня, створити умови 
для  того, щоб кожен учень мав можливість розвиватися відповідно 
до своїх нахилів, уподобань і можливостей. Методична цінність під-
ручника визначається важливістю синтаксису загалом і словоспо-
лучення й простого речення зокрема для інтелектуального розвитку 
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учнів, формування у них комунікативної компетентності – мети й 
об’єкта навчання української мови.

Висловлюємо припущення, що система роботи, закладена в під-
ручнику, виявиться ефективною, перелік соціокультурних  тем  тек-
стів, змістове наповнення їх, практичний матеріал спрямує учня до 
набуття важливих рис, поза належним опануванням яких не може 
бути й мови про успішну комунікативну компетентність учня, майбут-
нього ціннісно вмотивованого громадянина України, а методичний 
апарат навчальної книжки буде реалізований в шкільній практиці. 
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Новосёлова В. И.
УЧЕБНИК УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 8-го КЛАССА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО 
КОМПЕТЕНТНОГО УЧАЩЕГОСЯ

В статье проанализирована роль учебника в учебно-воспитатель-
ном процессе, сформулированы основные  требования и критерии ком-
петентностно ориентированного учебника украинского языка для 8-го 
класса, акцентировано внимание на основных принципах отбора содер-
жания и структурирования, системы заданий и упражнений, методичес-
кого аппарата усвоения знаний о синтаксических конструкциях, роли вос-
питательной функции учебника, в частности важность реализации в нем 
социокультурной содержательной линии, ее эмоционально-ценностного 
аспекта, мотивационного и деятельностного компонентов процесса обуче-
ния. Обосновывается, что перечисленные  требования и пути их реализации 
в учебнике являются средством развития ученика как целостной компетент-
ной личности.

Ключевые слова: учебник украинского языка, содержание, синтакси-
ческая компетентность,  требования.

Novosolovа V.
A TEXTBOOK ON THE UKRAINIAN LANGUAGE FOR THE 8TH 
GRADE AS A MEANS FOR THE FORMATION OF THE PUPIL’S 
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

In the article, the analysis is conducted on the role of a textbook on the 
Ukrainian language in the educational process; the basic requirements and 
criteria for a competence oriented textbook were fromulated. A special attention 
is focused on the basic principles of content and structure, educational function 
of a manual, including the importance of implementation of the socio-cultural 
content line, evaluative aspect of the educational process in it. The general 
requirements for structuring the system of analytical tools of the Ukrainian 
language textbook for the 8th grade were defined. It was substantiated that the 
selection of texts, system tasks and exercises, methodological tools of learning 
about syntactic structures should promote students’ communicative competence 
and its components (language, syntax, punctuation, sociocultural ones).

The process of establishing these competencies will be effective if the 
selection process for the content of textbooks adhere to the following general 
requirements: providing the study on the syntactic structure of language in the 
broader context of communication possibilities and orientation to solving the 
communication needs of students; tasks and exercises of analytical, constructive 
and creative nature form a coherent didactic system which is characterized by 
the purposeful work to achieve outcomes; complexity of tasks based on text 
with maximum use of its educational, cognitive, developmental and educational 
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functions and capabilities; “text-centered” nature of the tasks that is the syntactic 
study of material which is mainly based on texts and completed construction of 
coherent expression; ability to develop their own creative and analytical thinking, 
defend their position, make decisions and bear responsibility for them; knowledge 
functionality, providing motivation and knowledge continuity between tasks; 
formation of a mechanism of pupils’ self reflection; introduction of group forms 
of educational activities, providing the dialogization of the educational process; 
continuity of the impact on the development of students’ language skills, skills 
in all kinds of speaking situations, taking into account the development of self-
differentiated instruction of syntax and punctuation provided by different levels of 
complexity of educational material; update of software and educational facilities; 
promotion of hierarchical composition of values in the minds of students.

The purposeful work on the acquisition of skills is foreseen. It includes 
defining the goal of activities, planning, making the algorithm of performing 
actions, predictions, differentiating between new and known knowledge, 
analyzing the cause of success and failure in their work.

Key words: competence oriented textbook on Ukrainian language, content, 
structure, educational function of a textbook, requirements, skills.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF HISTORY TEXTBOOKS

Yu. P. Oleksin,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
oleksin_roippo@ukr.net

In the article, an analysis is conducted on the main didactic and 
methodological requirements for a modern history textbook that have been 
developed by the homeland scientists and practitioners by understanding 
their own and foreign experience of creating textbooks. The author notifies 
that the qualitative upgrading of the history education content put forward the 
new principles of the selection of content integrity, consistency, humanization, 
integration, multiculturalism, alternativeness, multi-dimensional nature, reflexivity 
along with the common didactic traditional requirements (scientific nature, 
fairness, availability, systematic and chronological sequence of presentation).

In particular, according to the author, in the process of constructing a modern 
history textbook content, the content and procedural peculiarities of forming 
the subject historical competence at three levels of teaching differentiation: 
standard, academic and profile ones should be taken into consideration. The 
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authors of the manuals have to consider the differences in the markers of the 
chronological, space, information, logical, verbal, and axiological competences 
of pupils in correspondence with their level of training.

The scholar is convinced that in modern terms, it is not worth admitting 
the unification of textbooks in Ukraine, but the need for the formulation of the 
common requirements to the historical literature is urgent. The presence of 
several textbooks ensures the atmosphere of a creative competition between 
the authors, promotes their intention not to stop on what has been done and 
perform the constant work on the content and analytical tools.

Key words: didactic requirements of modern history textbooks, 
methodological requirements of modern history textbooks.

Problem statement. Discussing the current state of textbooks creation 
it should be noted that the process of ensuring an integrated system of the 
Ukrainian history textbooks for the high school is being slowed down by the 
barriers of the regulatory, methodological and methodical nature.

A major obstacle for the authors of the history textbooks is no concept 
of history education in Ukraine, the lack of coordination in the design and 
the software support of the textbooks.

Considerable difficulties arise in the representation of the history of XX 
century, especially the homeland one. They are traced in several directions. 
First of all, it covers the history of Ukraine of the Soviet period, which 
appears to the pupils as the lost time for history of the country and the 
people. O. Pometun underscores that it is not true-to-reality and now it is 
possible to develop a new, more logical model, which is correspondent to 
this period [9, p. 14].

The lack of clear and fair requirements for the textbook leads to 
inconsistency in its estimates and discovers the opportunities for lobbying 
the poor quality of educational products by the publishers. The requirements 
for the evaluation of the history textbooks that are suggested by the Ministry 
of Education and Science of Ukraine are too generalized. They primarily 
appreciate a tutorial by its formal, external interdisciplinary features as 
an academic book on any subject and neither address the peculiarities of 
the history, nor the important academic historical and methodological 
approaches. The application of these requirements by the experts makes 
it impossible to analyze their historical content properly in the process of 
evaluating new textbooks [9, p. 19].

Analysis of the recent researches and publications. The main didactic and 
methodological requirements of a modern history textbook were studied by 
the leading scholars K. Bakhanov, V. Vlasov, Yu Malienko, N. Hupan, A. 
Maiboroda, P. Moroz, O. Pometun, O. Udod and others.

In particular, K. Bakhanov finds that the tendency to strengthen 
developmental functions of the Ukrainian history textbooks that was 
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outlined at the beginning of the XXI century is not a whim of the individual 
authors but meets the common European vision of modern textbooks. [1] 
N. Hupan underscores the need for the multi-dimensional approach to 
the presentation of educational material in the history books for the 10th-
11th grades [3]. O. Mayboroda focuses on the problems of combining 
the chronological and the problem-thematic principles in the process of 
developing a history course, historical concepts of pluralism (which and 
how many of them can be given in the textbook), relativity concept of 
objectivity in history.

The updated methodological foundations of a modern history textbook 
for the high school students were determined by V. Vlasov, N. Hupan, Yu. 
Malienko, P. Moroz, O. Pometun, the staff of the Social Science Education 
Department of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine.

The article purposes are to analyze the main didactic and methodological 
requirements of a modern history textbook formulated by the homeland 
scholars and practitioners by understanding their own and foreign 
experience in creating textbooks.

Main body. It is well known that the Soviet didactics considered a 
textbook as a normative document that determineda range of knowledge 
(concepts, patterns, key facts, etc.), which accounted for learning 
content, set the approximate parameters for the degree of this knowledge 
representation, its worldview and ideological orientation as well as 
established the certain guidelines for the process of knowledge acquirement 
and the pupils’ mental development [8, p. 13]. The Soviet Union held the 
monopoly on the textbooks as it guaranteed the possibility of ensuring a 
single educational space as well as the unified training and educational work 
in the context of the communist ideology in  the USSR.

O. Pometun admits that the authors of the Soviet textbooks have made 
significant progress in the development of the main body of a textbook, 
which was focused on the pupils’ age-related cognitive capabilities, 
selecting and presenting bright diverse illustrations that turned the 
textbooks into interesting sources of educational information. The 
majority of Soviet history textbooks were peculiar for the well developed 
methodological apparatus that promoted the effective consolidation and 
reproduction of historical facts as well as theoretical generalizations. 
Due to the long labor of F. Korovkin, H. Donskyi, M. Nechkina, 
P. Leybenhrub and other Soviet methodologists, a certain type of Soviet 
textbooks on history that provided historical education for the entire 
generations of Soviet pupils and teachers who studied and taught the history 
of the ancient world, the Middle Ages and the homeland history was formed.

However, the information that was contained in those books was 
one-sided, ideological and politically biased. That is the reason why in the 
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educational space of independent Ukraine there was the first shift from the 
“Soviet” history content to a complete revision and creation of the course 
on the national history of Ukraine; it was accompanied bythe realization 
of the fact that a unified textbook and the monopoly that is held by a small 
group of authorsand is promoted by the state is impossible under the 
principles of democracy [8, p. 13].

Therefore, some authors advocate their own point of view onthe 
copyright and the need for the objective self-assessment as they claim the 
inability to create a completely neutral (politically or ideologically) tutorial. 
The existence of the alternative educational programs is also significant 
[13, p. 4].

In order to overcome the abovementioned obstacles in the process of the 
creation of the third generation of textbooks for the high school history, the 
Ukrainian authors have been provided significant assistance by the Council 
of Europe experts and the representatives of the European Association of 
History Teachers EUROCLIO who prepared certain recommendations for 
the Ukrainian history textbooks authors [13, p. 4-5].

By understanding the homeland and the foreign experience in the 
textbook design, the homeland scholars and practitioners have formulated 
basic didactic and methodological requirements of the modern history 
textbook for the high school students.

N. Hupan stresses that in the history books for the 10th-11th grades,the 
author’s text can take a third of the volume of the textbook, the rest is given 
to the source text, illustrations, various analytical tools. Such tutorial is not a 
book to read, but a book for work. It should ensure the pupils’ development, 
activity and creativity to be academically and pedagogically modern as well 
as multi-dimensional. Therefore, besides a core set of facts, concepts, dates, 
it should contain a variety of additional materials and offer a variety of ways 
for their use [2,p.3].

N. Hupan draws attention to the fact that it is not only the lack of 
sensibility in the coverage of historical events in textbooks, but also the main 
function of the textbook, namely, pupils’ socialization. In this context, the 
following question is set: is it necessary to sentisize a pupil to the future 
revolutions? [2, p. 3]

Since in Ukraine, a society with a market economy is being developed, 
the scholar considers that it is advisable to introduce the modern textbooks 
content on the private property, financial and business activities, successful 
stories of entrepreneurs and oligarchs, that is, the historical subjects which 
were demanded in the society of the previous generations.

N. Hupan finds out that another important factor in the selection 
and structuring the content is the idea of   statehood [2, p. 3]. The current 
textbook has to form pupils’ positive attitude towards the state. It is also 
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desirable to strive for a balanced presentation of the past in all spheres of 
life including economic, social, spiritual and cultural ones.

A textbook should combine holistic, scientific, and objective 
representation of the past so that the authors should strive to carry out the 
selection of facts and historical events without any redundant emotional 
emphasis and estimates. However, they should take into consideration the 
multidisciplinary analytical thinking that is as close as possible to the pupils 
in order to form the students’ civic sense and quality [10].

An important aspect of creating a textbook, its content selection is the 
desire to preserve the traditions of the people, following the best examples of 
the Ukrainian culture and thought, consideration of the “national identity” 
of a textbook and its target group.

O. Pometun specifies that traditionally the content of history textbooks 
can be roughly represented in two components: textual and non-textual 
ones, both of which consists of three elements. The whole content of the 
textbook is divided into basic, additional and explanatory ones by its volume 
and purpose. Respectively, a non-textual component includes illustrations, 
methodical apparatus and orientation tools [10, p. 12].

By its arrangement and the functional tasks in the textbook, its main body 
can be described as introductory, informational (educational) and final ones.

According to the researcher, the introductory word of a modern 
textbook should provide a description of its main elements (textual and non-
textual ones) with the brief recommendations for the pupils on the use of a 
certain item. Such structure of the introductory text enables to compensate 
for the lack of the most pupils’ level of skills to work independently with 
a textbook, using all its developmental opportunities to the whole extent.

Information (educational) text of the history tutorials comprises 
a basic information about the past of their native country or the foreign 
countries divided into sections, chapters and paragraphs according to the 
current curriculum. The main body should be presented logically and 
concisely, with a number of facts that should be minimal but sufficient for 
understanding.

Before explaining the new material, a teacher reads the title of the topic, 
the basic questions, and a list of basic concepts and issues that are provided 
before the main text with his pupils. This part sets pupils on the achievement 
of the certain results in education, develop new concepts and content. A 
teacher can apply to the subheadings of the topics during the presentation 
of the lesson to make reading easier, especially if these subheadings contain 
a new concept or describe a new phenomenon. In his story, a teacher can 
refer directly to the text of the textbook or offer to read a text. [12]

By the presentation techniques, information text can be divided into 
descriptive, narrative, and explanatory problem ones. Naturally, none 
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of them can be found in textbooks in pure form. However, most history 
textbooks are written in the explanatory key with the elements of description 
and narration. The main techniques of pupils’ work on the main text of 
a textbook in the classroom are their independent reading. If the text is 
complicated or contains a number of important pieces of content (new 
concepts, names), a method of commented reading can be applied. In 
this reading, the student reads aloud the individual paragraphs or even 
the sentences and provides their main idea, semantic links or text links to 
sources, illustrations, etc. in accordance with the instructions of a teacher 
[10].

In some books, the main text ends with a special, final text, in which 
the authors summarize the period under review, submit evaluative findings, 
outline the historical perspective or make predictions about the future of 
the mankind. However, no clear concept of a text, which would give the 
opportunity to define its place and importance to improve pupils’ learning, 
has been formulated yet.

The so-called extra text immediately won the right to exist in the 
methodology of history. We consider that a major achievement of Soviet 
methods in the 60s can be publishing the extracts of historical documents 
in the textbooks, which made them an active tool of cognition. Except for 
the documents, the main text can be extended by the passages from the 
popular science and fiction literature. For a long period of time (and even 
now), the extra text was perceived only as an extension or a specification 
of the main ideas. [10]

However, given the new task of teaching the history and the current 
understanding of a school textbook, the functions of the extra text should 
significantly expand.

Explanatory text is necessary to clarify the obscure words that are 
mostly text comments to images. Each illustration has a short explanatory 
text, sometimes with the note about the time when the photo or the scene 
was made.

Visual materials are the first to attract attention among the non-text 
components. History can come alive in contemporary authors’ drawings 
created on the subjects of the paragraphs, the reproductions to artistic works 
on historical themes and documentary images. Conventional graphical 
visualization in the form of maps, charts, plans, drawings, tables, etc. helps 
the pupils to gain insight into the fact that is studied, to understand the 
theoretical conclusions. Depending on the age-related cognitive capabilities 
of their readers, textbook authors try to find the optimal ratio of fine and 
shareware graphical drawings, to prefer educational or documentary images. 
The level of modern printing makes it possible to provide students with 
bright, colorful books on history, but the logical problem of communication 
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and interaction between the main text and illustrations of the textbook still 
cannot be considered solved. [10]

According to the age peculiarities of the high school students in 10th-
11th grades, it is appropriate to apply to graphic visualization of documentary 
photographs that do not duplicate, but complement, specify the text. All 
artwork can be numbered, making it easier to find them during the lesson.

As it was notified by Yu. Malienko, modern Ukrainian history 
education directs its efforts on the formation of the general cultural 
competence, so the study of the cultural monuments plays an important 
role in the pupils’ assimilation of historical knowledge and forming the 
respective competences. Using the cultural objects that are represented in 
the textbooks, a teacher should pay attention at the fact that they should 
be: the most important and typical for the studied period; understandable 
for the disciples, emotionally rich, able to arouse pupils’ interest in their 
native land, strengthen their love for the motherland, sense of civic duty; 
promote involvement in practical work [4, p. 206].

According to Yu. Malienko, besides the images of cultural monuments, 
the important elements of the non-text component of a textbook are 
drawings, photographs, historical reconstructions, charts, maps, map charts 
etc. The scholar considers that they can also promote relevant competencies 
if the optimal image-related text and other structural components of 
a manual are qualitative as well as placed and implemented in the text 
properly. However, all illustrative material can be used effectively only if 
the authors have designed a system to work on it, in other words, they have 
designed pro-questions and tasks as well as appropriate algorithms, etc. [4, 
p. 207].

As it was noted in the article by P.Moroz and I.Moroz, in the process 
of the development of its analytical tools, the authors of history textbooks 
should primarily focus on the development of the skills of independent work 
with a book and the ability to explore, analyze historical events, phenomena, 
critically evaluate historical information. They find that modern textbooks 
should be based on the principles of communication and activity approaches 
and be largely dialogued [5; 7].

O. Pometun states [11; 12] that nowadays history textbooks cannot 
be imagined without any questions and tasks to the material sections. This 
system provides:

firstly, questions and tasks which are ahead of topics and paragraphs, 
included in the main body (the so-called “internal questions”), located after 
paragraphs, topics, sections of the course as a whole, repeat, systematize, 
summarize the materials of the most structural units of the main text. They 
can be accompanied by the illustrations and the documents of the textbook 
by expanding its educational opportunities;
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secondly, by the nature of the pupils’ alleged activities, questions and 
objectives, questions are divided into reproducing, transforming, creative, 
shaped and problematic. The ratio of these kinds of questions is a major 
criterion of a quality of a modern history textbook.

If the authors of that or another textbook use as many different 
approaches to the location and the use of questions and problems as 
possible, it will enable a teacher to diversify the techniques of a lesson, 
provide various forms and methods of work. [11]

O. Pometun notes that in the textbooks of the previous generation, 
questions and tasks like “Why ...”, “What for ...”, “Explain ...”, “Compare 
...”, “Prove that...” and so on were prevailing whereas the new generation 
of textbooks should strive for the equal dialogue with the readers and offer 
such tasks as: “restore the picture”, “express your point of view”, “estimate 
behavior” etc. along with the traditional questions [12, p . 6].

According to Yu Malienko, a textbook should be considered as a tool of 
the formation of the pupils’ comprehensive and historical competences, so it 
should be action-oriented. As the scholar stresses, modern history teaching 
requires from a teacher the introduction of reactive use of the content of 
a textbook, which not only provides the necessary dynamics of the lesson, 
but also contributes to the educational process, lays the foundations of the 
pupils’ active life position [4, p. 211].

As I. Moroz and P. Moroz note, a characteristic feature of the new 
generation of textbooks is teaching the methods and techniques of learning, that 
is, development of the ability to learn and to acquire knowledge independently. 
According to the researchers, the implementation of the elements of a research 
study in the history books suggests that the structure and the content of a 
textbook should be the means of pupils’ productive research activities, their 
creative activity; applying to the method of analogies, comparing different 
points of view and approaches to coverage; availability of evaluation positions 
on educational material; reflexive reading comprehension [5; 6; 14].

According to N. Hupan and O. Pometun, except for the questions and 
the tasks, the methodological tools of a textbook of new generation can 
include a variety of text tables: chronological, synchronizing, comparative 
and generalizing, specifying whereas their names indicate the possible 
operations with the educational historical material both at the empirical 
and the theoretical levels of studying history. [14]

Another important methodological element of a modern textbook is 
the orientation apparatus, which is a prerequisite for ensuring clear and 
coordinated work of other textbook elements. The content that is located 
at the beginning of the book (or at the end, which is considered to be less 
successful) introduces the structure, the components of a textbook that 
allows finding the necessary facts and materials quickly.
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The system of headings and subject symbols that provide the pupils an 
opportunity to divide the course into several historical periods accelerate 
pupils’ orientation. Page headers and footers facilitate the search of topics, 
and the half-titles indicate a transition to studying a new stage of the past. 
Each half-title can be presented by a collage of photographs from the 
documents of the considered year that convey the “spirit” of this time and 
can be used by a teacher at the beginning of the study section as a separate 
source of learning for the anticipatory conversation about the content [12, 
p. 7].

Signals-characters that are presented in the former textbooks by the 
single asterisks, were supplemented with new texts and symbols tasks of 
high complexity, materials for the extra reading, using various fonts (italics, 
bold, petyt) in the textbooks of new generation. They also reinforce the 
emotional and the expressive aspect of a text, differentiate the educational 
information.

Authors can supplement the orientation tool by a new element, that 
is, the plan of presentation placed after the title of each topic, a list of key 
terms and concepts to help the pupils to pay attention at their meaning and 
definition in their reading.

The new component of the orientation tool is the designation of the 
various components of textbooks with icons, the list and the content of 
which is given in the introductory text. The transformation of a school 
textbook into a Practical Guide is promoted by various information services: 
signs of dates, names, dictionaries, indexes, glossaries, metric genealogical 
tables, references, etc. Except for the application, these materials may be 
placed on the flyleaves of a textbook with the efficient use of the entire area 
of textbooks. The appendices should contain advisable terminology.

As O. Pometun finds out, the abovementioned approaches are 
fundamentally changing not only the status of educational books, but also 
the opportunity to work with it in the classroom and at home. The textbook 
is not the “center of the universe,” the only correct and unequivocal in 
its wording. Today it is one of the means of learning that has architectural 
character. The relationship between the author and a pupil has changed 
while working with a textbook: the author defines the ways of interpreting 
and commenting on the facts; a pupil “perceives himself” partly as a co-
author of a textbook and offers a different interpretation along with a 
teacher [12, p. 7].

N. Hupan and O. Pometun note that as the bearer of objective historical 
content a handbook contains all its components. A textbook should include 
not only the historical information but also other elements that ensure the 
conditions for acquiring all elements of cognitive experience by a child. 
Only under such conditions, a textbook indeed performs the function of 
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not only the carrier of historical content (the information that should be 
learnt), but also the means of implementation and training (development, 
upbringing) of pupils [9; 10].

The qualitative update of the history education content put forward 
the new requirements for a textbook along with the traditional common 
didactic requirements (scientific nature, fairness, accessibility, systematic 
and chronological sequence of presentation, etc.). Recent studies, 
including foreign ones, show that the current content of history textbooks 
should conform to the principles of integrity, consistency, humanization, 
integration, multiculturalism, alternativeness, multi-dimensional nature, 
and reflexivity [9, p. 19-23].

As it was considered in the article written by P.Moroz and I.Moroz, in 
the development of the analytical tools of a history textbook, the authors 
should focus on the development of the skills of the independent work on 
a book and the ability to explore, analyze historical events, phenomena, 
critically evaluate the historical information. In their opinion, modern 
textbooks should be based on the principles of communication and activity-
based approaches and be largely dialogized [7, p. 63-64].

O. Pometun considers that for modern Ukrainian school textbooks, the 
polyconceptual character that gives not one but two or more interpretations 
of the facts and events are more suitable for the textbooks of a polycultural 
nature.

It is polyconceptual model of a textbook that allows the authors and, 
therefore, the teachers actually use problem statement, search and research 
training, interactive technology in the educational process [8, p. 14].

According to P. Moroz and I. Moroz the basic methodological 
ways of implementing the research-based approach in the history books 
are the following: 1) problematic nature in the material presentation; 2) 
acquiring the skills to formulate assumptions, hypotheses through the 
specially designed challenges; 3) improving the skills of the various sources 
of information and versions; 4) development of the skills of analysis and 
primary sources; 5) formation of skills of self-education that means active 
cognitive activity; 6) the development of students’ ability to take up a 
research position, apply the elements of the research-based activity [7; 15].

Describing the books published in the last few years, we notify that 
the architectural character of the text makes it a particularly urgent task 
to develop pupils’ critical thinking, the strong belief that for the same fact, 
not one, but sometimes even opposing views exist. For pupils, the ability 
to distinguish the facts from opinions is necessary. In this case, the text of a 
textbook is not the ultimate truth, dogma or canon. So far, we can say that 
none of the existing textbooks adequately orients pupils to seek differences 
and the author’s interpretation of the facts.
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Besides, a variety of content, the main text of modern textbooks is 
different in the number of facts that represent the past life in a more colorful 
and multifaceted way. Therefore, the inevitable overload of the facts in the 
paragraphs is a common feature of new textbooks.

Improving the system of assimilation is in several directions at once. In 
the most successful cases, the author manages to create the so-called fabric 
of the issues and challenges with which the constant contact of the authors 
with the readers is maintained at all stages of processing a text.

It should be noted that there is the existence of new approaches to 
the vocabulary of the textbooks. What is new is not only the availability of 
dictionaries, glossaries at end of the book, but also some authors’ attempt 
to make such a dictionary page by page. Faced with a new word, the student 
can immediately learn its meaning, etymology or transformation.

It can be noted that the authors of the new textbooks began to use the 
external methods of orientation, font selection, half-titles, footers, symbols, 
icons, etc. more actively.

The presence of several textbooks ensures an atmosphere of creative 
competition between the authors and stimulates their desire not to stop on 
what has been done, and constantly work on the content and analytical tools.

Conclusions. Consequently, in the unification of Ukraine, not a 
textbook but the need for the formulation of common requirements to the 
historical literature is considered.

We believe that the history textbooks for the high school students 
should take into account certain (content and procedural) criteria to form 
the components of the subject historical competence on three levels of 
teaching differentiation: standard, academic and profile ones. The author of 
the textbooks should take into account the differences in the chronological 
markers, space, information, logical, verbal, axiological competences of 
pupils according to their level of training.
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Олексин Ю. П.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ

В статье проведен анализ основных дидактических и методичес-
ких  требований к современному учебнику по истории, сформулированных 
отечественными учеными и практиками путем осмысления собственного 
и зарубежного опыта создания учебников. Автором отмечается, что каче-
ственное обновление содержания исторического образования выдвинуло 
наряду с  традиционными общедидактический  требованиями к учебнику 
(научность, объективность, доступность, системность и хронологическая 
последовательность изложения) и новые принципы отбора содержания: 
целостности, системности, гуманизации, интегрированности, поликультур-
ности, альтернативности, многоаспектности, рефлексивности.

В частности, по мнению автора статьи, в процессе конструирования со-
держания современного учебника истории, следует учитывать особенности 
(содержанию и процессуальные) формирование составляющих предметной 
исторической компетентности на  трех уровнях дифференциации обучения: 
стандартном, академическом и профильном. Авторы учебных книг должны 
учитывать различия маркеров хронологической, пространственной, инфор-
мационной, логической, речевой, аксиологической компетентности учащих-
ся в соответствии с уровнем обучения.

В современных условиях, по мнению исследователя, речь не может 
идти об унификации учебников в Украине, а  только о необходимости в 
формулировке единых  требований к исторической учебной литературы. 
Наличие нескольких учебников создает атмосферу  творческой конкуренции 
между авторскими коллективами, стимулирует их стремление не останав-
ливаться на  том, что уже сделано, и постоянно работать над содержанием 
и методическим аппаратом.

Ключевые слова: дидактические  требования к современным учеб-
никам по истории, методические  требования к современным учебникам 
по истории.

Олексін Ю. П.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ

У статті здійснено аналіз основних дидактичних і методичних вимог до 
сучасного підручника з історії, сформульованих вітчизняними науковцями і 
практиками шляхом осмислення власного  та зарубіжного досвіду підручни-
котворення. Автором зазначається, що якісне оновлення змісту історичної 
освіти висунуло поряд з  традиційними загальнодидактичними вимогами 
до підручника (науковість, об’єктивність, доступність, системність і хроно-
логічна послідовність викладу) й нові принципи відбору змісту цілісності, 
системності, гуманізації, інтегрованості, полікультурності, альтернативності, 
багатоаспектності, рефлексивності.
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Зокрема, на думку автора статті, в процесі конструювання змісту су-
часного підручника історії варто враховувати особливості (змістові й про-
цесуальні) формування складових предметної історичної компетентності 
на  трьох рівнях диференціації навчання: стандартному, академічному й про-
фільному. Автори навчальних книг мають зважати на відмінності маркерів 
хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, мовленнєвої, аксіоло-
гічної компетентностей учнів відповідно до рівня навчання.

В сучасних умовах, на переконання дослідника, мова не може йтися про 
уніфікацію підручникотворення в Україні, а лише про потребу в формулю-
ванні єдиних вимог до історичної навчальної літератури. Наявність декількох 
підручників створює атмосферу  творчої конкуренції між авторськими колек-
тивами, стимулює їх прагнення не зупинятись на  тому, що вже зроблено, і 
постійно працювати над змістом і методичним апаратом. 

Ключові слова: дидактичні вимоги до сучасних підручників з історії, 
методичні вимоги до сучасних підручників з історії.
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Постановка проблеми. Якість оцінювання навчальних досягнень 
випускників шкіл з української мови і літератури у форматі ЗНО, 
безсумнівно, залежить від якості самої сертифікаційної роботи. 
Здебільшого в наукових розвідках у царині  тестології висвітлено пси-
хологічні  та дидактичні засади реформування системи ЗНО, зокрема 
різноаспектно представлено методологію освітнього вимірювання, 
інноваційні  технології оцінювання результатів навчання, змодельо-
вано змістові характеристики  тесту, визначено критерії  та параметри 
оцінювання  тощо. Водночас у вітчизняній  теорії і практиці освітніх 
вимірювань відсутні системні дослідження вчених-мовознавців і вче-
них-лінгводидактів щодо визначення й оцінювання якісних характе-
ристик мовного оформлювання  тестового матеріалу, відповідності 
його академічній мовознавчій науці  та шкільному курсу української 
мови. З огляду на це в сертифікаційних роботах з української мови і 
літератури різних років наявні порушення норм українського літера-
турного слововживання, огріхи в граматичній будові умов  тестових 
завдань і варіантів відповідей, а  також розбіжності в назвах окремих 
мовознавчих  термінів, уведених до умов  тестових завдань,  та  тих, 
що зафіксовано в енциклопедичних, лексикографічних і  терміно-
графічних працях, шкільній і вишівській граматиках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реформування зо-
внішнього незалежного оцінювання, а  також удосконалення  тестів 
як інструмента оцінювання якості освіти є предметом обговорення 
вчених різних наукових галузей і спеціалістів-тестологів, учасників 
Міжнародної конференції “Освітні вимірювання”, яку організовує і 
проводить раз у два роки Альянс програми сприяння зовнішньому  тес-
туванню в Україні (Useti Legacy Alliance) спільно з Міністерством осві-
ти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти, 
Національною академією педагогічних наук України. Зокрема, ця 
публікація реалізує одну з ухвал резолюції V Міжнародної науково-
методичної конференції “Освітні вимірювання-2015. Реформування 
зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні 
складові”, у якій рекомендовано Національній академії педагогічних 
наук України, університетам  та іншим науковим установам розшири-
ти дослідження з питань освітніх вимірювань, психометрії,  тестології, 
підготовки аналітичних матеріалів щодо результатів ЗНО.

Зазначимо, що аналізові якості  тестових завдань з укра-
їнської мови у форматі ЗНО з погляду мовного оформлюван-
ня їх присвячено низку розвідок автора, у яких досліджено 
граматичну структуру умови  тестових завдань [10], описано  техно-
логію моделювання їх [13], схарактеризовано нормативне вживання 
мовознавчих  термінів [12]  тощо.
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Формулювання цілей статті. Метою цієї наукової студії є дослідити 
реалізацію сучасних мовознавчих  тенденцій у змісті сертифікаційних 
робіт з української мови і літератури пробного ЗНО й основної сесії 
2016 року.

Виклад основного матеріалу. У граматичній структурі умови  тес-
тових завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури 
попередніх років, а  також у зошиті ЗНО для пробного  тестування й 
основної сесії 2016 року натрапляємо на недоречне використання ді-
єслова з постфіксом -ся в ролі предиката стану: граматично правильне 
речення утвориться, якщо до фрагмента “Переглянувши фільм, …” до-
дати (2, ТЗ 6); складносурядне речення утвориться, якщо до фрагмента 
“Уранці землю притрусив легкий сніжок …” додати (Там само, ТЗ 23); 
граматично правильне речення утвориться, якщо до частини “Вітаємо 
зі святом …” додати частину, наведену в рядку (3, ТЗ 5); складно-
підрядне речення з підрядною порівняльною частиною утвориться, 
якщо до речення “Сірі хмари насувалися все ближче …” додати (там 
само, ТЗ 22). На думку І. Вихованця, М. Гінзбурга, К. Городенської, 
О. Лаврінець, Ю. Шевельова  та інших учених-мовознавців, зво-
ротні дієслова в українській літературній мові потрібно вживати за 
їхнім прямим призначенням – лише стосовно неперехідної дії,  тоб-
то коли є суб’єкт дії, але неможливий об’єкт, на який спрямовано 
дію, оскільки суб’єкт одночасно є й об’єктом. З огляду на зазначене, 
іменник речення в поданих формулюваннях умов  тестових завдань є 
лише об’єктом, на який спрямовано мисленнєву дію, і не може бути 
суб’єктом, що виконує цю дію (тобто речення само себе утворити 
не може). Суб’єктом  такої дії безпосередньо є учасник  тестування. 

Отже, замість запропонованих пасивних двоскладних конструк-
цій із постфіксом -ся варто віддавати перевагу односкладним інфі-
нітивним реченням із головним членом інфінітивом у поєднанні з 
модальним словом можна, що виражає значення потенційної дії [10, 
с. 41]: “Граматично правильно можна утворити речення, якщо …”, 
“Складносурядне речення можна утворити, якщо …”  тощо.

До  того ж у сертифікаційній роботі 2016 року активні конструк-
ції варто було б замінити пасивними в окремих варіантах відповідей 
до  тестових завдань: У творчості Шмуеля Йосефа Агнона простежу-
ються виразні мотиви філософсько-іронічного осмислення дійсності (2, 
ТЗ 29)  У  творчості Шмуеля Йосефа Агнона наявні виразні мотиви 
філософсько-іронічного осмислення дійсності (або … натрапляємо на 
виразні мотиви …); Нобелівська премія присуджується за щось кон-
кретне, а не за працю всього життя (2, ТЗ 31)  Нобелівську пре-
мію присуджують за щось конкретне, а не за працю всього життя. 
У першому прикладі граматично правильною конструкцією має бути 
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двоскладне речення або односкладне означено-особове речення, у 
якому  третій компонент (авторське ми) є імпліцитним. У другому 
прикладі виправданим є вживання неозначено-особового речення, 
де  третій компонент (члени Нобелівського комітету)  також набуває 
формального вираження, оскільки конструкція на зразок премія при-
суджується (як і  тестове завдання виконується,  твір пишеться, го-
род копається  тощо) створює комічний ефект: ніби премія сама себе 
присуджує (тестове завдання саме себе виконує,  твір сам себе пише, 
город сам себе копає). Услід за О. Лаврінець, уважаємо, що вико-
ристання активних дієслівних конструкцій, замість ненормативних 
пасивних із дієсловами на -ся, є шляхом встановлення національної 
ідентичності в синтаксисі української мови [8, с. 63].

У сертифікаційній роботі 2016 року потребують заміни й  такі 
конструкції, як  трагічні події серпня 1919 року зображені у  творі (2, 
ТЗ 46); квитки на спектакль були куплені для цілої школи (2, ТЗ 19). З 
огляду на  те що предикативні пасивні дієприкметники (зображені, 
куплені) виражають стан поза їхньою залежністю від дії або стану, 
стилістично виправданими в цьому випадкові мають бути пасивні 
речення з предикативними формами на -но:  трагічні події серпня 1919 
року зображено у  творі; квитки на спектакль куплено для цілої школи. 
До  того ж допоміжне дієслово бути у формі минулого часу в другому 
реченні є надлишковим,  тому що семантика минулого часу наявна 
в дієприкметникові куплені його словотвірною структурою, адже ця 
форма за походженням є пасивним дієприкметником минулого часу.

Приміром, порівняємо формулювання умови  тестового завдан-
ня 46 і варіант відповіді  тестового завдання 19 з інструктивним за-
стереженням для учасників  тестування, поданим у рамці: “Увага! 
Роботу, що не відповідає  темі власного висловлення, буде оцінено в 
0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів” (2, с. 15; 3, 
с. 14). Як бачимо, у сертифікаційних роботах використано правильну 
граматичну конструкцію з предикативною формою на -но “роботу 
буде оцінено”, а не конструкцію з предикативним пасивним дієприк-
метником “робота буде оцінена”.

Отже, використання  тієї або  тієї конструкції чи  то в умові  тес-
тового завдання, чи  то у варіантах відповідей має бути вмотивованим 
у кожному конкретному випадкові. Проте розробники сертифікацій-
них робіт з української мови і літератури здійснюють вибір активної 
чи пасивної конструкції, на жаль, переважно інтуїтивно.

У формулюваннях умови  тестових завдань унормування потре-
бує використання займенників його, її, їх – їхній з погляду структур-
ної схеми речення (порядку слів). Зокрема, чи правомірною є препо-
зиція займенника його до означуваного  термінного словосполучення 
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“підрядна частина” в умові  таких  тестових завдань, як: “Установіть 
відповідність між фрагментом складнопідрядного речення  та видом 
його підрядної частини” (2, ТЗ 26); Прочитайте речення (цифра по-
значає попередній розділовий знак або його відсутність) (3, ТЗ 23)?

Для присвійних займенників його, її характерна омонімічність 
із родовим відмінком особових займенників він, вона. З огляду на це 
присвійність займенників його, її виражена не  так морфологічним 
способом, як синтаксичною позицією [9, с. 5]. Отже, позиція в ре-
ченні зазначених займенників має відповідати їхній безпосередній 
синтаксичній ролі, зокрема особові займенники його, її, їх у формі 
родового відмінка, семантично співвідносні з іншими іменними час-
тинами мови, у реченні є непрямим додатком. Порівняймо: вид під-
рядної частини (чого?) складнопідрядного речення – вид підрядної 
частини (чого?) його; відсутність (чого?) попереднього розділового 
знака – відсутність (чого?) його. В обох прикладах є непрямий до-
даток, який стоїть у постпозиції до означуваного іменника незалежно 
від способу морфологічного вираження. До  того ж займенник його 
в умові  тестових завдань (2, ТЗ 26; 3, ТЗ 23) не виражає значення 
присвійності, що було б підставою вжити його в препозиції до озна-
чуваного іменника. 

Це означає, що з погляду внутрішньої будови синтаксичних 
конструкцій нормативним буде  таке формулювання умов  тестових 
завдань: увідповідніть фрагмент складнопідрядного речення з видом під-
рядної частини його; прочитайте речення (цифра позначає попередній 
розділовий знак або відсутність його.

Наголосимо, що замість розщепленого присудка “установіть від-
повідність” в умові  тестового завдання (2, ТЗ 26) пропонуємо ви-
користовувати нерозщеплений присудок “увідповідніть”. Про пе-
реважання нерозщеплених присудків (у формі одного дієслова) над 
розщепленими як однієї з національних особливостей української 
граматики йшлося в нашій розвідці, присвяченій дослідженню син-
таксичних моделей і граматичної структури умов  тестових завдань 
з української мови на матеріалі сертифікаційних робіт з української 
мови і літератури у форматі ЗНО [10, с. 40–41]. 

Фіксує питомі форми нерозщеплених присудків, засвідчую-
чи  таким чином нормативність їх, словник вишуканої української 
мови “Гарна мова – одним словом”, автор якого Т. Береза в перед-
мові до словника зауважує: “Багато-бо заяложених конструкцій  та 
кліше насправді можна стисло передати одним словом” [1, с. 3]. 
Проілюструємо прикладами із цього видання: вадити (замість “за-
вдавати шкоди”), визискувати (замість “піддавати визиску”), винува-
тити (замість “робити когось винним”), висновувати (замість “роби-
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ти висновки”), віднаджувати (замість “відбивати бажання, охоту”), 
всотувати (замість “вбирати в себе”), втаювати (замість “зберігати 
в  таємниці”), дармувати (замість “нічого не робити; гаяти час”), 
дошкуляти (замість “виводити з  терпіння”), дошукуватися (замість 
“наполегливо шукати”), дріботіти (замість “іти, бігти дрібними кро-
ками”), завбачувати (замість “робити передбачення”), завдячувати 
(замість “бути вдячним”), зазоріти (замість “вкритися зорями”), за-
опікуватися (замість “узяти під опіку”), збайдужніти (замість “стати 
байдужним”), згайнувати (замість “витратити марно”), зголоситися 
(замість “проявити ініціативу”), зловтішатися (замість “виявляти 
зловтіху”), знерухоміти (замість “стати нерухомим”), знесилюватися 
(замість “утрачати силу”), нетерпеливитися (замість “утрачати  тер-
піння”), різноголосити (замість “звучати негармонійно”), споважніти 
(замість “стати серйознішим, поважнішим”), убезпечувати (замість 
“запобігати небезпеці”), увиразнювати (замість “робити виразні-
шим”), удавати (замість “робити вигляд”), унеможливлювати (за-
мість “робити неможливим”), уподібнюватися (замість “ставати 
схожим на когось, щось”), уполювати (замість “упіймати на полю-
ванні”), усамітнюватися (замість “залишатися одному”)  та інші.

Активно пропагує  такі дієслівні форми у своїх мовознавчих пра-
цях О. Рибалко: “Написання багатьох слів увідповіднено з російськими 
формами …”; “Цей компромісний характер неминуче передумовлював 
деякі слабкі сторони цього правопису …” [17, с. 224]; “Треба, нарешті, 
… уодноманітнити написання …” [там само, с. 241]. До  того ж, на-
голошуючи на новочасних або давніших, але менш відомих зага-
лу, дотеперішніх штучних обмеженнях ужитку словах літературної 
мови, переважно утворених на українському ґрунті відповідниках, 
О. Рибалко свідомо вводить дієслово абеткувати у значенні “розмі-
щувати за абеткою”.

Водночас фахівці УЦОЯО на наше прохання замінити в умо-
вах  тестових завдань на увідповіднення розщеплений присудок “уста-
новити відповідність” нерозщепленим “увідповіднити”, відзначаючи 
певну незвичність, новизну  таких дієслів, констатували, що “з уві-
ходженням  таких формулювань як загальноприйнятих у навчальну 
літературу ситуація зміниться, що й спонукатиме укладачів  тестових 
завдань використовувати їх у своїх формулюваннях умов до завдань” 
(лист УЦОЯО від 18.05.05 № 02-34-07/305). Парадоксальність  та-
кої ситуації в сучасній лінгвометодиці пов’язана з  тим, що, з одного 
боку, автори підручників і навчальних посібників, подаючи  тестові 
завдання у форматі ЗНО, а  також редактори видавництв, готуючи 
навчальні книжки до видання, опираються на формулювання, які 
пропонує УЦОЯО; з другого боку, укладачі сертифікаційних робіт 



318

з української мови і літератури не послуговуються нерозщепленими 
присудками, оскільки вони не є загальноприйнятими в навчальній 
літературі. Можливо, слід керуватися не формальними підходами, а 
усталеними національними мовними  традиціями?! 

Наведемо приклади формулювань умови завдань на увідповід-
нення з сучасних навчальних посібників: відновіть  текст, упослі-
довнивши речення [14, с. 16]; увідповідніть однакові особові форми на-
казового способу дієслів [там само, с. 24]; увідповідніть дієслова з їхніми 
видо-часовими формами [там само, с. 51]; відновіть народні вислови, 
увідповіднивши частини речення з правого й лівого стовпчиків [15, 
с. 12]; упослідовніть пункти плану відповідно до викладу думок у  тек-
сті [там само, с. 48]; увідповідніть виділені слова із належністю їх до 
частин мови [там само, с. 66].

Тож в умовах  тестових завдань сертифікаційних робіт немає під-
став для фіксування й пропагування розщепленого присудка “устано-
віть відповідність”, який усе ж  таки варто замінити нерозщепленим 
“увідповідніть”: установіть відповідність між персонажем  твору  та 
його автором (2, ТЗ 54)  увідповідніть персонажа  твору з автором 
його; установіть відповідність між  твором і літературним напрямом 
(2, ТЗ 55)  увідповідніть  твір із літературним напрямом; установіть 
відповідність між персонажами одного  твору (2, ТЗ 56)  увідповідніть 
персонажів одного  твору; установіть відповідність між письменником 
і висловлюванням про нього (2, ТЗ 57)  увідповідніть письменника з 
висловлюванням про нього; установіть відповідність між жанром і пер-
сонажем  твору (3, ТЗ 54)  увідповідніть жанр із персонажем  твору.

Порушує принцип науковості  тестове завдання 28 сертифікацій-
ної роботи (2, ТЗ 28), у якому учасники  тестування мали визначити 
належність слів до частин мови:

Відомо, що особливі дієслівні форми дієприкметник і дієприс-
лівник не є окремими частинами мови. З огляду на це варіант відпові-
ді Б “дієприслівник (форма дієслова)” не відповідає умові цього  тес-



319

тового завдання, оскільки потрібно було визначити безпосередньо 
частини мови. Отже, нормативно правильним був би варіант відпо-
віді “форма дієслова (дієприслівник)”, який відповідає принципу на-
уковості, відбитому в чинному програмно-методичному забезпеченні 
шкільного курсу української мови. 

Суперечить нормам українського літературного слововживання 
словосполучення чотири вікна як один із варіантів відповіді в  тесто-
вому завданні 17 сертифікаційної роботи для пробного  тестування 
2016 року (3, ТЗ 17):

Передовсім формулювання умови завдання “Неправильно поєдна-
но числівник з іменником у рядку” імпліцитно вказує на  те, що помилка 
пов’язана саме з числівником, а не іменником, оскільки потрібно зна-
йти неправильне поєднання числівника з іменником (начебто форма 
числівника залежить від іменника, а не навпаки). Порівняймо: непра-
вильно поєднано числівник з іменником – неправильно поєднано іменник 
з числівником. Ці формулювання вказують на різні умови виконання 
завдання. З огляду на це, укладачі  тестового завдання 17, маючи на меті 
перевірити вміння учнів визначати правильну відмінково-числову фор-
му іменника при відповідному числівникові, повинні були сформулю-
вати умову завдання “Неправильно поєднано іменник з числівником”. 

Аналізуючи запропоновані варіанти відповідей цього  тестового 
завдання, висновуємо, що у словосполученні чотири вікна (варіант 
відповіді А) допущено помилку, пов’язану з неправильним поєднан-
ням числівника з іменником, а у словосполученні сто два кілометра 
(варіант відповіді В) – помилку щодо неправильного поєднанням 
іменника з числівником. Тож який варіант мали обрати учасники 
пробного  тестування? Хоча фахівці УЦОЯО неправильно побудо-
ване сполучення чотири вікна вважають правильним, замість нор-
мативного четверо вікон, незважаючи на  те що в чинних шкільних 
підручниках української мови граматичну норму сполучуваності 
збірного числівника з певними групами іменників зафіксовано в  та-
ких правилах: 
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1) “збірні числівники вживаємо з іменниками, які є назвами не-
істот середнього роду (двоє імен,  троє вікон)” [4, с. 186]; 

2) “збірні числівники поєднуємо  тільки (виділення наше – С. О.) 
з  тими іменниками, які є назвами неістот середнього роду або на-
звами малих за віком  тварин: двоє вікон,  троє ведмежат” [6, с. 169]. 

Як бачимо, правила спонукають учня загальноосвітнього на-
вчального закладу до усвідомленого засвоєння цієї норми без мож-
ливої граматичної синонімії.

До речі, поєднання збірного числівника з іменником середньо-
го роду активно поширене в  текстах різної стильової належності. 
Наприклад, у Біблії в перекладі Івана Огієнка українською мовою: 
“А під цим небозводом були їхні прості крила, звернені одне до од-
ного. У кожної було по двоє крил, що закривали їм їхні  тіла”; “... і в 
кожного було четверо крил”; в українській казці “Де цвітуть маки й 
ковила”: “Зловісний свист розрізав повітря – гостра стріла прониза-
ла відразу двоє сердець”; в історичному романі І. Нечуя-Левицького 
“Князь Єремія Вишневецький”: “Довга колегія на два етажі з двома 
високими флігелями, причепленими, неначе двоє крил”; в історич-
ному романі “Жорстоке милосердя” Ю. Мушкетика: “Отоді Сергій, 
що й раніше любив читати, весь поринув у книги, й стало в нього ніби 
двоє життів – одне десь у куточку з рицарями Карла Бургундського, 
мушкетерами, богунцями й  таращанцями, друге – на вулиці …”; у гу-
моресці П. Глазового “Приклад із котом”: “В нього ж двоє, а не четве-
ро очей”; у “Поемі для жіночого голосу” І. Драча: “Ми – двоє крил / 
І  ти і я / Ти – двоє крил / Бо я –  твоя / Ми – двоє вуст / Тобі й мені / 
В губах цих глузд / На самім дні”  та інших. Не можемо не навести 
цитату з  тексту однієї з пісень Скрябіна: “Я собі захотів політати десь 
під небом / Двоє гарних крил і мені вже ніц не  треба ...”. До  того ж 
автобіографічний начерк В. Стуса має назву “Двоє слів читачеві”.

Спростуємо  тезу щодо можливої функційної обмеженості збірних 
числівників, які ніби поширені лише в розмовному  та художньому сти-
лях. Приміром, у науковому дискурсі натрапляємо на  такі формулюван-
ня: “Порівняймо  троє слів: панівний, пануючий і домінуючий” [3, с. 96], 
“Троє слів сердечний, сердешний і серцевий пов’язані з іменником серце 
й переважно розрізняються значеннями” [там само, с. 120]; “Істотних 
функціональних обмежень за останні двоє десятиріч зазнали віддієс-
лівні іменники із суфіксом -к-  та активні дієприкметники …” [5, с. 9]; 
“Абстрактний іменник дослідження є похідним від лексеми досліджува-
ти, яка має двоє значень” [11, с. 13]; “Записати шестеро-семеро речень 
повчального змісту, використовуючи дієприслівники з не” [15, с. 13].

Отже, “збірні числівники при іменниках середнього роду досить 
широко вживані не лише в усному розмовному мовленні й художній 
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літературі, а й у книжних стилях, зокрема в науковому” [16, с. 19]. 
Тож немає підстав стверджувати, що в сучасній українській мові збір-
ні числівники мають обмежену сферу функціювання, оскільки вони 
начебто невластиві науковому й офіційно-діловому стилям.

Те, що на приклади варіантного вживання збірного і власне кіль-
кісного числівника з іменниками середнього роду можна натрапити 
в  текстовому матеріалі окремих вправ підручників (чотири вікна – ві-
сім вікон [6, с. 181]), не є підставою для  того, щоб правило, зафіксо-
ване у шкільних підручниках  та академічних граматиках,  тлумачити 
по-різному. У разі можливої варіантності цю норму фіксують пере-
важно в примітках до правил або формулювання не містять обмеж-
увальних часток (лише або  тільки).

Тож чи варто в  тестових завданнях з української мови у форматі 
ЗНО пропагувати  та поширювати  ті граматичні форми, що не від-
бивають національних особливостей, а властиві російській граматич-
ній  традиції й розхитують українську граматичну норму? З огляду на 
це, фахівці УЦОЯО мають пропонувати учасникам  тестування як 
правильний варіант четверо вікон (а не чотири вікна!), зберігаючи 
визначальні ознаки власне української граматичної норми.

У сертифікаційній роботі з української мови і літератури осно-
вної сесії 2015 року одне з  тестових завдань мало на меті перевірити 
знання орфографічної норми позиційного чергування у//в (1, ТЗ 14):

Розробники цього завдання визначили варіант Д як правильну 
відповідь, члени предметної фахової комісії з української мови при 
УЦОЯО цей варіант  також затвердили як правильну відповідь, і на-
решті фахівці УЦОЯО в листі-відповіді на наше звернення (лист від 
18.05.15 № 02-34-07/305) переконливо доводили, що в рядку “бути … 
формі, осінь … Каневі, допоможе ..війти” на місці всіх пропусків має 
бути літера у, покликаючись на правила “Українського правопису”, 
що ніби завжди незалежно від закінчення попереднього слова перед 
наступною літерою в потрібно вживати у. Проте уважно подивімося 
на  ті приклади, які пропонує чинний правопис (усі вони лише з при-
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йменником у): Сидимо у вагоні; Не спитавши броду, не сунься у воду 
(Приказка) [19, с. 16]. А в  тестовому завданні 14 основної сесії 2015 
року випадок, коли у (в) є частиною слова. 

Якщо ж погодитися з думкою, що в словосполученні “допоможе 
..війти” потрібно писати у перед наступною літерою в навіть після 
літери, що позначає голосний звук,  тоді виявляється, що немає міс-
ця в українській мові  таким словам, як ввічливий, вважати, ввійти, 
ввіч, бовван, бовваніти, напіввислохлий і под., бо в них літера в стоїть 
перед наступною в? Суперечлива  та непереконлива  теза, яка по-
роджує мовне каліцтво! У цьому завданні йдеться про дотримання 
орфографічної норми, а не вимови. З огляду на це, подвоєння літер 
вв є досить поширеним явищем в українській орфографії, якщо опе-
рувати нормами позиційного чергування. Порівняймо: дослідниця 
вважає – дослідник уважає, бути ввічливим – був увічливим, допоможе 
ввійти – допоміг увійти.

Водночас в умові  тестового завдання 39 сертифікаційної роботи 
основної сесії 2016 року натрапляємо на слово вважає, у якому пору-
шено орфографічну норму (замість уважає): “Про славу думає лицар, 
а не про  те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні,  так завтра 
поляже вона, як од вітру на степу  трава; а слава ніколи не вмре, не 
поляже, лицарство козацьке всякому розкаже”, – вважає (2, ТЗ 39). 
Згідно з чинним правописом, після паузи, що на письмі позначено 
комою, крапкою з комою, двокрапкою,  тире, дужкою й крапками, 
перед літерою на позначення приголосного звука, потрібно писати 
у (Стоїть на видноколі мати – у неї вчись (Б. Олійник); Це було ... у 
Києві; До мене зайшла  товаришка, учителька із сусіднього села) [19, 
с. 16]. На які ж правописні норми опиралися фахівці УЦОЯО, ви-
користавши у формулюванні умови  тестового завдання дієслово 
вважає з початковою літерою в, замість у?

Дієслова вважати/уважати є варіантними формами, які мають 
однакове лексичне значення і які в лексикографічних працях подано 
в одній словниковій статті: вважа́ти, -аю, -аєш і уважати [18, с. 78]; 
уважа́ти, -аю, -аєш і вважати [там само, с. 875]; вважа ́ти, вва ́жливий, -ся 
див. уважа́ти,-ся, уважний [2, с. 90]; уважа ́ти (вважа́ти), аю, аєш, недок. 
[там само, с. 1199]. Отже, зміна початкової літери в цьому слові не 
змінює лексичного значення його, як вдача – удача, вправа – управа, 
вступ – уступ і под. Хоча українське вважати (уважати) в значенні 
“мати якусь думку; думати, гадати” є міжмовним омонімом до ро-
сійського слова уважать у значенні “испытывать чувство уважения, 
почтения к кому-, чему-либо” (укр. поважати, шанувати) [7, с. 334].

У частині 3 сертифікаційного зошита в інструктивних матеріалах 
щодо написання власного висловлення натрапляємо на словоспо-
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лучення з безприйменниковим керуванням укажіть проблему, що 
порушує граматичну норму слововживання: 

Сформулюйте  тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що 
найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування 
посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мис-
тецтва (зазначте автора й назву  твору, укажіть проблему, порушену 
митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть ци-
тату з  твору  тощо), історичними фактами або випадками з життя. 
Не переказуйте змісту художнього  твору, не давайте повної характе-
ристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть у бланку Б. У разі потреби використовуйте чер-
нетку наприкінці зошита (2, ТЗ 58).

Дієслова вказувати (указувати)/вказати (указати) керують 
іменником у формі знахідного відмінка з прийменником на [2, с. 334]: 
указувати на помилки, указувати на недосконалість  твору, указувати 
на програму  тощо. Отже, граматично правильним було б “… укажіть 
на проблему, порушену митцем …”. 

До  того ж використаний в інструктивних матеріалах девербатив 
посилання (“Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на прикла-
ди з художньої літератури чи інших видів мистецтва …”) є невмотиво-
ваною калькою з російської мови (пор. ссылка), який варто заміню-
вати українським відповідником покликання з наголосом на  третьому 
складі. Водночас у запропонованому контексті цей віддієслівний 
іменник суперечить нормам українського літературного слововжи-
вання, оскільки породжує  таку лексичну помилку, як зайвослів’я 
(семантичну надлишковість), коли слово або сполучення слів не до-
дає нового чи потрібного змісту, бо відповідна інформація логічно 
випливає з контексту як сама собою зрозуміла. Отже, нормативним 
є формулювання: … Проілюструйте Ваші міркування прикладами з 
художньої літератури чи інших видів мистецтва …, історичними фак-
тами або випадками з життя …”. Як бачимо, умова виконання цього 
завдання цілком є зрозумілою і без іменника покликання. 

У формулюванні інструктивного характеру до відкритого завдан-
ня унормування потребує  також використання різних видових форм 
дієслів: “Роботу запишіть у бланку Б. У разі потреби використовуйте 
чернетку наприкінці зошита”. Зокрема, чи граматично виправданим 
є вживання в першому реченні дієслова доконаного виду (запишіть), 
а в другому – недоконаного (використовуйте)? По-перше, дієслівна 
однорідність має бути виражена формами одного виду – доконаного 
чи недоконаного; по-друге, дієслова записати й використати відо-
бражають можливість мовця (учасника  тестування) представити в 
позамовній дійсності ознаку неподільної цілісності дії, яку виража-
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ють дієслова доконаного виду. З огляду на це нормативним на гра-
матико-стилістичному рівні є вживання в реченнях інструктивного 
змісту двох дієслів доконаного виду: “Роботу запишіть у бланку Б. 
У разі потреби використайте чернетку наприкінці зошита”.

І нарешті, аналізуючи сертифікаційні роботи, які учасники  тес-
тування виконували під час пробного ЗНО й основної сесії 2016 року, 
натрапляємо на невмотивоване використання в умовах  тестових за-
вдань мовознавчого  терміна м’який знак: м’який знак на місці про-
пуску  треба писати в усіх словах рядка (2, ТЗ 16); м’який знак на місці 
крапок не  треба писати в усіх словах рядка (3, ТЗ 13). В одній із наших 
розвідок [12], присвяченій характеристиці особливостей викорис-
тання в умовах  тестових завдань з української мови у форматі ЗНО 
мовознавчої  термінної лексики з погляду нормативності й відповід-
ності академічній мовознавчій науці  та шкільному курсу української 
мови на матеріалі сертифікаційних робіт з української мови і літе-
ратури за 2013–2015 роки, ми вже наголошували на  тому, що варто 
віддавати перевагу  термінові знак м’якшення, “який, по-перше, від-
повідає  термінологічному апаратові сучасного академічного право-
пису; по-друге, відбиває  термінологічну базу шкільного правопису, 
зафіксовану в чинних навчальних програмах  та підручниках для по-
чаткової й основної школи” [там само, с. 151]. Приміром, у сучасній 
навчально-методичній літературі натрапляємо на  такі формулю-
вання: “Виберіть слова, у яких на місці пропуску  треба писати знак 
м’якшення” [6, с. 14]; “У середині складних числівників (п’ятнадцять, 
п’ятдесят, шістсот, дев’ятсот) знак м’якшення не пишуть” [4, с. 188]; 
“Знак м’якшення в дієсловах наказового способу” [15, с. 42]  тощо.

До  того ж на наше звернення до Інституту української мови 
НАН України щодо вживання  термінів знак м’якшення і м’який знак 
ми отримали письмову відповідь за підписом директора цього ін-
ституту професора П. Гриценка, у якій зазначено: “… щоб уникну-
ти розбіжностей у вживанні  термінів знак м’якшення і м’який знак у 
початковій  та основній школі, в останній редакції навчальної про-
грами для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням україн-
ською мовою “Українська мова 5–9 класи” потрібно вжити  термін 
знак м’якшення” (лист Інституту української мови НАН України від 
12.06.15 № 307/398).

Тому й у сертифікаційних роботах з української мови і літератури 
варто фіксувати й пропагувати нормативний  термін знак м’якшення.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Тестові завдання у 
форматі ЗНО повинні відбивати принцип науковості – відповідати 
академічній мовознавчій науці  та шкільному курсу української мови.
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У граматичній структурі умови  тестових завдань сертифіка-
ційних робіт, по-перше, варто уникати недоречного використання 
дієслів із постфіксом -ся в ролі предиката стану, віддаючи перевагу 
формулюванням у формі односкладних інфінітивних речень із голо-
вним членом інфінітивом; по-друге, потрібно враховувати норма-
тивні особливості основного порядку слів. До  того ж використання 
активної чи пасивної конструкції в умові  тестового завдання й у ва-
ріантах відповідей має бути виправданим із формально-граматичного 
й функційно-стилістичного поглядів. 

У  тестових завданнях з української мови у форматі ЗНО, з од-
ного боку, варто пропагувати й поширювати  ті граматичні форми, 
що зберігають визначальні ознаки власне української граматичної 
норми, з другого – уникати розбіжностей у назвах окремих  термі-
нів, уведених до умов  тестових завдань,  та  тих, що зафіксовано в 
енциклопедичних, лексикографічних і  термінографічних працях, 
шкільній і вишівській граматиках.

Джерела
1. Сертифікаційна робота з української мови і літератури (базовий рівень) : 

зошит 1 / Зовнішнє незалежне оцінювання – 2015 : основна сесія. – К. : 
УЦОЯО, 2015. – 16 с.

2. Сертифікаційна робота з української мови і літератури: зошит 1 / 
Зовнішнє незалежне оцінювання – 2016 : основна сесія. – К. : УЦОЯО, 
2016. – 16 с.

3. Сертифікаційна робота з української мови і літератури: зошит 5 / 
Зовнішнє незалежне оцінювання – 2016 : пробне  тестування. – К. : 
УЦОЯО, 2016. – 16 с.

Література
1. Береза Т. Гарна мова – одним словом : словник вишуканої української 

мови / Т. Береза. – Л. : Апріорі, 2015. – 420 с.
2. Великий  тлумачний словник сучасної української мови / кер. вид. про-

екту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак ; Ін-т української мови НАН 
України, Ін-т мовознавства НАН України, Всеукраїнське  т-во “Просвіта” 
імені Т. Шевченка. – К. : Дніпро, 2009. – 1332 с.

3. Вихованець І. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / 
І. Вихованець. – К. : Унів. вид-во Пульсари, 2012. – 160 с.

4. Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / О. П. Глазова. – К. : Видавничий дім “Освіта”, 2014. – 240 с.

5. Городенська К. Нові явища  та процеси в українському словотворен-
ні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? / К. Городенська // 
Українська мова. – 2013. – № 2. – С. 3–11.

6. Заболотний О. В. Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К. : Генеза, 2014. – 256 с.



326

7. Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов 
(“ложные друзья переводчика”) [Словник російсько-українських між-
мовних омонімів (“фальшиві друзі перекладача”)] / М. Кочерган. – К. : 
Академія, 1997. – 400 с.

8. Лаврінець О. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній на-
уковій мові: синонімія  та паралелізм функціонування / О. Лаврінець // 
Українська мова. – 2014. – № 1. – С. 61–75.

9. Омельчук С. Анормативи в  трактуванні змісту навчального матеріалу 
чинної програми з української мови для основної школи / С. Омельчук // 
Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 2–7.

10. Омельчук С. Граматична структура умови  тестових завдань з української 
мови у форматі ЗНО / С. Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 40–43.

11. Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослід-
ницького підходу :  теорія і практика : монографія / С. Омельчук. – К. : 
Генеза, 2014. – 368 с.

12. Омельчук С. А. Нормативне вживання мовознавчих  термінів в умо-
вах  тестових завдань з української мови у форматі ЗНО / С. А. Омельчук // 
Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : зб. 
наук. пр. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька ака-
демія”, 2015. – Вип. 57. – С. 149–153. – (Серія “Філологічна”).

13. Омельчук С. Технологія моделювання умов  тестових за-
вдань з української мови / С. Омельчук // Українська мова  та 
література. – 2015. – № 17–18. – С. 79–81.

14. Омельчук С. Уроки української мови для 7 класу (І семестр) / 
С. Омельчук // Бібліотечка “Дивослова”. – 2015. – № 7–8. – 80 с.

15. Омельчук С. Уроки української мови для 7 класу (ІІ семестр) / 
С. Омельчук // Бібліотечка “Дивослова”. – 2015. – № 11–12. – 80 с.

16. Омельчук С. Функціювання  терміносполук зі збірним числів-
ником у царині української лінгвометодики / С. Омельчук // 
Дивослово. – 2015. – № 7–8. – С. 18–20.

17. Рибалко О. Коло має бути розірвано … / О. Рибалко, К. Рибалко // 
Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, 
К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – Видавничий дім “Простір”, 
2010. – С. 223–253.

18. Український орфографічний словник : близько 172 000 слів / [уклад. 
В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; за ред. 
В. Г. Скляренка. – 7-е вид., перероб. і доп. – К. : Довіра, 2008. – 984 с.

References
1. Bereza T. Garnamova – odnymslovom : slovnykvyshukanoi’ ukrai’ns’koi’ 

movy / T. Bereza. – L. :Apriori, 2015. – 420 s.
2. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Ker. vyd. proektu 

P. M. Movchan, V. V. Nimchuk, V. J. Klichak ; In-t ukrainskoi movy NAN 
Ukrainy, In-t movoznavstva NAN Ukrainy, Vseukrainske tov-vo “Prosvita” 
imeni T. Shevchenka. – K. : Dnipro, 2009. – 1332 s.



327

3. Vyhovanec I. Rozmovljajmo ukrainskoju: movoznavchi etjudy / I. Vyhovanec. – 
K. : Univ. vyd-vo Pulsary, 2012. – 160 s.

4. Glazova O. P. Ukrainska mova : pidruch. dlja 6 kl. zagalnoosvit. navch. zakl. / 
O. P. Glazova. – K. :Vydavnychyj dim “Osvita”, 2014. – 240 s.

5. Gorodenska K. Novi javyshha ta procesy v ukrainskomu slovotvorenni: 
dynamika chy destrukcija slovotvirnyh norm? / K. Gorodenska // Ukrainska 
mova. – 2013. – № 2. – S. 3–11.

6. Zabolotnyj O. V. Ukrainska mova : pidruch. dlja 6 kl. zagalnoosvit. navch. 
zakl. / O. V. Zabolotnyj, V. V. Zabolotnyj. – K. : Geneza, 2014. – 256 s.

7. Kochergan M. Slovar russko-ukrainskih mejyyazyikovyih omonimov (“lojnyie 
druzya perevodchika”) [Slovnyk rosiisko-ukrainskykh mizhmovnykh 
omonimiv (“falshyvi druzi perekladacha”)] / M. Kocherhan. – K. : Akademiia, 
1997. – 400 s.

8. Lavrinec O. Pasyvni konstrukcii z dijeslovamy na -sja v suchasnii naukovii 
movi: synonimija ta paralelizm funkcionuvannja / O. Lavrinec // Ukrainska 
mova. – 2014. – № 1. – S. 61–75.

9. Omelchuk S. Anormatyvy v traktuvanni zmistu navchalnogo materialu 
chynnoi programy z ukrainskoi movy dlja osnovnoi shkoly / S. Omelchuk // 
Dyvoslovo. – 2015. – № 5. – S. 2–7.

10. Omelchuk S. Gramatychna struktura umovy testovyh zavdan z ukrainskoi 
movy u formati ZNO / S. Omel’chuk // Dyvoslovo. – 2016. – № 1. – S. 40–43. 

11. Omelchuk S. Navchannja morfologii ukrainskoi movy na zasadah 
doslidnyckogo pidhodu: teorija i praktyka : monografija / S. Omelchuk. – 
K. : Geneza, 2014. – 368 s.

12. Omelchuk S. A. Normatyvne vzhyvannja movoznavchyh terminiv v umovah 
testovyh zavdan z ukrainskoi movy u formati ZNO / S. A. Omel’chuk // Naukovi 
zapysky Nacional’nogo universytetu “Ostrozka akademija” : zb. nauk. pr. – 
Ostrog : Vyd-vo Nacionalnogo universytetu “Ostrozka akademija”, 2015. – 
Vyp. 57. – S. 149–153. – (Serija “Filologichna”).

13. Omelchuk S. Tehnologija modeljuvannja umov testovyh 
zavdan z ukrainskoi movy / S. Omelchuk // Ukrainska mova ta 
literatura. – 2015. – № 17–18. – S. 79–81.

14. Omelchuk S. Uroky ukrainskoi movy dlja 7 klasu (I semestr) / S. Omelchuk // 
Bibliotechka “Dyvoslova”. – 2015. – № 7–8. – 80 s.

15. Omelchuk S. Uroky ukrainskoi movy dlja 7 klasu (II semestr) / S. Omel’chuk // 
Bibliotechka “Dyvoslova”. – 2015. – № 11–12. – 80 s.

16. Omelchuk S. Funkcijuvannja terminospoluk zi zbirnym 
chyslivnykom u caryni ukrainskoi lingvometodyky / S. Omel’chuk // 
Dyvoslovo. – 2015. – № 7–8. – S. 18–20.

17. Rybalko O. Kolo maje buty rozirvano … / O. Rybalko, K. Rybalko // Pravdyve 
ukrainske serce. Oleksandr Rybalko / upor. I. Gyrych, K. Rybalko ; zag. red. 
K. Rybalko. – Vydavnychyj dim “Prostir”, 2010. – S. 223–253.

18. Ukrainskyi orfografichnyj slovnyk : blyzko 172 000 sliv / [uklad. V. V. Chumak, 
I. V. Shevchenko, L. L. Shevchenko, G. M. Jarun] ; za red. V. G. Skljarenka. – 
7-e vyd., pererob. i dop. – K. : Dovira, 2008. – 984 s.



328

Омельчук С. А.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
В СОДЕРЖАНИИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 
УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В ФОРМАТЕ ВНО-
2016: НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ

В статье исследована реализация современных языковых  тенденций в 
содержании сертификационных работ по украинскому языку и литературе 
в формате ВНО-2016 с  точки зрения нормативности и соответствия ака-
демической лингвистической науке и школьному курсу украинского языка. 
Предложены научно обоснованные формулировки условий  тестовых за-
даний и вариантов ответов с учетом принципа научности, внутренней 
структуры синтаксических конструкций, норм украинского литературно-
го словоупотребления. В грамматической структуре условий  тестовых 
заданий нужно учитывать нормативные особенности основного порядка 
слов. Использование активной или пассивной конструкции должно быть 
оправданным в формально-грамматическом и функционально-стилис-
тическом аспектах. Названия  терминов, введенных в условия  тестовых 
заданий, должны соответствовать  тем, которые зафиксированы в 
энциклопедических, лексикографических и  терминологических работах, 
школьной и вузовской грамматиках.

Ключевые слова: сертификационная работа по украинскому языку и 
литературе; грамматическая структура условия  тестового задания; вариант 
ответа; грамматическая норма словоупотребления.

Omelchuk S.
REALIZATIONOFMODERNLINGUISTICTENDENCIESINTHECO
NTENTOFCERTIFICATIONWORKSONTHE UKRAINIANLANGU
AGEANDLITERATUREINEXTERNAL INDEPENDENTTESTING – 
2016 FORMAT: STANDARD ASPECT

The article focuses on the implementation of modern linguistic tendencies 
in the content of certification works on the Ukrainian language and literature in 
EIT – 2016 format in terms of standards and correspondence between academic 
linguistic science and school course of Ukrainian. Scientifically grounded tasks 
and possible answers formulations in terms of the internal syntactic structures in 
accordance with Ukrainian literary word usage as well as the principle scientific 
character are suggested.

In terms of grammatical structure of tasks formulations, firstly, inappropriate 
use of verbs with postfix -ся should be avoided, preference should be given to 
formulations in the form of simple infinitive clauses with the infinitive as the main 
member; Secondly, standard features of basic word order should be considered. 
The use of active or passive constructions in task and possible answers 
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formulations must be justified in terms of formal grammatical and functional and 
stylistic views.

In the instructional materials concerning writing tasks the non-prepositional 
phrase ‘find out the problem’ which violates grammatical usage can be found. In 
formulations of open tasks of the instructive character the use of various specific 
forms of verbs requires the standardization.

In Ukrainian language tests of EIT format, on the one hand, the grammatical 
forms, preserving the defining features of Ukrainian grammar should be promoted 
and distributed, on the other hand, discrepancies in the  names of certain terms 
in tasks formulations and those registered in the encyclopedic, lexicographical 
and terminographical works, university and school Grammars should be avoided.

Key words: certification work on the Ukrainian language and literature; 
grammatical structure of task formulation; possible answers; grammatical norms 
of word usage.
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Раціоналізація змісту чинної навчальної 
програми з англійської мови для основної школи:
мовний аспект

О. С. Пасічник,
кандидат педагогічних наук, доцент, 
Інститут педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник 
відділу навчання іноземних мов, 
e-mail: bez-nicka@ukr.net

Нині окреслилася чітка  тенденція до розвантаження навчальних про-
грам з ряду шкільних предметів. У зв’язку з цим автор висловлює окремі 
міркування щодо удосконалення змісту шкільної програми з англійської 
мови для основної школи. Основна увага звернена на особливості опису  та 
послідовності пред’явлення граматичного матеріалу як засобу, що значно 
детермінує мовленнєву діяльність учнів. Серед основних недоліків чинної 
навчальної програми для основної школи автор визначає: 1) порушення по-
слідовності пред’явлення мовного матеріалу; 2) нечіткість формулювання 
окремих програмових положень.

Ключові слова: навчальна програма; основна школа; граматичний ма-
теріал; мовний матеріал; зміст навчання; англійська мова; іноземна мова.
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Постановка проблеми. Навчальні програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів періодично стають об’єктом критики з боку вчи-
телів, методистів і батьків. Серед основних зауважень, які лунають на 
їх адресу, є перевантаженість змісту навчання, а відтак неможливість 
оволодіти ним у повному обсязі. Не стала виключенням предметна 
галузь “Іноземні мови”, адже в останні роки знаковими стали дис-
кусії щодо розвантаження навчальної програми, визначення опти-
мального обсягу мовного  та мовленнєвого матеріалу з можливістю 
його мінімізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним документом, 
який слугує орієнтиром для визначення змісту іншомовного на-
вчання, рівнів володіння мовою у більшості національних освітніх 
систем, у  тому числі й в Україні, є Загальноєвропейські рекомендації 
з мовної освіти (далі РРЄ1). Такий статус цього документа зумовле-
ний  тим, що він є результатом багаторічної співпраці фахівців у галу-
зі іншомовної освіти, яка розпочалася ще у 70-х рр. ХХ ст. і була зорі-
єнтована на вироблення єдиних підходів до навчання іноземних мов, 
а  також визначення глобальної шкали рівнів навчальних досягнень 
учнів (А1, А2, В1, … С2). Узагальнені результати цієї діяльності були 
представлені у 2001 р. у формі завершеного документа [8]. Відтоді й 
розпочалося активне використання його положень. 

Однією з особливостей глобальної шкали опису рівнів володін-
ня мовою є  те, що вона не прив’язана до конкретної мови, а відтак 
може застосовуватися для опису іншомовних досягнень учнів під час 
вивчення будь-якої мови. Отже, опис рівня А1  та В1 є однаковими 
для англійської, німецької  та італійської мов [1, с. 4]. Такий загаль-
ний характер РРЄ зумовлює її іншу особливість – відсутність чіткої 
регламентації необхідного мовного матеріалу для кожного з рівнів. 
Як зазначають самі розробники РРЄ, система кожної мови є над-
звичайно складним утворенням [8, с. 113] і може використовувати 
різні лексико-граматичні засоби для передачі певних ідей. Проте 
автори підручників, методисти  та вчителі повинні знати, який лек-
сико-граматичний матеріал доцільно застосовувати для кожного з 
рівнів, а  ті, хто навчаються, повинні володіти особливостями мовної 
системи. Така ситуація зумовила появу додаткових проектів, мета 
яких – виявити, який лексико-граматичний матеріал  та в якому об-
сязі є необхідним для різних рівнів володіння мовою. Серед проектів, 
зорієнтованих на вирішення цього завдання, можемо назвати: Plan 
curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia para el Español – для 
іспанської мови; Profile Deutsch – для німецької мови. Визначенням 
обсягу лексико-граматичного матеріалу для англійської мови за-

1  РРЄ – скорочено від Рекомендації Ради Європи
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ймаються фахівці з British Council, EAQUALS, Оксфордського  та 
Кембриджського університетів. 

Формулювання цілей статті. Спираючись на ці напрацювання, 
а  також досвід інших європейських країн у галузі іншомовної освіти, 
маємо намір здійснити аналіз змісту чинної програми з англійської 
мови для основної школи (5–9 клас)  та обґрунтувати можливі шляхи 
раціоналізації її змісту. Зокрема, висловити окремі зауваження щодо 
особливостей представлення граматичного матеріалу як  такого, що 
значною мірою детермінує мовленнєву діяльність учнів.

Виклад основного матеріалу. Попри критику щодо перевантаження 
змісту програми з іноземної мови, автор схильний вбачати її осно-
вний недолік у:

 • деякій неузгодженості із Загальноєвропейськими рекомендаці-
ями з мовної освіти;

 • непослідовності пред’явлення граматичного матеріалу (витікає 
з попереднього пункту);

 • нечіткості формулювань окремих програмових положень (щодо 
мовного матеріалу).
Власне, це  ті аспекти, вирішення яких, на думку автора, дасть 

змогу суттєво оптимізувати зміст навчальної програми з англійської 
мови, хоча й не виключає потреби внесення інших коректив до її 
змісту. 

Питання добору  та послідовності пред’явлення граматичного 
матеріалу є важливим, оскільки він є засобом, що значною мірою 
визначає мовленнєву діяльність учнів. А відтак, його невідповідність 
віковим особливостям учнів, комунікативній доцільності може ста-
ти однією з перешкод у формуванні комунікативної компетентності 
особи. Проілюструємо розподіл граматичного матеріалу в основній 
школі за роками навчання  та послідовність його уведення у  табли-
ці 1 (за матеріалами чинної навчальної програми [10]).

Відповідно до положень чинної навчальної програми, пере-
ходячи з початкової до основної школи, учні 5-го класу володіють 
іноземною мовою на рівні А1 (на кінець навчання в основній школі 
вони мають досягти рівня А2+). Багаторічні спостереження педаго-
гів, психологів, а  також фізіологів свідчать про  те, що перехід учнів із 
початкової до основної школи вважається одним із найбільш склад-
них  та характеризується деяким зниженням успішності, оскільки 
учням, які звикли до порядків молодшої школи, може бути складно 
адаптуватися до нових правил, стилю і  темпів навчання [7]. 
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Таблиця 1
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас

Дієслово:
Present 
Perfect
Загальні  та 
спеціальні 
питання у 
видо-часових 
формах ді-
єслова there 
is/there are 
(із злічувани-
ми і незлі-
чуваними 
іменниками).
Модальне ді-
єслово should.
Займенник:
об’єктний 
відмінок (me, 
him, her etc.); 
вказівні 
(these, those); 
питальні 
(who, whose, 
what, which, 
where, when), 
неозначені 
some, any, 
no; ступеню 
а lot (of); 
much/ many 
(із злічувани-
ми  та незлі 
чуваними 
іменниками).
Прислівник:
частотні, часу 
(yesterday, 
tomorrow, 
today, now, 
yet, already).
Прийменник:
Часу (in, on, 
at, from... 
to..., by, 
during)

Артикль:
Відсутність 
артиклю.
Іменник:
власні і за-
гальні назви.
Дієслово:
Повторення 
видо-часо-
вих форм 
дієслова. 

Модальні 
дієслова і 
структури: 
may, must, 
can/could, 
have to / had 
to, would /
wouldn’t 
(like).
Займенник:
Абсолютні 
mine, yours, 
his, hers, its, 
ours, theirs.
Прислівник:
способу дії 
(slowly, well, 
etc.). Ступені 
порівняння 
прислівників. 
Сполучник: 
but, because. 
Числівник: 
кількісні до 
1000.
Прийменник: 
приналеж-
ності (of, 
with, without)

Дієслово:
Past Perfect
Tag-questions.
Модальні ді-
єслова: must/
mustn’t; 
need/needn’t; 
should / 
shouldn’t.
Займенник:
зворотні 
(myself, 
ourselves, 
etc.); 
ступеню 
(enough, 
too..., a little, 
much).
Прислівник:
часу (just, 
ever), 
ступеню 
(a lot, a little).
Сполучник:
so, then.
Числівник:
порядкові до 
1000.
Прийменник:
часу before, 
after, for, 
since

Дієслово:
Active and 
Passive Voice.
Модальні ді-
єслова: will,
might, shall, 
should, let’s, 
could.
Займенник: 
неозначені.
Прикметник:
в структурах 
‘as...
as’, ‘so...as’, 
зі слова-
ми rather, 
almost, quite.
Прислівник:
місця 
(everywhere, 
anywhere, 
somewhere, 
nowhere).
Числівник:
кількісні до 
1 000 000.
Adverbial 
Clause 
with ‘when’. 
Pro-clause
with ‘so’, ‘not’ 
(I think so. I 
hope not.)

Дієслово:
The Gerund. 
The Infinitive. 
Conditional 1 
Relative 
Clause.
Займенник:
відносний 
-who, which, 
that.
Сполучник:
if, in order to
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Отже, логічним видається припущення про  те, що в 5-му класі 
насамперед має відбуватися систематизація  та узагальнення мате-
ріалу, який вивчався у початковій школі переважно в імпліцитній 
формі. На цьому етапі навчання, варто уникати введення складних 
граматичних явищ. Зокрема, вважаємо передчасним вивчення у 5-му 
класі Present Perfect. Аналіз змісту чинних підручників засвідчує, що 
його введення припадає на кінець навчального року (О. Д. Карп’юк, 
А. М. Несвіт). Період перед літніми канікулами не є психологічно 
сприятливим для повідомлення нового складного матеріалу. Так, 
психологічні  та фізіологічні дослідження констатують, що в учнів 
молодшого шкільного віку наприкінці навчального року спостері-
гається зниження рівня інтелектуальної активності  та готовності 
опановувати новий навчальний матеріал. Частково це зумовлено 
накопиченою втомою, фізичним  та емоційним перевантаженням. 
Не останню роль при цьому відіграє очікування літніх канікул. 

Аналіз мовленнєвих функцій, представлених у чинній навчальній 
програмі для 5-го класу, свідчить, що вони мають здебільшого опи-
сову  та спонукальну спрямованість (описувати людей, предмети; роз-
питувати з метою уточнення; запитувати  та надавати інформацію; 
приймати відхиляти пропозицію  тощо) [10, с. 12]. Для задоволення цих 
функцій достатнім вважаємо  той мовний і мовленнєвий матеріал, який 
учні вивчали у початковій школі  та який має бути систематизований  та 
закріплений у 5-му класі. Окрім  того, результатами навчання на кінець 
5-го класу передбачено, що під час спілкування учні мають демонстру-
вати володіння мовним і мовленнєвим матеріалом, набутим у попередні 
роки [10, с. 20]. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне перенести вивчен-
ня Present Perfect на наступний рік,  тим більше, що в 6-му класі не перед-
бачається уведення нових чи складних граматичних явищ (див.  табл. 1). 

Проводячи аналогії з особливостями навчання іноземних мов у де-
яких європейських країнах, у цьому контексті хотілося б звернути увагу 
на досвід Німеччини. Так, у німецьких школах вивчення цього грама-
тичного явища (Present Perfect) відбувається на  тому етапі навчання, що 
відповідає 6-му року навчання у вітчизняній школі. При цьому це сто-
сується не лише загальноосвітніх навчальних закладів, але й гімназій, де 
здійснюється поглиблене вивчення англійської мови. Попри відмінності 
у особливостях організації шкільної освіти в Німеччині  та Україні, варто 
зазначити, що німецька й англійська мови належать до однієї мовної гру-
пи (германські мови), і в їх системах існує явище перфектного часу, яке є 
набагато ближчим і більш зрозумілим для німецьких школярів.

Викликає зауваження й розподіл граматичного матеріалу для 
7-го класу. Так,  тут передбачається уведення граматичного часу Past 
Perfect. У зв’язку з цим варто зазначити, що згідно з РРЄ  та іншими 
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рекомендаційними документами володіння цим мовним явищем 
ототожнюється з володінням мовою на рівні В1 [5, с. 10], що ілю-
струє  таблиця 2 (зміст  таблиці наведено без змін мовою оригіналу).

Таблиця 2
A1 A2 B1

Adjectives: common and 
demonstrative
Adverbs of frequency
Comparatives and 
superlatives
Going to
How much/how many 
and very
common uncountable 
nouns
I’d like
Imperatives (+/-)
Intensifiers – very basic
Modals: can/can’t/could/
couldn’t
Past simple of “to be”
Past Simple
Possessive adjectives
Possessive s
Prepositions, common
Prepositions of place
Prepositions of time, 
including in/on/at
Present continuous
Present simple
Pronouns: simple, 
personal
Questions
There is/are
To be, including 
question+negatives
Verb + ing: like/hate/
love

Adjectives – 
comparative, – use of 
than and definite article
Adjectives – 
superlative – use of 
definite article
Adverbial phrases 
of time, place and 
frequency – including 
word order
Adverbs of frequency
Articles – with countable 
and uncountable nouns
Countables and 
Uncountables:
much/many
Future Time (will and 
going to)
Gerunds
Going to
Imperatives
Modals – can/could
Modals – have to
Modals – should
Past continuous
Past simple
Phrasal verbs – common
Possessives – use of ‘s, s’
Prepositional phrases 
(place, time and 
movement)
Prepositions of time: on/
in/at
Present continuous
Present continuous for 
future
Present perfect
Questions
Verb + ing/infinitive: 
like/
want-would like
Wh-questions in past
Zero and 1st conditional

Adverbs
Broader range of 
intensifiers such as too, 
enough
Comparatives and 
superlatives
Complex question tags
Conditionals, 2nd and 
3rd
Connecting words 
expressing cause and 
effect, contrast etc.
Future continuous
Modals – must/can’t 
deduction
Modals – might, may, 
will, probably
Modals – should have/
might have/etc
Modals: must/have to
Past continuous
Past perfect
Past simple
Past tense responses
Phrasal verbs, extended
Present perfect 
continuous
Present perfect/past 
simple
Reported speech (range 
of tenses)
Simple passive
Wh- questions in the past
Will and going to, for 
prediction
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Навіть якщо брати до уваги  те, що володіння мовою на момент 
завершення навчання в основній школі визначається не просто на 
рівні А2, а А2+, вважаємо, що вивчення окресленого явища в 7-му 
класі передчасне. Підтвердженню нашої думки слугують аргументи 
учителів, які одностайні в недоцільності уведення Past Perfect у 7-му 
класі. На їхню думку, цей час є не лише складним для українського 
школяра, але й характеризується низьким коефіцієнтом комуніка-
тивної доцільності в 7-му класі. Отже, більшість із опитаних схиля-
ється до думки, що його уведення варто здійснювати щонайраніше 
в 9-му класі.

На цьому  тлі очевидним стає  те, що в чинній навчальній про-
грамі пред’явлення більш складних граматичних явищ інколи ви-
переджає вивчення простіших і комунікативно більш доцільних 
конструкцій. Зокрема, до  таких зараховуємо підрядні речення  та 
відносні займенники who, which, умовне речення першого  типу, які 
згідно з програмою вводяться лише в 9-му класі, після  того, як учні 
оволоділи активним і пасивним станом дієслова. На наше переко-
нання, більш доцільним уявляється перенести вивчення згаданих 
конструкцій (відносні займенники who, which, умовне речення пер-
шого  типу  тощо) в 6–7 класи. Поряд із цим вважаємо за доречне 
розпочинати ознайомлення учнів із другим  типом умовного речення 
в основній школі  та співвідносимо його з 8-м класом, оскільки на 
цьому етапі навчання, відповідно до задекларованих мовленнєвих 
функцій, учні повинні “уміти надавати оцінку подіям, ситуаціям, 
вчинкам, діям … оцінювати стан речей події, факти”. Окрім виразів 
на зразок “I think … / To my mind … / In my opinion ...”  тощо, учні мо-
жуть давати оцінку різним ситуаціям, послуговуючись другим  типом 
умовного речення  та фразами на кшталт “If I were you, I would …”, “If 
we had time, we would …”. Такі конструкції не є складними для оволо-
діння  та можуть урізноманітнити мовлення школярів, які вивчають 
мову 8-й рік поспіль.

Підтвердження наших міркувань знаходимо не лише в процесі 
аналізу рекомендаційних документів, але й змісту сучасних грама-
тичних довідників  та навчально-методичних комплектів з іноземних 
мов, які за рівнем складності співвідносяться з основною школою. 
Так, у популярній граматиці Р. Мерфі “Essential Grammar in Use” (3-є 
видання, співвідноситься з рівнями А1-А2+) вивчається граматичне 
явище першого [4, с. 208–209]  та другого  типу умовного речення [4, 
с. 210–211]. Популярна граматика “MacMillan Grammar in Context – 
Essential” пропонує вивчення першого  та другого  типів умовних ре-
чень [2, с. 86–91]. Водночас жодне із зазначених видань не передбачає 
вивчення  такого граматичного явища, як Past Perfect, що свідчить 
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про  те, що воно виходить за межі рівнів володіння мовою A1–А2+. 
Аналогічна ситуація спостерігається у більшості інших популярних 
НМК, які рекомендовані МОН України для використання в основній 
школі як додаткові (Access 2, On Screen 2, Click On 2  тощо).

Щоправда, аналіз змісту окремих НМК засвідчує деяку змі-
ну  тенденцій. Для прикладу, в Headway Pre-Intermediate (3-є видання) 
вивчаються умовні речення першого і другого  типів, а в оновленому 
четвертому виданні до них вже додається й Past Perfect. Подібну ситу-
ацію спостерігаємо в НМК English File Pre-Intermediate (3-є видання). 
Також у більшості НМК вивчення підрядних сполучників who, which, 
that (defining relative clause) здійснюється у перших розділах підручни-
ка (English File Pre-Intermediate, Click On 2). Такий огляд зарубіжної 
навчальної літератури дає змогу утвердитися в думці про необхідність 
вивчення обох  типів умовних речень  та доцільності більш пізнього 
введення граматичного явища Past Perfect. Таким чином, вивчення 
підрядних речень (defining relative clause) доцільно перенести з 9-го 
класу на більш ранні етапи вивчення англійської мови. 

Ставимо під сумнів доцільність уведення пасивного стану дієс-
лова у 8-му класі. На наш погляд, доречнішим було б розпочати його 
вивчення у 7-му класі, як це передбачалося попередньою версією 
навчальної програми [9],  тим більше, що, перебуваючи на 7-му році 
вивчення іноземної мови, в учнів уже сформована достатня база для 
оволодіння цим явищем, принаймні найбільш основними часовими 
формами (Present Simple, Past Simple, Future Simple) у контекстах, що 
передбачені змістом навчальної програми.

Як рекомендації РРЄ (див.  табл. 2),  так і зарубіжна навчальна 
література (Access, Headway, On Screen  тощо) передбачають уведення 
граматичного явища Present Continuous для позначення майбутніх 
запланованих дій (для володіння мовою на рівні А2).

У контексті проблеми визначення оптимальної послідовності 
уведення мовного матеріалу в процесі іншомовної підготовки вва-
жаємо за доцільне розглянути, як вирішується це питання у змісті 
шкільних комплектів навчальної літератури. Прикладом ми обрали 
серію НМК Lighthouse, яка за рівнем іншомовної підготовки співвід-
носиться з навчанням англійської мови в основній школі України. 
У зазначеній серії підручників уведення граматичного матеріалу від-
бувається у  такій послідовності:

5-й клас – стверджувальна, запитальна  та заперечна форма ді-
єслова be в  теперішньому часі, структури there is / there are, Present 
Simple, а  також Present Continuous.

6-й клас – Past Simple, ступені порівняння прикметників, Present 
Perfect, майбутній час will.



337

7-й клас – модальні дієслова  та їх еквіваленти (have to, can, should, 
be allowed to); Present Perfect з обставинами часу for, since; умовне ре-
чення першого  типу; relative clause; зворотні займенники, майбутній 
час going to.

8-й клас – умовне речення другого  типу, Present Perfect Progressive, 
герундій, непряма мова, Past Perfect, пасивний стан дієслова.

9-й клас – повторення видо-часових форм дієслова, пряма  та 
непряма мова, герундій  та інфінітив, порядок слів у запитаннях, ді-
єприкметники (-ing форма), умовне речення  третього  типу.

Ми не спонукаємо авторів  та розробників програм наслідувати 
досвід певної країни, проте вважаємо  таке ознайомлення ілюстра-
тивним  та  таким, що дає змогу краще усвідомити не лише послідов-
ність представлення мовного матеріалу в змісті програм і навчальної 
літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, але й зробити 
висновок про особливості навчання мови у початковій школі. Так, 
незначна кількість мовних явищ у підручнику для 5-го класу зумов-
лена  тим, що в початковій школі Німеччини учні оволодівали мовою 
на імітативній основі з переважанням усно-мовленнєвої діяльності2; 
і лише в основній школі розпочинається систематизація знань і 
закріплення умінь  та навичок.

Іншим суттєвим недоліком вітчизняної чинної навчальної про-
грами вважаємо нечіткість положень щодо  того, яким саме мовним 
матеріалом має оволодівати учень на  тому чи іншому році навчання. 
Так, у 5-му класі чітко зазначена лише одна видо-часова форма – 
Present Perfect, яка є новою для вивчення, а в 6-му – пропонується 
повторення видо-часових форм дієслова, які учні вивчали раніше. 
При цьому не вказується, що саме підлягає повторенню.

Така нечіткість опису мовних явищ є  типовою для усіх років на-
вчання, а  тому сприяє появі хибного враження, що в школі не перед-
бачається вивчення окремих мовних аспектів. Для прикладу, повніс-
тю відсутні вказівки на Past Continuous  та Present Perfect Continuous. 
Натомість, указується, що в 7-му класі уводяться прийменники часу 
for, since – індикатори, які здебільшого вживаються зі згаданим гра-
матичним явищем3. 

Відкритим залишається питання щодо  того, які саме часові фор-
ми пасивного стану мають вивчатися у 8-му класі: чи достатньо авто-
рам підручників обмежитися Present Simple, Future Simple, Past Simple 

2  У Німеччині вивчення іноземної мови здебільшого розпочинається у 
3-му класі, а якість навчальних досягнень на момент завершення навчання 
у початковій школі визначається рівнем A1 [6, с. 116–118]. 

3  Варто зазначити, що в попередній редакції навчальної програми 
(2005 р.) вивчення Present Perfect Continuous вводилося в 7-му класі [9].
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чи варто розширити цей перелік й іншими граматичними формами, 
зокрема Present Perfect. 

До інших положень навчальної програми, які потребують уточ-
нення формулювань зараховуємо, зокрема, й  те, що в 5-му класі уво-
дяться прислівники частотності  та часу. Якщо останні чітко пропи-
сані (yesterday, tomorrow, today, now, yet, already),  тоді логічно вказати й 
частотні прислівники (always, often, usually, never  тощо). У 6-му класі 
доречно уточнити, що артиклі бувають означені  та неозначені  тощо.

Загалом відсутність чітких описів закладає передумови для різ-
них  трактувань положень програми як авторами підручників,  так і 
вчителями. Така ситуація перешкоджає консолідованій навчально-
виховній діяльності  та відволікає від вирішення більш важливих пе-
дагогічних  та методологічних проблем. Таким чином, закликаємо 
розробників програм до їх більш ретельної деталізації. 

Іншим аспектом, який вважаємо за можливе втілити в оновленій 
програмі, є диференціювання граматичного матеріалу на дві катего-
рії: активний – призначений для продуктивного засвоєння (уміння 
використовувати в говорінні  та для побудови письмових вислов-
лювань), і пасивний – для рецептивного засвоєння (розуміння під 
час аудіювання і читання), спираючись на принципи частотності 
(О. О. Миролюбов)  та комунікативної доцільності. 

Висновки. Навчальні програми належать до розряду нормативних 
документів, що регламентують обсяг і послідовність матеріалу, який 
підлягає засвоєнню учнями. Отже, їх зміст має базуватися на засадах 
логічності, наступності  та відповідності віковим  та інтелектуальним 
можливостям учнів. Відповідно до результатів здійсненого аналізу 
щодо раціоналізації змісту чинної навчальної програми з англійської 
мови вбачаємо за необхідне внести корективи щодо послідовності уве-
дення граматичного матеріалу. Зокрема, вважаємо за доцільне  таке:

 – у перший рік навчання в основній школі (5-й клас) забезпечити 
повторення  та систематизацію мовного матеріалу, який вивчав-
ся у початковій школі;

 – розпочинати уведення нових граматичних явищ у 6-му класі;
 – добирати граматичні явища, які підлягають продуктивному за-

своєнню, з урахуванням їх комунікативної доцільності  та відпо-
відності віковим особливостям учнів, щоб не спричиняти пере-
навантаження і не зумовлювати надлишкові  труднощі в процесі 
оволодіння ним (основним орієнтиром при цьому мають слугу-
вати відповідні рекомендаційні документи  та зарубіжний досвід 
конструювання змісту навчальної літератури з англійської мови);

 – диференціювати граматичний матеріал на  той, що призначений 
для продуктивного  та рецептивного засвоєння.
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Окрім  того, з метою уникнення неоднозначності  трактувань 
положень програми необхідно дотримуватися  точності формулю-
вань  тих явищ, які вивчаються. У протилежному випадку це спри-
чинятиме колізії щодо визначення змісту навчання на етапі констру-
ювання підручників, навчального процесу, а  також оцінювання  та 
моніторингу якості навчальних досягнень учнів.

Стаття не вичерпує усіх питань оптимізації змісту навчальних 
програм. Зокрема, деякого перегляду потребують  теми і сфери ко-
мунікативної взаємодії. З метою забезпечення досягнення усіма 
учнями однакового рівня навченості підтримуємо думку про необ-
хідність перегляду  та уточнення кількісних показників за видами 
мовленнєвої діяльності (обсяг усних висловлювань, письмових по-
відомлень,  текстів для читання  та аудіювання в друкованих знаках). 
Окремого вивчення потребує питання організації соціокультурного 
компонента  та його розподілу за роками навчання. 

Сподіваємося, що думки, викладені в статті, стимулюватимуть кон-
структивну дискусію в науково-педагогічному середовищі щодо можли-
вих напрямів удосконалення змісту навчальних програм з іноземних мов.
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Пасечник А. С. 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ

Учебные программы являются нормативными документами, которые 
регламентируют объем и последовательность материала, подлежащего 
усвоению. Поэтому их содержание должно базироваться на принципах ло-
гичности, преемственности и соответствия возрастным и интеллектуальным 
возможностям учащихся. 

В рамках статьи на примере программы по английскому языку автор 
рассматривает особенности представления грамматического материала 
как компонента, который в значительной степени обуславливает речевую 
деятельность ученика, а  также предлагает возможные способы рациона-
лизации действующей программы для основной школы. Согласно резуль-
татам проведенного анализа, автор считает целесообразным: в 5-м классе 
обеспечить повторение и систематизацию языкового (грамматического) 
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материала, который изучался в начальной школе; начинать введение новых 
грамматических явлений с 6-го класса. Также языковые явления, которые 
подлежат продуктивному усвоению, должны подбираться с учетом их ком-
муникативной целесообразности и соответствии возрастным особеннос-
тям учащихся, чтобы не вызывать перегрузки и избыточные  трудности в 
процессе овладения ими. Основным ориентиром при подборе языкового 
материала должны служить рекомендательные документы, и зарубежный 
опыт конструирования содержания учебной литературы по английскому 
языку. Кроме  того, во избежание неоднозначности  трактовок положений 
программы автор предлагает соблюдать  точность формулировок ее поло-
жений. В противном случае это вызовет коллизии по определению содер-
жания обучения на этапе конструирования учебников, учебного процесса, 
а  также оценки и мониторинга качества знаний учащихся.

Ключевые слова: учебная программа; основная школа; грамматичес-
кий материал; языковой материал; содержание обучения; английский язык; 
иностранный язык.

Pasichnyk O. 
IMPROVEMENT OF FOREIGN LANGUAGE CURRICULUM 
FOR SECONDARY SCHOOL: LINGUISTIC ASPECT

Curriculum is a document that represents the overall content of a particular 
course. It determines qualitative and quantitative aspects of the course as 
well as sequencing of material. Curriculum should comply with the principle of 
consistency, and be based on students’ intellectual abilities.

Within the framework of the article the author analyzes English language 
curriculum for secondary school in Ukraine with special emphasis on approaches 
to representing grammatical material. Grammar is deemed as a component that 
defines students’ communicative skills. In the process of research the author 
contrasted the Ukrainian English language curriculum with CERF as well as 
numerous popular FL textbooks. The obtained data made it possible to suggest 
a set of recommendations for improving FL curriculum in Ukraine (grammatical 
aspect). According to the obtained results the author deems the 5th form as a 
period to concentrate on systematization of material that was learned in primary 
school, whereas the 6th form is more appropriate for introducing new grammatical 
material. Communicative value of grammatical material and students’ intellectual 
ability to learn and apply it to practice should be the core principles in the process 
of materials selection for each year of study. Moreover, curriculum developers 
should avoid vague statements in this document, otherwise this will cause 
inconveniences for textbook authors, teachers and in the process of monitoring 
academic performance of students.

Key words: curriculum; foreign language; secondary school; grammatical 
material; linguistic component; content of education; English language.
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УДК 37.016:004

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ХІМІЇ

Т. В. Підгорна,
кандидат педагогічних наук, доцент, 
НПУ імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри 
інформаційних  технологій і програмування, 
e-mail: dtv@ukr.net

За проектом Закону України про освіту передбачено профільну дифе-
ренціацію навчання у старшій школі. Виходячи із завдань навчання інформа-
тики в старшій профільній школі  та врахування профілю навчання, зокрема 
поглибленого вивчення хімії, у статті розглянуто особливості навчання ін-
форматики. Зроблено висновок, що для виконання завдань навчання інфор-
матики в старшій профільній школі в класах з поглибленим вивченням хімії 
доцільно врахувати особливості змісту навчання під час вивчення мережі 
Інтернет,  технології опрацювання даних, моделювання.

Ключові слова: профільне навчання; інформатика; зміст навчання; по-
глиблене вивчення хімії.

На даному етапі розвитку суспільства сформовано нові вимоги 
до змісту  та якості освіти, зумовлені передусім феноменом інфор-
маційного суспільства, інтенсивним розвитком його  технологій. 
Це відображено в процесі реформ сучасної освіти України, зокре-
ма і в проекті Закону України про освіту. За даним проектом закону 
передбачено профільну диференціацію навчання у старшій школі. 
Проблеми, пов’язані із профільною диференціацією навчання ін-
форматики, розглядалися в роботах М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, 
Ю. С. Рамського, В. В. Лапінського, О. Г. Кузьмінської  та інших.

Інформатика як навчальна дисципліна є однією з перших серед 
шкільних навчальних предметів, зміст яких вже досить широко ди-
ференційовано в практиці навчання багатьох шкіл. Однак на основі 
аналізу досвіду диференціації шкільної освіти з інформатики мож-
на зробити висновок, що цей процес носить стихійний характер і 
не має достатнього обґрунтування з психолого-педагогічної  точки 
зору. Виняток не становить навчання учнів у класах з поглибленим 
вивченням хімії.

Як зазначено у Державному стандарті базової і повної загальної 
середньої освіти, завданнями навчання інформатики у старшій школі 
є формування в учнів здатності: 
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 • знаходити  та аналізувати інформаційні матеріали в різних 
системах; 

 • реалізовувати і використовувати інформаційні моделі, а  також 
засоби опису  та моделювання явищ і процесів.
Виходячи із завдань навчання інформатики як навчальної дисци-

пліни в старшій профільній школі  та врахування профілю навчання, 
зокрема поглибленого вивчення хімії, розглянемо особливості на-
вчання інформатики.

Під час вивчення інформаційних ресурсів мережі Інтернет в кла-
сах з поглибленим вивченням хімії доцільно розглянути інструменти 
для пошуку потрібних відомостей як загального спрямування,  так і 
хімічного.

Приклади пошукових систем і каталогів загального спрямування: 
 • всесвітні: Google (www.google.com.ua), Excite (www.excite.com), 
Yahoo! (www.yahoo.com), HotBot (www.hotbot.com);
україномовні: UAport (uaport.net), МЕТА (meta.ua), Український 

портал (www.uaportal.com), Ukr.net (www.ukr.net);
російськомовні: Рамблер (www.rambler.ru), Яндекс (www.yandex.

ua), Улитка (www.ulitka.ru).
Існують і спеціалізовані хімічні каталоги, часто з дуже великим 

обсягом даних. У цих каталогах міститься велика кількість посилань 
на сайти наукових установ і фірм, журналів, професійних  товариств і 
фондів, хімічних баз даних, комп’ютерних програм для хіміків  тощо.

Приклади пошукових систем і каталогів хімічного спрямуван-
ня: Chemie.DE (www.chemie.de), ChemDex (chemdex.org), Organic
ChemistryResourcesWorldwide (www.organicworldwide.net), Сервер 
хімічного факультету Ліверпульського університету (www.liverpool.
ac.uk/chemistry/), Сервер хімічного факультету Кембриджського 
університету (www.ch.cam.ac.uk/c2k), Факультет біоорганічної хімії 
Упсальського університету (www.boc.uu.se/boc14www/www_links/
Links_general.html), Сайт Інституту органічної хімії РАН (nmr.ioc.
ac.ru/flinks.htm), ChemWeb (www.chemweb.com), Хімічний навігатор 
(chemexpress.fatal.ru). 

Як запити в пошукових системах мережі Інтернет можна вико-
ристовувати лінійні форми подання хімічних відомостей. Буквенно-
цифрові послідовності в лінійній формі відповідають номенкла-
турі ІЮПАК. Такі послідовності символів називають лінійними 
нотаціями.

Розглянемо найпоширеніші лінійні нотації, що можна автома-
тично генерувати за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, 
наприклад, хімічних редакторів.
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Код SMILES (Simplified Molecular Input Lineentry System) – спосіб 
відображення молекулярного графа у лінійній формі (у вигляді рядка 
буквенно-цифрових символів). Розробник коду – Daylight Chemical 
Information Systems (http://daylight.com./smiles). За допомогою коду 
SMILES відображається в  текстовому рядку склад речовини і зв’язки 
між атомами. В основі кодування лежить метод валентних зв’язків.

Код InChI (IUPAC International Chemical Identifier) – міжнарод-
ний  текстовий ідентифікатор хімічних об’єктів, комп’ютеризований 
варіант систематичного каталогу. Код InChI є некомерційним про-
дуктом і його використання дозволено без обмежень.

Код InChIKey – короткий варіант коду InChI, який автоматично 
генерується за допомогою відповідного програмного забезпечення 
на комп’ютері.

У  табл. 1 подано приклади кодів для деяких ізомерів.
Тексти, що містять хімічні формули, неможливо створити, вико-

ристовуючи  текстові редактори і процесори загального призначення. 
У такому випадку можна використовувати спеціальні програми – хі-
мічні редактори.

Хімічний редактор – програма для опису і редагування хімічних 
формул, візуалізації  тривимірних моделей молекул.

Основні функції хімічних редакторів:
 • опис  та редагування структурних формул речовин;
 • генерування систематичних назв речовин;
 • генерування структурної формули за кодами SMILES, InChI, 
InChiKey і навпаки;

 • обчислення деяких властивостей структури;
 • перегляд  тривимірної моделі структури;
 • визначення за  тривимірною моделлю структури деяких геоме-
тричних параметрів молекули, наприклад, довжини зв’язку, кута 
між зв’язками  тощо;

 • створення  та редагування векторних графічних зображень [2].
Як і будь-яке інше програмне забезпечення, хімічні редак-

тори розповсюджуються як на платній основі (комерційні),  так і 
безкоштовно.

До комерційних хімічних редакторів зараховують: Chem Office 
Ultra, Chem Window, Chem Draw Pro, Chem Pen, а до вільно поширю-
ваних – ISIS Draw, Marvin Beans, пакет ACD/Labs.

Зазначимо приклади практичних завдань, що можна виконувати 
в середовищі хімічного редактора.

1. Створити структурні формули за їх назвами і виконати з 
ними  такі дії:

1.1. Оптимізувати їх запис за допомогою відповідного інструменту.
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1.2. Згенерувати їх систематичну назву. Чи співпадає отримана 
назва із заданою?

1.3. Згенерувати код InChi.
1.4. Згенерувати код SMILES.
1.5. Розрахувати хімічні властивості для даної речовини.
Варіанти завдань подано в  табл. 2.

Таблиця 2

Варіант
Назва структури  

та її формула
Варіант

Назва структури  
та її формула

1

Аспірин

6

Сірчана кислота

2

Паральдегід

7

Цитозин
3

Метальдегід

8

 
Тимін
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Варіант
Назва структури  

та її формула
Варіант

Назва структури  
та її формула

4

Уротропін

9

 
Аденін

5

Парацетамол

10

 
Гуанін

2. Створити ілюстрацію -зв’язку  та -зв’язку в молекулі азоту 
(рис. 1).

Рис. 1

3. Створити  тривимірні моделі молекулетилена, 
цис-Бут-2-ена (рис. 2).



349

Рис. 2

У багатьох базах даних, де містяться відомості про хімічні струк-
тури, є можливість вести пошук, використовуючи в запиті двовимірну 
структурну формулу. Для зображення  такої структури використову-
ють аплети – програми, що завантажуються разом із веб-сторінкою.

У  таких базах даних часто використовують  три варіанти завдан-
ня пошуку:

1. Пошук за структурою (Structure (Exact) Search). За допомогою 
пошукової програми можна знайти структури, які повністю співпа-
дають із структурою в запиті. 

2. Пошук за підструктурою (Substructure Search). За допомогою 
пошукової програми можна знайти структури, в остовах яких є фраг-
мент, що повністю співпадає із остовом в запиті. 

3. Пошук за подібністю (Similarity Search). За допомогою пошуко-
вої програми можна знайти структури, в яких є  такі самі структурні 
фрагменти, як і в запиті. На пошуковому бланку, як правило, можна 
задати мінімально допустимий ступінь відповідності в процентах.

Більшість баз даних хімічного змісту (властивості молекул, мето-
ди синтезу, відповідна література  та патенти  тощо) є комерційними. 
Найвідоміші з них – Beilstein, SciFinder, STN. Бази даних з вільним 
доступом не містять  так багато відомостей. Приклади безкоштов-
них баз даних: NIST Chemistry WebBook (webbook.nist.gov/chemistry), 
ChemBank (chembank.broadinstitute.org/), ChEBI (Chemical Entities of 
Biological Interest) (www.ebi.ac.uk), PubChem (pubchem.ncbi.nlm.nih.
gov), ChemSpider (www.chemspider.com), eMolecules (www.emolecules.
com), система Chem IDplus Національної бібліотеки медицини США 
(www.chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus), Organic Syntheses (www.
orgsyn.org), Японська база Spectral Database for Organic Compounds 
SDBS (sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi), Inorganic Crystal 
Structure Database (icsd.ill.eu/icsd/index.php).

Вправи для самостійного виконання
1. Використовуючи бази даних NIST Chemistry, eMolecules 

або інші, здійснити структурний пошук за варіантами, що подано 
у  табл. 4. За результатами структурного пошуку, заповнити  таблицю 
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із заголовками  табл. 3 і з’ясувати, в яких випадках доцільно викорис-
товувати який вид пошуку.

Таблиця 3

Структура

Кількість 
речовин, що 
знайдено за 
структурою 
(Structure 

(Exact) Search)

Кількість 
речовин, що 
знайдено за 

підструктурою 
(субструктурою) 

(Substructure 
Search)

Кількість 
речовин, що 
знайдено за  
подібністю 
(Similarity 

Search)

Варіанти завдань подано в  табл. 3.

Таблиця 4
Варіант Структура Варіант Структура

1

орто-Ксилен

6

Бензенсульфокислота

2

Нітробензен

7

2,4,6-Тринітротолуен
3

Анілін

8

Бензиловий спирт
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Варіант Структура Варіант Структура
4

Етилбензен

9

Фенол

5

Толуен

10

Резорцин

Класифікація комп’ютерних моделей за об’єктом моделювання 
в хімії [1] подано на рис. 3.

Рис. 3

За рівнем об’єктів моделювання в хімії комп’ютерні моделі поді-
ляють на дві групи: моделі макросвіту, в яких відображено зовнішні 
властивості об’єктів  та їх зміни,  та моделі мікросвіту, в яких відо-
бражено будову об’єктів  та зміни, що в них відбуваються, на рівні їх 
атомно-молекулярного подання. Моделі хімічних речовин, хімічні 
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реакції  та фізико-хімічні процеси можуть бути створені як на рівні 
мікросвіту,  так і на рівні макросвіту.

Об’єктами моделювання на рівні мікросвіту є атоми, йони, моле-
кули, кристалічні решітки, структурні елементи атомів. На рівні мікро-
світу моделюються особливості будови речовин, взаємодії частинок, 
з яких складається речовина. Для моделювання хімічних реакцій на 
рівні мікросвіту відображаються механізми проходження хімічних 
процесів. У моделях фізико-хімічних процесів розглядаються процеси, 
що відбуваються на електронному або атомно-молекулярному рівні.

Для візуалізації кристалічних структур  та їх дослідження використо-
вують спеціальні програми. Одним із прикладів  таких програм є програ-
ма Mercury, розроблена в Cambridge Crystall ographic Data Centre (CCDC) 
(Кембриджський кристалографічний центр даних). За допомогою про-
грами Mercury можна візуалізувати молекулярні структури  та здійсню-
вати дослідження геометричних параметрів цих структур (рис. 4). Базова 
версія Mercury є безкоштовною і завантажити її можна із сайту компанії 
за веб-адресою http://www.ccdc.cam.ac.uk/free_services/free_downloads/.

Рис. 4

Для моделювання макросвітів у навчальному процесі можна ви-
користовувати віртуальні лабораторії.

Віртуальні хімічні лабораторії – це комплекси програм, за до-
помогою яких імітують виконання лабораторних робіт в хімічній 
лабораторії.

Нині є велика кількість віртуальних хімічних лабораторій. Їх 
можна поділити на  три групи за рівнем управління користувачем, 
їх функціонуванням:
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Програми для візуалізації дослідів з встановленням деяких параме-
трів його проходження. Наприклад, до  таких програм зараховують 
VirtuLab, розробник – Віртуальна лабораторія “ВиртуЛаб” з веб-
адресою сайту – www.virtulab.net (рис. 5), за допомогою цієї програми 
можна змінювати деякі параметри перебігу дослідів і бачити зміни, 
що відбуваються, залежно від встановлених параметрів.

Рис. 5

Програми для моделювання окремого класу дослідів. Наприклад, 
до  таких програм належить Interactive Simulations, розробник – University 
of Colorado (рис. 6). Програма складається з модулів, за допомогою яких 
відбувається моделювання окремих дослідів зі встановленням різних 
параметрів їх перебігу і вибору інструментарію для їх проведення. 

Програми для моделювання роботи хімічної лабораторії – складні 
моделюючі системи, в основі функціонування яких лежить потужний 
математичний апарат. Суттєвою відмінністю програм зазначеної гру-
пи є  те, що користувач може додавати моделювання нових дослідів 
зі встановленням параметрів їх проходження. Програми цієї групи 
можна поділити на дві підгрупи: програми для моделювання явищ різної 
природи і програми для моделювання класу явищ. Прикладом програми, 
що належить до першої підгрупи, є комерційна програма, розроб-
ником якої є CrocodileClipsLtd, веб-адреса сайту – http://www.yenka.
com (рис. 7). Прикладом програми, що належить до другої підгрупи 
програм, є вільно поширювана програма Virtual Chemistry Laboratory, 
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що розроблена і підтримується в рамках The Chem Collective/
IrYdiumProject університету Карнегі-Меллона, з цією програмою 
можна працювати як на локальному комп’ютері,  так і в режимі 
онлайн за адресою (рис. 8).

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Для виконання завдань навчання інформатики в старшій про-
фільній школі в класах з поглибленим вивченням хімії доцільно вра-
хувати зазначені особливості змісту навчання: 

 • Глобальна мережа Інтернет: розглядати інформаційні ресур-
си  та інструменти для пошуку потрібних відомостей в мережі 
Інтернет як загального спрямування,  так і спеціального, зокрема 
хімічного;

 • Технологія опрацювання  текстових даних: формувати вміння 
створювати спеціалізовані  тексти з хімії з використанням спеці-
ального програмного забезпечення, зокрема хімічних редакторів;

 • Моделювання: розглядати класифікацію комп’ютерних моделей 
хімічних об’єктів  та відповідне програмне забезпечення для ре-
алізації  та дослідження  таких об’єктів.
Вважаємо, що розглянуті особливості навчання інформатики в 

класах з поглибленим вивченням хімії повинні бути відображені у 
підручниках з інформатики.

Література
1. Нифантьев Э. Е., Компьютерныемодели в обучениихимии / 

Э. Е. Нифантьев, А. К. Ахлебинин, В. Н. Лихачев // Информатика и 
образование. – 2002. – № 7. – С. 77–85.

2. Підгорна Т. В. Інформаційно-комунікаційні  технології в хімічних дослі-
дженнях: посібник для вчителів / Т. В. Підгорна. – К. : Видавництво НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2013. – 233 с.



356

3. Трухин А. В. Виды виртуальных компьютерных лабораторий / 
А. В. Трухин // Информационные  технологии в высшем образовании. – 
Алматы, 2005. – Т. 2. – № 2. – С. 58–68.

References
1. Nifant’ev Je. E. Komp’juternyemodeli v obucheniihimii / 

Je. E. Nifant’ev, A. K. Ahlebinin, V. N. Lihachev // Informatika i 
obrazovanie. – 2002. – N 7. – S. 77–85.

2. Pidhorna T. V. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v khimichnykh 
doslidzhenniakh : posibnyk dlia vchyteliv / T. V. Pidhorna. – K. : Vydavnytstvo 
NPU imeni M. P. Drahomanova, 2013. – 233 s.

3. Truhin A. V. Vidy virtual’nyh komp’juternyh laboratorij / A. V. Truhin // 
Informacionnye tehnologii v vysshem obrazovanii. – Almaty, 
2005. – T. 2. – N 2. – S. 58–68.

Подгорная Т. В.
ОСОБЕННОСИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В КЛАССАХ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ

В проекте Закона Украины об образовании отмечено о профильной 
дифференциации обучения в старшей школе. Исходя из заданий обучения 
информатики в старшей профильной школы и учитывая профиль обуче-
ния, в частности, углубленного изучения химии, в статье рассмотрено осо-
бенности обучения информатики. Сделано выводы, что для выполнения 
заданий обучения информатики в старшей профильной школе в классах 
с углубленным изучением химии целесообразно учитывать особенности 
содержания обучения во время изучения сети Интернет,  технологий об-
работки  текстовых данных, моделирования.

Ключевые слова: профильное обучение; информатика; содержание 
обучения; углубленное изучение химии.

Pidhorna T.
FEATURES OF TRAINING INFORMATION IN CLASS WITH 
THE PROFOUND STUDY OF CHEMISTRY

At this stage of development of a society formed new requirements for 
the content and quality of education, especially due to the phenomenon of 
the information society, the intensive development of its technologies. This is 
reflected in the modern education reform in Ukraine. According to the draft 
Law of Ukraine on Education provides a profile differentiation of training in high 
school. Based on the objectives of science teaching in the senior profile school 
education and account profile, including in-depth study of chemistry in the article 
the features of learning science.
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Determined that in the study of information resources on the Internet should 
be considered tools for finding relevant information as general guidance and 
chemical. In the article the examples and setting linear notation for chemical 
formulas that can be used as queries by search engines. Many data base, which 
contains information about chemical structures, it is possible to search using 
the query-dimensional structural formula. The paper considers various options 
using structured search, search by structure, substructure searching for, search 
by similarity.

Texts containing chemical formula cannot be created using word processor 
sand general purpose processors. In this case, the special program – chemical 
editors. Examples of practical tasks that are useful for the formation of practical 
skills of creating structural formulas using a computer.

Also in the article provided classification of computer models of chemical 
facilities. Examples of virtual laborator ies that can be used for the implementation 
of appropriate computer models.

It is concluded that the tasks of training in computer science senior profile 
school in classes with profound study of chemistry advisable to take in to account 
these features of learning content.

Key words: specialized education; information; training content; in-depth 
study of chemistry.

УДК 37.091.2

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКТУ 
ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

М. І. Піддячий,
доктор педагогічних наук, професор,
Інститут педагогіки НАПН України

У статті обґрунтовано: допрофесійну складову навчально-виховного 
комплекту учнів з метою виконання соціального замовлення – підготовки 
особистості конкурентоспроможної на ринку праці в умовах швидкозмінного 
середовища глобалізованого життєвого простору; розроблення, реалізацію 
і корегування стратегії допрофесійної підготовки в інтересах особистості, 
суспільства  та держави у вимірі підготовки до життя  та продуктивної праці; 
необхідність вирішення проблеми загальної  трудової підготовки (політех-
нічного і профорієнтаційного характеру) учнів. Акцентовано увагу на роз-
робленні змісту освіти з метою активізації пізнавальної  та  творчої діяль-
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ності, спрямованої на: формування стійких орієнтацій на  трудовий спосіб 
життя  та морально-психологічну і практичну готовність до праці; вихо вання 
загальної  трудової культури; розвиток  творчих здібностей, інтелектуальних 
і психофізіологічних якостей  тощо.

Ключові слова: здібності; компетентність; продуктивність; розвиток; 
самовиховання, самореалізація; свідомість; соціалізація.

Постановка проблеми. Наукове обґрунтування навчально-ви-
ховного комплекту допрофесійної підготовки учнів є важливим для 
розв’язання суперечностей між: соціальним замовленням якісної 
підготовки особистості, конкурентоспроможної на ринку праці,  та 
недостатнім рівнем її реальної підготовки до професійної взаємодії в 
умовах швидкозмінного середовища глобалізованого життєвого про-
стору; значним обсягом інформації в умовах  швидкозмінності жит-
тєвих процесів і неадаптованістю інфраструктури загальноосвітніх 
навчальних закладів і частини змісту освіти у напрямі розробки  та 
впровадження підготовчого етапу професійного становлення осо-
бистості на етапах вікового розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософські, психологічні, 
педагогічні засади підготовки особистості до життя  та праці у різні 
часи прагнули розробити І. Бех, П. Блонський, М. Боришевський, 
Л. Виготський, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Зязюн, П. Каптєрєв, 
О. Коберник, М. Корець, В. Кремень, В. Мадзігон, А. Макаренко, 
В. О. Сухомлинський, В. Сидоренко, В. Синявський, Г. Терещук, 
М. Тименко, Д. Тхоржевський, К. Ушинський, Б. Федоришин  та 
інші.

Виклад основного матеріалу. У життєвих просторах, доступних для 
розвитку, найближчим часом домінуватимуть громадянські суспіль-
ства і держави, які на культурологічній основі: розвиватимуть освіту 
і науку; розгортатимуть інноваційну діяльність; формуватимуть па-
тріотичні погляди  та переконання; системно використовуватимуть 
сучасні  технології  та цілеспрямовано розроблятимуть нові; вихову-
ватимуть і розвиватимуть в особистості сукупність формально-логіч-
них, мовних, змістово-методологічних й естетичних знань, умінь  та 
навичок, які виявлятимуться в інтелектуальній діяльності; залучати-
муть до  трудової діяльності дітей  та юнацтво з метою їх розвитку; со-
ціалізуватимуть відповідальну за свої дії компетентну особистість, на-
вчену логічно мислити і саморозвиватися, займатися самоосвітою  та 
самовихованням, здатну користуватися автентичним інформаційним 
простором і приймати на основі цього адекватні прогресивні рішен-
ня, змінюючи життя на краще. Завдяки цьому забезпечуватиметься 
стійка динаміка випереджального розвитку.
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Розроблення, реалізація  та періодичне корегування стратегії до-
професійної підготовки учнів в інтересах особистості, суспільства 
і держави у вимірі підготовки до життя  та самостійної продуктив-
ної праці є одним із завдань системи освіти України. Термін “до-
професійна підготовка” поширився за рекомендаціями ЮНЕСКО 
і міжнародної конференції праці з професійно-технічної освіти і 
підготовки (1965 р.), згідно з якими рівень  трудового навчання в 
загально освітніх школах визначається як допрофесійний. У системі 
освіти допрофесійна підготовка, як компонент наступної професій-
ної освіти, має вирішувати проблеми загальної  трудової підготовки 
(політехнічного і профорієнтаційного характеру) учнів.

Життєдіяльність молодого покоління, його виховання і освіта 
пов’язані із загальними  тенденціями соціально-економічного і гу-
манітарного розвитку [5, с. 10]. Зміст допрофесійної підготовки учнів 
розробляється з метою активізації пізнавальної  та  творчої діяль-
ності, спрямованої на: формування стійких орієнтацій на  трудовий 
спосіб життя  та морально-психологічну і практичну готовність до 
праці; вихо вання загальної  трудової культури; розвиток  творчих зді-
бностей, інтелектуальних і психофізіологічних якостей  тощо.

Проектуючи допрофесійний освітній простір для учнів, модерато-
ри мають враховувати динаміку прагнення особистості, суспільства  та 
держави до європейських  та світових цивілізаційних стандартів шля-
хом вступу до “прогресивних союзів”, що в майбутньому забезпечу-
ватиме поетапне виконання частини завдань щодо наближення до 
самодостатніх ідейно  та духовно інтегрованих суспільств. У концеп-
ціях світового економічного господарювання означені суспільства по-
ставлені на найвищий ступінь особистісного  та суспільного розвитку.

У змісті допрофесійної підготовки мають бути критерії оцінки 
якості світового господарства: 1) агросировинні суспільства й еко-
номіки, базовані на ресурсно-видобувному капіталі; 2) науково-тех-
нологічні й індустріально-промислові, керовані індустріально-про-
мисловим капіталом; 3) інформаційно-комунікативні суспільства 
з надмобільною  торговельно-фінансовою економікою, керованою 
капіталом знань, інтелекту; 4) ідейно й духовно інтегровані суспіль-
ства. Оскільки ринкова продуктивність і обсяг виробленої доданої 
вартості продукції у цих суспільствах різні, Україна має збалансувати 
соціально-економічний простір, забезпечивши його потрібними для 
всіх галузей  трудовими ресурсами.

Для сучасного полікультурного світу характерний інновацій-
ний  тип прогресу. Це спонукає вчених і практиків до проектування 
освіти, здатної готувати людину до життя  та праці в мінливому про-
сторі [3, c. 440].
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Для допрофесійної підготовки учнів має проектуватися багато-
гранний життєвий простір, спрямований на формування їх психо-
логічного досвіду, який у процесі побудови особистісної  траєкторії 
має аналізуватися  та структуруватися за якісними  та ціннісними 
ознаками [1, с. 351]. Цей безперервний процес стимулює розви-
ток психологічної сфери особистості на всіх етапах вікового розви-
тку (онтогенезу). У зв’язку з цим, пріоритетного значення набуває 
розв’язання проблеми гармонізованого розвитку молодого поколін-
ня: розроблення  та впровадження в практику безперервної освіти на-
вчально-виховних систем, що у процесі життя поряд із формуванням 
якостей успішного засвоєння знань сприятимуть утворенню потреби 
в навчанні впродовж життя  та забезпечуватимуть умови для систем-
ного використання набутих знань у діяльності на побутовому, про-
фесійному  та соціальному рівнях.

Розбудовуючи систему допрофесійної підготовки, варто врахо-
вувати процеси глобалізації, адже “утворився багатополюсний про-
стір, який ґрунтується на різних економічних, соціально-політичних 
і культурних моделях ... В процесі освіти повинна розвиватися при-
родна здатність розуму ставити і вирішувати найважливіші пробле-
ми … Синергетичне мислення дає можливість по-новому підійти до 
розроблення проблем розвитку освітньо-педагогічних систем, роз-
глядаючи їх насамперед з позиції відкритості, нелінійності, співт-
ворчості  та орієнтації на саморозвиток, переходу складних систем із 
нерівноважного стану в упорядкований …” [4, с. 346–353].

Значні роль  та місце у  таких підходах відводяться системі загаль-
ної середньої освіти. У процесі допрофесійної підготовки (навчання, 
виховання  та виконання лінійних і нелінійних життєвих і  трудових 
завдань) сучасна школа має бути:

1) єдиною – наступність і відкритість усіх її ступенів; забезпе-
чення встановленого державою обсягу загальноосвітніх знань неза-
лежно від соціального, майнового, національного становища батьків; 
гарантування права на продовження освіти, у  тому числі у вищих 
навчальних закладах; визначення єдиних принципів, мети, завдань 
освіти  та виховання; узгодження навчальних планів і програм; перед-
бачення диференційованої складової у побудові навчальних планів і 
програм; єдина система управління освітою в державі;

2) науковою – соціально значущою сферою учнівської діяльнос-
ті, у якій відбувається процес формування й розвитку багатогранно-
го психологічного досвіду особистості за рахунок засвоєння  та ви-
користання  теоретично систематизованих об’єктивних знань про 
дійсність (закономірності розвитку природи і суспільства, способи 
впливу на навколишній світ  тощо);
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3) трудовою – поєднання морального, естетичного  та фізично-
го виховання з метою підготовки до наполегливої, старанної фізич-
ної  та розумової  трудової діяльності з орієнтацією на процес само-
забезпечення впродовж життя;

4) політехнічною – оволодіння системою знань про наукові 
основи сучасного виробництва;  теоретичне і практичне ознайом-
лення з основними принципами сучасного виробництва  та законами 
розвитку природи і суспільства, які лежать у його основі, мотивоване 
формування  трудових умінь і навичок як підґрунтя для подальшої 
професійної підготовки; вивчення концептуальних засад оцінювання 
світового господарства;

5) естетичною – формування  та виховання естетичних почуттів, 
смаків, суджень, художніх здібностей; розвиток здатності сприймати  та 
перетворювати дійсність за законами краси у сферах діяльності людини; 
виховання гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя.

У процесі допрофесійної підготовки учнів маємо дотримувати-
ся  трьох основних законів виховання: 1) паралельної педагогічної 
дії А. С. Макаренка: “У житті дітей немає жодного слова, жодного 
явища або відношення, які, крім свого безпосереднього значення, не 
мали б значення виховного”; 2) “життя освічує (формує, виховує)” 
швейцарського педагога Й. Г. Песталоцці; 3) виявлення історичної 
зумовленості, залежності виховання від конкретних історичних об-
ставин, у яких нове покоління вступає в життя. Ці  три закони діють 
постійно, разом й об’єктивно,  тобто незалежно від волі  та свідомості 
людей [2, c. 56–57].

Функціонування системи допрофесійної підготовки учнів у період 
1990–2015 років. Ефективною, широкомасштабною і цілеспрямо-
ваною система підготовки до життя  та праці була в умовах взаємодії 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) і міжшкільних навчаль-
но-виробничих комбінатів (МНВК) з об’єктами праці. Вона вклю-
чала допрофесійну підготовку, професійне навчання, орієнтацію у 
вищі навчальні заклади  та на ринок праці відповідно до інтересів, 
здібностей учнів і наявних умов. Допрофесійна підготовка здій-
снювалася за напрямками: 1) автослюсарна справа; 2) креслення; 
3) основи підприємницької діяльності; 4) українська народна ви-
шивка; 5) художнє оформлення і дизайн  тощо. Зарахування учнів на 
фахове навчання проводиться на основі  тестування, яке проводили 
методисти з профорієнтації  та практичні психологи, зі спеціальнос-
тей: 1) водій; 2) автослюсар; 3) кухар; 4) муляр; 5) маляр; 6) швачка; 
7) електромонтажник; 8) радіомонтажник; 9) художник-оформлю-
вач; 10) оператор комп’ютерного набору; 11) помічник вихователя; 
12) молодша медична сестра по догляду за хворими; 13) секретар 
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керівника  тощо. Аналізуючи статистично-аналітичні матеріали 
Міністерства освіти і науки України (Координаційна Рада МНВК 
України при Міністерстві освіти і науки України), приходимо до ви-
сновку, що у різні роки навчатися у  такій системі виявляли бажання 
від 74,2 до 91,7 % усього регіонального контингенту учнів. Однак з 
“незрозумілих причин” кількість МНВК в Україні з понад 600 ско-
ротилася станом на 2015 р. до майже 200.

На основі доступних у 2015–2016 рр. статистично-аналітичних 
матеріалів у МОН України неможливо розробити  таблиці  та графіки 
для аналізу стану допрофесійної підготовки у 17 337 загальноосвітніх 
закладах України, які обслуговують 453 557 учителів, що свідчить про 
відсутність єдиної системи допрофесійної підготовки учнів, системи, 
яка забезпечує підготовку особистості до життя  та свідомої продук-
тивної праці на етапах вікового розвитку у процесі адаптації, індиві-
дуалізації  та інтеграції особистості в умовах швидкозмінного серед-
овища глобалізованого життєвого простору.

Головні проблеми допрофесійної підготовки учнів  та причини їх ви-
никнення. Останнім часом в Україні спостерігається  тенденція:

 – відсутності взаємодії між соціальними об’єктами, яка має охо-
плювати всі сфери життєдіяльності учнів і суспільства: духовну – 
виокремлення  та продукування ціннісних пріоритетів; політич-
ну – проектування і реалізація демократичного  типу життя  та 
розбудова громадянського суспільства; соціальну – проекту-
вання життєвого шляху й побудова міжособистісних стосунків у 
суспільстві; професійну – набуття досвіду  та компетентностей 
для використання у процесі діяльності, економічну – з акценту-
ванням на розбудові ринкових відносин;

 – “збіднення” багатогранного життєвого простору для формуван-
ня психологічного досвіду;

 – масової “дезорієнтованої в життєвому просторі інтелектуаліза-
ції” учнів  та відсутність системних проектів підготовки їх до про-
дуктивної висококваліфікованої праці;

 – розроблення “ускладненого” змісту незалежного зовнішнього 
оцінювання, для успішного освоєння якого необхідно залучити 
додаткове  тижневе навчальне навантаження за рахунок годин на 
формування операційно-технологічної (діяльнісної) складової 
психологічної сфери;

 – погіршення соціально-економічних умов для системного вико-
ристання набутих знань у процесі діяльності.
Головними причинами неефективності системи допрофесійної 

підготовки є: зміна ціннісних пріоритетів в особистісному і суспіль-
ному вимірах; ставлення до “людини праці”; відсутність достатньої 
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кількості фахівців, здатних розбудовувати життєвий простір в умовах 
взаємодії з об’єктами праці,  тощо.

Шляхи усунення  труднощів і неефективності організації допрофе-
сійної підготовки учнів. Для розбудови системи допрофесійної під-
готовки учнів необхідно: переглянути і вдосконалити зміст освіти 
в освітній галузі “Технології”  та коригувати Державний стандарт; 
реалізувати ідеї профільного навчання учнів за галузевим принципом 
в умовах взаємодії системи загальної середньої освіти з об’єктами 
праці; забезпечити навчальні заклади навчально-виховними комп-
лектами відповідно до напрямів підготовки; розробити дидактичні 
системи, методики і педагогічні  технології відповідно до завдань; 
щорічно публікувати МОН України статистично-аналітичної довід-
ки про стан допрофесійної підготовки, її зміст, методи, форми  та 
інваріантну і варіативну складові  тощо.

Допрофесійна підготовка учнів буде перспективною якщо:
1. Розбудовуватиметься у вимірі соціально-професійної орієн-

тації – комплексна науково обґрунтована система форм, методів і 
засобів залучення до реалізації особистісних і громадських значу-
щих цілей, формування цінностей і розбудови відносин, яка ціле-
спрямовано використовується для досягнення мети: засвоєння  та 
застосування певної системи знань і норм, які дають змогу повною 
мірою функціонувати в суспільстві; формування психологічного  та 
соціально-професійного досвіду; гармонізованого розвитку; реаліза-
ції  творчого потенціалу, здібностей, задатків; капіталізація людських 
ресурсів в умовах реальної  та прогнозованої  трудової діяльності і 
взаємодії на ринку праці  тощо.

2. Допрофесійній підготовці учнів буде властива: громадянська 
спрямованість; орієнтація на розвиток соціально значущих ціннос-
тей майбутніх фахівців – професійного обов’язку, готовності до ко-
лективної роботи, уміння приймати рішення  та нести за них відпо-
відальність; самовдосконалення суб’єктів і об’єктів взаємодії  тощо.

3. З огляду на закономірні зв’язки між метою, засобами  та ре-
зультатами допрофесійної підготовки й умовами їх застосування ува-
гу буде приділено  таким складовим змісту освіти: 

 – критерії оцінки якості світового господарства (агросировинні 
суспільства й економіки; науково-технологічні й індустріаль-
но-промислові суспільства; інформаційно-комунікативні сус-
пільства з надмобільною  торговельно-фінансовою економікою; 
ідейно й духовно інтегровані суспільства); ринкова продуктив-
ність і обсяг виробленої доданої вартості продукції у цих суспіль-
ствах; структурування соціально-економічного простору  та за-
безпечення його  трудовими ресурсами;
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 – трудова діяльність  та її інфраструктура (закони управління  тру-
довою діяльністю; мета, завдання, види, класифікація й об’єкти, 
на які спрямована ця діяльність; регіональні  та державні об’єкти 
докладання  трудової діяльності; шляхи й форми забезпечен-
ня  трудовими ресурсами (продуктивними силами); соціаль-
на значущість  та економічні результати  трудової діяльності; 
природозбереження);

 – праця людини (предмети  та знаряддя праці; професії  та  трудо-
вий процес у найпоширеніших сферах діяльності; вплив наявних 
умов на результати праці; морально-етичні норми поведінки у 
процесі праці);

 – професійна культура (організація  трудового процесу; роз-
виток професійної  творчості; дотримання  трудової етики; 
здоров’язбереження);

 – професійна орієнтація (оптимізація процесу свідомого профе-
сійного самовизначення з урахуванням індивідуально-психо-
логічних властивостей, характеристик і показників професійної 
придатності на основі структури ринку праці; формування ком-
петентностей для визначення, реалізації  та корегування профе-
сійної  траєкторії, зважаючи на показники і критерії професійної 
придатності  та відповідності потребам ринку праці в кадрах);

 – господарювання у побуті (використання наявних засобів у про-
цесі ведення домашнього господарства; аналіз стану сімейної 
економіки  та методи і  технології її зростання);

 – підприємницька діяльність (організація підприємницької діяль-
ності, її структура, умови реалізації, критерії оцінювання, пері-
одичність корегування);

 – соціально-професійна взаємодія на ринку праці (планування 
процесу з визначенням кінцевої мети  та методів і  технологій 
його протікання; організація процесу; зворотний зв’язок і про-
міжний контроль; оперативне регулювання і корегування; осо-
бистісне саморегулювання  та суспільне регулювання; аналіз 
отриманих результатів).
Висновки  та перспективи подальших досліджень. У сучасних соці-

ально-економічних умовах особистості, суспільству  та державі по-
трібні системні процеси на ринку праці, спрямовані на реалізацію 
загальнолюдських цінностей  та  технологій матеріального і немате-
ріального виробництва. У зв’язку з цим науковці  та практики мають 
розробити  та впровадити в життя диференційовану  трирівневу мо-
дель здійснення навчально-виховного процесу в системі загальної 
середньої освіти для учнів 14 до 17 років. Ключовими завданнями 
упровадження моделі є спрямування учнів на навчання у: ВНЗ III–IV 
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рівнів акредитації; ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації; закладах освіти на 
рівні надання робітничих кваліфікацій з правом продовження на-
вчання у ВНЗ шляхом коригування особистісних професійних уста-
новок. Допрофесійна підготовка у межах системи загальної середньої 
освіти має сформувати в учня компетентності для успішного пере-
ходу на наступні освітньо-трудові рівні з метою поступового про-
сування на ринку праці.

Такий підхід розв’язує одне з ключових завдань шкільного на-
вчання і виховання – підвищення продуктивності праці з позицій 
громадянського і морального виховання. Очевидно, що актуальною 
потребою сучасної школи є реалізація принципу зв’язку  трудового 
виховання з моральним, який має закономірність – за правильно 
створених умов праця позитивно впливає на особистість вихованця, 
розкриває в нього позитивні риси і властивості, формує якості  та 
цінності, сприяє вихованню міцної дисципліни.

У результаті психологічної діяльності особистості, запропоно-
ваної у процесі допрофесійної підготовки, мають згармонізуватися 
компетентності за складовими психологічної сфери: когнітивна (зна-
ннєва); операційно-технологічна (діяльнісна); мотиваційна (емоцій-
на); етична; соціальна; поведінкова. Це дасть можливість особистості 
на етапах адаптації, індивідуалізації  та інтеграції вийти на достатній 
рівень автономності й конкурентоспроможності у житті  та праці.
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Поддячий Н. И.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ: 
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ

В статье обоснована допрофессиональная составляющая учебно-
воспитательного комплекта учащихся с целью выполнения социального 
заказа – подготовки личности, конкурентоспособной на рынке  труда в 
условиях быстро изменяющейся среды глобализирующегося жизненного 
пространства; разработка, реализация и корректировка стратегии допро-
фессиональной подготовки в интересах личности, общества и государства в 
измерении подготовки к жизни и производительному  труду; необходимость 
решения проблемы всеобщей  трудовой подготовки (политехнического и 
профориентационного характера) учащихся. Акцентируется внимание на 
разработке содержания образования с целью активизации познавательной 
и  творческой деятельности, направленной на: формирование устойчивых 
ориентаций на  трудовой образ жизни и морально-психологическую и прак-
тическую готовность к  труду; воспитание общей  трудовой культуры; разви-
тие  творческих способностей, интеллектуальных и психофизиологических 
качеств.

Ключевые слова: способности; компетентность; производительность; 
развитие; самовоспитание, самореализация; сознание; социализация.

Piddiachyi M. 
EDUCATIONAL COMPLEX: PRE-PROFESSIONAL 
TRAINING OF STUDENTS

In the article, the following issues were specified: pre-professional 
component of the educational kit for the students to implement the social order 
that is the preparation of an individual for the competitiveness in the labor market 
in terms of the rapidly changing globalized environment of living space; the 
development, implementation and adjustment strategies of the pre-professional 
training for the benefit of individuals, society and the state in terms of preparation 
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for life and productive work; the need to address the problem of total employment 
training (polytechnical professional orientation character) of the students. The 
attention is focused on the development of educational content to enhance 
cognitive and creative activities aimed at: the formation of stable orientations on 
labor lifestyle and moral-psychological as well as practical willingness to work; 
general upbringing of the working culture; development of creative abilities, 
intellectual and physiological qualities, etc.

Key words: abilities; competence; productivity; development; self-
upbringing, self-realization; consciousness; socialization.

УДК 378.37.001.94

МОЖЛИВОСТІ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ 
ІСТОРІЇ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
(НА ПРИКЛАДІ ПІДРУЧНИКА О. І. ПОМЕТУН, 
Ю. Б. МАЛІЄНКО “ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ”, 7 КЛАС)

І. В. Побєдаш,
учитель ЗОШ I–III ст. № 1 м. Сновськ Чернігівської області

У статті проаналізовано можливості підручника із всесвітньої історії 
періоду Середніх віків у формуванні громадянської компетентності учнів 
основної школи. Автором розглянуто особливості формування когнітивної 
складової громадянської компетентності, зокрема доведено, що  текстовий 
і позатекстовий компоненти підручника, вдало підібрані різноманітні зобра-
ження, методичний апарат надають можливість, необхідну для забезпечення 
означеного результату. Запропоновано варіанти використання репродукцій 
художніх картин, фрагментів документів, сучасних фотографій для форму-
вання аксіологічної складової громадянської компетентності. Наведено при-
клади використання системи завдань різного дидактичного спрямування 
для формування діяльнісної складової громадянської компетентності.

Ключові слова: підручник всесвітньої історії; Cередні віки; громадян-
ська компетентність; когнітивна, аксіологічна, діяльнісна складові грома-
дянської компетентності.

Постановка проблеми. В умовах сучасного світу особливої акту-
альності набуває формування громадянської компетентності випус-
кника школи як інтегративної якості особистості. Трансформація 
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норм, цінностей, стандартів, глобалізація потребує від людини здат-
ності утримувати баланс між локальним і глобальним, бути не  тіль-
ки громадянином своєї країни, а й громадянином світу. Лавина 
знань і  технологій вимагає від молоді високої функціональності. 
Багатоманітність світу диктує необхідність конструктивізму і  толе-
рантності в громадянській позиції.

Освітні системи відреагували на суспільні запити розробкою 
громадянської компетентності як результату освіти, як індикатора 
готовності учня-випускника до життя, його спроможності до подаль-
шого особистого розвитку. Наукова розробка проблеми формування 
громадянської компетентності учнів відбувається у різних напрямах. 
Виходячи з  того, що українські науковці сходяться на думці, що осно-
вним засобом навчання залишається шкільний підручник історії, вва-
жаємо за доцільне проаналізувати можливості підручника всесвітньої 
історії у формуванні громадянської компетентності учнів 7 класу [1].

Аналіз останніх досліджень  та публікацій. Різним аспектам грома-
дянської компетентності присвячено роботи вітчизняних науковців 
П. Вербицької, П. Мороза, Ю. Олексіна, О. Пометун, Т. Смагіної  та 
інших. У своїх працях дослідники переважно аналізують можливості 
підручника у формуванні різних аспектів громадянськості, висвіт-
люють методику роботи на уроці на основі матеріалів підручника. 
Безпосередньо проблемі місця  та ролі підручника у процесі запро-
вадження компетентнісного підходу присвячено публікації науковців 
В. Власова, О. Локшиної, Ю. Малієнко, Т. Мацейків, П. Мороза, 
О. Пометун, А. Приходько  та інших. Водночас робіт, які б реалізову-
вали основні позиції науковців щодо можливостей сучасного шкіль-
ного підручника всесвітньої історії (7 клас) у формуванні громадян-
ської компетентності учнів, поки що недостатньо [2; 3; 4; 7; 8; 9].

Актуальність нашого дослідження обумовлена  тим, що підруч-
ник може бути інструментом організації навчальної діяльності на 
уроці, спрямованої на формування громадянської компетентності 
учнів. Акумульований у підручнику досвід громадянського життя по-
передніх поколінь людей, система пізнавальних завдань дає змогу 
учителю конструювати навчальні ситуації, спрямовуючи практичну 
діяльність учнів на набуття компетентності як стартового алгоритму, 
який модифікується, розвивається, стає  творчим актом у подальшо-
му житті [1; 8].

Формулювання цілей статті. Мета статті – проаналізувати можли-
вості підручника всесвітньої історії для 7 класу авторів О. Пометун, 
Ю. Малієнко у формуванні громадянської компетентності учнів. 

Виклад основного матеріалу. Обраний нами для аналізу підручник 
має значний потенціал для формування когнітивної, аксіологічної, 
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діяльнісної складових громадянської компетентності. Змістовна на-
сиченість  та збалансоване компонування  текстового і позатекстово-
го компонентів підручника дає змогу учителю реалізувати цільовий, 
системний, інтегративний, процесуальний підходи у формуванні 
громадянської компетентності. Підручник аналізується за прийня-
тою у практиці підручникотворення структурою [7]. Розглянемо 
можливості підручника у формуванні громадянської компетентності 
відповідно до її структурування на когнітивну, аксіологічну  та ді-
яльнісну складові. 

Аналізований нами підручник надає необхідну інформацію 
для формування когнітивної складової. Автори представили широ-
ку панораму середньовічних суспільств, держав, історичних фак-
тів, громадянознавчі аспекти яких відображають зміст  тогочасної 
політики  тощо. 

У підручнику надано необхідну інформацію для формування по-
няття “суспільство”. В інформаційному  тексті про племена варва-
рів, арабів, слов’ян доцільно представлено вплив  такого унікального 
явища, як Велике переселення народів, вплив античного світу, про-
цес виділення знаті. Завдання до матеріалів про факт із Суассонською 
чашею (вдало скомпоновані фрагмент документа і середньовічна 
мініатюра) переконливо спрямовують учнів до висновку, що влада 
короля є беззаперечною [6, сс. 18, 19, 20, 23]. На основі авторсько-
го  тексту, що пояснює середньовічну “природу” поділу суспільства 
на стани,  та ілюстративного супроводу (середньовічна мініатюра про 
церемонію васальної клятви; мініатюра з середньовічної хроніки і су-
часна реконструкція ритуалу посвячення в лицарі; репродукції серед-
ньовічних картин із зображенням духовенства; книжкова ілюстрація 
про стани; фреска про діяння монахів) учитель може формувати в 
учнів уміння визначати особливості станів (ідентифікувати за алго-
ритмом); порівнювати роль станів у суспільстві; робити висновки 
щодо рівності  та справедливості у середньовічному суспільстві [6, 
сс. 64, 66, 68, 70, 71].

Для формування громадянознавчого поняття “держава” як фор-
ми організації суспільства за її ознаками (територія, влада, право, 
податки  тощо) у підручнику запропоновано комплекс матеріалів про 
середньовічні держави. Так,  території середньовічних держав відо-
бражені численними картами [6, cс. 22, 28, 44, 113, 126]. Державну 
владу уособлює галерея середньовічних правителів у широкому діа-
пазоні джерел. Так, король франків Хлодвіг представлений середньо-
вічною скульптурою, мініатюрою з “Великої Французької хроніки”; 
імператор Карл Великий постає з картини Альбрехта Дюрера  та  тек-
стової характеристики середньовічного історика Ейнгарда; імпера-
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тори Константин Великий  та Юстиніан – з середньовічних мозаїк; 
Фрідріх II – із сучасної поштової марки  тощо. 

На наш погляд, для реалізації завдання формування громадян-
ської компетентності автори вдало застосували компонування до-
кументального  тексту, середньовічних зображень і “бачення” цих 
правителів художниками пізніших часів. Синхронізація  текстово-
го  та ілюстративного компоненту, джерел документальних і сучасних 
створює більш виразний образ середньовічних правителів. Широко 
представлено у підручнику  такі універсальні ознаки держави, як вій-
сько, суд, законодавчі акти  тощо [6, сс. 21, 26, 31, 32, 41, 105, 110, 117, 
118, 123, 173, 199]. Підручник дає змогу формувати в учнів уміння 
ідентифікувати середньовічного правителя (за алгоритмом учителя) 
на основі умінь визначати і пояснювати особливості зовнішнього ви-
гляду, символів влади , порівнювати європейських королів і володарів 
східних держав. Наприклад, можна порівняти (за алгоритмом учителя) 
султана Мурада і сербського короля Лазаря; короля Хлодвіга і імпера-
тора Карла Великого  тощо [6, с.с. 21, 26, 31, 32, 41, 105, 110, 117, 118, 
123, 173, 199, 201]. Підручник дає змогу учителю формувати в учнів 
уміння визначати особливості середньовічного війська, порівнювати 
військо різних держав цього часу на основі багатого ілюстративного 
матеріалу, запропонованого авторами підручника, а саме: ілюстрацій 
про військо Карла Великого; сучасної реконструкції війська арабських 
халіфів; середньовічної мініатюри і сучасної реконструкції війська ка-
толицьких королів; репродукції художньої картини про військо мос-
ковських князів; мініатюри і фрагменту діорами про  турецьке військо, 
яничар  тощо [6, сс. 43, 112, 128, 134, 200]. 

Включені у позатекстовий компонент зображення правових до-
кументів, а в додатковий  текст – фрагменти їх змісту (“Салічна прав-
да”, “Кодекс Юстиніана”, норми ісламу, записані у Корані, “Золота 
булла”, Судебник) забезпечують можливість учителю формувати 
в учнів уміння визначати особливості державного правового регу-
лювання  того часу [6, сс. 24, 33, 42, 127, 187]. Поглиблюють знання 
про державу матеріали про форми правління. Учні вдосконалюють 
навички ідентифікації держав монархій (адже більшість  тогочасних 
держав були монархіями)  та середньовічних республік на матеріалах 
про італійські республіки  та Новгородську боярську республіку [6, 
сс. 130, 131, 183, 215].

Проаналізуємо можливості підручника для формування грома-
дянознавчого поняття “політика”. Середньовічні європейські пра-
вителі вели безкінечні війни, підкорюючи племена і народи, при-
множуючи  території своїх держав. Надані у підручнику карти, що 
супроводжують авторський  текст, дають змогу розвинути уміння ви-
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значати в змісті політики завойовницькі війни як способи посилення 
влади європейських королів, візантійських імператорів, арабських 
халіфів,  турецьких султанів  тощо [6, с. 28, 44]. Водночас підручник 
знайомить із матеріалами про  те, що змістом політики були не  тіль-
ки завоювання, а й захист своїх держав від завойовників, звільнення 
від поневолювачів. Так, на основі представлених у підручнику мате-
ріалів (мініатюра  та сучасна реконструкція) про захист Візантії від 
слов’ян, арабів,  турків, хрестоносців; про звільнення Піренейського 
півострова від маврів у ході Реконкісти; про  те, як новгородці за-
хищалась від шведів, данських і німецьких рицарів, учитель формує 
уміння реконструювати образ середньовічної війни, визначаючи її 
особливості [6, с. 136, 173, 174, 187].

Зміст політики зумовлювали  тогочасні проблеми: напади ві-
кінгів і монголів, Хрестові походи, “натиск на Схід”  тощо. Авторам 
вдалося передати “лихо” нападів норманів, дракари яких наводили 
жах на європейців, від яких не рятувала навіть молитва. На основі 
авторського  тексту методичного апарату (схема), фрагментів гобе-
лену з Байо формується уміння визначати причини  такого явища, 
пояснювати його середньовічну природу, реконструювати “жах” на-
паду [6, с. 92, 93, 97, 98].

Система пізнавальних завдань різного дидактичного спрямуван-
ня дає змогу учителю організовувати на основі підручника практичну 
роботу на набуття уміння пояснювати природу, причини проблеми 
роздробленості  та визначати способи її подолання європейськи-
ми монархами [6, с. 105, 107, 114]. Авторський  текст дає можли-
вість формувати уміння виділяти особливості  тогочасних способів 
здійснення державної влади, що відображають сутність держави. 
Використовуючи ілюстративні матеріали підручника про підібрані 
яскраві факти відносин правителів з церквою, учитель може форму-
вати уміння характеризувати особливості цих відносини у діапазоні 
від взаємного посилення до жорсткої боротьби за політичну владу. 
Адже королі мусили пильнувати відносини з церквою і не завжди 
були переможцями у боротьбі з нею [6, с. 27, 30, 150]. 

Проаналізуємо можливості підручника у формуванні аксіологіч-
ної складової громадянської компетентності. Як і в стародавньому 
світі, цінностями залишались свобода і незалежність. У підручнику 
підібрано сюжети, які дають змогу сфокусувати увагу учнів на се-
редньовічному досвіді їх відстоювання. Так, англійці захищалися від 
норманів, князь Олександр Невський захищав свій народ від шведів 
і німецьких рицарів [6, с.с. 115, 117, 185].

У підручнику окреслено діапазон прав мешканців середньовіч-
них держав, наведено факти, що відображають ставлення до прав і 
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свобод як до цінності. Підручник ілюструє виборювання народами 
права на незалежну державу. Так, авторський  текст, ілюстрації від-
творюють визволення іспанського народу від маврів, відстоювання 
права на незалежні держави у ході Реконкісти. Барони в середньо-
вічній Англії боролися за права з королем шляхом прийняття Великої 
хартії вольностей, виникнення парламенту  та громадянської війни. 
Мужньо боролися і високо цінували свої права жителі середньовічно-
го міста, яке надавало свободу від феодала, право володіти власністю, 
вибирати професію, займатися  торгівлею, свободу шлюбу і в решті 
решт право на самоврядування [6, сс. 78, 79, 134, 135, 176, 179, 187, 
188, 208, 224, 226; 128, 130, 138] У контексті процесуального підходу 
учитель може використати середньовічну мініатюру і сучасну рекон-
струкцію для формування в учнів уміння визначати способи бороть-
би християнської Іспанії з маврами. На основі авторського завдан-
ня про відображення у  творах мистецтва епізодів із життя Яна Гуса 
учитель може сфокусувати увагу на відображенні суспільної оцінки 
його громадянської позиції. Доцільно, на наш погляд, формувати 
уміння ідентифікувати релігійну оболонку боротьби чеського народу 
за права  та високу оцінку його жертовності визнанням Яна Гуса на-
ціональним чеським святим [6, сс. 134, 135, 176, 177].

Цінність народу, держави представлено авторами досягнен-
нями  того часу. Адже середньовіччя залишило по собі дивні міста: 
Константинополь, Лондон, Париж, Київ, Чернігів, Прагу, Краків, 
Москву  тощо. Собори і замки, мечеті  та мінарети, мозаїки, фрес-
ки, рукописна і друкована книга, університети є свідченням розквіту 
держави,  таланту народу, мудрості правителів. У контексті процесу-
ального підходу на основі  текстового і позатекстового компонентів 
підручника учитель може конструювати проектну роботу з дослі-
дження міста як способу (джерела) відображення громадянського 
змісту часу,  тогочасних цінностей, проблем, середньовічної унікаль-
ності  тощо. Учні набувають компетентності, уміння “прочитання” 
різних аспектів громадянознавчого змісту  того часу, які акумулює 
і  транслює собою середньовічне місто. Наприклад, благоговіння 
перед Богом,  талант і працю народу, зусилля і мудрість правителів, 
цінність держави і свободи  тощо. Автори пропонують довести, що 
Константинополь був одним із найбагатших і найкращих міст, про-
вести віртуальну екскурсію Софійським собором. Підібрані авторами 
зображення можуть бути основою для формування  толерантності, 
здатності сприймати і цінувати досягнення інших народів [6, сс. 36, 
40, 42, 48, 50, 55, 74, 77, 79, 85, 165, 167, 171, 181, 189].

Авторами запропоновано різні сюжети, які забезпечують мож-
ливість акцентувати увагу учнів на особливому місці Бога в системі 
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цінностей людини середньовіччя. Підручник надає можливість фор-
мувати уміння пояснювати присутність релігійних мотивів у змісті 
громадянського життя, домінування релігійної форми. Так, пояс-
нення встановлення канонів у Візантії, підібрані мініатюри, мозаїки, 
фрески на релігійні сюжети, зображення середньовічних храмів відо-
бражають благоговіння перед Богом. Авторський  текст про  те, що 
храми завжди були відкритими, вогонь у світильниках не згасав ні-
коли, церковний дзвін супроводжував життя людини від народження 
і до смерті, переконує в неабиякій цінності Бога у Середньовіччі [6, 
сс. 37, 40, 41, 48, 53, 55, 165, 167, 171, 181, 189].

Скомпоновані фрагменти документів про поради правителів сво-
їм дітям дають змогу учителю формувати  толерантність на основі 
уміння визначати спільність у цінностях правителів різних держав. 
Цінності  того часу відображають  твори, в яких середньовічні прави-
телі дають поради своїм дітям, спадкоємцям монархічних престолів. 
Адже бачення цінностей королем Франції Людовіком IX Святим, 
князем київським Володимиром Мономахом  та угорським правите-
лем Іштваном співпадає. Спільність цінностей – основа  толерант-
ності [6, сс. 137, 160, 175].

Виходячи з інтегративної природи громадянської компетентнос-
ті, ми супроводжували аналіз можливостей підручника у формуван-
ні когнітивної  та аксіологічної складових розглядом завдань, спря-
мованих на формування умінь, навичок, здатностей, що складають 
зміст діяльнісної складової громадянської компетентності. Отже, на-
буваючи уміння ідентифікувати державу за її ознаками, визначати 
зміст, напрями, способи реалізації політики у процесі використання 
підручника, учні набувають здатність орієнтуватись у суспільно-по-
літичному житті відповідної епохи. Завдання на визначення особли-
востей станів, правителів, війська, правових актів формують здат-
ність сприймати багатоманітність світу. Низку авторських завдань 
спрямовано на формування в учнів цінності прав і свобод, досягнень 
народів  тощо.

Висновки. Дослідження можливостей підручника у формуванні 
громадянської компетентності спрямовує до висновку про  те, що 
підручник може бути засобом формування громадянської компе-
тентності учнів 7 класу у процесі навчання історії Середніх віків. 
Докладна інформація, система пізнавальних завдань дає змогу вчи-
телю використовувати підручник як інструмент для організації на-
вчальної діяльності учнів на уроці. 

Доведено, що підручник надає можливість формувати когнітивну, 
аксіологічну, діяльнісну складові компетентності. У підручнику надано 
необхідну інформацію про елементи змісту когнітивної, аксіологічної, 
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діяльнісної складових, а саме: середньовічні суспільства, держави, їх  те-
риторія, правителі, військо, правові документи, факти, громадянознавчі 
аспекти яких відображають політику  тогочасних держав; широкий діа-
пазон цінностей, ціннісних орієнтацій, ставлень; уміння, навички.

У контексті процесуального підходу апарат підручника забез-
печує можливість формувати знання, уміння, навички, ставлення, 
які складають здатності, а саме: здатність орієнтуватись у суспіль-
но-політичному житті; ідентифікувати самобутність середньовіч-
ного суспільства, держави, міста, собору; реконструювати позицію 
історичних осіб; сприймати історичну багатоманітність; позитивно 
ставитися до досягнень народів; здатність бути  толерантним  тощо.
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Победаш И. В.
ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКА Е. И. ПОМЕТУН, 
Ю. Б. МАЛИЕНКО “ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ”, 7 КЛАСС)

В статье анализируются возможности учебника всемирной истории 
(7 класс) в процессе формирования гражданской компетентности учащих-
ся. Раскрываются возможности  таких компонентов ученика, как автор-
ский  текст, иллюстрации в идентификации исторической самобытности 
средневековых государств, структуризации общества на сословия, содер-
жания политики, диапазона прав и свобод. Автор показывает возможности 
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учебника в формировании когнитивной, аксиологической, процессуальной 
составляющих гражданской компетентности – результата обучения уча-
щихся в школе.

Ключевые слова: учебник всемирной истории; Средние века; граж-
данская компетентность, когнитивная, аксиологическая и процессуальная 
составляющая гражданской компетентности.

Pobiedash I. 
OPPORTUNITIES OF SCHOOL TEXTBOOKS ON HISTORY 
IN THE FORMATION OF STUDENTS’ CIVIC COMPETENCE 
(USING THE EXAMPLE OF THE TEXTBOOK BY O. I. 
POMETUN, YU. B. MALIENKO “WORLD HISTORY”, FORM 7)

The article analyses opportunities of the textbook on World History of 
Medieval ages in the formation of pupil’s civic competence at basic school. The 
author investigates the potential of the textbook as far as the work at cognitive? 
Axiological  and procedural components of civic competence is concerned.

The article deals with the opportunity to form a cognitive component on the 
basis of Medieval societies, states, rulers, troops, legislative acts, etc. which are 
well presented in the textbook. The author’s and supplementary texts, descriptive 
illustrations and methodical devices of the textbook allow a teacher to form civic 
definitions such as “society”, “state”, “policy”, etc. The textual and non-textual 
components of the textbook represent peculiarities of the Medievalsociety 
states, the essence of the policy, the range of rights and freedoms of citizens. 
It is concluded that the methodical devices of the textbook give a teacher an 
opportunity to form skills to explain the basis of dividing the Medieval society 
into social strata, to define the criteria of the rights and freedoms of citizens, to 
identify their Medieval uniqueness, to draw conclusions as to the justice of the 
society. The article is rich in a great number of documentary material (Medieval 
miniatures, mosaics and frescos) which helps a teacher to make up interactive 
exercises on getting pupil’s skills to reconstruct a historical image of a Medieval 
ruler: a European king, an emperor, an Arab caliph, a Turkish sultan, Medieval 
troop and a war itself. Tables and charts explain reasons for Medieval society 
problems such as plundering raids of Vikings, Mongols, crusades, “warrior’s push 
to the East” that determined the directions of the Medieval policy of different 
states.

The author describes the opportunities to use the reproductions of paintings, 
fragments of documents, modern photos of Medieval heritage: cathedrals, 
castles, blocks of towns for forming an axiological component of civic competence 
which are given in this textbook. The material about a Medieval town, castles and 
cathedrals, a handwritten and printed book, mosaics, frescos, miniatures, let a 
teacher form pupils’ attitude to the state, respect to people’s achievements and 
positive perceptions of their values. Documentary material reflects the God’s 
value. Widely represented facts about the people’s fight for the right to have 
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an independent state, the defence from enemies, courage and bravery in the 
struggle for their rights help a teacher to form a person’s attitude to rights and 
freedoms as a value.

The article offers different variants of forming the procedural component 
of the civic competence. There are a lot of various questions and tasks in 
the textbook which are represented for the teacher to use a wide range of 
supplementary texts and illustrations gives a teacher an opportunity to create his 
or her own experimental teaching techniques. The textbook provides the pupils 
with the opportunity to form abilities to orient in the socially-political life, positively 
perceive and value people’s achievements determine common values and be 
tolerant, understand the experience of valuable orientations and a civic position 
of the historical personalities who are honoured by the people.

Key words: a school textbook on World history; structured components of 
the textbook; civic competence; cognitive, axiological and operative components 
of civic competence.
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АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСНОВНИЙ 
СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНИХ 
ПОСІБНИКІВ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ 
З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ УЧНІВ 
ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
(на прикладі навчального посібника 
“Culture and Art of Great Britain”)

Т. К. Полонська,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут педагогіки НАПН України, старший науковий 
співробітник відділу  навчання іноземних мов,
e-mail: polonska@gmail.com

Статтю присвячено проблемі використання автентичних  текстів у 
процесі оволодіння старшокласниками змістом елективних курсів з іно-
земних мов. Зазначено, що автентичний  текст є основним структурним 
компонентом навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов 
для учнів 10–11 класів профільної школи. Виділено низку критеріїв добо-
ру автентичних  текстів до навчальних посібників іншомовних елективних 
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курсів. Детально описано  три етапи роботи з автентичним  текстом: до-
текстовий,  текстовий і післятекстовий. Визначено мету кожного етапу, його 
завдання  та очікувані результати. Наведено приклади вправ і завдань із на-
вчального посібника “Culture and Art of Great Britain”, які передбачено ви-
користовувати у процесі роботи з автентичними  текстами.

Ключові слова: автентичний  текст; елективний курс; іноземна мова; 
навчальний посібник; структурний компонент; профільна школа.

Постановка проблеми. Навчання іноземної мови у старшій школі 
передбачає формування в учнів здатності до взаєморозуміння і  толе-
рантного ставлення до представників інших культур. У зв’язку з цим 
зовсім по-новому усвідомлюється роль іноземної мови як навчально-
го предмета. Адже саме мова є провідником культури  того чи іншого 
народу для інших культур і народів. Вона відкриває старшокласникам 
безпосередній доступ до величезного багатства цього народу, служить 
додатковим “вікном у світ”, важливим засобом взаєморозуміння  та 
комунікації представників різних культурних спільнот.

В останні роки значно зріс інтерес до автентичних  текстів як 
важливого засобу навчання іноземних мов. Робота з автентични-
ми  текстами відіграє провідну роль у пізнанні культури країни, мова 
якої вивчається, у створенні мотивації, підтриманні інтересу, забез-
печенні взаємозв’язку навчання із життям.

Навчальні посібники елективних курсів є основними засобами 
забезпечення учнів профільних класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (ЗНЗ) змістом елективних курсів, а автентичні  тексти – го-
ловним засобом навчання іноземних мов. Одним із  таких посібни-
ків елективного курсу з англійської мови для учнів 10–11 класів є 
“Культура і мистецтво Великої Британії” (“Culture and Art of Great 
Britain”), підготовку якого автор статті завершує цього року.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням використання 
автентичних  текстів у навчанні іноземних мов учнів ЗНЗ і студен-
тів ВНЗ присвячено чимало праць як вітчизняних,  так і зарубіжних 
учених. Дослідники розглядають різні аспекти цієї проблеми, зо-
крема методичну автентичність  тексту (Т. М. Гужва, Т. М. Гусак, 
О. В. Носонович), автентичні  тексти для формування комунікатив-
ної, соціокультурної і міжкультурної компетентності (О. М. Ігна, 
О. М. Киян, Н. О. Савінова, Т. С. Троцюк, Л. В. Юхненко), критерії 
і параметри змісту автентичного навчального  тексту (Р. П. Мільруд, 
О. В. Носонович) автентичні аудіо- і відеоматеріали (М. О. Качалов, 
Н. М. Сергеєва, А. Є. Чикунова), види і жанрові форми автентич-
них  текстів (Г. І. Вороніна, H. Hunfeld, K. Morrow, G. Neuner)  тощо. 
Проте нами не виявлено жодної науково-методичної праці щодо до-
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бору  та використання автентичних матеріалів у змісті навчальних по-
сібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи.

Формулювання цілей статті. Цілями статті є визначення критеріїв 
добору автентичних  текстів до навчальних посібників елективних 
курсів з іноземних мов для учнів старшої школи  та розкриття осо-
бливостей використання автентичних  текстів у процесі оволодіння 
школярами змістом елективних курсів за допомогою серії комуніка-
тивно-спрямованих вправ і завдань. 

Виклад основного матеріалу. Побудова змісту навчальних по-
сібників елективних курсів з іноземних мов ґрунтується на певних 
закономірностях, окреслених у “Концепції навчальних посібників 
елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної 
школи”, підготовленій науковими співробітниками відділу навчання 
іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, у  тому числі й 
автором цієї статті. Це  такі закономірності:

 • мета навчання іншомовного спілкування в межах елективних 
курсів зумовлює зміст відповідних навчальних посібників і є 
компонентом загальної мети навчання іноземної мови в ЗНЗ;

 • успішна реалізація мети й ефективне використання змісту на-
вчальних посібників елективних курсів з іноземних мов залежать 
від доцільно дібраного  та методично раціонально організованого 
в них навчального матеріалу: мовного, мовленнєвого  та  тексто-
вого, вправ і завдань, позатекстових матеріалів;

 • вікові  та психологічні особливості старшокласників, їхні інтере-
си, комунікативні потреби  та навчальний досвід є психолого-ди-
дактичним підґрунтям для визначення видів і форм навчальної 
діяльності, що використовуються у змісті посібників;

 • рівень умотивованості навчальних дій, що мають виконува-
ти старшокласники, слугує передумовою для усвідомленого й 
успішного оволодіння змістом навчальних посібників;

 • ефективність процесу навчання залежить від дидактичної  та 
методичної доцільності запропонованих посібниками методів, 
способів і форм презентації  та активізації навчального матеріалу, 
а  також від методів і форм контролю рівня його засвоєння; 

 • зміст навчальних посібників надає учням можливість для демон-
страції власних іншомовних здібностей у різних видах мовленнє-
вої діяльності, спостерігати динаміку їх розвитку й усвідомлювати 
результати своєї роботи, бачити  тенденцію їх удосконалення  та, 
за потреби, коригувати набутий досвід відповідно до власних ко-
мунікативних намірів;

 • зміст навчальних посібників має бути гнучким, він не повинен 
регламентувати роботу вчителя, а навпаки – давати йому змо-
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гу ефективно здійснювати педагогічне керівництво діяльністю 
учнів, деколи варіювати запропонованим змістом, що зумовлю-
ється об’єктивними і суб’єктивними чинниками впливу на на-
вчальний процес;

 • одним із пріоритетних принципів сучасного розвитку шкільної 
іншомовної освіти є взаємопов’язане навчання школярів іншо-
мовного спілкування і культури народу, мова якого вивчається, 
що має чітко відображатись у змісті навчальних посібників елек-
тивних курсів;

 • для забезпечення вірогідності змісту навчального матеріалу, 
передбаченого для набуття учнями іншомовного профільно-
зорієнтованого комунікативного досвіду відповідно до вимог 
навчальної програми, його оптимальний добір і раціональна 
збалансованість у навчальних посібниках мають визначатися за 
результатами експериментальної перевірки в загальноосвітніх 
закладах різних регіонів України [3, с. 8–9].
Основною одиницею профільного навчання іноземних мов є  текст. 

Добір  текстів до навчальних посібників елективних курсів з іноземних 
мов здійснюється на основі  таких критеріїв: автентичність, ситуатив-
ність, інформативність, пізнавальна цінність, проблемність, міжкуль-
турне спрямування, прагматичність  тексту, функціональність, відпо-
відність змісту  текстів віковим особливостям  та інтересам учнів.

Автентичність, серед інших критеріїв добору іншомовно-
го навчального матеріалу, є головною вимогою, що висувається 
Радою Європи до навчальних  текстів і матеріалів. Як зазначено в 
Рекомендаціях Ради Європи, автентичний  текст є “центром будь-
якого акту мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною 
з’єднувальною ланкою між  тим, хто продукує, і  тим, хто сприймає, 
спілкуються вони безпосередньо чи на відстані” [2, с. 93].

Словник  термінів міжкультурної комунікації  трактує “автентич-
ний  текст – authentic text < лат. authenticus як оригінальний  текст, 
створений автором,  тобто який не є результатом якогось іншого  тек-
сту” [4, с. 34].

У вітчизняній і зарубіжній методиці існують різні визначення 
автентичного  тексту.

Так, Е. Г. Азімов і А. М. Щукін розуміють автентичний  текст як 
“реальний продукт носіїв мови, який не призначений для навчальних 
цілей і неадаптований для потреб учнів. Автентичний матеріал ха-
рактеризується природністю лексичного наповнення і граматичних 
форм, ситуативною адекватністю мовних засобів” [1, c. 34].

За Р. Сандерсоном, “автентичні матеріали – це  ті матеріали, ко-
трі ми можемо використовувати на уроках іноземної мови, і які не 
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були ніяким чином змінено для іншомовних учнів. Класичним при-
кладом може бути газетна стаття, написана для рідної англомовної 
аудиторії” [5, с. 3].

Незважаючи на різні підходи до визначення автентичного  тек-
сту, автори розуміють його як будь-який продукт мовленнєвої ді-
яльності, де  транслятором і реципієнтом виступають носії цієї мови. 

На думку багатьох учених (Т. М. Астафурова, О. І. Трубіцина, 
В. П. Фурманова  та ін.), автентичні  тексти мають низку переваг пе-
ред іншими видами  текстів, оскільки вони:

1) забезпечують велику практику використання мови, що вивча-
ється, у повсякденному житті  та володіють сильним мотиваційним 
впливом;

2) є оптимальним засобом навчання культури країни, мова якої 
вивчається;

3) ілюструють функціонування мови у формі, прийнятій носіями 
мови, і в природному соціальному контексті;

4) містять інформацію, що сприймається як достовірна  та 
цікавіша.

На основі аналізу низки праць різних авторів із цієї проблеми 
(Р. П. Мільруд, Є. В. Носонович, M. Breen, K. Morrow  та ін.) нами 
було виділено  такі критерії добору автентичних  текстів до навчальних 
посібників елективних курсів з іноземних мов для старшокласників:

 • відповідність змісту автентичного  тексту і  теми, що вивчається; 
 • наявність в автентичному  тексті соціальної значущості  та 
проблемності; 

 • урахування морально-етичного аспекту у виборі  тем і формулю-
ванні питань, що виносяться на обговорення у групі; 

 • актуальність  тематики автентичного  тексту; 
 • урахування вікових особливостей учнів.
За  типами автентичні  тексти можуть бути художніми (драма-

тичні  твори, розповіді, новели, комікси, вірші, пісні, казки, за-
гадки, п’єси  тощо); прагматичними (листи,  телеграми, короткі 
біографії, програми  телепередач, реклами, афіші, білети, рецепти, 
факси  тощо); публіцистичними (газетні статті, інтерв’ю, короткі 
репортажі  тощо).

У навчальному посібнику “Culture and Art of Great Britain” перед-
бачено використання як художніх (розповіді, вірші, пісні, загадки, 
прислів’я), прагматичних (короткі біографії, афіші, реклами),  так і 
публіцистичних (газетні статті, інтерв’ю) автентичних  текстів. 

Залежно від комунікативної мети, що ставиться вчителем на уро-
ці, розширюється різноманітність  текстів, призначених для різних 
видів читання: 1) з розумінням основного змісту  тексту (ознайом-
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лювальне читання); 2) з метою пошуку необхідної інформації чи ін-
формації, яка цікавить учня (переглядове або вибіркове читання); 3) з 
повним розумінням змісту  тексту (вивчаюче читання).

Ознайомлювальне читання є найбільш розповсюдженим у всіх 
сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних  текстів, які 
містять інформацію про історію, культуру,  традиції, побут країни, 
мова якої вивчається. Тексти для ознайомлювального читання можуть 
бути як художніми і науково-популярними (есе, газетні  та журнальні 
статті  тощо),  так і прагматичними (програми  телебачення, оголо-
шення,  телефонні довідники, розклади руху  транспорту  тощо).

Організація переглядового читання потребує добору  тематично 
пов’язаних між собою  текстів (декілька оголошень, рецептів, про-
грам  телебачення, інших прагматичних матеріалів), з яких необхідно 
вибрати  ті, що відповідають заданим параметрам пошуку.

Матеріалом для вивчаючого читання слугують пізнавальні  тексти 
різних жанрів, що містять значущу для учнів інформацію, мовні  та 
смислові  труднощі (науково-популярні, публіцистичні, худож-
ні, а  також  тексти прагматичного характеру: інструкції, кулінарні 
рецепти  тощо).

Отже, у процесі читання постає завдання вдосконалення  трьох 
найбільш поширених видів читання: читання з розумінням основно-
го змісту  тексту (reading for the main idea); читання з повним розу-
мінням  тексту (reading for detail); читання з вибірковим вилученням 
потрібної інформації (reading for specific information). Навчання всіх 
зазначених видів читання здійснюється на основі автентичних  тек-
стів, які відповідають віковим інтересам старшокласників. В електив-
них курсах перевага надається ознайомлювальному і переглядовому 
читанню.

У процесі контролю рівня сформованості компетентності в озна-
йомлювальному читанні перевіряються вміння зрозуміти основну ін-
формацію в  тексті, ідею автора. При переглядовому читанні об’єктами 
контролю стають уміння знайти необхідну інформацію, визначити 
проблему або  тему  тексту.

Робота з автентичним  текстом проводиться у  три етапи: дотек-
стовий,  текстовий і післятекстовий.

Метою дотекстового етапу є пробудження і стимулювання мо-
тивації школярів до роботи з  текстом; актуалізація особистого досві-
ду учнів шляхом залучення знань з інших освітніх галузей шкільних 
предметів; активізація інтелектуальної діяльності  та пізнавальних 
потреб школярів; формування прогностичних умінь.  

До вправ дотекстового етапу можна зарахувати  такі: впізнати 
слова за семантичною ознакою (підібрати синоніми, антоніми); ви-
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словити свою думку щодо основного змісту  тексту на основі заго-
ловку, початку  тексту, малюнків; скласти запитання до  тексту (або 
якоїсь його частини)  тощо. Названі вправи розвивають уміння ре-
продуктивного характеру, які забезпечують розуміння  тексту і ви-
лучення з нього ціннісної  та особистісно орієнтованої інформації.

Мета  текстового етапу – формулювання комунікативного за-
вдання, розвиток умінь  і навичок роботи з  текстом, що відповідають 
конкретному виду читання.

До вправ  текстового етапу можна зарахувати  такі: знайти від-
повіді на запитання щодо змісту  тексту; виділити речення, які міс-
тять ключову інформацію; вибрати правильну відповідь із декількох 
запропонованих; розв’язати кросворд; узагальнити суть проблеми 
одним реченням; скласти запитання до речення, абзацу або  тексту; 
дати характеристику герою  тощо.

Запропоновані вправи розвивають уміння репродуктивного ха-
рактеру, пов’язані з відтворенням матеріалу з опорою на виділені 
ключові слова, опорні речення, скорочений або спрощений  текст.

Мета післятекстового етапу полягає в перевірці розуміння  тек-
сту, сприянні розвиткові  творчих здібностей учнів, їхньої фантазії 
на основі прочитаного  тексту, формуванні вмінь вести бесіду на 
основі  тексту (розкриття й обговорення проблем за  текстом, пере-
дача  тексту від імені автора і від  третьої особи, розгорнутий діалог, 
аргументація з опорою на  текст); поясненні суті питання в усній і 
письмовій формах  тощо. 

До вправ післятекстового етапу належать  такі: висловити свою 
думку з проблеми/теми  тексту; придумати своє продовження роз-
повіді; скласти діалог на основі  тексту; написати листа головному 
герою; підібрати прислів’я, фразеологізм, що відображає основний 
смисл  тексту; придумати свій заголовок  тексту; підготувати коротку 
анотацію  тексту; зробити художній переклад  тексту  тощо.

Зазначені вправи сприяють не лише формуванню власної  точки 
зору на події  та факти, описані в  текстах, а й розвивають уміння 
критично сприймати запропоновану інформацію. Водночас вправи 
дають змогу інтерпретувати актуальні країнознавчі  та культурознавчі 
події  та порівнювати їх з подіями, які відбуваються у власній країні.

Наведемо приклади вправ і завдань із навчального посібника 
“Culture and Art of Great Britain”, які передбачено використовувати 
у процесі роботи з автентичними матеріалами у профільній школі.

І. Дотекстовий етап
1. Read the quote and explain its meaning: “Language is the key to the 

heart of people” (Ahmed Deedat, a South African writer).
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2. Read the proverb and explain its meaning: “A man without culture 
is like a zebra without stripes”. Do you know Ukrainian equivalents of this 
proverb? 

3. Explain the meaning of the following proverbs about knowledge and 
give its Ukrainian equivalents. Use these proverbs in your own situations.

a) It is never too late to learn. c) То know everything is to know
     nothing.
b) Soon learnt, soon forgotten. d) Doubt is the key of knowledge.
4. What is the difference between the meaning of the word-combinations 

“native language” and “mother-tongue”? 
5. Are the words “dialect” and “slang” synonyms? Do you notice any 

difference between their meanings?
6. What is the best definition of the word “genre”?
7. Do the words “art” and “arts” convey the same meaning?
8. Look at the table below. Compare some of British and Ukrainian 

national dishes and drinks. 
9. Speak about the symbols of British countries. The table will help you.
10. Work in pairs and discuss what you know about British symbols or 

images. Do you know the main symbols of Ukraine? Speak about them.
ІІ. Текстовий етап
1. Read the text and find the definitions of painting styles in the text.
2. Read the questions to the text and choose the correct answers.
3. Read the fragments of the texts below. Analyze each paragraph of 

these texts and speak about types of secondary schools and school subjects 
in Great Britain and Ukraine.

4. Read the text below. Can you see any difference between British 
and Ukrainian houses? What is it?

5. Read “The Legend of Lady Godiva”. Find the key sentences in each 
fragments of the text and discuss them with your classmates.

6. Read the fragments of different texts concerning languages in Great 
Britain. For questions (1–5) choose the correct answer (A, B or C).

7. Read the words of the song “Yesterday” and say what it is about. 
8. Read the text “The Beatles”. Delete the wrong word in each of the 

pairs in italics.
9. According to the text above, everything is true, EXCEPT ____.
10. Find ten words in the puzzle concerning holidays in Great Britain 

mentioned above. Words can go across, down and diagonally.

ІІІ. Післятекстовий етап
1. Transform the text into ten short dialogues and act out these 

dialogues in pairs.
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2. Make up your own short dialogues about the paintings of British or 
Ukrainian artists. 

3. Write a letter to your foreign pen-friend about your hobbies and 
interests. You can use the following words and word combinations …

4. Write an essay about your favourite singer (or music group, writer, 
film, book). 

5. Compare New Year’s traditions in Britain and Ukraine.
6. Work in groups of 3–4 pupils. Imagine that you are pupils of British 

and Ukrainian schools. Speak about the following problems of teenagers 
and youth in Great Britain and Ukraine … Give advices to parents and 
grown-ups …

7. Give your arguments for and against pole dance lessons at schools 
according to the article from a newspaper “The Sun”. Whose point of view 
do you support – students’, teachers’ or Mrs Remmer’s? Why?

8. Image that you and your friend live in the same flat, and there is only 
one TV. Decide together which programmes you are going to watch tonight. 
If you have different tastes, you must compromise.  

9. Look at the list of bad behaviour in school giving in the text. How 
would you classify them? Very serious / serious / quite bad / not bad behaviour.

10. Prepare a presentation on a) public and national holidays in Great 
Britain or b) the most notable symbols of the Queen Elizabeth II, using 
additional sources. 

Варто зазначити, що автентичні  тексти в нашому посібнику су-
проводжуються автентичними малюнками, ілюстраціями, схемами 
і  таблицями, які сприяють смисловій здогадці, покращують  точність 
і повноту розуміння, допомагають утримувати в пам’яті послідовність 
викладених у  тексті фактів і подій.

Окрім  того, значну увагу в навчальному посібнику приділено 
формуванню мовленнєвих умінь школярів при вирішенні різнома-
нітних комунікативних завдань із  творчим і проблемним характером 
(виконання проектів, підготовка презентацій, створення рекламних 
проспектів, ведення полілогів із культурної  тематики, участь у ро-
льових іграх  тощо).

Висновки. Отже, автентичний  текст визначено нами як основний 
структурний компонент навчальних посібників елективних курсів з 
іноземних мов для учнів старшої школи, який забезпечує можливість 
найповніше розкрити національні особливості культури країни, мова 
якої вивчається.

Робота з автентичними  текстами сприяє підвищенню інтересу 
до вивчення іноземної мови, забезпечує зв’язок навчального мате-
ріалу з реальними ситуаціями, активізує асоціативну пам’ять і пізна-
вальну діяльність старшокласника, виховує почуття поваги до чужої 
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культури, розвиваючи водночас почуття гордості  та любові до своєї 
власної. Використання автентичних матеріалів є основним засобом 
формування іншомовної комунікативної компетентності школярів, 
зокрема міжкультурної, у процесі оволодіння змістом елективного 
курсу. 
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Полонская Т. К.
АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ 
КАК ОСНОВНОЙ СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
(на примере учебного пособия 
“Culture and Art of Great Britain”)

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме ис-
пользования аутентичных  текстов в процессе овладения старшеклассни-
ками содержанием элективных курсов по иностранным языкам. Отмечено, 
что аутентичный  текст является основным структурным компонентом 
учебных пособий элективных курсов по иностранным языкам для уча-
щихся 10–11 классов профильной школы. Дано определение  термина 
“аутентичный  текст”, описаны его преимущества перед другими ви-
дами  текстов. Выделен ряд критериев отбора аутентичных  текстов к 
учебным пособиям иноязычных элективных курсов. Детально описаны  три 
этапа работы с аутентичным  текстом: предтекстовый,  текстовый, 
послетекстовый. Определена цель каждого этапа, его задачи и ожидаемые 
результаты. Приведены примеры упражнений и заданий из учебного посо-
бия “Culture and Art of Great Britain”, которые будут использованы в процессе 
работы с аутентичными  текстами.

Ключевые слова: аутентичный  текст; элективный курс; иностранный 
язык; учебное пособие; структурный компонент; профильная школа.

Polonska T.
AUTHENTIC TEXT AS A MAIN STRUCTURAL COMPONENT 
OF ELECTIVE COUSES TEXTBOOKS IN FOREIGN LANGUAGES 
FOR THE STUDENTS OF PROFILE SCHOOL 
(on the basis of the textbook 
“Culture and Art of Great Britain”)

The article deals with the problems of using authentic texts in the process 
of mastering elective courses content on foreign languages by senior pupils. It is 
marked that an authentic text is a main structural component of elective courses 
textbooks on foreign languages for students of 10–11 classes of profile school. 
The determination of the term “authentic text” is given, its advantages on other 
types of texts are described. The row of criteria for selection of authentic texts 
to elective courses textbooks is distinguished by the author. 

Three stages of work with authentic texts are described in detail: a pre-text 
stage, a while-text stage, a post-text stage. The aim of every stage, its tasks and 
expected results, are determined. In particular, pre-reading tasks often aim to 
raise the students’ knowledge of what they are about to read (their schematic 
knowledge) as this knowledge will help them to understand the text.
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While-reading (or during-reading) tasks consist of summarizing, reacting, 
questioning, arguing, evaluating, and placing a text within one’s own experience. 
The reading activities of while-reading stage help to encourage critical thinking 
of students and increase their comprehension and easy retention.

Post-reading (or after-reading) exercises first check students’ 
comprehension and then lead students to a deeper analysis of the text. In the 
real world the purpose of reading is not to memorize an author’s point of view or 
to summarize text content, but rather to see into another mind, or to mesh new 
information into what one already knows. To check the students’ comprehension 
and retention of the information of a text that they have already tackled, teachers 
should employ the last stage – the post-reading stage.

At the end of this publication the examples of exercises and tasks are 
resulted from the elective course textbook “Culture and Art of Great Britain”, 
which will be used in the process of work with authentic texts.

Key words: authentic text; elective course; foreign language; textbook; 
structural component; profile school.
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ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ПІДРУЧНИКА 
З ІСТОРІЇ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

О. І. Пометун,
доктор педагогічних наук,професор, 
Інститут педагогіки НАПН України,
головний науковий співробітник відділу 
суспільствознавчої освіти

У статті сформульовано  та розкрито шість загальнодидактичних принципів 
конструювання шкільного підручника у контексті зрушень в сучасній освітній па-
радигмі. Серед них: відповідність підручника Державному стандарту і навчаль-
ній програмі з предмета; особливостям змісту предмета; психолого-дидактич-
ним вимогам до навчальної літератури; сучасному рівню розвитку  технологій; 
українському соціокультурному контексту; вимогам педагогічного дизайну. 
Зазначені принципи обумовлені зовнішніми соціокультурними  та науково-пе-
дагогічними чинниками  та є загальними вимогами, що мають враховуватись у 
побудові  теорії підручника з позицій системного підходу. При характеристиці 
підручника як системи принципи відображають  ті суттєві характеристики, що 
відповідають за його практичне застосування і дають змогу визначити певні 
правила розробки  та підготовки до публікації підручника з історії. 

Ключові слова: шкільний підручник з історії; навчальна книга; принцип; 
історична освіта; конструювання. 
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Уже понад 20 років  триває процес створення  та  трансформації 
вітчизняних підручників з історії для загальноосвітньої школи. За цей 
час змінилося декілька поколінь навчальної книги, кожне з яких мало 
свої особливості  та характеристики. Проте дослідження свідчать, що 
навіть за умови доступності усіх інших навчальних матеріалів пере-
важна більшість вчителів в Україні  та інших країнах як і раніше зна-
чною мірою покладається на підручник як свій основний навчальний 
ресурс [1; 6; 9; 10]. Враховуючи це, можна зазначити, що можливості 
його вдосконалення далеко не вичерпані.

У наукових розвідках українських і зарубіжних учених остан-
ніх років представлено різні підходи до побудови, проектуван-
ня і конструювання шкільного підручника. Наприклад, це праці 
Р. Арцишевського, В. Беспалька, Н. Бібік, Н. Буринської, А. Гірняка, 
Я. Кодлюк, О. Ляшенка, І. Товпинець, О. Топузова, О. Савченко, 
М. Скаткіна, І. Смагіна  та багатьох інших. У методичному розумінні 
спроби розробки  теорії підручника містять дослідження  таких вче-
них, як К. Баханов, Л. Величко, Ю. Малієнко, О. Трухан, В. Редько, 
С. Шаповаленко  та багато інших. 

У своїх дослідженнях науковці переважно акцентують увагу на 
положеннях загальної  теорії підручника, необхідності врахування 
змін, що відбуваються в освіті, насамперед в її змісті, аналізують 
функції  та дидактичні й методичні засади створення підручників. 
На основі виявлених  тенденцій намагаються сформулювати реко-
мендації новим авторам навчальних книг і їх користувачам – педа-
гогам [2; 4; 8].

Наразі більшість дослідників згодні з  тим, що підручник не лише 
забезпечує можливість засвоєння учнем певного змісту освіти. Він 
повинен сприяти розвитку особистості учня: його інтелектуальних 
здібностей, мотиваційної сфери, особистісних якостей, системи цін-
нісних орієнтацій,  тобто забезпечувати умови для формування всієї 
сукупності якостей і властивостей особистості, які складають основу 
активної, продуктивної  та самостійної життєдіяльності в умовах со-
ціальної дійсності, що все більше ускладнюється [7; 8; 10].

І з цієї  точки зору, підручник – це комплексна модель освітнього 
процесу, що відображає його цілі, принципи, зміст,  технологію. При 
цьому підручник не лише відображає певну модель освітнього проце-
су, але і проектує її реалізацію. Лише визначивши ці вихідні позиції, 
ми зможемо відібрати із загальної  теорії підручника і сконструювати 
окремі елементи підручника, які складуть “пазл” – власне систему, 
якою і є підручник [2; 3; 10; 15]. Розгляду структури і окремих компо-
нентів цієї системи присвячено чимало праць сучасних дослідників, 
зокрема із методики навчання історії [5; 12; 13; 14].
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Водночас  теоретичний аналіз і особистий досвід розробки під-
ручників з історії дали можливість визначити декілька засадничих 
принципів конструювання підручника, які очевидно можуть розгля-
датися як загальнодидактичні, що їх мають дотримуватися розробники 
будь-якої навчальної книги. У зазначеному контексті принципи – це 
загальні вимоги до побудови  теорії, сформульовані як  те первинне, 
що лежить в основі певної сукупності фактів [16]. При характеристиці 
підручника як системного утворення принципи відображають  ті сут-
тєві характеристики, що відповідають за правильне функціонування 
цієї системи, без яких вона не виконувала б свого призначення. Саме їх 
дотримання може забезпечити значне покращення якості підручника, 
а отже, навчальних досягнень учнів, що з ним працюють.

Очевидно, що загальні принципи проявлятимуться по-різному 
залежно від навчального предмета. Формулювання і врахування цих 
принципів має важливе значення не лише для практики створення, 
але й експертизи і оцінювання підручників. 

Метою статті є визначення і обґрунтування сутності шести 
взаємопов’язаних принципів підручникотворення, які конкретизо-
вано на розробці підручника з історії, висвітлення питань конструю-
вання підручника з історії і підготовки його до публікації, пов’язані 
з реалізацією цих принципів. 

Спочатку назвемо ці базові принципи, серед яких, на нашу дум-
ку, можна визначити відповідність підручника:

 – Державному стандарту і навчальній програмі з предмета; 
 – особливостям змісту навчального предмета;  
 – психолого-дидактичним вимогам до навчальної літератури;
 – сучасному рівню розвитку  технологій;
 – українському соціокультурному контексту;
 – вимогам педагогічного дизайну.

Названі принципи обумовлені зовнішніми соціокультурними  та 
науково-педагогічними чинниками  та є загальними вимогами, що 
мають враховуватись у побудові  теорії підручника з позицій систем-
ного підходу.

Характеризуючи кожен з названих принципів (рис. 1), поясни-
мо, що це означає  та (або) у чому його сутність, чому це важливо, як 
він може бути імплементований у процесі проектування і створення 
підручника з історії. Ця характеристика принципів головним чином 
базується на попередніх дослідних працях як автора статті,  так і спі-
вавторів у підручникотворенні, опублікованих останніми роками, 
а  також на багаторічному особистому досвіді розробки і оприлюд-
нення підручників з історії  та інших суспільствознавчих предметів 
для основної  та старшої школи. 
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Рис. 1. Принципи конструювання підручника

Принцип 1. Відповідність підручника Державному стандарту  та на-
вчальній програмі

Цей принцип передбачає, що підручник має бути розроблений 
для втілення і реалізації чинного Державного стандарту освіти  та 
вимог чинної навчальної програми. Оскільки в Україні Державний 
стандарт освіти не є регламентуючим документом і описує лише за-
гальні підходи до навчання історії,  то у широкому сенсі це означає, 
що всі його положення має втілювати навчальна програма. На жаль, 
нині далеко не всі чинні програми з історії дають можливість реалі-
зувати методологічні підходи, закладені у стандарті (причому іноді 
вони навіть не декларуються авторами програм) [11].

З іншого боку, за невизначеності  та “непрацездатності” 
Державного стандарту саме чинна навчальна програма є переліком 
вимог, яким всі учні мають відповідати після опанування  того чи 
іншого курсу історії. За різної якості програм, що іноді готуються 
випадково визначеними авторами без належного обговорення і екс-
пертизи, не всі вони можуть слугувати достатньо ясними критеріями 
оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Однак нині це єдиний документ, який  так чи інакше “захищає” 
учня і батьків від надмірної іноді вимогливості вчителів  та може за-
безпечити (наблизитися до забезпечення) рівні можливості отриман-
ня якісної освіти. Варто зауважити на необхідності розробки реаль-
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ного курикулуму, що дасть можливість українській освіти зробити 
вже назрілий крок до подальшої її демократизації за європейськими 
стандартами, що дасть змогу всім співавторам навчального процесу 
вчити, вчитися  та бути оціненими відповідно до єдиних і зрозумілих 
вимог.

Очевидно, що при всій недосконалості  тієї чи іншої програми 
з історії, всі підручники повинні забезпечити учням можливості її 
опанування (не перекладаючи це завдання на вчителя). Причому це 
не можна зводити лише до змісту підручника. Підручник має не лише 
викладати зміст відповідно до програми, а й забезпечувати можли-
вість формування в учнів програмових понять  та умінь на  тому чи 
іншому історичному матеріалі. Ще більшим викликом для авторів 
підручників є відображення  тих завдань, які у програмі лише декла-
ровані, наприклад формування цінностей  та ідентичності учнів, іс-
торичного мислення, критичного мислення, креативності, позитив-
ного ставлення до історії як предмета  тощо. Шляхи розв’язання цих 
завдань сучасні програми залишають на розсуд авторів підручників, 
що породжує значні коливання в експертних оцінках якості  того чи 
іншого підручника, адже вони є суб’єктивними.

Вищезазначене дає змогу стверджувати, що оскільки кожен під-
ручник є, по суті, власною інтерпретацією і відображенням розумін-
ня чинної програми його авторами, вони мають ретельно вивчити 
чинну програму під час розроблення навчальної книги. А ще важ-
ливішими є їхня співпраця з авторами програми  та отримання від 
них зворотного зв’язку. Хочеться сподіватися, що унормування ку-
рикулуму зробить  таку співпрацю нарешті можливою і бажаною,  так 
само як широке залучення розробників курикулуму до створення під-
ручників. Назрілим є і питання спілкування розробників програм з 
авторами підручників і вчителями для роз’яснення її положень.

Принцип 2. Відповідність підручника особливостям змісту історії як 
предмета

Без сумніву історія є досить складною і специфічною науко-
вою  та навчальною дисципліною. Серед її особливостей зазначимо 
насамперед  те, що предметом вивчення є події и явища минулого, 
віддалені від нас в часі, а іноді і в просторі, які учень не може побачити 
в реальному житті. Окрім  того, предметом дослідження на уроках, на 
відміну від інших предметів є конкретні, іноді одиничні факти, жит-
тя  та діяльність історичних осіб, різних місцевостей  тощо. Нарешті, 
політичний  тиск змушує авторів програм (а отже підручників) збіль-
шувати обсяг курсів сучасної історії за рахунок подій останніх років. 
Це обумовлює необхідність для авторів програм і підручників шукати 
критерії відбору історичного матеріалу, особливо фактичного, що 
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мають засвоювати учні різного віку і здійснювати жорсткий відбір 
історичних відомостей. 

Такий відбір, у поєднанні з певними ідеологічними  та політични-
ми пристрастями і уподобаннями авторів, часто породжує суперечнос-
ті навколо змісту історичних курсів. А якщо додати до цього постійні 
спроби різних політичних сил спекулювати на цьому змісті для дове-
дення правильності власної або хибності протилежної  точки зору, стає 
зрозумілим, чому історія постійно перебуває у центрі уваги громадян-
ського суспільства. Нарешті додамо, що шкільна історія є носієм споді-
вань суспільства щодо виховання патріотів України, свідомих громадян, 
моральних особистостей, що за відсутності достатньої кількості інших 
суспільствознавчих предметів і цілеспрямованої роботи у цьому напрямі 
всіх вчителів і батьків, робить ці завдання практично нездійсненними.

Однак, проектуючи шкільний підручник, маємо розуміти, що 
він повинен забезпечити насамперед навчання учнів по можливос-
ті “об’єктивній”, “нейтральній” історії. У ньому мають бути пред-
ставлені всі необхідні для розуміння історичного процесу історичні 
відомості (включаючи історичні факти, поняття і методи історичного 
дослідження), причому в раціональному співвідношенні, що визна-
чається віком учнів. 

Окрім  того, оптимальними маємо визнати підручники, які пре-
зентують і відображають природу, структуру і понятійно-категоріаль-
ний апарат історичної науки. Звичайно, важливість цього принципу 
легко декларувати, проте забезпечити його дотримання у процесі 
конструювання підручника набагато складніше, ніж уявляють крити-
ки підручників. У багатьох випадках вивчення сучасних підручників 
свідчить, що вони презентують історичний зміст некоректно, непо-
вно, або навіть з помилками. Іноді це  технічні помилки, що можуть 
бути виправлені легко, але іноді вони не є  технічними і показують 
прогалини в історичних концепціях чи знаннях авторів.

З іншого боку, підручник з історії має виконувати покладені 
на нього виховні завдання. Нарешті, “метазавданням” сучасного 
навчання історії (більшою мірою ніж інших предметів) є розвиток 
критичного і системного мислення учнів, їхніх умінь працювати з 
джерелами, орієнтуватись у сучасному інформаційному просторі.

Вищевикладене свідчить про обов’язкову необхідність присут-
ності в авторському колективі професійного історика – фахівця з 
глибокими історичними знаннями, або принаймні забезпечення 
видавництвами історичної експертизи підручника як обов’язкового 
документа перед грифуванням підручника. Це може додати нам 
впевненості, що однією з характеристик підручника буде його 
“історичність”.
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Іншим важливим пунктом є можливість отримання зворотного 
зв’язку від вчителів і учнів, які використовують підручник. Очевидно, 
що якась частина помилок і недоречностей стає очевидною  тільки в 
реальний практиці навчання. На жаль, сучасна система отримання 
авторами зворотного зв’язку в Україні через декілька років після пу-
блікації підручника і відсутність реального механізму внесення змін у 
чинні підручники зводить нанівець можливість їхнього покращення. 

Отже, перегляд, експертиза й апробація підручників, особливо 
істориками і вчителями-практиками є обов’язковими правилами ре-
алізації цього принципу і певною запорукою подальшого розвитку 
підручникотворення.

Принцип 3. Відповідність підручника психолого-дидактичним і мето-
дичним вимогам до навчальної книги

Цей принцип вимагає, щоб підручник було розроблено  таким 
чином, щоб давати можливість продуктивного викладання вчителем 
і пізнання учнями предмета, а  також ефективного оцінювання ними 
результатів навчання історії.

Як зазначають вчені, підручник як навчальний інструмент чи ре-
сурс може містити різноманітні педагогічні “повідомлення”, адресо-
вані як вчителям,  так і учням, і пропонувати їм різні педагогічні  та 
навчальні стратегії. Відповідно, наразі підручнику властиві зовсім 
нові функції. Він має допомогти учневі й учителю організувати піз-
навальну діяльність максимально ефективно, перетворивши кожний 
параграф на певний завершений цикл компетентнісно орієнтованого 
навчання: від планування результатів засвоєння змісту учнями до на-
буття і перевірки їх. Крім  того, він повинен забезпечити формування 
предметної історичної компетентності учнів (знання, уміння й нави-
чки, ставлення до подій  та процесів), а отже, і розвиток емоційно-
ціннісної сфери учнів.  

Фактично, добре побудований підручник впливає не лише 
на  те, що викладає вчитель і опановують учні, а й на  те, як навчати 
і навчатись, як досягти найкращих результатів в опануванні історії. 
Зазвичай, психолого-дидактична і методична орієнтація навчаль-
ної книги є прихованою, однак іноді вона декларується відкрито. 
Наприклад, у  тексті можна побачити спеціальні рубрики і завдан-
ня, наприклад: “давайте спробуємо”, “працюймо в групах”, “готуй-
мося до уроку узагальнення”, “завдання для навчального проекту”, 
“проведіть дискусію”, які, по суті, спрямовують навчальний процес 
у певне русло. Для оцінки навчальних досягнень і самоперевірки 
учнів підручник  також може містити репродуктивні, перетворюю-
чі  та  творчі запитання, завдання для проектної роботи, письмового 
виконання чи позакласної роботи. Хороший підручник має кодифі-
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кувати і синтезувати матеріал  таким чином, щоб одночасно забез-
печувати когнітивне, афективне  та соціальне зростання учнів.

Будучи для учнів важливим джерелом інформації, якісний під-
ручник має розвивати здатність школярів до навчання через читання. 
Тому пильної уваги заслуговують кількість і якість  текстів, які він 
містить. Іншими бажаними ознаками якісного підручника є інтерак-
тивність, можливість пробудити інтерес учнів, залучити їх до процесу 
навчання, розвинути їхню активність.

Аналіз чинних підручників свідчить, що деякі з них є досить гнуч-
кими і дають змогу вчителям обирати  той чи інший варіант організації 
навчального процесу як на окремому уроці,  так і в цілому. Важливим є 
обізнаність авторів підручника з останніми досягненнями навчальної 
практики, психолого-педагогічної  теорії  та останніх досліджень у цій 
галузі. Корисною є  також обізнаність авторів підручників із знаннями 
і уміннями учнів, сформованими у попередньому класі. Лише  таким 
чином може бути забезпечено наступність і системність у вивченні 
предмета. На жаль, сьогодні цієї вимоги дотримуються далеко не всі 
автори підручників з історії, що породжує хаотичність не стільки в зна-
ннях, скільки у формуванні компетентностей і умінь учнів. 

Виходячи із зазначеного, присутність у команді авторів особи 
з досвідом практичного викладання чи вчителя-практика, чи мето-
диста є дуже корисною. В іншому випадку  таку присутність може за-
мінити  тільки попередня апробація підручника в реальній практиці 
навчання і наступний перегляд і корегування його авторами. 

Якщо підручник розроблено фахівцями з методики історії чи 
переглянуто педагогічними експертами  та вчителями перед публі-
кацією, а  також відкореговано відповідно до їхніх зауважень, це за-
безпечить дійсне, а не формальне дотримання цього принципу. 

Принцип 4. Відповідність підручника сучасному рівню 
розвитку  технологій

Значення і застосування  технологій у навчанні історії поступо-
во розвивається від використання діафільмів і слайдів 70–80 рр. до 
комп’ютерів кінця ХХ – початку ХХІ ст. і сьогодення інформацій-
но-комунікаційних  технологій (ІКТ). Однак і досі, як і роки  тому, 
історична освіта не завжди пов’язана із сучасними  технологіями, а 
підручники з історії звертають увагу на існування їх. Очевидно, що 
сучасні освітні реформи мають долати цю прірву більш ефективно  та 
послідовно, ніж це є зараз. Наразі використання цих  технологій у 
навчанні обумовлено не лише  тим, що ми вивчаємо і як ми це ро-
бимо, а й  тим – навіщо ми це робимо. Тому  технології мають бути 
не лише відображені у підручниках, а стати невід’ємною частиною 
викладання і вивчення історії. Прикладом  того, наскільки швидко 



396

все змінюється на уроці, є масове використання учнями і вчителями 
комп’ютерних презентацій як засобу навчання, відеофрагментів чи 
ілюстрацій з Інтернету, пошук  там додаткової інформації  тощо.

Підручник як найважливіший засіб навчання має інтегрувати ІТ-
технології для підтримки  та організації процесу навчання. Він має 
орієнтувати учнів на роботу з різними джерелами інформації, оцінку її 
достовірності, проведення доступних досліджень  та презентацію їхніх 
результатів  тощо. Для цього підручник має вміщувати цікаві пробле-
ми, які учні можуть досліджувати і реалізовувати відповідні проекти. Це 
допоможе їм фокусуватися на розумінні, зборі інформації, виявленні 
логічних зв’язків і систематизації інформації, простеженні розвитку по-
дій,  тенденціях  тощо. Це може зробити навчання не лише більш ціка-
вим, але й більш ефективним. Воно забезпечить можливість розвивати 
в учнів мисленнєві операції високого рівня  та здатність до вирішення 
проблем життя суспільства, що наразі вже неможливо без ІТ-технологій. 
Крім  того, є багато елементів історичної інформації, наприклад ста-
тистичні дані, хронологія  тощо, які потребують графічної наочності, 
а отже, мають бути ефективно представлені за допомогою ІТ-засобів.

З огляду на сучасний швидкий  темп розвитку  технологій оче-
видно, що вже завтра вони будуть відігравати провідну роль у навчан-
ні взагалі, а отже, не врахувавши цього зараз, ризикуємо ще більш 
посилити відставання від розвинених освітніх систем інших країн.

Таким чином, цей принцип вимагає, щоб автори підручників 
були обізнані із сучасним рівнем розвитку  технологій або мали мож-
ливість залучити  такого експерта. Корисним буде і відповідний зво-
ротний зв’язок від вчителів  та учнів.

Принцип 5. Відповідність підручника українському соціокультурному 
контексту

Принцип відповідності підручника сучасному соціальному  та 
культурному контексту України для підручника з історії є надзвичай-
но важливим. Шкільна історія не може викладатися без узгодження 
із соціальним і культурним контекстом, в якому відбувається навчан-
ня. Таке узгодження реалізується через способи представлення істо-
ричного матеріалу  та методику організації його опанування учнями. 
Отже, відповідно до цього принципу, розробники підручника мають 
незалежно від шкільного курсу (класу), який висвітлює підручник, 
дотримуватись українських реалій, спрямовувати його виклад  таким 
чином, щоб увесь його зміст враховував особливості  та актуальні пи-
тання розвитку нашого суспільства і держави. 

Український контекст має наразі як певні особливості,  так і 
спільні риси, що притаманні всім посттоталітарним і постколоніаль-
ним державам. Його основні характеристики мають суттєво впливати 
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на підручник з історії, щоб забезпечити особистісно орієнтований і 
виховний вплив на учня, якого потребує сучасний стан і майбутнє 
українського суспільства. Зокрема,  тексти і завдання підручника 
мають спрямовуватися на: 

 – утвердження цінностей демократії, демократичної держави, де-
мократичних свобод громадян;

 – посилення довіри до державної влади, держави як важливого 
інституту суверенної незалежної України, поваги до держави, 
права і закону;

 – утвердження активної громадянської позиції учня як патріота і 
громадянина, готового докласти зусиль для  трансформації сус-
пільства і держави;

 – демонстрацію через історичний матеріал прикладів відповідаль-
ності за свій народ і державу, згуртованості перед обличчям на-
ціональної небезпеки, виправлення частково втрачених україн-
ським суспільством ціннісних орієнтирів  та самоідентифікації, 
подолання культурної маргінальності значного відсотка насе-
лення України;

 – подолання багаторічної ідеалізації образу Росії як “братньої” 
держави; демонстрація  того, що українська державність за-
вжди суперечила і зараз суперечить російським національним 
інтересам і вважається її ідеологами і владою “тимчасовим 
непорозумінням”;

 – врахування високого рівня розвитку  технологій, що є одним із 
глобалізаційних чинників, який суттєво впливає на сучасне укра-
їнське суспільство, зокрема на учнів.
Таким чином, цей принцип вимагає від розробників підручника 

знання не лише конкретного історичного курсу, а й більш широкого 
українознавчого контексту. 

Принцип 6. Відповідність вимогам сучасного педагогічного дизайну
Останній принцип є скоріше  технічним, однак є сенс приділити 

йому певну увагу.
Цей принцип потребує  того, щоб презентація, подання історич-

ного матеріалу у навчальній книзі відповідала моделі  та потребам 
викладання і учіння. Вона має бути добре продуманою і відрізнятися 
гарним дизайном,  тобто  такою, щоб використання підручника було 
легким і приємним і спрямовувало як учіння (діяльність учня),  так 
і викладання (діяльність вчителя). Дотримання цього принципу пе-
редбачає діяльність не лише авторів, а й видавництв, насамперед фа-
хівців з дизайну навчальних книжок. 

Якщо викласти його сутність конкретно і коротко,  то для підруч-
ника з історії це означає: 1) ретельний відбір, гарну якість ілюстрацій, 
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насамперед аутентичних епосі, що вивчається, їх раціональне розта-
шування і розмір (він має бути достатнім для роботи з ними на уроці); 
2) гарну якість загального оформлення підручника у цілісній системі 
його компонентів  та якісний друк; 3) раціональне  та продумане ви-
користання кольорів (таких, що підходять для навчальної літерату-
ри); 4) просту, але образну літературну мову. Структура підручника не 
має містити внутрішніх суперечностей: після перших декількох пара-
графів не повинно бути сюрпризів для учня з  точки зору розташуван-
ня  та подання матеріалу. Тоді користувач  тексту звикає до макету, 
способу викладу  тексту, характеру малюнків, ілюстрацій, прикладів 
документів і може оптимально використовувати підручник.

Для  того, щоб втілити цей принцип у життя автори і видавці 
мають працювати разом, поділяючи складності  та відповідальність, 
запрошувати фахівців у цій сфері, і головне – приділяти достатньо 
уваги цим питанням. 

На  табл. 1 представлено коротке резюме названих принципів 
конструювання підручників. 

Таблиця 1
Принципи конструювання підручника і практичні 

рекомендації для авторів і видавців

Принципи Рекомендації 
1.Відповідність 
підручника 
Державному стан-
дарту і навчаль-
ній програмі з 
предмета 

1. Розробники підручника повинні добре орієн-
туватись і реалізувати основні вимоги і підходи 
Державного стандарту і чинної програми.
2. Розробники підручника мають працювати 
у  тісному контакті з авторами стандарту і на-
вчальної програми.
3. Підручники мають проходити поглиблену 
експертизу щодо можливостей реалізації вимог 
стандарту і програми  та забезпечення відповід-
них результатів навчання 

2. Відповідність 
підручника осо-
бливостям змісту 
предмета

1. Підручник має забезпечувати можливість 
учнів розуміти, застосовувати і поповнювати свої 
знання  та вміння з предмета.
2. Автори підручника повинні мати базо-
ві знання з історії або запросити в команду 
вченого-історика.
3. Підручник має проходити попередню (до 
опублікування) експертизу вчених-істориків і 
вчителів-практиків
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Принципи Рекомендації 
3. Відповідність 
підручника 
психолого-дидак-
тичним вимогам 
до навчальної 
літератури

1. Розробники підручника повинні мати знання з 
дидактики (теорії навчання і шкільного підруч-
никотворення) і вікової психології.
2. У команді розробників обов’язково мають бути 
експерти з методики викладання предмета або 
вчителі-практики.
3. До видання підручник має пройти апробацію і 
отримати зворотний зв’язок від вчителів, учнів і 
батьків.
4. Після видання підручника має бути забезпече-
на можливість його удосконалення відповідно до 
рекомендацій вчителів-практиків

4. Відповідність 
підручника сучас-
ному рівню розви-
тку  технологій

1. Автори підручника мають бути обізнані з 
розвитком  технологій.
2. Команда розробників має включати експерта з 
використання  технологій у навчанні історії

5. Відповідність 
підручника 
українському 
соціокультурному 
контексту

1. Автори підручника мають орієнтуватись у 
сучасному соціальному і культурному контексті 
України і враховувати його у розробці  тексту і 
методичного апарату підручника.
2. Українознавчий контекст учня з історії має 
формуватися з урахуванням потреб української 
держави і українського суспільства 

6. Відповідність 
підручника вимо-
гам педагогічного 
дизайну

1. Видавці і автори підручників мають бути обі-
знані з вимогами педагогічного дизайну.
2. Команда розробників має включати фахівця 
чи консультанта з педагогічного дизайну
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Е. И. Пометун
ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ 
ПО ИСТОРИИ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

В статье сформулированы и раскрыты шесть загальнодидактичних 
принципов конструирования школьного учебника в контексте сдвигов в со-
временной образовательной парадигме. Среди них: соответствие учебника 
Государственному стандарту и учебной программе по предмету; особеннос-
тям содержания предмета; психолого-дидактическим  требованиям к учеб-
ной литературы; современному уровню развития  технологий;  требованиям 
педагогического дизайна. Указанные принципы обусловлены внешними 
социокультурными и научно-педагогическими факторами и являются об-
щими  требованиями, должны учитываться в построении  теории учебника 
с позиций системного подхода. При характеристике учебника как системы 
принципы отражают  те существенные характеристики, отвечающие за его 
практическое применение и позволяют определить определенные правила 
разработки и подготовки к публикации учебника по истории.

Ключевые слова: школьный учебник по истории; учебная книга; прин-
цип; историческое образование; конструирования.

O. I. Pometun 
PRINCIPLES OF CONSTRUCTING HISTORY TEXTBOOKS 
FROM THE ASPECT OF A SYSTEMARIC APPROACH 

In the article, the common didactic six principles of designing a textbook in 
the context of development in the modern educational paradigm are formulated 
and studied. They are the following: compliance with the state standards and the 
curriculum, features of the content; psychological and didactic requirements 
for textbooks; the current level of technology; Ukrainian socio-cultural context; 
pedagogical design requirements. These principles are predetermined by 
the external socio-cultural, scientific and educational factors and are general 
requirements that must be taken into account in constructing the theory of a 
textbook system approach. The descriptions of a textbook as a system of 
principles reflect the essential characteristics that are responsible for its 
practical application and allow you to define certain rules for the development 
and preparation for the publication of history textbooks.

Key words: school history textbook; academic book; principle; historical 
education; designing.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОРЕКЦІЇ ДИЗОРФОГРАФІЇ В УЧНІВ 
З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

З. С. Пригода,
кандидат педагогічних наук,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник лабораторії логопедії
e-mail: prigoda_1986@mail.ru

У статті представлено аналіз спеціальної літератури з проблеми орфо-
графічного письма в учнів з  тяжкими порушеннями мовлення середньої 
ланки навчання. Розкрито поняття “дизорфографічна помилка” і “структура 
орфографічної навички”. Репрезентовано психолінгвопедагогічну модель 
грамотного письма. Охарактеризовано розділи методичних рекоменда-
цій  та психолінгвістичний підхід, який є основним інструментарієм щодо 
корекції дизорфографії і в майбутньому є втіленням для створення сучасного 
підручника. 

Ключові слова: дизорфографія; дизорфографічна помилка; орфогра-
фічна навичка; грамотне письмо.

Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем сучас-
ної  теоретичної  та практичної логопедії є корекція  та попередження 
порушень писемного мовлення. Дослідження свідчать, що в учнів з 
різними мовленнєвими патологіями спостерігаються значні  трудно-
щі під час оволодіння програмним матеріалом з української мови, у 
зв’язку із цим вони допускають значну кількість дизорфографічних 
помилок на письмі. У спеціальній літературі дизорфографічна по-
милка  трактується як недостатньо сформована орфографічна нави-
чка (ОН), що проявляється у незасвоєнні морфологічного принципу 
письма [1, с. 159; 3, с. 286].

У процесі оволодіння мовними знаннями порушення форму-
вання орфографічної навички обумовлює  труднощі в опануванні 
програмного матеріалу з української мови школярів із зазначеною 
категорією. Статистичні дані свідчать, що 80 % школярів середньої 
ланки навчання припускаються дизорфографічних помилок, що ма-
ють сталу  тенденцію до їх збільшення [5, с. 44]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз проблеми шкіль-
ної неуспішності, за даними науково-методичної літератури, свід-
чить, що дослідження проводяться давно  та цікавлять як логопе-
дів, педагогів-практиків,  так і науковців. Численні дослідження 
(Л. Бартєнєвої, О. Гриненко, Е. Данілавічютє, І. Колповської, 
О. Корнєва, Р. Лалаєвої, О. Логінової, М. Медведєва, Л. Парамонової, 
І. Прищепової, І. Садовнікової, Н. Серебрякової, О. Смірнової, 
В. Тарасун, Л. Токарєвої, М. Шеремет,   А. Ястребової  та ін.) свідчать, 
що діти з мовленнєвою патологією мають значні  труднощі в опану-
ванні предметів мовного циклу. Актуальність проблеми зумовлює 
необхідність у розробленні методичних рекомендацій, спрямованих 
на корекцію дизорфографічних помилок.

Виклад основного матеріалу. Нами було розроблено методичні ре-
комендації, спрямовані на корекцію дизорфографії в учнів із  тяж-
кими порушеннями мовлення, що навчаються у 5–6 класах у спе-
ціальних загальноосвітніх школах для дітей з ТПМ, які складаються 
із  трьох розділів. У першому розділі представлено сучасні погляди 
на проблему засвоєння грамотного письма школярами з  тяжкими 
мовленнєвими порушеннями. Обґрунтовано основні етапи форму-
вання структурних компонентів орфографічної навички. Аналіз лінг-
вістичної, психолінгвістичної  та психолого-педагогічної літератури 
свідчить про наявність значного інтересу науковців і практиків до 
процесу орфографічно правильного письма, що є невід’ємною скла-
довою структури писемного мовлення, формування його навичок 
в умовах нормального мовленнєвого онтогенезу, а  також специфі-
ки його становлення у школярів із ТПМ. Водночас  теоретичні  та 
емпіричні дані стосовно  типів, механізмів, методик діагностики  та 
корекції порушень орфографії у школярів із ТПМ є побіжними  та 
не враховують специфічну структуру базової патології, що часто є 
причиною загального недорозвитку мовлення, який проявляється 
як на рівні усного,  так і писемного мовлення. 

Таким чином, усе вищезазначене спрямовує дослідження в 
окресленому напрямі  та дає підстави для розроблення психолінгво-
педагогічної моделі грамотного письма (рис. 1), яка допоможе зро-
зуміти внутрішню структуру засвоєння норм орфографії у процесі 
шкільного навчання, встановити взаємообумовлені зв’язки мовних 
компонентів із структурними компонентами орфографічної нави-
чки, яка лежить в основі морфологічного принципу.

Першою складовою орфографічної навички є уміння побачи-
ти орфограму у слові,  тобто встановлювати різницю у звуковому  та 
графічному складі слова. Успішне оволодіння зазначеним умінням 
передбачає сформованість уявлення про звуко-буквений склад сло-
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ва  та здатність учнів помітити у мовленні різні варіанти звучання 
фонем, які входять до складу однієї й  тієї ж морфеми. Уміння бачити 
фонетичне чергування  тісно пов’язане зі сформованістю слухового 
аналізатора, а саме: слухового сприйняття, слухової уваги  та пам’яті. 
Провідним аналізатором першої складової орфографічної навички 
є слуховий. Побачити орфограму – це виявити орфографічну пиль-
ність, яка є найбільш складним компонентом ОН [4, с. 71; 5, с. 44].  

Наступною структурною складовою ОН є уміння визначати  тип 
орфограми. Забезпечення цього уміння відбувається на основі сфор-
мованості морфологічного аналізу  та достатнього рівня володіння 
лінгвістичними знаннями про морфемний розподіл слів. Усе це за-
безпечить можливість цілеспрямовано  та на усвідомленому рівні 
визначити пізнавальну ознаку орфограми і пригадати, до якої орфо-
графічної групи відносяться. У цей період на провідне місце виходить 
сукцесивний аналіз, формування якого, відповідно до онтогенезу, у 
10–12 років виходить на завершальну стадію. 

Після  того, як визначено  тип орфограми, учні пригадують пра-
вило і, використовуючи засвоєні на уроках мови  теоретичні знання 
з розділу орфографія, відповідним чином записують слово,  тобто 
розв’язують орфографічну задачу, в основі якої лежить орфографічна 
дія, що виконується за певним алгоритмом. Провідним процесом за-
значеного уміння є оперативна пам’ять і зорова увага. На зазначеному 
етапі здійснюється актуалізація  теоретичних знань  та автоматизація 
орфографічних дій. Цей процес є складним і довготривалим. Таким 
чином, четвертою складовою орфографічної навички є розв’язання 
орфографічної задачі. У процесі цього актуалізуються  такі розумові 
дії, як аналіз, синтез, абстрагування  та інше. У задіяному процесі 
основна роль належить мовно-руховому аналізатору.

До останньої складової ОН входить самоконтроль. Одним із 
основних структурних компонентів дії самоконтролю, за досліджен-
нями Н. Алгазіної, є пам’ять, що забезпечує операцію порівняння, 
без якого неможливо здійснити сам акт письма  та операцію спів-
ставлення. Поступово сформована операція стає автоматизованим 
засобом виконання складної дії  транслювання власної думки у пи-
семній формі. У період шкільного навчання навичка автоматизуєть-
ся  та переходить в автоматизовану дію. Зазначене вище дає змогу 
зрозуміти структуру орфографічної навички з позицій психолінгвіс-
тичного підходу, який є ключем до розкриття механізму виникнення 
дизорфографічних помилок [4, с. 71].  

У другому розділі  теоретично обґрунтовано  та розроблено зміст 
методики діагностики стану сформованості писемного й усного мов-
лення, рівня сформованості  теоретичних знань і психічних функ-
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цій  та операцій, що забезпечують процес опанування грамотного 
письма учнями зазначеної категорії.

У  третьому розділі викладено зміст і методику корекційно-по-
переджувального навчання, спрямованого на корекцію  та подолання 
дизорфографічних помилок в учнів з ТПМ. Методику розроблено з 
позицій психолінгвістичного підходу, що передбачає формування 
недостатньо сформованих як структурних компонентів орфографіч-
ної навички,  так і мовних структур шляхом розвитку психологічних 
механізмів, які їх зумовлюють. Тому відбір змістовних ліній корек-
ційного навчання визначався необхідністю, насамперед,  тих дій і 
знакових операцій, розвиток яких забезпечує засвоєння відповідних 
мовних одиниць і структур, що є основою для оволодіння морфоло-
гічним принципом письма.

Психологічні механізми, що зумовлюють засвоєння орфогра-
фічної навички: сформованість уваги на формальні одиниці мови; 
розвиток короткочасної  та словесно-логічної пам’яті, усі види мов-
ного аналізу; операція узагальнення; процес актуалізації граматич-
них форм і рядів споріднених слів; моделювання на основі заданих 
словотворчих морфем.

Мовні структури, що зумовлюють засвоєння орфографічної на-
вички: уявлення про фонематичний і морфологічний склад слова; 
фонемні парадигми (сукупність варіантів однієї й  тієї ж фонеми, які 
закономірно чергуються у процесі функціонування мови); морфо-
логічні парадигми словозміни і словотворення; гнізда споріднених 
слів, словотворчі моделі, значення словотворчих афіксів. Складові 
орфографічної навички: орфографічна пильність виконання орфо-
графічних дій, їх інтенсифікація і перенос засвоєної навички на ана-
логічні ситуації.

Таким чином, у результаті вивчення функціональних компонен-
тів грамотного письма, усіх виявлених особливостей писемно-мов-
леннєвої діяльності, а  також характеристик когнітивних процесів 
і функцій було зроблено висновок про недостатню сформованість 
орфографічної навички  та психічної бази, що забезпечує процес пи-
семного мовлення [5, с. 44].   

В основу корекційно-розвивальної методики було покладено 
результати експериментальної роботи  та науково-методичні дороб-
ки українських і зарубіжних учених. Зміст запропонованої методики 
складається з формування:

1. Фонологічної ланки орфографічної навички, яка містить 
спрямованість: 

 • уваги на звукове оформлення мовлення, що відбувається у про-
цесі порівняння звучання  та значення; вправ на розвиток уваги 
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до формальних одиниць мови, контроль за звуковим оформлен-
ням мовлення;

 • фонемних парадигм (орфографічної пильності) у процесі спосте-
реження дитини за звуковим складом слів, у яких  та сама фонема 
перебуває у сильній і слабкій позиціях.
2. Морфологічної ланки орфографічної навички, яка включає 

спрямованість:
 • уваги на граматичне оформлення мовлення, що відбувається на 
основі порівняння слів за значенням і семантикою, похідних 
і  твірних слів;

 • операцій морфологічного, словотвірного  та лексичного аналізів.
3. Умінь вирішувати орфографічні задачі відповідно до структур-

них компонентів орфографічної навички. Аналіз праць різних на-
уковців дав змогу зосередити увагу на методиці формування уміння 
розв’язувати орфографічну задачу. На думку Д. Богоявленського, 
учні спочатку мають вивчити орфографічне правило, а потім уже 
здійснювати алгоритм виконання правила на основі засвоєних знань. 
Учні відпрацьовують застосування алгоритму до автоматизму,  тобто 
перехід на стадію згортання. М. Львов вважає, що засвоєння правила 
потрібно розпочинати з графічного позначення орфограми як фікса-
ції шляху міркування щодо застосування правил на практиці на осно-
ві алгоритму, що здійснюється шляхом письмового орфографічного 
розбору. У працях С. Жуйкова розкрито підходи до розв’язування 
орфографічної задачі  та наголошується на  тому, що для вирішен-
ня орфографічних задач учні повинні вміти: позначати орфограми, 
а для цього необхідна граматична база знань помітити орфограму. 
Недостатньо знати правило, потрібно навчити учня складати ал-
горитм розв’язання орфографічної задачі на його основі. До зазна-
ченого напряму входять вправи з опорою на зоровий, слуховий  та 
орфографічний контроль за певною орфограмою. Зазначений на-
прям поділяється на два етапи [1, с. 159].

І. Послідовність розв’язання орфографічних дій:
 • ознайомлення  та запам’ятовування правила  точного виконання 
алгоритму; 

 • актуалізація правила на певну орфограму;
 • морфемний аналіз слова;
 • використання необхідного лексичного  та морфологічного мате-
ріалу щодо умов правила.
ІІ. Застосування вивченого правила в кожній конкретній орфо-

графічній ситуації: 
 • прийняття рішення;
 • виправлення помилки.
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У процесі засвоєння орфограми учням було представлено алго-
ритм роботи над орфограмою, наприклад: запиши слово правильно; 
назви орфограму; наведи власні приклади; виконай додаткові завдан-
ня на закріплення орфограми [1, с. 159; 4, с. 71; 3, с. 286].

Для правильного сприйняття  та закріплення орфограми учням 
пропонувалася пам’ятка “Як працювати над орфографічними 
помилками”.

1. Розбери слово за будовою (усно) і визнач, у якій частині слова 
допущено помилку.

2. Виділи орфограму, пригадай, як вона називається і повтори 
потрібне правило.

3. Запиши слово правильно, добери низку своїх прикладів.
4. Запиши слово у словничок або запам’ятай його написання.
Висновки  та перспективи подальших досліджень. Отже, вагома зна-

чущість розроблених методичних рекомендацій полягає в  тому, що 
отримані результати поглиблюють науково-методичні уявлення щодо 
профілактики порушень писемного мовлення у школярів середньої 
ланки навчання з ТПМ під час оволодіння нормами орфографії.

Впровадження методичних рекомендацій полягає у  тому, що 
отримані результати сприятимуть удосконаленню змісту спеціаль-
ної освіти школярів 5–6-х класів, які навчаються у загальноосвітніх 
школах для дітей з ТПМ, а  також позитивно впливатимуть на подо-
лання шкільної неуспішності, зокрема дизорфографії. Методичні ре-
комендації адресовано вчителям-логопедам, дефектологам шкільних 
навчальних закладів для дітей з  тяжкими порушеннями мовлення.
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Пригода З. С.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРРЕКЦИИ ДИЗОРФОГРАФИИ 
У УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье представлен анализ специальной литературы по проблеме 
орфографического письма у учащихся с  тяжелыми нарушениями речи 
среднего звена обучения. Раскрыто понятие дизорфографическая ошибка 
и структура орфографического навыка. Представлено психолингвопеда-
гогичну модель грамотного письма. Охарактеризованы разделы методи-
ческих рекомендаций и психолингвистические подход, который является 
основным инструментарием по коррекции дизорфографии, и в будущем 
является воплощением в создание современного учебника.

Ключевые слова: дизорфография; дизорфографическая ошибка; 
орфографический навык; грамотное письмо. 

Pryhoda Z. 
THE MODERN APPROACHES TO METHODOLOGICAL 
SUPPORT OF THE CORRECTION OF THE DYSORTHOGRAPHY 
AMONG STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS

The article presents an analysis of the literature on the spelling problem of 
students with severe speech disorders middle level education. The concept of 
the dysorthography mistake and the structure of spelling skills were defined. The 
psycho linguistic and pedagogical model of the literate writing was presented. 
The guidelines chapters and psycholinguistic approach were characterized. 
They are the main tools for the dysorthography correction and in the future, the 
implementation in the creation of a modern textbook.
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The modern strategy of the education reform makes the request for the 
trainings from the point of updating its content and methods of implementation. 
It is one of the most important tasks of reform to focus on the process of the 
assimilation of students’ knowledge, taking into account the peculiarities of their 
development. The education of children with special needs in the context of the 
modern educational change must be seen as a process, which combines not only 
the substantive and methodological content, and above all, as the integration 
features of the child’s development, the educational contents, the methodological 
support, which advance their educational opportunities.

The analysis of school failure, according to the scientific and methodological 
literature showed that research is conducted for a long time and are interesting for 
the speech therapists, educators, practitioners, and researchers. The numerous 
studies show that children with speech disorders have significant difficulties in 
learning the language subjects. The study of school failure showed that the 
organization of the research in this direction took place for a long time, but it 
covers mainly primary school students. In the literature, there are completely 
absent special studies related to students with SSD average education level.

The analysis of the literature on the problem and the content of existing 
programs for the language subjects leads to the conclusion about the absence 
of purposeful work with such important directions in writing and speech activities 
as the development of mental functions that ensure competent writing (memory, 
attention, control, etc.).

However, a detailed study of psycholinguistic mechanisms dyzorfohrafichnyh 
errors is critical to improving methods of forming letters spelling literacy of pupils 
with severe speech disorders.

In the literature it is underrepresented the study on the interrelation of status 
formation of linguistic components of the structural components of spelling skills 
in a particular base pathology, in the context of a general diagnosis of “the severe 
speech disorders”. However, a detailed study of psycholinguistic mechanisms of 
the dysorthography mistake is extremely important for improving the methods of 
the orthography forming among  students with severe speech disorders.

Key words: dysorthography; dysorthography mistake; spelling skill; 
orthography.
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ПІДРУЧНИКА З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Ю. В. Рібцун, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 
старший науковий співробітник лабораторії логопедії

У статті висвітлено актуальність створення підручника “Образотворче 
мистецтво” для першого класу загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей із  тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ), розробленого відповід-
но до авторської концепції художньо-мовленнєвого розвитку, навчання  та 
виховання учнів із ТПМ і навчальної програми “Образотворче мистецтво” 
(1 клас); розкрито його корекційно-розвивальну спрямованість на прикладі 
змістового наповнення уроків у мотиваційно-стимулюючій, інформаційно-
оптимізуючій, інформаційно-закріплюючій  та практично-операційній час-
тинах шляхом компенсації мовленнєвих порушень за рахунок активізації 
зорового,  тактильного, рухового  та слухового аналізаторів.

Ключові слова: першокласники з  тяжкими порушеннями мовлен-
ня; підручник з образотворчого мистецтва; корекційно-розвивальна 
спрямованість.

Постановка проблеми. У всьому світі, зокрема і в Україні, однією з 
найголовніших психолого-педагогічних проблем є значне збільшення 
кількості дітей, які мають  труднощі у навчанні. Серед них численну ка-
тегорію складають школярі із  тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 
(загальним недорозвитком мовлення, складними формами дизартрії, 
ринолалії, заїкання). Первинні мовленнєві вади, переважно обумовлені 
органічною недостатністю центральної нервової системи, поєднуються 
з вторинними порушеннями вищих психічних функцій (сприймання, 
уваги, пам’яті різних модальностей, мислення), незрілістю емоційно-во-
льової сфери, що обумовлює наявність в учнів значних  труднощів у на-
вчанні, особливо у засвоєнні предметів мовного циклу (Е. Данілавічютє, 
А. Колупаєва, Р. Лалаєва, Л. Лопатіна, Ю. Рібцун, О. Російська, 
О. Соболєва, Є. Соботович, В. Тарасун, Н. Чередніченко  та ін.). Це по-
требує продуманої організації  та реалізації корекційно-розвивальної 
спрямованості освітнього процесу, особливо з першокласниками, коли 
закладається основа всієї подальшої навчальної діяльності. 

У першому класі школи для дітей із ТПМ саме навчальний 
предмет “Образотворче мистецтво” має найбільш дієву  та багато-
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варіативну корекційно-розвивальну спрямованість, адже дає змогу 
скомпенсувати наявні в учнів мовленнєві порушення за рахунок зо-
рового (розгляд картин  та ілюстрацій),  тактильного (обстеження 
предметів різної форми  та фактури), рухового (оперування худож-
німи матеріалами  та інструментами), слухового (слухання розповіді 
вчителя) аналізаторів. Усе це має бути передбачено змістовим напо-
вненням як програмного,  так і відповідного навчально-методичного 
забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичний аналіз 
літературних джерел із питань методики викладання образотворчо-
го мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах виявив значну 
кількість напрацювань у цій сфері як  теоретичного (монографії, на-
вчально-методичні посібники  тощо),  так і практичного (підручники, 
робочі зошити, методичні рекомендації) спрямування (О. Коротєєва, 
Ю. Погоніна, М. Ростовцев, С. Сергєєв, Н. Сокольникова, І. Чумеріна, 
Є. Шорохов  та ін.). Однак дослідження, присвячені розкриттю спе-
ціальної методики викладання образотворчого мистецтва у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах для дітей із  тяжкими порушеннями 
мовлення, розвитку художньо-мовленнєвої діяльності учнів із ТПМ 
повністю відсутні,  так само як і відповідні підручники.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні ко-
рекційно-розвивальної спрямованості авторського підручника з об-
разотворчого мистецтва для першокласників із  тяжкими порушен-
нями мовлення на прикладі змістового наповнення уроків.

Виклад основного матеріалу. Розроблений нами підручник 
“Образотворче мистецтво” для першого класу загальноосвітніх на-
вчальних закладів для дітей із  тяжкими порушеннями мовлення 
разом із навчальним посібником для педагога  та робочим зошитом 
для учня являють собою єдиний комплект, який повністю відпо-
відає змісту авторської концепції художньо-мовленнєвого розви-
тку, навчання  та виховання учнів із ТПМ і навчальної програми 
“Образотворче мистецтво” [1], затвердженої МОН України (наказ 
№ 750 від 24.06.2015 р.). 

У змістове наповнення підручника гармонійно вплетені два ігро-
ві персонажі – хлопчик Олівчик і дівчинка Веселочка. Саме вони 
шляхом прямих звертань чи прохань по допомогу пропонують учням 
із ТМП відповідати на  те чи інше запитання, виконувати певне за-
вдання, а вчитель виступає ніби посередником між персонажами  та 
школярами. Кожен урок підручника має свою цікаву назву, що відо-
бражає суть навчального матеріалу, який вивчається,  та висвітлює 
корекційно-розвивальну спрямованість роботи, охоплюючи фонети-
ко-фонематичну, лексичну  та граматичну складові мовлення.
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Уроки в підручнику мають певну логіку побудови, де умовно ви-
окремлюються  такі частини: а) мотиваційно-стимулююча (уведен-
ня в  тему); б) інформаційно-оптимізуюча (опора на наявні знання); 
в) інформаційно-закріплююча (розширення  та закріплення отри-
маних знань); г) практично-операційна (втілення отриманих знань 
у практичній зображувальній діяльності).

Кожен урок розпочинається узагальнюючою, простою у синтак-
сичному плані  та доступною для розуміння школярами із  тяжкими 
порушеннями мовлення фразою, яка підводить учнів до вивчення 
відповідної  теми. Зокрема, під час вивчення  теми “Кожна із ліній 
характер свій має” вчитель починає урок словами: “Навколо нас 
безліч предметів, які можна зобразити за допомогою різноманітних 
ліній”, –  таким чином поступово формуючи у школярів мистецьке 
бачення.  

Звертання до наявного досвіду першокласників із ТПМ допома-
гає їм краще зрозуміти логічні ланцюжки між вже вивченим і ще не-
знаним  та встановити причинно-наслідкові зв’язки. Так, на уроці “У 
скульптора-художника руки золоті” педагог пропонує: “Розглянь зо-
бражені предмети.  Покажи  та назви спочатку пласкі, а потім об’ємні 
предмети. На яку площинну (об’ємну) геометричну фігуру схожий 
кожен предмет?”.

Далі йде знайомство з новим матеріалом, яке репрезентоване пе-
реважно у формі вірша, де жирним шрифтом виділені мистецькі по-
няття, а курсивом – лексеми, які виступають ключовими словами або 
потребують уточнення чи пояснення значення. У виділених словах 
позначено наголос і підкреслено  ті букви, які позначають складні у 
вимові звуки (задньоязикові, свистячі, шиплячі, сонорні приголо-
сні). Наприклад, на уроці “Чарівні перетворення композиції” шко-
лярі із ТПМ слухають наступний вірш: 

  Вміло художник малює картину,
  Він композицію  творить єдину.
  Різні предмети  тут подружились,
  Дружбі вони у художника вчились.
      Юлія Рібцун

Учні знайомляться з мистецьким поняттям “композиція”, вправ-
ляються у його поскладовій вимові, акцентовано вимовляючи при 
цьому звуки [к], [з], [ц’]. Лексема “подружились” у даному випадку 
виступає синонімом до слова “композиція”  та допомагає ще яскра-
віше і доступніше для розуміння першокласниками із ТПМ розкрити 
його суть. Одночасно учні закріплюють правильну вимову приголо-
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сних [р], [ж], [л], [с’]. Саме на  такому прикладі школярі із  тяжкими 
порушеннями мовлення на практичному рівні усвідомлюють багато-
значність слова “подружились” і переконуються, що  товаришувати 
можуть не лише люди, а й предмети на картині.  

Робота з ілюстративним матеріалом (предметні, сюжетні зобра-
ження, виконані у різних  техніках, ілюстрації, картини, фотографії) 
передбачає спочатку цілісне, а згодом поелементне зорове сприйман-
ня  та аналіз ілюстрації чи картини із подальшою змістовою деталіза-
цією за запитаннями педагога. 

Такий вид роботи дає змогу закцентувати увагу учнів із ТПМ на 
граматичній складовій мовленнєвої діяльності, зокрема на правиль-
ному вживанні числових, родових і відмінкових закінчень іменни-
ків  та прикметників, часових, родових і видових формах дієслів. Так, 
на уроці “Озирнись, поглянь навколо” педагог звертається до шко-
ляра: “Веселочка пропонує  тобі розглянути зображення. Покажи, 
де пензлик, а де пензлики. Де малюють пензликом? Що малюють 
пензликом? Що намальовано кольоровими олівцями? На чому ма-
люють пензликом?”.

Одночасно з опорою на ілюстративний матеріал продовжується 
лексична робота, зокрема з диференціації значень семантично схо-
жих лексем. Так, на уроці “Помічники художника-графіка” педагог 
зауважує: “Художники використовують у своїх картинах  точки, а ми, 
записуючи речення, найчастіше ставимо в його кінці крапку” і про-
понує: “Поглянь, які картини створюють художники за допомогою 
звичайних  точок”, спонукає до фантазування: “А що б намалював 
(-ла)  точками  ти?”.

Далі вчитель, використовуючи різноманітні ігрові  та практичні 
завдання, закріплює  та поглиблює знання школярів із певної  теми. 
Саме в цій частині уроку відбувається найбільш розгорнута мовленнє-
ва робота з опорою на всі види аналізаторів. Зокрема, вивчаючи  тему 
“Кожна із ліній характер свій має”, першокласники із ТПМ чують 
від учителя пояснення: “Пряма лінія йде прямо. Хвиляста лінія на-
гадує хвильку. Олівчик пропонує  тобі рухом руки показати пряму  та 
хвилясту лінії. Веселочка просить  тебе знайти в картинах художни-
ків довгі  та короткі, прямі  та хвилясті лінії”. Школярі опановують 
розумінням і вживанням антонімічних пар якісних прикметників: 
“Лінії бувають дуже різні. Товстим олівцем можна провести  товсту 
лінію,  тонким –  тонку. Довгі  та короткі лінії можна проводити 
будь-якими олівцями. Знайди і покажи  товсту (тонку) лінію, довгу 
(коротку)”.

На уроці “У скульптора-художника руки золоті” школярі з ТПМ 
починають розуміти етимологію слів, опановують елементарними 



416

навичками словотворення: “Веселочка знає  такі гриби: опеньки, 
піддубники, підберезники, підосичники, але чому саме  так їх на-
зивають, вона не знає. Може  ти їй підкажеш? Ти напевно здогадав-
ся (-лась), що опеньки ростуть на і коло пеньків,  тому їх і назвали 
о-пеньки. А під-дуб-ники?”.

На уроці “Жовте листя опадає” педагог запитує: “Силуети яких 
дерев  ти бачиш?”, пропонує дібрати до відносних прикметників від-
повідні іменники: “Я почну, а  ти продовж: могутній … (дуб), висо-
ка … (тополя), струнка … (береза), колюча … (ялинка)”, цікавиться: 
“В якого дерева найтовщий стовбур? А найтонший? Яке дерево най-
вище? А найнижче? Яке дерево не має листя?”.

На уроці “Чарівні перетворення композиції” учні закріплюють 
низку видо-родових понять (“одяг”, “меблі”, “взуття”, “фрукти”), 
вправляються у практичному вживанні простих прийменникових 
конструкцій: “Олівчик пропонує  тобі розглянути і назвати предме-
ти. Зверни увагу на їх колір і розташування. Про які предмети можна 
сказати, що вони утворюють композицію? Чому? Як можна назвати 
кожну групу предметів одним словом? Як назвати предмети, які взу-
вають восени? (Осіннє взуття). Де стоїть посуд? (На  таці). Де лежать 
фрукти? (У фруктовниці)”. 

Учні із ТПМ на практичному рівні знайомляться із синонімами 
на позначення самостійних частин мови. Зокрема, під час вивчен-
ня  теми “Озирнись, поглянь навколо” педагог пояснює: “Слово 
“зобразити” означає  те саме, що і “намалювати”; слово “зображен-
ня” –  те саме, що і малюнок”, пропонує: “Вимовляючи слово “зо-
бразити”, слідкуй за вимовою звуків [з] і [р], а в слові “намалювати” 
не забувай правильно вимовляти звук [л’]”.

Кожному практичному виконанню завдання у робочому зоши-
ті передує підготовча робота із залученням різних аналізаторів. При 
цьому учні з ТПМ можуть працювати як у парах,  так і колектив-
но,  таким чином формуючи уміння домовлятися, діяти злагоджено, 
використовуючи, якщо можливо, фонетично  та лексично правильне 
діалогічне мовлення. Зокрема, на уроці “Скільки форм навколо нас” 
педагог перед зображенням у зошиті предметів різної форми про-
понує: “Нехай  твій (-оя) сусід (-ка) по парті візьме в руки картонні 
площинні фігури  та даватиме  тобі по одній. Чи зможеш  ти на дотик 
із заплющеними очима впізнати ці фігури  та назвати їх?”.

Працюючи у робочому зошиті, школярі з ТПМ розповіда-
ють про виконання  тематичного завдання на рівні практичної 
зображувальної діяльності, по можливості використовуючи еле-
ментарне коментувальне мовлення  та вживаючи вивчену на уроці 
мистецьку  термінологію. 
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На уроці “У скульптора-художника руки золоті”, готуючись до 
ліплення грибів із пластиліну, першокласники з ТПМ переконуються 
у багатозначності лексем “ніжка”  та “шапочка”, важливості дотри-
мання правил безпечної поведінки під час збирання  та вживання 
грибів: “Веселочка цікавиться: що є у гриба? В кого (чого) ще є ніж-
ка (-и)? (У меблів, у дітей, ляльок, деяких  тварин). У яких  тварин 
є ніжки? (У оленя, косулі, кози, вівці, свині). Шапочка є у гриба, 
у жолудя, а у  тебе шапочка є? Олівчик пропонує  тобі розглянути 
зображення грибів і запитує: чи знаєш  ти їх назви? Які з цих грибів 
їстівні, а які – отруйні?”. 

Таким чином, кожна з частин запропонованих уроків підручника 
“Образотворче мистецтво” має специфічну корекційно-розвивальну 
спрямованість.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Створений нами 
підручник на основі моделі діалогової стратегії педагогічної взаємодії, 
засобом використання ігрових персонажів, уведенням елементів по-
шуково-дослідницької діяльності  та проблемного навчання шляхом 
розігрування і розв’язання художньо-мовленнєвих ситуацій, стиму-
лює роботу обох півкуль головного мозку школярів, формує  творчий 
потенціал і ціннісне ставлення учнів із ТПМ до навколишнього світу, 
здійснює мовленнєвий, емоційно-духовний  та естетично-мораль-
ний розвиток, активізує художньо-естетичне сприймання, образне 
мислення, фантазію, інтуїцію, удосконалює просторову орієнтацію, 
ручну  та дрібну моторику, збагачує емоційно-чуттєвий, мовленнє-
вий і когнітивний досвід, виховує естетичний смак, спонукає до 
розгортання  теоретичного рефлексивного художньо-мистецького 
мислення. Для  того, щоб корекційно-розвивальна спрямованість 
освітнього процесу й надалі була ефективною  та дієвою, необхідно 
продовжити розробку підручників з образотворчого мистецтва для 
початкової ланки школи.
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Рибцун Ю. В.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
УЧЕБНИКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

В статье освещена актуальность создания учебника “Изобразительное 
искусство” для первого класса общеобразовательных учебных заведений 
для детей с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР), разработанного в соответ-
ствии с авторской концепцией художественно-речевого развития, обуче-
ния и воспитания учащихся с ТНР и учебной программой “Изобразительное 
искусство” (1 класс); раскрыта его коррекционно-развивающая направ-
ленность на примере содержательного наполнения уроков в мотивацион-
но-стимулирующей, информационно-оптимизирующей, информационно-
закрепляющей и практически-операционной частях путем компенсации 
речевых нарушений за счет активизации зрительного,  тактильного, двига-
тельного и слухового анализаторов.

Ключевые слова: первоклассники с  тяжелыми нарушениями речи; 
учебник по изобразительному искусству; коррекционно-развивающая 
направленность.
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Ribtsun J.
CORRECTIONAL-DEVELOPING DIRECTIONS 
OF TEXTBOOKS ON FINE ARTS

The article deals with the relevance of the “Fine Arts” textbook. The textbook 
is designed to work with first-graders with severe speech disorders. The basis of 
the textbook “Fine Arts” was the author’s concept of art, speech development, 
training and education of students with severe speech disorders. The textbook 
is designed for the training program “Fine Arts” (1 class). The article discloses 
methods of correction and development of speech of schoolboys at lessons of 
the fine arts. In each part of the lesson is working on the formation and perfection 
of diction, vocabulary, grammar, and connected speech. Securing pronunciation 
of sounds occurs during the naming of artistic terminology. Expanding vocabulary 
is carried out by clarifying the meaning of words. The vocabulary in lessons of 
the fine arts is enriched with synonyms, antonyms, ambiguous words. Grammar 
formation occurs during the students’ answers to questions. Students practiced 
in the right-hand number, gender, case of nouns and adjectives, number, gender 
and type of verbs. Performing practical tasks is accompanied by commenting 
connected speech. Thus the integrity of the system is carried out correction of 
speech disorders by enhancing visual, tactile, auditory and motor analyzers.

Key words: first-graders with severe speech disorders; tutorial on the fine 
arts; correction and developing directions.

УДК 373.3.016:51

ПРОЦЕС ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ 
З ЧИТАННЯ (ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ)
В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 
УКРАЇНИ

О. Я. Савченко,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України 

У статті проаналізовано процес підручникотворення з предмета читання 
(літературне читання) упродовж зазначеного періоду; обґрунтовано чотири 
етапи, які розмежовано відповідно до змін, які відбувалися у законодавчо-
нормативній базі функціонування початкової освіти  та цілях і завданнях 
освітньої галузі державного стандарту “Мови і літератури”. Розкрито  те-
оретичні засади підручників, створених різними авторами, запропоновано 



420

дидактико-методичні орієнтири аналізу рукописів підручників з літератур-
ного читання, який охоплює складники: концептуальні засади, відповідність 
змісту вимогам програми; процесуальний компонент, апарат орієнтування в 
змісті підручника; реалізація ілюстративної функції; можливості підручника у 
підготовці учнів до вивчення української літератури в основній школі.

Ключові слова: етапи підручникотворення; літературне читання; ди-
дактико-методичні орієнтири аналізу підручників.

Постановка проблеми. Після здобуття державного суверенітету в 
розвитку української школи відбулися докорінні зміни, пов’язані із 
розбудовою національної освіти. У новому соціально-економічному 
контексті у педагогічній науці і практиці утверджуються ідеї націо-
нальної школи, дитиноцентризму, особистісно зорієнтованої гуманної 
освіти. Ці пріоритети були визначені у законі “Про освіту”, (1996 р.) 
“Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ ст.) (1993 р.), 
“Національній доктрині розвитку освіти” (2002 р.), низці концепцій, які 
стосувались оновлення змісту шкільної освіти і виховання учнів.

За цей період визначено: нову методологію розвитку школи, що 
ґрунтується на цінностях демократичної держави, інтеграції до євро-
пейського освітнього простору; принципово оновлено зміст освіти, 
особливо гуманітарних предметів, створено  три покоління держав-
ного стандарту (1997, 2002, 2010 рр.), нові навчальні програми, окрес-
лено методичні підходи і  технології їх засвоєння; впроваджуються 
варіативні підручники; напрацьовано велику кількість навчальної  та 
методичної літератури; діє нова система контролю і оцінювання на-
вчальних досягнень учнів  тощо.

Разом з  тим (у контексті  теми, яку ми розглядаємо) є низка важ-
ливих й досі нерозв’язаних проблем, які негативно позначаються на 
якості навчання дітей української мови і літератури: 

 • лише невелика частина дітей дошкільного віку (через від-
сутність мережі  та високу плату) здобувають належну до-
шкільну освіту,  тому у навчанні грамоти і читання всіх дітей є 
відповідні  труднощі; 

 • недостатньо розроблена методика диференціація цього процесу; 
 • досі невідпрацьовано надійну систему якісного відбору руко-
писів підручників і своєчасного забезпечення ними усіх учнів, а 
вчителів – програмами і методичною літературою; 

 • підготовка і перепідготовка вчителів до впровадження нових 
програмі підручників не має випереджувального характеру; 

 • шкільні бібліотеки, зазвичай, не одержують поповнення фондів 
дитячої художньої літератури, а більшість класів-кабінетів не ма-
ють сучасного обладнання  тощо.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підручникотво-
рення упродовж зазначеного періоду досліджувалася багатьма вче-
ними (Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, І. П. Ґудзик, О. В. Джежелей, 
О. І. Ляшенко, Я. П. Кодлюк, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, 
О. С. Жосан, О. Н. Хорошковська, Н. Р. Хребтова  та ін.). 
Особливості організації читацької діяльності молодших школярів, 
якість підручників з літературного читання висвітлювались у пра-
цях В. О. Мартиненко, Я. П. Кодлюк, А. І. Мовчун, В. О. Науменко, 
Г. П. Ткачук, Н. І. Богданець-Білоскаленко  та інших. Результати 
проведених досліджень враховувалися нами у процесі обґрунту-
вання етапів підручникотворення з предмета читання (літературне 
читання).

Виклад основного матеріалу. Аналіз  тенденцій, що стосуються 
оновлення змісту предмета читання і процесу створення відповідно-
го навчально-методичного забезпечення, дають змогу обґрунтувати 
етапи розвитку підручникотворення у зазначений період з урахуван-
ням змін, які відбувалися у законодавчо-нормативних документах, у 
змісті початкової освіти і, відповідно, у підручникотворенні з пред-
мета читання.

Перший етап (1990–1996 рр. ХХ ст.) характеризується доопра-
цюванням чинних на  той час “Читанок” на засадах ідеології нової 
української школи – українознавства, національно-патріотичного 
виховання. Цей час відзначався активним створенням навчальних 
посібників для позакласного читання, які видавались у центральних 
і регіональних видавництвах. Розкриємо ці  тенденції.

Проблема оновлення мети і змісту початкової освіти активно об-
говорювалася на сторінках педагогічної преси з початку 1990-х рр. [1]. 
У 1992 р. було опубліковано оновлені програми для початкової школи. 
Стосовно предмета читання зазначено необхідність відображення у колі 
читання українознавчих засад, народознавчого матеріалу, врахування 
художньо-естетичного, ідейно-тематичного  та жанрового принципів; 
зменшення кількості перекладних  творів. Наголошено, що читання 
стає не лише засобом набуття знань, умінь  та навичок, а й незамін-
ним чинником формування національної самосвідомості, загально-
культурних цінностей, естетичного, етичного, морального виховання 
учнів. Певних змін зазнали чинні на  той час підручники, які видава-
лись одночасно для 3-річної  та 4-річної школи (Н. Ф. Скрипченко, 
О. Я. Савченко, Н. Й. Волошина). У 1993 р. було опубліковано нову 
програму з позакласного читання і посібники-хрестоматії з позаклас-
ного читання (Н. Ф. Скрипченко, В. О. Мартиненко, Г. П. Ткачук).

Упродовж 1990-х рр. було створено декілька концепцій і автор-
ських програм з мовної освіти для початкової школи.
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У законі “Про освіту” (1996) було введено розділ “Державні 
стандарти в освіті”. На виконання вимог закону в країні розпоча-
лося створення концепцій цілісного підходу до розроблення змісту 
освітніх галузей, а  також авторських програм. Ця робота здійсню-
валася вперше, у ній брали участь методисти, науковці, вчителі, 
письменники.

Оригінальних авторських програм з читання, на нашу думку, 
було  три. Зокрема, методистом О. В. Джежелей створено програму, 
яка мала виразні ознаки нового підходу до визначення мети і змісту 
предмета “Читання” [2]. Провідним авторка вказує принцип розви-
тку мовлення, який передбачає “свідоме оволодіння дитиною слу-
ханням, говорінням, письмом, з опорою на елементи  теорії мови 
і зразкові  тексти, а  також оволодіння навичкою читання під час 
ознайомлення з літературою різних жанрів і колом читання у всьому 
багатоманітті  тематики, видів і форм  творів і книжок” [3]. Зміст про-
грами визначено у декількох аспектах:  техніка читання, пропедев-
тичний курс з  теорії літератури; повноцінне ознайомлення з колом 
дитячого читання. Заслуговує на увагу обґрунтування автором змісту 
читання на  трьох рівнях: 1) твори, добре відомі дітям з дошкільного 
досвіду (призначені для детального вивчення, засвоєння прийомів 
роботи з  текстом); 2) твори, призначені для цього віку як основа 
літературного читання, де першочерговим є емоційно-образне за-
своєння  твору як мета, а процес засвоєння змісту відбувається на 
основі вже сформованих на цей час умінь; 3) твори, вивчення яких 
передбачається в основній школі, що збагачує читацький досвід, за-
довольняє індивідуальні потреби.

Пізніше (2001 р.), за наукового керівництва О. В. Джежелей, 
групою викладачів Харківського педагогічного університету було 
розроблено концепцію варіативних навчальних комплектів для по-
чаткової школи “Читання, література, книга у початковій школі”, 
“Літературне читання у початковій школі”. Їх особливістю авторка 
визначала практичну спрямованість навчання, що має розвивати 
мовлення учнів, забезпечувати пріоритетність комунікативної функ-
ції мови з урахуванням потреб диференціації  та індивідуалізації на-
вчання; знайомства дітей з літературою і книгою в системі історико-
літературного процесу.

Упродовж 1990-х рр. письменниками і вчителями було створено 
нові підручники і хрестоматії з читання. 

Письменник Дмитро Чередниченко разом із дружиною Галиною 
Кирпою,  теж письменницею, (під спільним псевдонімом Оксана 
Верес) уклали чотири читанки для молодших школярів – “Ластівка” 
(1992), “Біла хата”, “Писанка”, “Зелена неділя” (1993), а  також ко-
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роткий біографічний довідник авторів  творів, що є у цих підручни-
ках. Книги створено за  тематично-сезонним принципом на засадах 
українознавства із широким використанням  творів письменників 
української діаспори. На жаль, вони не були належно ілюстровані, 
методичного апарату майже не було, їх обсяг перевищував допусти-
мий для учнів початкових класів.

Маємо відзначити цікавий доробок групи учителів із м. Яворіва 
Львівської області С. Жовнір-Коструба, Н. Жовнір-Іватьо, О. Жовнір. 
Ними було розроблено авторську програму “Читання і розвиток 
мовлення” [4]. Метою читання автори визначили формування пер-
шооснов читацької культури школярів, плекання  творчості дітей, 
патріотичного виховання. За програмою були створені впродовж 
1995–2000 рр. цікаві, гарно оформлені підручники і навчальні хрес-
томатії: “Чарівний струмок”, “Золоте джерельце”, “Чиста криниця”, 
які рекомендовані МОН України для використання у школах як варі-
ативні. У підручниках вміщено біографічні відомості про авторів  тво-
рів,  тематичний словничок, ігровий матеріал.

Другий етап (1997–2001 рр.).  За цей короткий період у початко-
вій освіті відбулися суттєві зміни. Затвердження першого в історії 
України Державного стандарту загальної початкової освіти (1997) 
зумовило потребу переосмислення усіх чинників, від яких залежать 
добір змісту і загалом якість освіти з кожного предмета [5]. У 1999 р. 
було прийнято Закон України “Про загальну середню освіту”, а у 
2001 р. “Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)”.

У контексті цих документів виникла інноваційна ідея розроблен-
ня концепцій наскрізного вивчення кожної освітньої галузі впродовж 
12-річної школи. Колективом науковців Інституту педагогіки було 
підготовлено Концепцію літературної освіти в 12-річній школі [6] У ній 
окремим структурним блоком представлено початкову ланку освіти 
(О. Я. Савченко, В. О. Мартиненко). Зазначені  тут концептуальні за-
сади літературної освіти молодших школярів узгоджувалися із загаль-
ними цілями шкільної мовно-літературної освіти, із забезпеченням 
наступності  та перспективності між освітніми ланками, урахуванням 
базових потреб дітей у кожному віковому періоді. У концепції визна-
чено: змістові лінії, принципи відбору кола читання, вимоги до фор-
мування і розвитку в учнів навички читання, обсяг літературознавчої 
пропедевтики (усвідомлення жанрової специфіки  творів, смисловий 
і структурний аналіз, засоби художньої виразності, емоційно-оцінне 
ставлення до змісту прочитаного); розвиток  творчої діяльності учнів 
на основі прочитаного, формування бібліотечно-бібліографічних, 
книгознавчих умінь. Цей контур початкової літературної освіти мо-
лодших школярів послугував основою для створення у подальшому 
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нової редакції державного стандарту і навчальної програми з літера-
турного читання. 

За законом “По загальну середню освіту” початкова школа ста-
вала лише 4-річною, її пріоритетом визначалися: загальнонавчальна, 
розвивальна, виховна, оздоровча функції, практична спрямованість 
змісту. Основні освітні результати цього рівня освіти: формування 
в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних, 
фізкультурно-рухових умінь  та навичок; узагальнених знань про 
реальний світ у його зв’язках і залежностях; достатньо розвинені 
мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до  творчого са-
мовираження: ставлення до праці, мистецтва, здоров’я; уміння ви-
конувати нескладні  творчі завдання [7]. 

Для початкової школи з читання було розроблено нові програ-
ми (О. Я. Савченко, В. О. Мартиненко). Їх реалізацію для 2–4 кла-
сів здійснено у двох варіантах підручників. Упродовж 2002–2004 рр. 
видавалися у двох частинах підручники О. Я. Савченко. У них було 
реалізовано сім наскрізних змістових ліній; у змісті  та методичному 
апараті забезпечувалася мотиваційна, виховна і розвивальна спря-
мованість; завдання до  текстів характеризувалися особистісною зо-
рієнтованістю, різними рівнями самостійності учнів, заохочували 
їх до  творчості. Зокрема, у підручниках для кожного класу вміщено 
спеціальний розділ для цілеспрямованого розвитку літературних 
здібностей учнів “Я хочу сказати своє слово” (2 кл.), “Візьму перо і 
спробую” (3 кл.), “У кожного є співуча пір’їнка” (4 кл.).

У цей період було створено програму і підручники з читання 
автора В. О. Науменко, які у  той час використовувалися як експе-
риментальні [8]. Аналіз змісту підручників засвідчив, що їх особли-
вістю є спрямованість на літературний розвиток школярів, поступо-
ве розгортання перед ними світу літератури: у 2 класі – домінувало 
читання  творів усної народної  творчості (скоромовок, загадок, ка-
зок) паралельно із авторськими; поезії (пейзажної лірики, сюжет-
них віршів); прози. У 3 класі здійснювалося поглиблене вивчення 
жанру казки (українські народні казки, казки народів світу, відомих 
українських  та зарубіжних казкарів), вивчення поетичних  творів для 
дітей, прози. У 4 класі діти читали  твори, у яких відображено красу 
світу (пейзажна лірика, пейзаж у прозових  творах), фантастичні  та 
пригодницькі  твори. У читанках В. О. Науменко використала метод 
паралельного читання фольклорних і авторських  творів, близьких 
за  темою.

Відбір і розташування художніх  творів для читання визначався 
автором на основі літературознавчого, монографічного,  тематич-
но-жанрового, художньо-естетичного принципів. Нетрадиційним 
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у побудові цього підручника є  те, що перед читанням  твору учень 
знайомився із провідним засобом створення художньої виразності 
поданого вірша (наприклад, метафора, порівняння, епітет, звуко-
пис), із засобом створення поданої казки (чарівні перетворення,  три 
випробування героя  тощо). Назви цих засобів винесено у підзаго-
ловок  твору, що допомагає дітям осягнути процесуальні елементи 
літературно-творчої діяльності [9]. 

Третій етап (2001–2010 рр.) характеризується інтенсивним напра-
цюванням науково-методичного забезпечення методики читання, 
впровадженням нових програм. Продовжувався процес створення 
варіативних підручників і авторських програм, які видавалися як у 
центральних,  так і регіональних видавництвах.

За результатами впровадження першого покоління державних 
стандартів і програм до чинних підручників було внесено зміни. 
У цей період українські вчені створили низку праць для дидактико-
методичного супроводу оновленої початкової школи. З-поміж них від-
значимо великі за обсягом і повнотою охоплення проблеми методич-
ні посібники для вчителів “Навчання і виховання в 2 класі” (2003 р.), 
“Навчання і виховання в 3 класі” (2004 р.), “Навчання і виховання в 
4 класі” (2005 р.). З методики читання вчителям пропонувалися стат-
ті О. Я. Савченко, О. В. Джежелей, А. А. Ємець, В. О. Мартиненко, 
А. І. Мовчун. Практичним внеском в організацію роботи молодших 
школярів з дитячою книжкою були випуски серій “Читаю сам” 
(В. О. Мартиненко). Їх використання шляхом застосування методу 
читання-розгляду сприяє вихованню читацької самостійності дітей. 

У зазначені роки розпочалися системні дослідження з  тео-
рії підручникотворення. Завдяки цілеспрямованій  творчій пра-
ці Я. П. Кодлюк [10]  та її учнів вивчено різні аспекти підручни-
котворення у початковій освіті, у  тому числі і з предмета читання 
(О. Я. Янченко, Н. Р. Хребтова, З. Є. Беркита  та ін.). Ця робота плід-
но продовжується і нині. Історичний аналіз розвитку підручникотво-
рення з читання здійснила Н. Богданець-Білоскаленко [11].

У науково-методичному забезпеченні літературного розвитку 
молодших школярів помітний доробок належить А. І. Мовчун, яка 
опублікувала чимало праць, що надають допомогу вчителям у здій-
сненні мовленнєвого  та літературного розвитку молодших школя-
рів [2], Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцовій [13] 

У другому поколінні Державного стандарту загальної початкової 
освіти (2010 р.) суттєво оновлено її мету, акцентовано на потребах 
особистісного розвитку молодшого школяра, чітко окреслено коло 
предметних і ключових компетентностей, які мають бути сформовані 
у цьому віці [12]. 
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Мету освітньої галузі “Мова і література” визначено  таким чи-
ном: розвиток особистості учня, формування його комунікативної 
компетентності  та загальних уявлень про мову як систему і літературу 
як вид мистецтва. Відповідно курс читання, як складник цієї галузі, 
набув статус літературного, що потім відбилося у його меті і завдан-
нях, нових назвах змістових ліній. Зокрема, основою структурування 
програми визначено 6 змістових ліній: коло читання; формування і 
розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід 
читацької діяльності; робота з дитячою книжкою; робота з інфор-
мацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі 
прочитаного.

Цей державний стандарт слугував основою розроблення  типової 
програми, за якою здійснювалася підготовка варіативних програм і 
підручників. Особливістю програми є визначення двох структурних 
компонентів: зміст навчального матеріалу і державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів.

У 2004/2005 н.р. в окремих областях уперше було здійснено мо-
ніторинг якості початкової освіти на комплексному  тесті, який да-
вав змогу перевірити сформованість уміння дітей читати і розуміти 
новий  текст, застосовувати знання в нових ситуаціях, близьких до 
життєвого досвіду. З’ясувалося, що попри значущість цих умінь, чи-
мало випускників початкової школи не вміють “вичерпувати” смис-
ли з прочитаного, встановлювати зв’язки між частинами  тексту, між 
причиною і наслідком, між знаннями, засвоєними на різних уроках 
(наприклад, читання, природознавства і “Я у світі”). У цьому кон-
тексті очевиднішою постала проблема формування в учнів засоба-
ми читацької діяльності ключових компетентностей: уміння вчитися, 
комунікативної, громадянської. Цей аспект було враховано надалі у 
розробленні другого покоління Державного стандарту, програми і 
підручників з літературного читання.

Четвертий етап підручникотворення (2011–2015 рр.) відзначається 
декількома особливостями.

Функціонування оновленого державного стандарту і програм 
було доповнено оновленими критеріями оцінювання навчальних до-
сягнень учнів (вихованців) у системі загальної початкової освіти відпо-
відно до вимог упровадження компетентнісного підходу.

Підручники з літературного читання для кожного класу почали 
видаватися в одній частині, що МОН України мотивувало необхід-
ністю економії коштів, хоча в програмі, кількість годин не змінюва-
лася. Це значно звузило можливості належного відображення у під-
ручнику кола  тем і авторів, рекомендованих програмою, і зумовило 
збільшення одиниць навчального комплекту за рахунок посібників, 
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які розширюють читацький простір молодшого школяра і методич-
ний апарат книги. Відзначимо, що до одного чинного підручника 
ринок пропонує зараз декілька додаткових посібників, які видаються 
різними видавництвами і мають різний навчальний потенціал. Ми 
погоджуємося з Я. П. Кодлюк, що в умовах широкої варіативності 
підручників і навчальних посібників необхідно здійснити їх опи-
совий порівняльний аналіз, експериментально з’ясувати ефектив-
ність зв’язку підручників з іншими елементами навчально-мето-
дичного комплекту. На жаль,  таких даних ще не зібрано із жодного 
комплекту [13].

Упродовж 2014 р. в Україні вперше було проведено відкритий 
конкурс підручників для 4 класу, у  тому числі з літературного читання. 
Він засвідчив велику активність авторів (подано 17 рукописів). В оці-
нюванні рукописів брали участь експерти-вчені, методисти і вчителі 
з різних регіонів. Остаточний вибір здійснювали вчителі початкових 
класів з різних областей. Незважаючи на демократичність цих про-
цедур, конкурсу у повному розумінні цього поняття не відбулося, 
адже всі рукописи, незалежно від кількості виборів шкіл, одержали 
право на використання.

Методичну рефлексію якості рукописів підручників у кон-
тексті реалізації вимог програми з цього предмета здійснено 
В. О. Мартиненко [15]. Проведений аналіз засвідчив необхідність 
широкого обговорення критеріїв оцінювання рукописів, доцільність 
ознайомлення вчителів із методиками цієї роботи. Для рукописів 
підручників, які здобули позитивну оцінку експертів і помітну пере-
вагу у виборі їх учителями, перевагою є впровадження особистісно 
діяльнісного, компетентнісного, культурологічного підходів, спря-
мованість на розвиток і виховання дитини на загальнолюдських і на-
ціональних цінностях. У змісті  таких підручників, окрім класичних, 
є чимало  творів сучасних авторів із близькою для дітей цього віку  те-
матикою, українознавчим змістом; поєднано різні форми навчаль-
ної співпраці, стимулювання дітей до самостійної роботи з  текстом, 
збільшено й урізноманітнено завдання для розвитку уяви,  творчості 
на основі прочитаного, життєвих спостережень учнів  та ін.

Вибір підручників педагогами стає реальністю сучасної школи. 
У цьому процесі необхідно всебічно аналізувати і порівнювати руко-
писи за певними критеріями, що є досить складною справою. Наш 
досвід у галузі підручникотворення дає підстави запропонувати ди-
дактико-методичні орієнтири щодо аналізу рукописів підручників з 
літературного читання.

Дидактико-методичні орієнтири щодо аналізу підручників з літератур-
ного читання
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Навчальний предмет “Літературне читання” є багатофункціо-
нальним. Його основна мета – створити достатні можливості для 
розвитку дитячої особистості засобами читацької діяльності, форму-
вання предметної компетентності й  тих ключових, які безпосередньо 
пов’язані з його функціями. Підручник має  також створити належне 
підґрунтя для вивчення учнями української літератури в основній 
школі.

Завдання предмета, визначені у Державному стандарті  та на-
вчальній програмі, конкретизують його мету і є орієнтирами щодо 
конструювання змісту, структури, розроблення методичного апара-
ту, дизайну книги.

Концептуальні засади конструювання підручників
 • Сучасне підручникотворення ґрунтується на особистісно зорі-
єнтованій парадигмі шкільної освіти, яка передбачає пріоритет-
ність розвитку особистості учнів засобами активного читання і 
спілкування з найкращою літературою для дітей. 

 • У підручниках має втілюватись універсальна місія предмета, 
який  тією чи іншою мірою інтегрує у своєму змісті  та методиці 
розвивальний і виховний елементи різних галузей знань (рідної 
мови, літератури, мистецтва, українознавства, краєзнавства, бі-
бліотекознавства) з метою якнайповнішої реалізації всіх завдань 
програми і функцій навчальної книги.

 • Підручники з літературного читання мають створювати методич-
ну лінійку для 2–4 класів. Це передбачає єдність їх методологіч-
них і дидактико-методичних засад, що забезпечують наступність 
і перспективність навчальних книг, внутрішню цілісність кож-
ної з них. Сучасний підручник з літературного читання багато-
функціональний. У ньому мають взаємопов’язано реалізуватися 
інформаційна, мотиваційна, розвивальна, виховна, контролю-
вальна і  технологічна функції.

 • Системний підхід зобов’язує авторів передбачити базову роль 
підручника у навчальному комплекті й оптимально розподілити 
змістове  та методичне навантаження між його складниками. 

 • Компетентнісний підхід зумовлює необхідність введення у під-
ручник спеціальної системи завдань, яка охоплює всі структурні 
елементи читацької компетентності (знання, способи діяльності, 
досвід, емоційно-ціннісне ставлення) і передбачає індивідуальну 
участь учнів у контролі й оцінюванні своїх навчальних досягнень.

 • Технологічний підхід передбачає втілення у підручнику принци-
пу управління вчителем читацькою діяльністю учнів з урахуван-
ням мети опрацювання  творів різних жанрів і взаємодії органі-
заційних форм навчання (робота учнів у парі, групі, колективі).
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 • Міжпредметні зв’язки у підручнику мають бути реалізовані на 
мотиваційному, змістовому, процесуальному рівнях.
Аналіз відповідності програмі кола читання 
1. Принципи, за якими сформовано коло читання, їх відповід-

ність програмі.
2. Методична доцільність, з огляду на програму для даного класу, 

співвідношення у підручнику  творів за напрямами:
 • український фольклор;
 • література ХІХ початку ХХ століття;
 • українська дитяча література ХХ століття (радянський період);
 • українська дитяча література, видана в Україні за період 
Незалежності;

 • українська література письменників діаспори;
 • перекладна література письменників зарубіжних країн.
3. Збереження  тематичної  та жанрової різноманітності  творів; 

їх доступність, виховний, інформаційний, розвивальний потенціал.
4. Якість і обсяг  текстів підручника: основних, додаткових, 

довідкових.
5. Умотивованість вибору авторів  творів.
Процесуальний компонент підручника
1. Формування в учнів досвіду самостійної роботи з підручником.
Наявність у методичному апараті системи завдань, які спрямо-

вані на розвиток у дітей  технічної  та смислової якостей читання (їх 
відповідність вимогам даного класу, різноманітність, частотність).

2. Коло і спосіб уведення елементарних літературознавчих по-
нять; прийоми, що сприяють їх засвоєнню учнями (тема, жанрові 
особливості  творів, засоби художньої виразності, зв’язок між авто-
ром і  темою, характеристика дійових осіб  тощо).

3. Формування в учнів умінь працювати з  текстами різних жан-
рів: смисловий, структурний, художній аналіз  твору; уміння стави-
ти запитання, складати план; користуватися загальнонавчальними 
уміннями.

4. Потенціал підручника у формуванні комунікативної, інфор-
маційної  та загальнокультурної компетентностей.

5. Потенціал підручника у розвитку літературних  творчих зді-
бностей учнів.

6. Відображення у методичному апараті підручників системи за-
вдань для залучення учнів до самоконтролю, самоперевірки, форму-
вання рефлексивних суджень.

Апарат орієнтування в змісті підручника (умовні позначення, супро-
відні  тексти, символи, звернення до читачів  тощо).
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Реалізація ілюстративної функції: 1) образотворча різноманітність і 
водночас цілісність оформлення підручника; доступність, реалістич-
ність або умовність образів; наближення до життя сучасної дитини; 
виховний потенціал; гендерний підхід; 2) доцільність поєднання у 
структурі книги  текстової  та ілюстративної частини (динамічність, 
обсяг, методичний супровід).

Потенціал підручника для підготовки учнів до вивчення української лі-
тератури в основній школі ( 4 клас).

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Упродовж зазна-
ченого періоду в галузі підручникотворення з предмета читання 
(літературне читання), який належить до багатофункціональних за 
своїм внеском у навчання, розвиток і виховання учнів, відбувалися 
неперервні, часом суперечливі зміни. Вони зумовлені напрацюван-
ням нової законодавчої бази, оновленням цілей і змісту початкової 
освіти, предмета читання зокрема, рухом шкільництва від уніфіко-
ваної радянської школи до національної. У підручникотворенні ві-
дображення цих змін ми визначаємо за чотирма етапами розвитку.  

З прийняттям нового базового закону “Про освіту” у підручни-
котворенні відбуватимуться суттєві зміни адже очікується перехід до 
12-річної школи. Перспективою удосконалення підручників з літе-
ратурного читання  вважаємо посилення їх  технологічності, реалі-
зацію внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків; оптимізацію 
навчального навантаження в контексті застосування навчального 
комплекту  та ін. Необхідним є відображення у методичному апараті 
підручників завдань для залучення учнів до формувального оціню-
вання  та рефлексивних суджень.
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Савченко А. Я. 
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ЧТЕНИЮ 
(ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ) В УСЛОВИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ

За годы государственной независимости в процессе создания учебни-
ков по чтению (с 2001 г. – литературное чтение) происходили непрерывные 
изменения, которые определялись принятием новых законодательных и 
нормативных документов, потребностями обновления методической науки 
и школьной практики. В соответствии с этим в процессе создания учебников 
по чтению выделены четыре этапа. Первый (1990–1996 гг.) характеризовал-
ся обновлением действующих учебников и программ, появлением автор-
ских программ и учебников-хрестоматий. На втором этапе (1997–2001 гг.) 
в связи с принятием первого Государственного стандарта общего среднего 
образования (1997 г.), закона “О общем среднем образовании” (1999 г.) 
и “Концепции общего среднего образования” (12-летняя школа, 2001 г.) 
для 4-летней начальной школы созданы новые программы и учебники по 
чтению (два варианта).

Третий этап (2001–2010 гг.) характеризуется интенсивным созданием 
научного обеспечения методики преподавания чтения; внедрением новых 
программ, учебников и учебных пособий по этому предмету. Четвертый 
этап (2011–2015 гг.) характерен развитием  теории учебника в украинской 
педагогической науке. В 2014 г. в Украине впервые проведен открытый 
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конкурс учебников для 4 класса; подано 17 рукописей по литературному 
чтению, несмотря на разные оценки экспертов, все были рекомендованы 
для использования в школе. 

В статье изложены дидактико-методические ориентиры анализа руко-
писей учебников по литературному чтению.    

Ключевые слова: литературное чтение; этапы создания учебников; 
дидактико-методические ориентиры анализа учебников.

Savchenko O. 
THE PROCESS OF CREATING READING (LITERARY READING) 
TEXTBOOKS UNDER THE CONDITIONS 
OF THE STATE SOVEREIGNTY OF UKRAINE

During the period of independence, in the process of creating textbooks for 
reading (since 2001, literary reading) there is a continuous change, which was 
determined by the adoption of the new laws and regulations, the necessity to 
upgrade the requirements, methodology and school practice. Correspondingly, 
in the process of creating reading textbooks, four stages were found out: the first 
stage (1990–1996) was characterized by upgrading the existing textbooks and 
curriculum; appearance of the authorial programs and textbooks, anthologies; at 
the second stage (1997–2001), due to the adoption of the first State standard of 
the comprehensive secondary education (1997) and the Law “On Comprehensive 
Secondary Education” (1999), “The concept of the general secondary education” 
(12-year-old school) in 2001, for 4 years of primary schooling, new programs and 
textbooks in reading (two options) were provided.

The third stage (2001–2010) is characterized by an intense provision of 
the scientific support in teaching reading; the introduction of new programs, 
textbooks and manuals on the subject. The fourth stage (2011–2015) is featured 
by the development of the theory of the textbook in Ukrainian pedagogical 
science. In 2014, Ukraine held the first open competition of textbooks for the 
4th grade, submitted 17 manuscripts of literary reading; in spite of the different 
estimates of experts, all of them have been recommended for the use in school.

The article represents the didactic and methodological guidelines for 
conducting an analysis on textbook manuscripts in literary reading.

Key words: literary reading; stages of creating textbooks; didactic-
methodological guidelines for conducting an analysis on textbooks.
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У статті мовиться про організацію курикулуму, який має забезпечи-
ти навчання школяра з особливими освітніми потребами в інклюзивному 
класі. На основі аналізу зарубіжних джерел визначено основні принципи 
універсального дизайну навчання, що включають різноманітність спосо-
бів подачі навчального матеріалу  та різноманітність способів його пред-
ставлення. Виділено  та описано взаємопов’язані складові курикулуму 
зарубіжної практики інклюзії. Доведено, що у практиці вітчизняної школи 
педагогічні умови організації курикулуму мають охоплювати зміст навчан-
ня; процес навчання; соціалізацію; водночас психологічні умови організації 
курикулуму пов’язані із введенням специфічних корекційно-розвивальних 
завдань, спрямованих на послаблення  та усунення дизонтогенетичних 
проявів і формування життєвої компетентності. Описуються особливості 
диференціації навчальних програм  та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень; представлено сутність адаптації  та модифікації навчально-
дидактичного забезпечення. Окреслено напрямки розв’язання завдань, 
пов’язаних із формуванням соціальної компетентності дітей з особливими 
освітніми потребами,  та їх місце у складових курикулуму інклюзивного 
навчання. Подальшими науковими розвідками визначено  теоретичне об-
ґрунтування  та втілення у практику  технологій, що забезпечать повноцінне 
функціонування курикулуму в інклюзивному класі.  

Ключові слова: інклюзивне навчання; курикулум; диференціація 
курикулуму. 

Основною ідеєю інклюзивного навчання вважається повне 
включення дітей з особливими освітніми потребами у шкільне жит-
тя, через створення оптимального шкільного середовища для усіх 
учнів – із нормативним розвитком  та з особливими освітніми по-
требами. При цьому передбачається надання дітям з особливими 
освітніми потребами спеціальної допомоги і підтримки на уроках 
або, за потреби, навчання за межами класу (T. Loreman, J. Deppeler, 
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D. Harvey) [3]. З погляду  теорії і практики інклюзії, проблема на-
вчання в інклюзивному класі має розв’язуватися впровадженням 
курикулуму для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом 
ретельного і систематичного визначення освітніх цілей. 

На початку вісімдесятих років минулого століття впроваджен-
ня інклюзивної моделі освіти, зважаючи на особливості навчальних 
потреб  та поведінки школярів з особливими освітніми потреба-
ми, спонукало педагогів звернутися до диференціації курикулуму. 
У межах диференціації розглядають модифікацію – це внесення змін 
до змісту  та концептуальної складності предмета, а  також адапта-
цію – зміни, які не передбачають суттєвих відходжень від змісту  та 
концептуальної складності предмета.   

Аналіз зарубіжних досліджень диференціації курикулуму свід-
чить про різноаспектні підходи до вивчення цієї проблеми. У них мо-
виться про залежність ефективності інклюзивного навчання від  того, 
наскільки в освітньому процесі враховуються індивідуальні освіт-
ні потреби дитини (Madden and Slavin, 1983; Stricland and Turnbull, 
1990); якою мірою здійснюється адаптація  та модифікація стандарт-
ної навчальної програми, ретельне і систематичне структурування 
визначених навчальних цілей (Madden and Slavin, 1983; Strickland and 
Turnbull, 1990; Cheney and Demchak, 1996; Department of Education 
Victoria, 1998). Дослідники у диференційованому навчанні вбачають 
використання методик, які орієнтуються на сильні сторони учня, 
його інтереси, вміння, навички, рівень підготовленості  та можли-
вості їх формування в умовах інклюзивного навчального середовища 
(Gartin, Murdick, Imbeau, and Perner) (2002). 

Науковці, учителі доходять висновку: курикулум, у  тому числі 
стандартизований, має задовольняти освітні потреби усіх учнів – із 
нормативним розвитком  та особливими освітніми потребами.

Як свідчать зарубіжні джерела, у навчальному процесі жодної 
країни не існує бездоганного курикулуму, який би враховував мож-
ливості  та потреби усіх дітей, що навчаються в одному класі, і який 
без змін міг би використовувати учитель. Тому учителі на основі офі-
ційно затвердженого курикулуму розробляють навчальні завдання, 
доступні для учнів усього класу. Про педагогів, які  таким чином ви-
користовують офіційний курикулум, говорять, що вони вдаються до 
універсального навчального дизайну.

В інклюзії ідея універсального навчального дизайну досить про-
дуктивна, оскільки  такий підхід до організації навчання дає можли-
вість задовольняти освітні потреби кожного учня. Однак, як свідчить 
практика, застосування універсального дизайну залежить від  того, 
наскільки деталізовані  та регламентовані освітні навчальні завдання 



436

і наскільки можлива їхня інтерпретація для навчання школярів з осо-
бливими освітніми потребами. 

У педагогіці поняття універсального дизайну базується на кон-
цепції доступності курикулуму без його попередньої адаптації чи 
модифікації. У світовому освітньому просторі обговорення цієї кон-
цепції для організації навчання  тривало понад 25 років, і врешті було 
визначено основні принципи універсального дизайну навчання. 

Отже, це різноманітність способів подачі навчального матеріа-
лу. Учні можуть отримувати знання різними шляхами. Інформація 
надається повідомленням учителя, через колективне обговорення, 
навчальні завдання, розв’язання яких передбачає застосування різ-
них способів сприйняття: візуального, аудіального, кінестетичного. 
Такі способи розв’язання навчальних завдань покладені в основу 
диференціації навчання в освітній практиці низки зарубіжних країн. 

Ще один принцип – різноманітність способів представлення 
навчального матеріалу. Учням надаються різні можливості для де-
монстрації набутих знань, умінь  та навичок. У процесі оцінювання, 
поряд з  традиційними методами (контрольні роботи,  тести, усне 
опитування) застосовуються неусталені методи і прийоми, напри-
клад вербальні  та/або візуальні презентації, практичне виконання 
різних завдань  тощо. 

Така різноманітність способів представлення навчального ма-
теріалу враховує можливості й інтереси усіх учнів у класі, підвищує 
рівень мотивації до навчання. Учитель у своїй роботі має керуватися 
окресленими принципами, отже, враховувати відмінність між учня-
ми з погляду індивідуальних потреб, стилів навчання, здібностей, 
інтересів, щоб не лише задовольняти потреби кожної дитини, а й до-
помагати виявити власні сильні сторони (Зефф, 2007) [4].

Дослідники інклюзії у стандартизованому курикулумі радять ви-
діляти  три взаємопов’язані складові: 

 • зміст – перелік знань, умінь  та навичок конкретної навчальної 
дисципліни;  

 • успішність – рівні володіння навчальним матеріалом;
 • організація навчального процесу – комплекс матеріалів, методів, 
прийомів і форм роботи  та організаційних заходів, необхідних 
для успішного навчання. 
Також складові курикулуму, які підлягають диференціюван-

ню, доповнюються підходами до організації різних форм роботи  та 
включають формування навичок поведінки. Загалом перед учителем 
інклюзивного класу ставиться завдання адаптувати навчальний про-
цес  так, щоб усі діти мали змогу набути знання, вміння  та навички 
відповідно до стандартизованого курикулуму.
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Таким чином, висновки щодо організації курикулуму інклюзив-
ного навчання свідчать, що він має вміщувати конкретні освітні цілі, 
передбачає адаптацію/модифікацію стандартної навчальної програ-
ми з наступним її втіленням в індивідуальній навчальній програмі 
учня з особливими освітніми потребами.  

Керуючись викладеним, ми ставили за мету розкрити психолого-
педагогічні умови організації курикулуму учня з особливими освіт-
німи потребами в інклюзивному класі, які мають орієнтуватися на 
освітню практику сучасної вітчизняної школи. 

Нині організація навчально-виховного процесу в інклюзивно-
му класі здійснюється відповідно до робочого навчального плану за-
гальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі Типових 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. На основі 
зазначеного робочого навчального плану розробляється індивідуаль-
ний навчальний план для школяра з особливими освітніми потре-
бами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної кон-
сультації (ПМПК; обласної, районної або міської). Індивідуальний 
навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послі-
довність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення 
кожного предмета за роками навчання,  та  тижневу кількість годин. 
Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному 
навчальному плані учня з особливими освітніми потребами передба-
чається від 3 до 8 годин на  тиждень (кількість годин визначає психо-
лого-медико-педагогічна консультація). На основі  типових навчаль-
них програм загальноосвітнього навчального закладу, у  тому числі 
спеціальних, з відповідною їх адаптацією/модифікацією, розробля-
ється Індивідуальна навчальна програма, що визначає зміст, систему 
знань, навичок і вмінь, які має опанувати учень в навчальному про-
цесі з кожного предмета, а  також зміст розділів і  тем. 

Така організація навчального процесу в інклюзивному класі охо-
плює зміст навчання, процес навчання, соціалізацію, на які поши-
рюються педагогічні умови організації курикулуму. 

Психологічними умовами організації курикулуму буде урахуван-
ня психічного розвитку школяра з особливими освітніми потреба-
ми – сутності первинного дефекту й особливостей його вторинних 
і  третинних проявів, і на цьому підґрунті – введення специфічних 
корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на послаблення  та 
усунення цих проявів, а  також формування життєвої компетентності.  

У курикулумі Зміст навчання визначається Державним стандар-
том базової і повної загальної середньої освіти, диференціація яко-
го закладається у Державному стандарті базової загальної середньої 
освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Його засадами 
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обрано особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи, що 
визначають результативну складову змісту загальної освіти, а  також 
життєву компетентність – здатність дитини з особливими освітніми 
потребами застосовувати на практиці знання, досвід, суспільні цін-
ності, базові навички комунікації  та соціально-побутової адаптації, 
набуті у процесі навчання  та комплексної реабілітації. Таким чи-
ном, визначення життєвої компетентності в Державному стандарті 
освіти дітей з особливими освітніми потребами є першим кроком 
диференційованого підходу в інклюзії. Також Державний стандарт 
освіти охоплює корекційно-розвивальну складову, що розробляєть-
ся з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини 
з особливими потребами – стану психічних функцій і процесів – і 
спрямована на розвиток пізнавальної  та емоційно-вольової сфер, 
мовленнєвої діяльності. 

У змісті навчання диференціації підлягають навчальні програ-
ми галузевих знань – перегляд і, за потреби, адаптація/модифікація 
змісту навчального матеріалу, державних вимог до рівня загально-
освітньої підготовки школяра  та очікувані результати в межах інди-
відуальних критеріїв. 

Диференціація змісту навчального матеріалу полягатиме у ско-
роченні його обсягу, що підлягає засвоєнню, водночас за умови 
стандартизованої освіти передбачається, що визначеного змісту буде 
достатньо для подальшого вивчення предмета, при цьому не порушу-
ється логіка  та сутність змістових ліній освітнього стандарту галузі. 
Така диференціація доцільна в індивідуальних навчальних програ-
мах для дітей із порушеннями когнітивного розвитку (затримка пси-
хічного розвитку,  тяжкими порушеннями мовлення, сенсорними 
порушеннями (порушення слуху), складними дефектами (дитячий 
церебральний параліч і затримка психічного розвитку). Окрім  того, 
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки школяра 
можуть бути спрощені  та зорієнтовані на особливості мислитель-
ної діяльності учнів зі зниженим інтелектом як первинного,  так і 
вторинного ґенезу; характеризуватися поступовим ускладненням; 
мати виразну практичну спрямованість. Диференціація корекційно-
розвивальної роботи має орієнтуватися на загальні  та специфічні 
закономірності дизонтогенетичного розвитку  та розроблення на 
цьому підґрунті корекційно-розвивальних завдань, які реалізуються 
під час роботи з програмовим матеріалом  та охоплюють процеси піз-
навальної діяльності (сприймання, пам’ять, мислення), мовленнєву 
діяльність, емоційно-вольову сферу, особистість. 

У курикулумі диференціації підлягають Державні вимоги до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів, представлені у критеріях 
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оцінювання навчальних досягнень. Сутність диференціації поляга-
тиме у визначенні оптимальних рівнів засвоєння змісту навчання, 
які свідчать про міру його опанування учнем. Об’єктом оцінюван-
ня мають бути складові навчальної діяльності учня: змістова (обсяг 
знань, визначених індивідуальною навчальною програмою); опера-
ційна (уміння, навички – предметні, навчально-пізнавальні, контр-
ольно-оцінні); мотиваційна (ставлення до кінцевого результату ді-
яльності  та опанування способом діяльності). Визначені складові 
оцінювання конкретизуються в індивідуальній начальній програмі 
учня з особливими освітніми потребами. Окрім  того, важливо контр-
олювати  та оцінювати особистісні зміни, які формуються внаслі-
док цілеспрямованого колекційного впливу на пізнавальні процеси, 
емоційно-вольову сферу, мовленнєву діяльність учнів. У цьому полі 
важливо оцінювати характеристики, які комплексно визначають осо-
бистісний розвиток: сформованість загальнонавчальних  та ключо-
вих компетентностей, досвід практичної  та  творчої діяльності, емо-
ційно-ціннісні ставлення до діяльності  та навколишнього оточення. 
Для цього важливим засобом контролю  та оцінки, який ґрунтовно 
доповнює критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, є порт-
фоліо – це зібрання робіт учня, що забезпечує цілісне бачення його 
слабких і сильних сторін (Overton, 2006).  

Світовий досвід інклюзивного навчання свідчить про необхід-
ність адаптації  та модифікації навчально-дидактичного забезпе-
чення. Під час модифікації навчальних посібників важливо, орієн-
туючись на навчальну програму, враховувати змістове наповнення. 
У цьому ключі канадійський дослідник J. Deppeler [3] виділяє  три 
категорії знань:  

 • “обов’язково має знати” – важливі відомості, що мають бути 
обов’язково опанованими; 

 • “має знати” – відомості важливі, однак несуттєві; 
 • “може знати” – відомості несуттєві  та не надто важливі. 
Таким чином, увага акцентується на першій категорії знань – 

“обов’язково має знати”. Інформацію з категорії знань “має знати” і 
“може знати” надається після  того, як учень з особливими освітніми 
потребами опанував ключові, найсуттєвіші відомості. 

Загальними способами модифікації навчальних матеріалів в ін-
клюзії є прилаштування  тексту для читання – виділення шрифтом або 
кольором ключових елементів у  тексті (такий підхід допомагає кон-
центрувати увагу на головному у змісті, дає можливість донести до учня 
найголовніше вже з першого прочитання); усунення зайвих подробиць 
(спрощенням речень, абзаців, сторінок); доповнення складних для 
засвоєння  текстових фрагментів короткими коментаріями прописом, 
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що акцентують увагу на основних положеннях, ідеях; спрощення роз-
міщення  тексту на сторінці (усунення діаграм, малюнків і підписів до 
них, які можуть відволікати увагу учнів); доповнення ілюстративного 
матеріалу запитаннями і поясненнями (вони керують сприйманням 
учнів, привертають їхню увагу до різних деталей, що мають значення 
для розуміння змісту зображеного, стимулюють висловлювання). Такі 
способи модифікації будуть корисними  також учням з нормативним 
розвитком, які навчаються в інклюзивному класі.

Ще одним важливим чинником диференціації курикулуму є 
розв’язання завдань, пов’язаних із формуванням соціальної компе-
тентності дітей з особливими освітніми потребами. Це корекція по-
ведінки, розвиток уміння налагоджувати суспільні стосунки  та нефор-
мальні емоційно-особистісні стосунки з однолітками, що складаються 
із здатності володіти собою й керувати власною поведінкою у різнома-
нітних навчальних ситуаціях  та під час роботи в різних групах (у  тому 
числі великі й малі групи), навчанні в парах, самостійній роботі, у на-
лагодженні стосунків з навколишніми людьми поза навчальним за-
кладом. Окреслені фактори розглядаються як довгострокові цілі ко-
рекційно-розвивального навчання школяра з особливими освітніми 
потребами  та закладаються у змісті корекційно-розвивальної складо-
вої Державного стандарту базової освіти дітей з особливими освітніми 
потребами. На основі даних вивчення особливостей соціалізації ди-
тини – міжособистісних стосунків, особливостей поведінки (як ком-
пенсаторного чинника соціалізації) під час гри (на уроці; позауроч-
ний час) – робиться комплексна оцінка поведінки учня, що береться 
до уваги при визначенні довгострокової мети, що окреслює напрями 
формування поведінки  та вміння налагоджувати суспільні стосунки у 
визначений  термін. Окреслена мета конкретизується у завданнях, які 
подаються на окремій сторінці Програми розвитку дитини. 

Отже, на основі поданого вище матеріалу, варто зазначити, що 
педагогічні умови організації курикулуму навчання школяра з осо-
бливими потребами в інклюзивному класі поширюються на зміст 
навчання, процес навчання  та соціалізацію. Водночас психологіч-
ні умови організації курикулуму звернені до психічного розвитку 
школяра з особливими освітніми потребами, що охоплюють зміст 
корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на розвиток психіч-
ної сфери, послаблення  та усунення її негативних проявів, а  також 
формування життєвої компетентності.  

Подальшими науковими розвідками ми вбачаємо розроблен-
ня,  теоретичне обґрунтування  та втілення у практику  технологій, 
що забезпечать повноцінне функціонування курикулуму в інклю-
зивному класі.  
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Сак Т. В. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КУРИКУЛУМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье идет речь об организации курикулума для обучения школь-
ников с особенностями в развитии в инклюзивном классе. Путем анализа 
зарубежных источников выделены основные принципы универсального 
дизайна обучения и составляющие куррикулума. Доказано, что в практике 
отечественной школы психологические условия организации куррикулума 
распространяются на содержание обучения; процесс обучения; социали-
зацию; в  тоже время, психологические условия организации куррикулу-
ма связаны с введением коррекционно-развивающих заданий, которые 
должны уменьшить или устранить дизонтогенетические проявления и обес-
печить формирование компетенции социализации. Дальнейшими научными 
разработками должно стать  теоретическое обоснование, разработка и вне-
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дрение в практику  технологий, обеспечивающих достаточное функциони-
рование составляющих куррикулума в инклюзивном классе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; куррикулум; дифферен-
ция куррикулума. 

Sak T.
PSIKHOLOGO-PEDAGOGICAL TERMS OF ORGANIZATION 
OF KURIKULUMU INKLYUZIVNOGO STUDIES

This article deals about the curriculum organization providing for the needs 
of special education students in inclusive classrooms. By using the analysis of 
foreign sources, we defined the basic principles of universal design of education 
including a variety ways to supply educational material and the variety of ways 
of its representation. We highlighted and described interrelated components 
of curriculum foreign practice of inclusive education: content, performance, 
approaches to different forms of work with children and forming their behavior 
skills. It is proved that in practice the national school curriculum of pedagogical 
conditions should include teaching content; educational process; socialization. 
We show that psychological conditions should be associated with the introduction 
of specific correctional and developmental tasks focused on weakening and 
elimination disontogenetic manifestations and formation of vital competence. 
We described the characteristics of educational content that is realized in the 
curriculum (the basis of the State Standard of secondary education for children 
with special educational needs) and the features of differentiation of curriculum 
and evaluation criteria of academic achievements. We represented the essence of 
adaptation and modification of educational and didactic support and defined the 
ways for solving of problems associated with the formation of social competence 
of children with special educational needs, which are implemented in all parts 
of the curriculum inclusive education. Subsequent research determined a 
theoretical basis and practical application of technology that will provide proper 
functioning of the curriculum in an inclusive classroom.

Key words: inclusive education; curriculum; inclusive education; pupils with 
special educational needs; curriculum. 
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УДК 376.091.64-056.262

АДАПТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА 
ДО ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Г. П. Серпутько,
кандидат філологічних наук, доцент

У статті розкривається поняття “підручник для незрячих дітей”, обґрун-
товуються вимоги до його побудови  та друкування рельєфно-крапковим 
шрифтом Брайля, з’ясовуються основні особливості адаптації навчального 
матеріалу до можливостей сприймання учнів з глибокими порушеннями 
зору. Викладена нижче інформація прислужиться як фахівцям-тифлопеда-
гогам, які безпосередньо здійснюють адаптацію підручників до можливос-
тей незрячих учнів,  так і видавцям навчальної літератури, які забезпечують 
друкування підручників, зокрема і шрифтом Брайля, а  також авторам під-
ручників для загальноосвітніх шкіл, які зможуть враховувати зазначені осо-
бливості, чим полегшать роботу з адаптації навчального матеріалу для дітей 
з глибокими порушеннями зору.

Ключові слова: підручник; діти з глибокими порушеннями зору; не-
зрячі учні; шрифт Брайля;  тифлопедагог; адаптація; редагування.

Постановка проблеми. За радянських часів і впродовж 22 років неза-
лежної України підручники шрифтом Брайля друкувалися, адаптували-
ся  та готувалися до друку ПАТ “Харківська друкарня № 2”. З 2013 р. було 
змінено процедуру державного замовлення на виготовлення навчальної 
літератури для незрячих учнів. Це пов’язано  також із оновленням  тех-
нологій друкування шрифтом Брайля на сучасних принтерах. За резуль-
татами проведених  тендерів, право на адаптацію і друкування підруч-
ників шрифтом Брайля вибороло ДСВ “Освіта”, що залучає до процесу 
адаптації і редагування фахівців з усієї України. Для налагодження більш 
якісної роботи з підготовки сучасних адаптованих підручників для дітей 
з глибокими порушеннями зору постає необхідність визначення харак-
терних особливостей, розробки методичних рекомендацій для фахівців, 
які займаються адаптацією і підготовкою до друку підручників рельєфно-
крапковим шрифтом Брайля, що і є завданнями цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеціальній педагогіці 
над дидактичними основами підручникотворення для дітей з пору-
шеннями слуху  та мовлення працювали Е. П. Гроза, Г. М. Нессен, 
Л. І. Фомічова, К. В. Луцько, Н. Ф. Засенко, М. К. Шеремет, 
Е. А. Данілавічютє, В. В. Тищенко; науково-методичну розроб-
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ку підручників для дітей із затримкою психічного розвитку  та ро-
зумово відсталих учнів здійснювали В. І. Бондар, В. М. Синьов, 
К. М. Турчинська, В. Є. Турчинська, Т. В. Сак, Л. С. Вавіна, 
Н. П. Кравець, В. О. Липа, Г. М. Мерсіянова, О. В. Чеботарьова, 
Л. Г. Чепурна, Н. І. Королько, Г. М. Плешканівська.  

В українській  тифлопедагогіці питаннями дидактичного напо-
внення, створення  та адаптації підручників для дітей зі зниженим зо-
ром  та незрячих учнів займалися науковці і практики Є. П. Синьова, 
Л. С. Вавіна, Н. І. Малюхова, С. В. Федоренко, С. О. Покутнєва, 
В. М. Ремажевська, К. О. Глушенко, Т. М. Гребенюк, І. М. Гудим, 
К. С. Довгопола, О. О. Набоченко, О. В Свєт, К. Г. Захарчук, 
В. С. Руденко, Н. Г. Маценко, Л. М. Старцева  та інші.

Виклад основного матеріалу. До категорії дітей з глибокими пору-
шеннями зору ми зараховуємо незрячих учнів, яким рекомендоване 
навчання за рельєфно-крапковою системою Брайля. 

При підготовці підручників для незрячих дітей найбільш при-
йнятним є  традиційний спосіб передачі навчального матеріалу через 
книгодрукування рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. За осно-
ву системи Луї Брайля взято шестикрапку. Це комбінація із шес ти 
випуклих крапок, розташованих у два вертикальних рядки, по  три 
крапки в кожному [2, с. 30; 5, с. 70].

При виготовленні будь-якої друкованої продукції для незрячих дітей 
мають передусім враховуватися особливості їх дотикового сприймання, 
зокрема це стосується дотримання розмірів  та форм рельєфних крапок. 
Отже, при виданні книг рельєфно-крапковим шрифтом, особливо на-
вчальної друкованої продукції для дітей, необхідно дотримуватися роз-
мірів шестикрапки, висоти крапки, відстаней між крапками шестикрап-
ки  та між двома сусідніми знаками, відстаней між словами  та рядками 
у  тексті. Досить узагальнено можемо зобразити це на рис. 1 [5, с. 75]. 
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Проте, враховуючи наявні  технічні можливості у процесі ство-
рення друкованої продукції шрифтом Брайля, а  також вікові особли-
вості й специфіку пізнавальної діяльності незрячих школярів, можна 
вдаватися до незначного варіювання цих параметрів, наприклад, ви-
даючи літературу для дітей молодшого шкільного віку, варто  тро-
хи збільшувати міжрядковий інтервал, абзацні відступи  тощо [2, 
с. 31–32].

Підручник для незрячих дітей, надрукований шрифтом Брайля, – 
це адаптований рельєфно-крапковий варіант  традиційного плоско-
друкованого підручника для загальноосвітньої школи.

Адаптація передбачає зміну характеру подачі матеріалу в підруч-
нику у формі, доступній для дітей з порушеннями зору, без зміни 
змісту чи концептуальної складності навчального завдання [4, с. 9].

Необхідність адаптації навчального матеріалу у підручниках 
для незрячих дітей до їх пізнавальних можливостей спричинена як 
специфікою дотиково-слухового способу сприймання і пізнання 
навколишньої дійсності, недостатньою сформованістю предмет-
но-просторових уявлень, своєрідністю методичних прийомів, які 
застосовуються у навчанні цієї категорії школярів,  так і особливос-
тями, зумовленими власне способом рельєфно-крапкового письма 
і читання.

Адаптація, як правило, здійснюється спеціалістами-тифлоло-
гами (науковцями і практиками)  та вчителями-предметниками і 
передбачає:
  зміну характеру завдань, спрямованих на візуалізований спосіб 

сприймання і  тому недоступних для незрячих дітей;
  заміну графічного матеріалу підручника, який не сприймається 

на дотик,  текстовими позначеннями, рельєфно-графічними зо-
браженнями чи описовими конструкціями;

  перерозподіл складного схематичного чи  текстового матеріалу 
(таблиці, схеми, завдання), що перешкоджає цілісному сприй-
манню незрячих учнів, на менші блоки, без зміни загального 
змістового наповнення;

  вживання додаткових виділень  та позначок у  тексті, які не мо-
жуть бути відображені за допомогою кольорової графіки (рамки, 
дужки, знак курсиву  тощо) [2, с. 42].
Складні сюжетні малюнки з дрібними деталями, які подаються у 

книжках для учнів з нормальним зором, у виданнях шрифтом Брайля 
замінюються добре продуманими описовими конструкціями. Якщо 
малюнок не має якогось важливого дидактичного, виховного зна-
чення і його відсутність не ускладнює розуміння матеріалу,  то в  та-
кому разі розміщення малюнків  та посилань на них варто уникати. 
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Проте дедалі більш доступними наразі стають і  технології виготов-
лення рельєфно-графічних зображень зі збереженням кольору за до-
помогою спеціальних брайлівських принтерів. Такі зображення вже 
широко використовуються у підручниках для незрячих дітей, проте 
ще мають і низку недоліків, оскільки рельєфне зображення має різну 
висоту крапок, залежно від насиченості кольору, і  такі крапки є не 
досить добре диференційованими на дотик, крім  того, не чітко про-
друковується контур, часто спостерігається зміщення рельєфного  та 
графічного контурів. Усе це може ускладнювати роботу із зображен-
ням як для  тотально незрячих дітей,  так і для дітей із залишковим 
зором. Такі зображення ще потребують свого удосконалення згідно 
з офтальмо-гігієнічними вимогами, які висуваються до малюнка, 
проте робота над поліпшенням цієї  технології  триває й досі. Вже у 
найновіших виданнях підручників для незрячих дітей зображення 
є більш якісними, можна легко простежити не лише форму, але й 
фактурність поверхні, диференціювати важливі деталі  тощо.

З огляду на  те, що нині навчальні підручники для масової загаль-
ноосвітньої школи мають дуже різноманітну, розгалужену структуру, 
це значно ускладнює процес їх адаптації  та підготовки до друкування 
шрифтом Брайля. Варто зазначити, що найлегше учнями з глибоки-
ми порушеннями зору сприймаються матеріали підручників з більш 
простою структурою, відповідно до якої завдання згруповані перед 
вправою, а запитання до  тем розділів, параграфів – наприкінці  теми 
чи параграфа. Така структура є більш зрозумілою для учнів і вимагає 
менших зусиль на адаптацію матеріалів підручника.

Варто зауважити, що з деяких навчальних предметів (наприклад, 
інформаційні  технології, рельєфне малювання) недостатньо лише 
адаптації наявного нині плоскодрукованого варіанта підручника для 
навчання дітей з порушеннями зору. З огляду на специфіку пред-
мета  та особливості роботи незрячих на комп’ютері із рельєфною 
графікою, більш доцільним є створення нового (оригінального) під-
ручника фахівцями-тифлопедагогами (у співавторстві науковців  та 
вчителів-практиків). 

Працюючи із будь-яким конкретним підручником, людина, яка 
здійснює його адаптацію, зустрічається із безліччю особливостей, 
пов’язаних з авторською концепцією  та структурною побудовою 
підручника, специфікою навчального предмета (математика, укра-
їнська, іноземна мова, історія  тощо), віковою категорією дітей, 
особливостями сприймання  та виконання незрячими  тих чи ін-
ших завдань, специфікою передачі навчального матеріалу шрифтом 
Брайля  тощо. Проте можна окреслити найбільш загальні положення, 
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яких необхідно дотримуватися у процесі адаптації навчальних під-
ручників для незрячих учнів.

1. Підручники, надруковані шрифтом Брайля, як правило, скла-
даються з двох і більше частин (книжок). На початку кожної части-
ни підручника, надрукованого шрифтом Брайля, мають подаватися 
умовні позначення (якщо є), оскільки під час вивчення певного ма-
теріалу діти користуються якоюсь конкретною частиною (книгою), 
а не підручником у цілому.

2. Графічні позначення варто замінювати  текстовими або зна-
ковими (наприклад, * – завдання підвищеної складності). Можна 
зазначати повну назву, наприклад “Домашнє завдання”, або скоро-
чену – ДЗ. При цьому не варто переобтяжувати  текст підручника 
додатковими умовними позначеннями.

3. Під час оформлення змісту підручника потрібно дотримувати-
ся наскрізної нумерації сторінок і не подавати інформацію окремими 
блоками. Наприклад: якщо розділ “Розвиток мовлення” у підручнику 
подається не окремим блоком, а розміщується серед інших розділів 
і параграфів,  то і в змісті його не варто відділяти окремо, а подавати 
з наскрізною нумерацією.

4. Нескладні  та невеликі за обсягом  таблиці, як правило, не по-
требують додаткової адаптації, проте практичний досвід свідчить, що 
більшість  таблиць і схем важко розміщуються на сторінці підручника, 
надрукованого шрифтом Брайля, оскільки вони є громіздкими, а розмі-
щення однієї  таблиці чи схеми на декількох сторінках втрачає свій дидак-
тичний сенс, бо  така інформація цілісно не сприйматиметься незрячими 
учнями. Тому матеріал  таблиці найчастіше  трансформується у  текстову 
інформацію із переформулюванням завдання до неї, наприклад: замість 
“Розгляньте наведену  таблицю” варто написати “Прочитайте подану 
нижче інформацію”. Якщо у  таблиці подано важливу інформацію, яку 
необхідно запам’ятати,  то  текст, переведений з  таблиці, бажано додат-
ково виділити двома довгими горизонтальними лініями (зверху і знизу) 
із обов’язковим пропуском рядка перед і після лінії.

Наведемо приклад із підручника “Українська мова” для 5 класу 
[1, с. 41]:

Службові частини мови
Частина
мови 

Для чого
слугує

На яке питання 
відповідає

Як змінюється

Прийменник Для зв’язку 
слів

- Не змінюємо

Сполучник Для зв’язку 
слів і речень

- Не змінюємо
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Зміст наведеної  таблиці варто представити  так:
____________________________________________________

Службові частини мови
Прийменник. Для чого слугує?– для зв’язку слів. На яке питання 

відповідає?– –. Як змінюється?– не змінюємо.
Сполучник. Для чого слугує?– для зв’язку слів і речень. На яке 

питання відповідає?– –. Як змінюється?– не змінюємо.
____________________________________________________

5. Завдання до вправ, параграфів,  тем  тощо для полегшення 
сприймання незрячих учнів краще групувати блоками, наприклад усі 
завдання вправи розміщувати перед вправою або усі запитання і за-
вдання до  теми – після відповідного розділу, параграфа  тощо. Проте 
варто пам’ятати важливу річ: людина, яка адаптує  та редагує навчальний 
підручник, не може кардинально змінювати чи порушувати його автор-
ську структуру. Тому завдання можна подавати за логічним принципом, 
наприклад завдання, які потрібно виконати першочергово, залишати 
перед вправою, а додаткові завдання подавати після вправи. Не можна 
подавати після вправи завдання на кшталт “Виділіть …”, “Позначте …”, 
що пов’язано з особливостями роботи з  текстом  та  технікою письма 
шрифтом Брайля. Завдання до  тем, розділів, параграфів рекомендуєть-
ся нумерувати, оскільки чітке структурування матеріалу сприяє швид-
шому пошуку  та виконанню незрячими учнями завдань.

6. Завдання із зображеннями чи фотографіями, які не можна пе-
редати рельєфно-графічно, замінюються аналогічними,  такими, що 
не потребують візуалізації, передаються описово, рідше опускаються, 
якщо зображення не має важливого дидактичного навантаження або 
у разі неможливості його опису чи заміни. Наведемо приклад адап-
тації графічного завдання для його належного сприймання  та ви-
конання незрячими учнями (рис. 2):

Рис. 2
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Роздивіться обкладинки книжок. Поясніть, чим, на вашу думку, 
може бути корисним кожен із різновидів фольклорного  твору [3, c. 49].

Подане вище завдання варто переформулювати  таким чином: 
Прочитайте назви книжок. Поясніть, чим, на вашу думку, може 

бути корисним кожен із різновидів фольклорного  твору.
7. Вірші, математичні приклади чи будь-яка інша  текстова ін-

формація розміщується на сторінці підручника, що друкується 
шрифтом Брайля, лише в одну колонку (за винятком  таблиць). При 
цьому вірш краще починати друкувати приблизно з  третього відступу 
рядка. У разі, якщо віршований рядок перевищує допустиму в рядку 
кількість знаків,  то  текст переноситься на наступний рядок ближче 
до його правого краю,  тобто дописується наприкінці наступного ряд-
ка для  того, щоб дитині не потрібно було кожного разу повертатися 
до початку рядка. Між куплетами, як правило, пропускається рядок. 

Наведемо приклад адаптації  текстової інформації, розміщеної у 
дві колонки, для  того, щоб автори  та видавці під час структурування 
підручника  та розміщення навчальних матеріалів враховували ці осо-
бливості, що значно полегшуватиме роботу з їх адаптації.

Прочитайте мовчки. У якій колонці вправи подано окремі речення? 
У якій –  текст? Визначте  тему  та головну думку цього  тексту [1, 
с. 44].

 В Україні виявлено покла-
ди понад ста одинадцяти видів 
корисних копалин. Починаючи 
з VIII століття, українські землі 
на чолі з Києвом стали центром 
Руської землі. Озеро Світязь 
має унікальну форму, з висоти 
пташиного польоту воно нага-
дує величезного мамонта, який 
приліг відпочити. Нині до складу 
України входять Автономна 
Республіка Крим, 24 області  та 
два міста загальнодержавного 
значення: Київ і Севастополь. 
Українське козацтво утворилося 
наприкінці X століття.

 Україна – держава у Східній 
Європі. На Європейському 
континенті це друга країна за 
величиною (після Росії)  та най-
більша країна, чия  територія 
повністю розташована у Європі. 
Площа її становить понад шіст-
сот  тисяч км2. Україна межує 
з Росією, Білоруссю, Польщею, 
Словаччиною  та Угорщиною, 
Румунією  та Молдовою. На пів-
дні  та південному сході оми-
вається Чорним й Азовським 
морями. Розташування 
України – надзвичайно зручне.

 До запису, який є  текстом, доберіть заголовок
У  такому разі необхідно переформулювати  та перенести завдан-

ня, розмістивши їх перед вправою, і викласти  текст  так: 
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Прочитайте мовчки. Визначте, у якій частині вправи подано окре-
мі речення? У якій –  текст? Визначте  тему  та головну думку цьо-
го  тексту. До запису, який є  текстом, доберіть заголовок.

І. В Україні виявлено поклади понад ста одинадцяти видів ко-
рисних копалин. Починаючи з VIII століття, українські землі на чолі 
з Києвом стали центром Руської землі. Озеро Світязь має унікаль-
ну форму, з висоти пташиного польоту воно нагадує величезного 
мамонта, який приліг відпочити. Нині до складу України входять 
Автономна Республіка Крим, 24 області  та два міста загальнодержав-
ного значення: Київ і Севастополь. Українське козацтво утворилося 
наприкінці X століття.

II. Україна – держава у Східній Європі. На Європейському кон-
тиненті це друга країна за величиною (після Росії)  та найбільша кра-
їна, чия  територія повністю розташована у Європі. Площа її стано-
вить понад шістсот  тисяч км2. Україна межує з Росією, Білоруссю, 
Польщею, Словаччиною  та Угорщиною, Румунією  та Молдовою. 
На півдні  та південному сході омивається Чорним й Азовським мо-
рями. Розташування України – надзвичайно зручне.

8. Значні  труднощі у процесі адаптування навчального матеріалу 
становить інформація, розміщена на обкладинках, форзацах чи без-
посередньо наприкінці плоскодрукованого підручника (словники, 
довідники,  таблиці  тощо). Зазвичай, людина, яка здійснює адап-
тацію, у кожному окремому випадку самостійно приймає рішення 
щодо розміщення  такої навчальної інформації, що залежить від 
виду конкретного матеріалу. Проте найуживанішим способом від-
творення  такої навчальної інформації для її належного сприймання 
незрячими учнями є її перенесення до  тексту, в якому безпосередньо 
згадується про неї, словники  та довідники, як правило, розмішують-
ся наприкінці кожної частини (книги) підручника.

9. У жодному разі не можна опускати будь-яких завдань, вправ, 
іншої дидактично важливої інформації, що допомагає учневі зрозумі-
ти правило, визначення, виконання завдання  тощо. Тому не можна 
вилучати із  тексту вправи, зразки виконання завдань,  текстові ілю-
стративні приклади, інформацію для порівняння  тощо.

10. Необхідно  також побіжно звернути увагу на підготовку 
плоскодрукованого  тексту до друку рельєфно-крапковим шриф-
том Брайля. Людина, яка здійснює адаптацію навчального матері-
алу, повинна максимально підготувати  текст для його коректного 
переведення у рельєфно-крапковий шрифт. Наприклад, необхідно 
пам’ятати про особливості розміщення розділових, математичних чи 
інших знаків  та відстані між ними. Також під час підготовки  тексту 
усі заголовки потрібно писати лише з першої великої літери, адже це 
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значною мірою полегшить передачу  та подальше редагування  тексту 
шрифтом Брайля.

Перевірка  та редагування – це аналіз, спрямований на виправ-
лення помилок у рельєфно-крапковому  тексті макета підручника 
для його підготовки до опублікування шрифтом Брайля. Оптимальне 
редагування  текстів у підручниках, що друкуються шрифтом Брайля, 
має здійснюватися у  тісній співпраці фахівця-тифлопедагога, який 
виконує адаптацію матеріалу,  та грамотного користувача шрифту 
Брайля.

Людина, яка здійснює перевірку і  технічне редагування  тексту 
шрифтом Брайля, може зустрічатися з наступними  типами помилок.

1. Помилки вихідного  тексту,  тобто  ті, які зустрічаються в ори-
гінал-макеті підручника, надрукованого плоским шрифтом. До них 
належать як авторські похибки,  так і помилки, допущенні під час 
підготовки оригінал-макета.

2. Помилки, допущені під час адаптації  тексту підручника,  тоб-
то наявні у  тексті, на основі якого і здійснювалися підготовка  та 
переведення матеріалів підручника рельєфно-крапковим шрифтом 
Брайля.

3. Помилки, допущенні у процесі підготовки  та конвертування 
плоскодрукованого  тексту у рельєфно-крапковий шрифт Брайля.

Що стосується виявлення помилок першого  типу,  то вони зде-
більшого не підлягають виправленню особою, яка редагує рельєфно-
крапковий  текст, оскільки вона не є фахівцем з певної галузі знань і 
не може погодити можливі виправлення з автором.

Помилки другого  типу можуть мати передусім логіко-граматич-
ний характер, їх виправлення, як правило, погоджується з особою, 
яка здійснювала адаптацію відповідного  тексту.

Третій  тип помилок потребує найбільшої уваги коректора  та 
передбачає здійснення ретельного  технічного редагування  тексту. 
Особливу увагу варто звертати на правильне написання слів, цифр, 
на відступи у  тексті, розміщення  тексту на сторінці, оформлення 
діалогів, віршованої мови, передачу  таблиць, схем, кількість знаків 
у рядку  та правильний перенос слів на інший рядок, дотримання 
правил вживання великої букви, правил наголошування  тощо. При 
цьому, редагуючи  текст, потрібно пам’ятати про позначення вели-
ких букв, які шрифтом Брайля передаються спеціальними знаками і 
ставляться безпосередньо перед буквою. 

Людина, яка редагує  текст шрифтом Брайля, має слідкувати 
за відповідністю  тексту вихідним варіантам – оригінал-макету  та 
адаптованому  тексту. Внесення змін до адаптованого  тексту має до-
датково погоджуватися з людиною, яка здійснювала його адаптацію. 
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Безпосередньо для редагування  тексту використовується ціла систе-
ма коректурних знаків, які мають бути зрозумілими для всіх учасни-
ків процесу підготовки підручника до друку [2, с. 53–55].

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Досить пунктирно 
викладені методичні рекомендації й особливості адаптації  та під-
готовки до видання підручників для незрячих дітей, що друкуються 
шрифтом Брайля, забезпечать можливість полегшити роботу над 
адаптацією  та виданням підручників рельєфно-крапковим шриф-
том. Ознайомлення з викладеними особливостями фахівців  та ши-
рокого загалу освітян допоможе усвідомити необхідність залучення 
фахівців-тифлопедагогів, які власне й здійснюють адаптацію, до ви-
значення переліку підручників, найбільш прийнятних за структу-
рою  та змістом для навчання дітей з глибокими порушеннями зору, 
із числа рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
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Серпутько А. П.
АДАПТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ УЧЕБНИКОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

В статье раскрывается понятие “учебник для незрячих детей”, 
обосновываются  требования к его построению и печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля, излагаются особенности адаптации учебного 
материала к возможностям восприятия учащихся с глубокими нарушениями 
зрения. Изложенная информация пригодится как специалистам-тифлопе-
дагогам, которые непосредственно осуществляют адаптацию учебников к 
возможностям незрячих учеников,  так и издателям учебной литературы, 
обеспечивающим печать учебников, в  том числе шрифтом Брайля, а  так-
же авторам учебников для общеобразовательных школ, которые смогут 
учитывать указанные особенности и,  тем самым, облегчат работу по адап-
тации учебного материала для детей с глубокими нарушениями зрения.

Ключевые слова: учебник; дети с глубокими нарушениями зрения; не-
зрячие ученики; шрифт Брайля;  тифлопедагог; адаптация; редактирование.

Serputko H.
ADAPTING AND PRE-PUBLISHING PROCESS FOR 
TEXTBOOKS FOR CHILDREN WITH SIGNIFICANT SIGHT 
IMPAIRMENTS

The article defines the concept of a textbook for blind children. It also 
discusses the requirements for its structure, printing in Braille, and defines major 
peculiarities of adapting learning materials to the peculiarities of comprehension 
of the students with visual impairments. The information provided below will be 
useful both for visual impairment professionals who actually adapt textbooks to 
the needs and requirements of visually impaired students and the publishers of 
studying materials also in Braille, as well as for the authors of school textbooks, 
who will then be able take into consideration the peculiarities mentioned, and 
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will thus make the process of adapting textbooks to the needs of students with 
significant visual impairments. 

In order to provide better results in the field of production of modern adapted 
textbooks for the children with significant sight impairments there has emerged a 
necessity of developing specific methodological base for the specialists who work 
in the field of adapting and pre-printing development in Braille. This is exactly 
what the below article focuses on. Further on focus on the mentioned peculiarities 
and application of methodological solutions suggested will allow to consider 
the opinion of the visual impairment specialists, who provide adaptation of the 
textbooks to the needs of children with visual impairments, while considering lists 
of textbooks,  which possess the most structurally and methodologically suitable 
content to meet the needs of visually impaired people. This will make the process 
of work on adapting learning materials and pre-printing production of textbooks 
in Braille easier.

Key words: textbook; children with significant sight impairments; visually 
impaired students; Braille; visual impairments specialist; adapting; editing.
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ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ 
ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
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У статті визначено  та  теоретично обґрунтовано загальні  та специфічні 
принципи розробки змісту навчальних посібників для підготовки вчителів 
природничо-математичних дисциплін, зокрема: пріоритетності педагогіч-
ного підходу; відповідності кредитно-трансферній системі організації на-
вчального процесу; позитивної мотивації  та сприятливого емоційного на-
вчання, а  також практичної зорієнтованості. Зазначено підхід до врахування 
означених принципів при розробці навчальних посібників, який полягає в 
обранні домінуючого принципу згідно з дидактичною метою  та відповідною 
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структурою змісту навчального засобу. Наведено приклади застосування 
специфічних принципів. 

Ключові слова: навчальний посібник; загальні принципи (специфічні); 
природничо-математичні дисципліни.

Постановка проблеми. Інтеграція України у світовий освітній про-
стір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, 
пошуку ефективних шляхів підвищення її послуг, зокрема забезпе-
чення навчальних закладів якісними підручниками  та навчальними 
посібниками. До цього спонукає і Національна стратегія розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 рр., де сформульовано стратегічні на-
прями розвитку на шляху до єдиного простору вищої освіти [4].

Зважаючи на специфіку підготовки вчителів природничо-мате-
матичних дисциплін, сучасний навчальний посібник має відповідати 
державним стандартам освіти  та особливостям кредитно-трансфер-
ної системи організації навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підготовки вчи-
телів природничо-математичних дисциплін досліджувалися  такими 
вченими, як П. Атаманчук, Л. Благодаренко, Н. Бабаєва, О. Бугайов, 
М. Бурда, Г. Бушок, С. Величко, С. Гончаренко, О. Іваницький, 
Є. Коршак, О. Ляшенко, Ю. Мальований, М. Мартинюк, 
А. Павленко, В. Савченко, М. Садовий, В. Сиротюк, В. Сергієнко, 
О. Сергєєв, З. Слєпкань, С. Сущенко, В. Шарко, М. Шут  та ін., за-
вдяки чому визначено цілі, структура  та зміст означеної підготовки, 
зокрема форми, методи і засоби навчання.

Значний внесок у дослідження підручникотворення зробили відо-
мі вчені В. Безпалько, Л. Занков, Д. Зуєв, В. Кремень, В. Краєвський, 
І. Лернер, В. Мадзігон, М. Скаткін, С. Шаповаленко  та інші. 

Міністерством освіти і науки України рекомендовано підруч-
ники  та навчально-методичні посібники для використання в осно-
вній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з ма-
тематики (Г. Бевз, В. Бевз, І. Богатирьова, О. Бочко, В. Кравчук, 
О. Істер, О. Коломієць, Г. Литвиненко, Ю. Мальований, А. Мерзляк, 
М. Підручна, В. Полонський, З. Сердюк, Н. Тарасенкова, М. Якір, 
Г. Янченко  та ін.)  та фізики (Л. Благодаренко, І. Гельфгат, Д. Засєкін, 
Т. Засєкіна, О. Ільченко, Є. Коршак, О. Ляшенко, М. Мартинюк, 
Ю. Мельник, О. Мельничук, І. Ненашев, В. Савченко, В. Сиротюк, 
М. Шут  та ін.).

Розроблено  та впроваджено посібники для викладачів і студентів 
фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ, учителів фізики 
середніх закладів освіти (П. Атаманчук, Л. Благодаренко, О. Бугайов, 
М. Бурда, Г. Бушок, С. Величко, М. Головко, С. Гончаренко, 
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О. Іваницький, Є. Коршак, О. Ляшенко, Ю. Мальований, 
М. Мартинюк, А. Павленко, В. Савченко, М. Садовий, В. Сиротюк, 
В. Сергієнко, О. Сергєєв, З. Слєпкань, В. Шарко, М. Шут  та ін.).

Водночас проблематика розробки змісту сучасного навчального 
посібника для підготовки студентів вищих навчальних закладів до 
фахової діяльності залишається актуальною.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – визначити  та  те-
оретично обґрунтувати загальні  та специфічні принципи розробки 
змісту навчальних посібників для підготовки вчителів природничо-
математичних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Навчальний посібник – це видання, 
що доповнює або частково (повністю) замінює підручник. Основне 
призначення його розробки – допомогти студентові ефективно ор-
ганізувати свою самостійну роботу з певної дисципліни  та здійснити 
самоконтроль здобутих знань. Саме  тому під час створення навчаль-
них посібників важливо пам’ятати про високий науково-методичний 
рівень, довідковий апарат, зв’язок із практичними завданнями  та 
міжпредметну відповідність.

Навчальний посібник складається з двох основних компонен-
тів – змістового (авторський  текст) і методичного – системи за-
вдань, способу організації  тексту, ілюстративного матеріалу (ри-
сунки, фото, діаграми, схеми  тощо, офіційні й архівні документи). 
Як допоміжним,  третім компонентом можна виокремити  технічне 
виконання – поліграфічне оформлення, способи виділення особливо 
важливих місць, довідковий матеріал  тощо. 

Вважається, що змістовий компонент є визначальним, хоча для 
багатьох спеціалістів  таке  твердження є досить спірним. Вочевидь 
хорошим  текстовим матеріалом є  той, який при високому рівні на-
уковості доступний для користувачів  тієї чи іншої вікової категорії. 
До  того ж вкрай важливо, щоб він був написаний якісною мовою 
і був збалансованим,  тобто цікаво викладав основні факти  та міс-
тив доступні  тлумачення основних понять. Як зазначають дослід-
ники І. Артьомов  та О. Ващук [1], у процесі  творчого розроблення 
підручників нового покоління використовується система наукових 
принципів, форм і методів дослідницької діяльності, яка полягає у: 
визначенні способу здобуття наукових знань, які відображають про-
цеси  та явища в динаміці розвитку; передбаченні особливого шляху, 
на якому досягається певна науково-дослідницька мета; забезпеченні 
всебічності отримання інформації щодо процесу чи явища, що вивча-
ється; введенні нової інформації до фонду  теорії науки; забезпечен-
ні уточнення, збагачення, систематизації  термінів і понять у науці; 
створенні системи наукової інформації, яка базується на об’єктивних 
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фактах, і логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання; за-
безпеченні системності для закріплення нового матеріалу і перевірка 
знань.

Будь-який навчальний  текст повинен відповідати  таким кри-
теріям: адекватність, швидкість і міцність сприйняття студентами 
навчальної інформації. Дотримання цих критеріїв здійснюється за-
вдяки принциповим позиціям. Загалом виклад  текстового матеріалу 
повинен відповідати наступним вимогам. 

1. Науковість. Означає достатню глибину, коректність  та наукову 
вірогідність викладеного навчального матеріалу, врахування остан-
ніх наукових досягнень. Процес засвоєння навчального матеріалу 
має будуватися відповідно до сучасних методів наукового пізнання: 
експеримент, порівняння, спостереження, абстрагування, узагаль-
нення, конкретизація, аналогія, індукція  та дедукція, аналіз і синтез, 
метод моделювання, у  тому числі й математичного, а  також метод 
системного аналізу. 

2. Доступність. Означає необхідність визначення ступеня  тео-
ретичної складності  та глибини вивчення навчального матеріалу. 
Неприпустимою є надмірна ускладненість  та перевантаженість цьо-
го матеріалу, що робить оволодіння ним непосильним для студента. 

3. Проблемність. Обумовлюється самою сутністю й характером 
навчально-пізнавальної діяльності, адже коли студент стикається 
з навчальною проблемною ситуацією, його розумова активність 
зростає. 

4. Наочність. Означає необхідність урахування чуттєвого сприй-
няття досліджуваних об’єктів, їхніх макетів або моделей  та їх осо-
бисте спостереження студентом. 

5. Системність. Передбачає послідовність засвоєння студентом 
певної системи знань у досліджуваній предметній галузі. Необхідно, 
щоб знання, вміння і навики формувалися у певній системі з дотри-
манням логічного порядку  та знаходили застосування в житті. Для 
цього необхідно: подавати навчальний матеріал у систематизовано-
му  та структурованому вигляді; ураховувати як ретроспективи,  так і 
перспективи сформованих знань, умінь і навичок при організації кож-
ної порції навчальної інформації; ураховувати міжпредметні зв’язки 
досліджуваного матеріалу; ретельно продумувати послідовність подачі 
навчального матеріалу і його впливу при засвоєнні; будувати процес 
здобуття знань у послідовності, обумовленій логікою навчання.

Окрім  того, враховуючи специфіку підготовки вчителів при-
родничо-математичних дисциплін, під час розробки структури  та 
змісту навчального посібника необхідно орієнтуватися на наступні 
принципи. 
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1. Принцип пріоритетності педагогічного підходу: реалізується 
через постановку освітньої мети  та розробку змісту освітньої діяль-
ності на основі одного або декількох дидактичних підходів: системно-
го, синергетичного, проблемного, алгоритмічного, програмованого, 
проектного, евристичного, компетентнісного  та інше.

2. Принцип відповідності кредитно-трансферній системі органі-
зації навчального процесу: реалізується через раціональний поділ зміс-
ту навчального матеріалу на модулі  та перевірку якості засвоєння  те-
оретичного і практичного матеріалу кожного модуля, використання 
широкої гнучкої шкали оцінювання знань, що забезпечує реальну 
диференціацію навчальних досягнень студентів; стимулювання їх ак-
тивної самостійної роботи упродовж періоду навчання; підвищення 
об’єктивності оцінювання знань; запровадження здорової конкурен-
ції в навчанні; виявлення  та розвиток  творчих здібностей студентів.

3. Принцип позитивної мотивації  та сприятливого емоційного на-
вчання: реалізується через стимулювання внутрішніх мотивів навчан-
ня (інтересів, потреб, прагнення до пізнання, захопленості проце-
сом і результатами). Цікавість викладу матеріалу допоможе розкрити 
зміст складних наукових понять і проблем, ідей і методів освоюваних 
наук, активізувати розумову і  творчу діяльність.

4. Принцип практичної зорієнтованості навчання: реалізується 
через методичні рекомендації щодо впровадження у реальний на-
вчальний процес запропонованого змісту.

Дотримання вищезазначених принципів дало змогу розробити 
низку навчальних посібників, які широко використовуються під час 
підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін, а саме: 
“Історичні аспекти змісту шкільного курсу фізики” [8], “Загальна 
фізика. Електрика і магнетизм” [7], “Основи впровадження іннова-
ційних  технологій навчання фізиці” [9], “Технічні засоби навчан-
ня” [11]  та інші.

Так, наприклад, у процесі розробки змісту навчального посібни-
ка “Історичні аспекти змісту шкільного курсу фізики” означені прин-
ципи враховано наступним чином: 

 – пріоритетним педагогічним підходом обрано компетентнісний, 
що спрямовує на досягнення результатів з формування профе-
сійної компетентності; 

 – згідно з кредитно-трансферною системою організації навчально-
го процесу запропоновано питання для самоперевірки  та контр-
олю знань, що забезпечує якість їх засвоєння;

 – чинником мотивації є висвітлення історії становлення понять, 
відкриття законів, фактів з фізики (у посібнику містяться ві-
дібрані відповідно до змісту шкільного курсу фізики уривки з 
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оригінальних праць відомих вчених-фізиків. Ці матеріали су-
проводжуються необхідними поясненнями, бібліографічними 
відомостями про вчених  та примітками. Читаючи фрагменти 
із  творів Галілея, Ньютона, Фарадея, Максвелла, Ейнштейна  та 
інших відомих вчених, студенти зможуть відчути, як і за яких 
умов вибудовувалися різні “поверхи” фізичної науки, які  труд-
нощі приходилося долати її  творцям, як вони на кожному ново-
му етапі були змушені ламати застарілі погляди, висловлювати  та 
захищати нові ідеї, боротися з догматизмом);

 – кожний пункт розділу має методичні вказівки, що полегшує 
вчителю розв’язання поставлених завдань під час вивчення пев-
ної  теми; окрім  того, зміст зорієнтовано на поглиблення розу-
міння сутності фізичних явищ і процесів, матеріал дібрано  таким 
чином, що його можна безпосередньо використовувати на уро-
ках з усіх розділів курсу фізики загальноосвітньої школи (мето-
дично це вирішує цілу низку освітніх і виховних завдань: формує 
науковий світогляд учнів, розвиває  творче мислення, порушує 
питання національно-патріотичного виховання, підвищує ефек-
тивність і якість проведення уроків). 
Залежно від дидактичної мети навчальних посібників один з 

принципів стає домінуючим. Відповідно до цього може змінюватися 
структура змісту навчального засобу. Розглянемо цей підхід на при-
кладі зазначених вище навчальних посібників.

“Загальна фізика. Електрика і магнетизм”. Дидактична мета: за-
безпечити базову фахову підготовку вчителів фізики відповідно до га-
лузевого стандарту вищої освіти; сформувати стійкі знання  та уміння 
використовувати їх у подальшому навчанні  та практичній діяльності.

Основними вимогами до змісту є: розкриття природи і влас-
тивостей електромагнітного поля, характеру його взаємодії з ре-
човиною; вивчення електричних і магнітних властивостей власне 
речовини;  теоретичне обґрунтування можливостей практичного 
застосування електромагнітних явищ.

Відповідно до поставленого завдання домінуючим принципом 
обираємо пріоритетність педагогічного підходу, а саме – діяльнісного 
(планування  та організація навчального процесу, в якому головне 
місце відводиться активній  та різнобічній діяльності студентів, орі-
єнтованій на певний результат). Рушійною силою процесу пізнання 
у даному разі є внутрішні суперечності між зростаючою складністю, 
новизною завдань, вимогами до навчання  та можливостями студента 
в умовах обмеженості часу.

Діяльнісний підхід у навчанні передбачає відбір змісту з опорою 
на врахування специфіки майбутньої професійної діяльності. Відбір 
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освітнього матеріалу має відповідати критерію повноти і систем-
ності видів діяльності, необхідних для кваліфікаційної компетент-
ності. У навчанні варто виокремлювати предметно-процесуальний 
зміст,  тобто  такий, за засвоєнням якого можна було б спостеріга-
ти  та керувати ним. Предметно-процесуальний зміст навчання ха-
рактеризується джерелами знань  та вмінь  та  тими видами об’єктів 
і засобів, що є їх носіями, а  також конкретними роботами, що ви-
конуються або мають бути виконані. Діяльнісний підхід до навчання 
фізики найефективніше здійснюється саме через навчальний фізич-
ний експеримент.

До поставленої фізичної задачі –  теоретичної або експеримен-
тальної – студент має поставитися як до невеликого наукового до-
слідження. Це розуміння ролі експерименту у фізиці, вміння робити 
правильні висновки щодо порівняння  теоретичних положень і прак-
тичних результатів; вміння абстрагуватися від несуттєвого, розуміння 
ролі ідеалізації у фізиці; вміння зходити параметри, які визначають 
певне явище; вміння здійснювати числові оцінки за порядком вели-
чини; вміння робити якісні висновки при переході до умов на певних 
межах; знання порядків величин, основних фізичних констант.

Структурно зміст навчального посібника “Загальна фізика. 
Електрика і магнетизм” містить дванадцять робіт лабораторного 
практикуму, основні методи вимірювання фізичних величин, кла-
сифікацію похибок вимірювання  та обробку результатів фізичного 
експерименту сучасними методами. Крім цього, до кожного завдан-
ня наводяться необхідні  теоретичні відомості, які містять певні ви-
значення (означення)  та основні формули з доведеннями. В описі 
кожної роботи зазначена необхідна література; подано комп’ютерну 
обробку результатів експерименту; контрольні питання. Роботи роз-
ташовані  таким чином, щоб можна було скомпонувати їх у різній 
послідовності відповідно до можливостей лабораторного практику-
му  та робочої програми з фізики.

Таким чином, розроблений посібник допоможе студентам в ор-
ганізації роботи у фізичній лабораторії електрики  та магнетизму, де 
вони вчитимуться самостійно відворювати  та аналізувати засвоювані 
фізичні явища  та зіставляти їх з  теорією. Під час виконання робіт 
студенти отримають елементарні навички роботи в лабораторії  та 
поводження з фізичними приладами.

“Основи впровадження інноваційних  технологій навчання фізиці”. 
Дидактична мета: ознайомити студентів із широким спектром на-
працьованих наукою і практикою педагогічних  технологій, зокрема 
ІКТ; сприяти набуттю навичок і досвіду здійснювати педагогічну 
діяльність в різноманітних навчально-виховних ситуаціях.
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Основні вимоги до змісту: висвітлити зародження комп’ютерно-
орієнтованого підходу в освіті; ознайомити із сучасними підходами 
до розуміння  таких явищ, як “педагогічна  технологія”, “освітні  тех-
нології”, “особистісно орієнтовані  технології”, “інформаційно-ко-
мунікаційні  технології”, проаналізувати їх з позицій інноваційних 
підходів  теорії  та методики навчання фізики. 

Згідно з поставленими завданнями домінуючим принципом 
обираємо принцип практичної зорієнтованості навчання. У посібни-
ку представлено загальновизнані інноваційні  технології навчання 
фізиці, що широко використовуються і активно розвиваються на су-
часному етапі розвитку фізичної освіти,  та методичні рекомендації 
щодо впровадження їх у навчальний процес. 

Структурно у змісті навчального посібника “Основи впровадження 
інноваційних  технологій навчання фізиці” зібрано і подано створені 
педагогічні програмні засоби, кінцевою метою яких є гармонійний 
розвиток особистості учня і вчителя. Відображено наступні питання: 
розуміння особливостей  технологічного підходу в освіті; опис і аналіз 
найпоширеніших особистісно орієнтованих освітніх  технологій – 
розвивального навчання, дистанційного навчання, проблемні  та по-
шукові  технології, модульні  технології, метод проектів,  технології 
природничого спілкування  тощо; визначення ІКТ навчання фізики 
в умовах особистісно орієнтованих освітніх  технологій.

Таким чином, практична спрямованість навчального посібника 
створює  ті природні умови, за яких студент з об’єкта професійної 
підготовки перетворюється на суб’єкта індивідуального професій-
ного розвитку. Технологічна грамотність майбутнього вчителя дає 
змогу йому глибше усвідомити своє істинне покликання, реальніше 
оцінити потенційні можливості, глянути на педагогічний процес із 
позиції його кінцевого результату.

Окрім обрання домінуючого принципу  та його реалізації, 
обов’язково дотримуємося вимоги щодо відповідності змісту по-
сібників навчальним програмам з дисциплін. Наприклад, навчаль-
ний посібник “Технічні засоби навчання” розроблено відповідно 
до програм нормативних дисциплін “Технічні засоби навчання”, 
“Сучасні  технічні засоби навчання”, “Інформаційні  технічні засоби 
навчання”, “Мультимедійні засоби навчання”. Навчальний посібник 
покликаний розширити знання психолого-педагогічних  та методич-
них аспектів використання сучасних  технічних засобів навчання, 
їх  технічних особливостей. У посібнику подано дев’ять лаборатор-
них робіт, які містять  теоретичний, практичний матеріал з будови, 
принципів дії, застосування  технічних засобів навчання. Кожна ла-
бораторна робота складається з  таких блоків:  теоретичні відомості, 
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експериментальне завдання, питання для самоконтролю, контрольні 
питання, рекомендована література. Роботи розташовані  таким чи-
ном, щоб можна було скомпонувати їх у різній послідовності, від-
повідно до можливостей лабораторного практикуму (практичних 
занять)  та робочих програм з напряму підготовки.

Теоретичний матеріал містить інформацію щодо дидактичних 
засад використання сучасних ТЗН  та їх ролі в удосконаленні на-
вчально-виховного процесу; апаратних засобів візуальних, звукових 
і комбінованих ТЗН, принципів їх дії; санітарно-гігієнічних норм і 
вимог  техніки безпеки під час їх використання, вимог охорони праці 
й пожежної безпеки при роботі з апаратурою; вимог до обладнання 
навчального кабінету і робочого місця (вчителя  та учня)  технічними 
засобами навчання.

На підґрунті цих знань під час виконання лабораторних  та прак-
тичних робіт у студентів формуються: вміння експлуатувати різні 
види  технічних засобів навчання, планувати використання  техніч-
них засобів навчання на занятті  та методично правильно їх застосо-
вувати, виготовляти дидактичні матеріали на електронних носіях ін-
формації, дотримуватися правил безпеки праці; професійні навички 
роботи з  технічними засобами навчання; аудіовізуальна культура; 
готовність підвищувати медіаграмотність учнів у процесі навчання 
певним шкільним предметам.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. У процесі розробки 
змісту навчальних посібників для підготовки вчителів природничо-
математичних дисциплін необхідно враховувати особливості їх про-
фесійної діяльності  та принципові позиції. Окрім загальних принци-
пів (науковості, доступності, проблемності, наочності, системності), 
необхідно дотримуватися специфічних: пріоритетності педагогічного 
підходу; відповідності кредитно-трансферній системі організації на-
вчального процесу, позитивної мотивації й сприятливого емоційного 
навчання  та практичної зорієнтованості.

Перспективи подальших досліджень полягатимуть у розробці 
змісту навчальних посібників для підготовки фахівців означеної спе-
ціальності до діяльності в умовах професійно-технічних навчальних 
закладах.
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Сосницкая Н. Л.
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В статье определены и  теоретически обоснованы общие и специфи-
ческие принципы разработки содержания учебных пособий для подготовки 
учителей естественно-математических дисциплин, в частности: приори-
тетности педагогического подхода; соответствия кредитно-трансферной 
системе организации учебного процесса; положительной мотивации и бла-
гоприятного эмоционального обучения; практической ориентированности. 
Отмечен подход к учету указанных принципов при разработке учебных по-
собий, который заключается в выборе доминирующего принципа согласно 
дидактической цели и соответствующей структуры содержания учебного 
средства. Приведены примеры использования специфических принципов.

Ключевые слова: учебное пособие; принципы общие (специфичес-
кие); естественно-математические дисциплины.
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Sosnickaya N.
THE PRINCIPLES OF DEVELOPMENT THE CONTENT OF 
TEXTBOOKS FOR TRAINING OF NATURE-MATHEMATICAL 
DISCIPLINES  

In the article attentions is paid to the problem of providing educational 
establishments by qualitative textbooks. The solving of this problem partially 
depends on their accordance to state standards of education and features of 
credit-transfer system of educational process organization.  

The aim of the article is defining and theoretical grounding of general and 
specific principles of development of the content of textbooks for training of 
teachers of nature-mathematical disciplines.

There have been defined general (scientific, accessibility, problem, 
visibility, system) and distinguished specific principles of development the 
content of textbooks for training of teachers of nature-mathematical disciplines, 
in particular: priority of pedagogical approach, accordance of credit-transfer 
system to organization of educational process, positive motivation and conductive 
emotional reaching and practical orientation.   

There have been grounded the approach to accounting the giving principles 
during development of textbooks which is in the choice of dominant principle 
according to didactic aim and appropriate structure of the content of educational 
means. There have been given examples of using specifically principles as for 
textbooks: “The historical aspects of school physics course content”, “General 
physics. Electrics and magnetism”, “The basis of introduction of innovational 
technologies of physics teaching”, “The technical means of teaching”.   

The further research is to development the content of textbooks for training 
of specialists of giving speciality to activity in the conditions of professional and 
technical educational establishments.

Key words: textbooks; general (specific) principles; nature-mathematical 
disciplines.
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Автор вдається до спроби обґрунтувати організаційно-педагогічні 
умови як структурну матрицю моделі формування предметно-методичної 
компетентності майбутнього вчителя-суспільствознавця. Цілемотиваційні 
умови спонукають до виділення провідних ідей, цінностей, мотивів компе-
тентнісного навчання на рівні ОПП  та ОКХ бакалаврів/магістрів  та навчаль-
них дисциплін. До змістових умов належить чітке формулювання предмет-
ної компетенції з вибором відповідної методики її формування; інтеграція 
предметних і методичних дисциплін; узгодження навчального контенту ме-
тодичних дисциплін; оновлення змісту навчальних занять. Організаційно-
проективні умови продукують зміни до навчального плану, робочого на-
вчального плану, навчальних програм; створення навчально-методичного 
комплексу методичних дисциплін із урахуванням компетентнісної моделі 
випускника; вироблення критеріїв визначення рівня предметно-методичної 
компетентності; організацію предметно-методичного середовища майбут-
нього вчителя на основі кластерного підходу. Методичні умови зумовлюють 
упровадження інноваційних методик навчання студентів; використання по-
тенціалу ІТ-технологій у самостійній роботі студентів; розробку діагности-
ки  та контрольно-оцінкові дії з подальшою рефлексією. 

Ключові слова: предметно-методична компетентність; майбутній учи-
тель; суспільствознавчі дисципліни.

Постановка проблеми. Провідною ідеєю, що має характер непе-
рервної на всіх ланках освіти, є феномен соціально значущої харак-
теристики особистості – компетентність. Вимоги до якості професій-
ної освіти в умовах її структурної перебудови  та інтеграції в світовий 
освітній простір істотно змінюють рівень соціальних очікувань щодо 
результативності освітнього процесу ВНЗ. Науковцями встановлено, 
що у вирішенні проблем підвищення якості професійної підготовки 
вчителів велике значення має формування їх компетентності, що за-
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безпечує конкурентоспроможність окремого фахівця  та слугує ефек-
тивною основою розвитку української освіти [3]. В умовах численних 
суспільних деформацій, політичних викривлень історії, економічних 
криз, суспільно-екологічних проблем, певних особистісних бар’єрів 
у соціумі  тощо зростає роль педагога-суспільствознавця, здатного 
навчити учня самостійно аналізувати суспільні явища, пояснювати 
глобальні проблеми людства, робити висновки, знаходити компро-
міси, визначати конструктивні шляхи уникнення або виходу із склад-
них життєвих ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу зробити висновок 
про  те, що організаційно-педагогічні умови різних видів навчальної 
діяльності вже ставали предметом дослідження багатьох науковців 
(С. Вітвицька, С. Гончаренко, Н. Гузій, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 
В. Коваль, В. Кремень, О. Локшина, В. Маркова, В. Олійник, 
О. Пометун, О. Савченко, О. Топузов  та ін.), а  також окремі аспек-
ти підготовки майбутніх учителів-суспільствознавців (І. Єрмакова, 
А. Нікора) [2; 5]. Однак у педагогічній науці організаційно-педаго-
гічні умови розглядалися як сукупність об’єктивних можливостей 
(змісту, форм, засобів, методів, прийомів  тощо), що сприяють ви-
рішенню поставлених завдань; як чинники, від яких залежить ефек-
тивність  тієї чи іншої педагогічної діяльності, завдяки чому умож-
ливлюється ефективний цілісний системний процес підготовки 
фахівця. У нашому дослідженні до уваги береться спроба розгляну-
ти організаційно-педагогічні умови як структурну матрицю моделі 
формування предметно-методичної компетентності майбутнього 
вчителя-суспільствознавця.

Принциповим положенням дослідження є  те, що методична 
компетентність набуває ознак конкретності за умови її предметної 
специфікації,  тобто предметності, що дає змогу далі за  текстом по-
слуговуватися  терміном “предметно-методична компетентність” 
(далі – ПМК). Оскільки шкільна освітня галузь “Суспільствознавство” 
ставить за мету освіту (історичну, правову, громадянську, економіч-
ну, філософську, суспільно-екологічну, українознавчу як складники 
знань, пов’язаних із людиною в суспільстві),  то й результати мето-
дичного навчання студентів конкретним предметам викладання у 
школі будемо пов’язувати з історико-методичною, правознавчо-
методичною, громадянсько-методичною, економіко-методичною, 
філософсько-методичною, суспільно-екологічно-методичною  та 
українознавчо-методичною складовими методичної компетентності 
майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні 
змісту організаційно-педагогічних умов формування ПМК майбут-
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нього вчителя-суспільствознавця, що були визначені шляхом аналізу 
необхідності зміни організації освітнього процесу в процесі переходу 
на ступеневу освіту  та відповідним напрацюванням державних стан-
дартів, що відповідають компетентнісному підходу [4].

Виклад основного матеріалу. Формування компетентності фахівця 
є багатокомпонентним педагогічним процесом, на чому акцентува-
лася увага у попередніх працях [7; 8; 9]. У межах нашого дослідження 
модель формування ПМК майбутнього вчителя суспільствознавства, 
окрім інших компонентів, забезпечується організаційно-педагогіч-
ними умовами, зміст яких обґрунтовується рамками статті. 

Методичне навчання зі шкільної освітньої галузі 
“Суспільствознавство” реалізується на основі цілеспрямованос-
ті  та наступності; регламентується змістом дисциплін нормативної 
частини циклу методичної підготовки, здебільшого – предметом 
“Теорія  та методика навчання суспільствознавчих дисциплін”, дис-
циплінами самостійного вибору навчального закладу  та спецкурсів, 
пов’язаних із предметом навчання; забезпечується завдяки формам, 
засобам, методам і прийомам, що формують  ту чи іншу предметно-
методичну компетенцію,  та перевіряється спеціально розробленою 
системою засобів діагностики, спрямованих на реалізацію компе-
тентнісного підходу в освіті. 

Аналіз методичної системи навчання бакалаврів і магістрів сус-
пільствознавчих дисциплін, констатація проблем  та результати до-
слідження дають змогу зарахувати до організаційно-педагогічних 
умов, які необхідно враховувати в процесі моделювання процесу фор-
мування ПМК майбутнього вчителя-суспільствознавця, наступні. 

1. Цілемотиваційні (виділення провідних ідей, цінностей, мотивів 
компетентнісного навчання на рівні ОПП  та ОКХ бакалаврів/магі-
стрів; визначення цілей і завдань навчальних дисциплін на основі ком-
петентнісної моделі фахівця – вчителя суспільствознавчих дисциплін; 
мотиваційні дії з опорою на суб’єктний досвід викладачів і студентів з 
усвідомленою мотивацією кожної навчальної дії на компетентнісний 
підхід до навчання). Ця умова забезпечується завдяки активній пози-
ції студентів і за рахунок надання їм вибору дисциплін  та можливості 
побудови індивідуального маршруту. Останнє стає можливим завдяки 
навчальному плану (його варіативній складовій); зміні ролі викладача, 
який мотивує студента різними предметами викладання; модернізації 
організації управління освітнім процесом.

2. Змістові (визначення змісту ПМК майбутніх учителів суспіль-
ствознавчих дисциплін; чітке формулювання предметної компетенції 
з вибором відповідних (автор схиляється до активних  та інтерактив-
них) форм, засобів, методів, прийомів її формування у студентів; ін-
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теграція предметних  та методичних дисциплін; узгодження навчаль-
ного контенту методичних дисциплін; оновлення змісту навчальних 
занять у контексті формування ПМК).

3. Організаційно-проективні (внесення пропозицій до навчаль-
ного плану, робочого навчального плану, навчальних програм; ство-
рення навчально-методичного комплексу методичних дисциплін із 
урахуванням компетентнісної моделі випускника, у  тому числі роз-
робка компетентнісно-зорієнтованих робочих навчальних програм 
методичних дисциплін із переліком до кожного модуля предметно-
методичних компетенцій, що формуються шляхом їх опанування; 
вироблення критеріїв визначення рівня предметно-методичної ком-
петентності; проектування навчальної діяльності студентів як по-
етапної самостійної роботи на основі компетентнісної моделі випус-
кника; організація предметно-методичного середовища майбутнього 
вчителя на основі кластерного підходу; використання можливостей 
сучасного матеріально-технічного супроводу навчального процесу). 

4. Методичні (визначення  та реалізація методики формування 
ПМК майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін; упрова-
дження інноваційних методик навчання студентів у процесі  теоре-
тичної  та практичної складової навчання; розробка  тексту лекцій, 
семінарських  та практичних занять; створення методичного банку 
завдань для самостійної роботи студентів; предметних і методичних 
задач компетентнісного характеру; використання потенціалу ІТ-
технологій у самостійній роботі студентів; розробка діагностики; 
контрольно-оцінкові дії з подальшою рефлексією). 

Цінність ПМК майбутнього вчителя суспільствознавчих дисци-
плін виявляється у майбутній компетентній професійній діяльності 
(предметному навчанні учнів), що є провідною ідеєю в мотиваційній 
сфері особистості вчителя суспільствознавчих дисциплін, і не  тіль-
ки  тому, що вона як соціально важливе об’єктивне явище у його 
житті займає чільне місце, але і  тому, що вона особистісна цінність, 
що забезпечує професійний успіх.

Цінності-цілі пов’язані з перенесенням ціннісних орієнтацій 
майбутнього вчителя у статус керівної ідеї, внутрішнього переко-
нання, що регламентує методичну діяльність. Орієнтація методичної 
системи навчання на мотиви компетентнісного навчання на рівні 
ОПП  та ОКХ бакалаврів/магістрів означає надання їй сучасного сен-
су з огляду на міжнародні освітні орієнтири [10], державні вимоги [1], 
регіональні потреби, особистісно-професійні характеристики, що 
уможливлять конкурентоспроможність фахівця.

Визначення цілей і завдань навчальних дисциплін на основі 
компетентнісної моделі фахівця – вчителя суспільствознавчих дис-
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циплін – має відбуватися комплексно в системі всіх методичних дис-
циплін, що готують вчителя-суспільствознавця. Інтеграції  та  теоре-
тичного узагальнення вони набувають у курсі “Теорія  та методика 
навчання суспільно-політичних дисциплін” (далі – ТМНСПД)  та 
практичної реалізації у процесі виробничої педагогічної практики.  

Метою курсу ТМНСПД, сформульованою в навчальній програ-
мі, є формування предметно-методичної компетентності майбут-
нього вчителя суспільно-політичних дисциплін у процесі його пред-
метно-методичної підготовки. Складовими її мають бути: по-перше, 
предметно-методичні знання (історія формування і  трансформації 
шкільної освітньої галузі “Суспільствознавство”; нормативно-пра-
вове поле суспільствознавчих знань у середній школі; структура  та 
зміст суспільно-політичних курсів у загальноосвітній школі; дидак-
тичні засади  теорії  та методики навчання суспільно-політичних 
дисциплін; система оцінювання рівнів учнівських досягнень із сус-
пільно-політичних дисциплін); по-друге, вміння  та навички, що ви-
значають професіограму вчителя суспільно-політичних дисциплін; 
по-третє, ставлення до майбутнього предмета навчання; первинний 
досвід організації  та проведення уроків (їх елементів) і позаурочних 
заходів із суспільно-політичних дисциплін, формування у студентів 
прагнення до методичного саморозвитку  та самовдосконалення.

Мотиваційні дії з опорою на суб’єктний досвід викладачів і сту-
дентів із усвідомленою мотивацією кожної навчальної дії на компе-
тентнісний підхід до навчання деталізуються в конспектах/планах/
презентаціях навчальних занять, у процесі їх безпосереднього про-
ведення. Кожний модуль дисципліни супроводжується переліком 
ПМК, що формуються шляхом його опанування. Чітке формулюван-
ня предметної компетенції з вибором відповідних (автор схиляється 
до активних  та інтерактивних) форм, засобів, методів, прийомів її 
формування у студентів є умовою ефективності її формування. 

Створення навчально-методичного комплексу методичних дис-
циплін із урахуванням компетентнісної моделі випускника містить 
у собі: витяги з ОКХ, ОПП спеціальності, навчальну програму дис-
ципліни, робочу навчальну програму дисципліни, засоби діагностики 
навчальних досягнень студентів, навчальні/наочні посібники,  тех-
нічні засоби навчання, конспекти лекцій; комплекси контрольних 
робіт для визначення залишкових знань, завдань для модульних 
контрольних робіт; інструктивно-методичні матеріали до семінар-
ських, практичних і лабораторних занять; завдання на курсові  та ди-
пломні проекти; контрольні завдання до семінарських, практичних і 
лабораторних занять, завдання для заліків; питання до екзаменацій-
них білетів, екзаменаційні білети; методичні рекомендації  та роз-
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робки викладача; методичні матеріали, що забезпечують самостійну 
роботу студентів; методичні матеріали щодо виконання контрольних 
робіт для заочної форми навчання. Це алгоритмізує діяльність ви-
кладача  та забезпечує системність досягнення мети.

Критерії визначення рівня ПМК заслуховуються на засідан-
ні профільної кафедри  та затверджуються як діагностична осно-
ва оцінювання сформованої якості за результатами навчання кур-
су. Особливою умовою досягнення мети навчання є проектування 
навчальної діяльності студентів як поетапної самостійної робо-
ти на основі компетентнісної моделі випускника, де мають бути 
обов’язково враховані мотиваційні функції  такого роду робіт, су-
часні засоби їх досягнення  та перевірки.

У формуванні ПМК вирішальну роль відіграє не  тільки зміст 
освіти, але й освітнє середовище ВНЗ, організація педагогічного про-
цесу, освітні  технології  тощо. Організація предметно-методично-
го середовища майбутнього вчителя на основі кластерного підходу 
до взаємодії між викладачами і роботодавцями щодо змісту і обсягу 
освітніх програм є важливим інструментом корекції процесу мето-
дичного навчання, спрямованого на “осучаснення” змісту ПМК.

Методичні умови забезпечуються, насамперед, шляхом визна-
чення  та реалізації методики формування ПМК майбутнього вчи-
теля суспільствознавчих дисциплін  та упровадження інноваційних 
методик навчання студентів у процесі  теоретичної  та практичної 
складових. До них, зокрема, належать стартапи як короткотрива-
лі старт-проекти для започаткування справи-діяльності на велику 
професійну дистанцію, що дає змогу комплексно формувати ПМК 
майбутнього вчителя за його прямої активності, невербального спіл-
кування, неформальної діяльності,  тривалості дії в часі, вмотивова-
ності рішення конкретних професійних проблем  та результативності 
всіх учасників освітнього кластеру: учнів, студентів, педагогів, бать-
ків, адміністрації, громадськості.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Таким чином, ре-
зультати проведеного дослідження довели, що розроблена й апро-
бована модель формування предметно-методичної компетентності 
майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін за дотримання 
встановлених організаційно-педагогічних умов є ефективною  та 
доречною для апробації у різних ВНЗ. Подальшого наукового до-
слідження  та практичної розробки потребує навчально-методичний 
комплекс дисципліни “Теорія  та методика навчання суспільно-по-
літичних дисциплін”.
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Старева А. М.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ-ОБЩЕСТВОВЕДА 

Автор прибегает к попытке обосновать организационно-педагоги-
ческие условия как структурную матрицу модели формирования пред-
метно-методической компетентности будущего учителя-обществове-
да, структурируя их по группам: целе-мотивационные, содержательные, 
организационно-проективные и методические. Методическое обучение 
реализуется на основе преемственности; регламентируется содержанием 
дисциплин нормативной части цикла методической подготовки, по большей 
части – предметом “Теория и методика обучения обществоведческих дис-
циплин” и дисциплинами самостоятельного выбора; обеспечивается благо-
даря формам, средствам, методам и приемам, которые формируют  ту или 
иную предметно-методическую компетенцию и проверяется специально 
разработанной системой средств диагностики, направленных на реализа-
цию компетентностного подхода в образовании.

Ключевые слова: предметно-методическая компетентность, будущий 
учитель, обществоведческие дисциплины.

Staryeva A.
INSTITUTIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 
SUBJECT-METHODICAL COMPETENCE OF FUTURE 
TEACHERS, SOCIAL SCIENTISTS

The leading idea of modern education is continuous competitive approach. 
In recent years, Ukrainian science of society has undergone major deformation 
due to distortion of history and political barriers. The role of a qualified teacher 
of social sciences grows. Students should analyze social phenomena, draw 
conclusions, and find compromises, to identify constructive ways out of difficult 
situations. The competent teacher should teach students. The study author tries 
to review the organizational and pedagogical conditions as the structural matrix 
model of subject-methodical competence of future teachers of social sciences. 

The purpose of the article is to substantiate the content of organizational and 
pedagogical conditions of forming the subject and methodical competence of 
future teachers of social sciences at the university. The conditions determined by 
analysis of the need to change the educational process. The author was guided 
by scientific practices, laws of Ukraine and their experience.

The author considers fundamental data subject methodical competence. 
This allows the researcher to use in the article, the term – “subject-methodical 
competence.”
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Organizational and pedagogical conditions author includes four groups: 
whole-motivation, content, organizational and methodological projective. Terms 
provide integration and generalization of theoretical subject and methodological 
competencies students. Competencies acquired generalization in teaching the 
course “Theory and methods of teaching social and political subjects.” Students 
form a substantive and methodological capacity in the production of pedagogical 
practice.

The article occupies a special place the contents of educational-methodical 
complex of disciplines teaching competency model considering graduate.

Results of the study showed that model of subject-methodical competence 
of future teachers of social sciences is effective if implement these organizational 
and pedagogical conditions.

Key words: subject-methodical competence of future teachers; social 
sciences.

УДК 376.091.64:(075.2.053.5.056.264)811.161.2].011.33

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗРОБЛЕННЯ ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З 
ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Л. І. Трофименко,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
старший науковий співробітник лабораторії логопедії
e-mail: luda.trofymenko@gmail.com

У статті піднімається важливе питання створення підручників з навчаль-
них предметів для дітей з  тяжкими порушеннями мовлення, зокрема підруч-
ника з української мови для молодших школярів, в якому було б враховано 
специфіку мовленнєвих порушень, представлено диференціальні завдання, 
вправи, спрямовані на подолання специфічних проявів усного  та писемного 
мовлення. Висвітлено науково-теоретичні, методичні основи  та сучасні під-
ходи до розробки змісту підручника “Українська мова” для учнів 2–4 класів за-
гальноосвітньої школи для дітей з  тяжкими порушеннями мовлення; охарак-
теризовано  труднощі у засвоєнні української мови; представлено аналіз стану 
вирішення проблеми підручникотворення у вітчизняній спеціальній педагогіці. 

Ключові слова: вивчення української мови; підручник з української 
мови; діти молодшого шкільного віку;  тяжкі порушення мовлення.
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Постановка проблеми. Перехід до нової структури і змісту шкільної 
освіти дітей з особливими потребами вимагає створення нового сучас-
ного підручника, зміст якого враховував би певний рівень оволодін-
ня мовою і мовленням, роль мовлення в засвоєнні шкільних знань, у 
розумовому розвитку дитини, що в кінцевому результаті впливає на 
розуміння інформації, яка подається в усній чи письмовій формі.

У контексті постановки проблеми забезпечення навчально-ме-
тодичною літературою школярів з  тяжкими порушеннями мовлення 
процес вивчення української мови залишається одним із актуальних 
питань, зокрема в початковій школі, де навчання зорієнтоване на під-
вищення  теоретичного  та практичного рівня мовної  та мовленнєвої 
підготовки, що є  також важливим чинником у сучасній освіті дітей з 
особливими освітніми потребами. У процесі вивчення рідної мови у 
молодших школярів із ТПМ формуються мовні знання, збагачуєть-
ся словниковий запас, виробляються навички усного й писемного 
мовлення, вирішуються важливі розвивальні  та виховні завдання. 
Поставлені проблеми повинні долатися в спеціально створених 
умовах. На превеликий жаль, нині в Україні спеціально створених 
підручників для вивчення навчальних дисциплін школярами із  тяж-
кими порушеннями мовлення не існує. Проблема створення підруч-
ників для  таких дітей є актуальною, гострою і водночас неновою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослі-
дженнях дискусійною є проблема якості навчальної літератури, яка  тіс-
но пов’язана із  теорією  та практикою шкільного підручникотворення 
на конкретному етапі розвитку загальної середньої освіти. Вимоги до 
шкільного підручника розглядаються у певній системі, не відокремлю-
ючи окремі з них із загального контексту підручникознавства. 

У державних нормативних документах висуваються вимоги до 
змісту підручника. Підручник повинен містити систематизований 
виклад навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі з 
певного предмета, а  також вимогам до обсягу і ступеня науковості 
розгляду матеріалу, співвідношення його розділів, параграфів із оди-
ницями навчального часу, що відводиться на вивчення матеріалу. 
Підручник у доступній для учнів формі має розкривати суть основних 
наукових ідей, законів, понять  та їх зв’язків із суспільно-економіч-
ним розвитком країни і духовним життям суспільства, практичним 
застосуванням у житті. При цьому має бути забезпечено коректність 
уведення наукових понять, їх відповідність загальноприйнятій  тер-
мінології  та символіці. Основні вимоги до навчальних програм  та 
підручників визначено у додатку до Положення про Всеукраїнський 
конкурс рукописів навчальних програм  та підручників: наказ 
Міністерства освіти і науки України від 12.02.2004 р. № 108 (Державні 
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санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції 
для дітей”, затверджені постановою Головного державного санітар-
ного лікаря України від 01.03.2002 № 9).

Аналізуючи сучасне вітчизняне підручникотворення у галу-
зі спеціальної педагогіки, необхідно відмітити суттєве розширен-
ня  та поглиблення наукових досліджень і створення на цій осно-
ві спеціальних підручників, навчально-методичних посібників, 
методичних рекомендацій для дітей, які потребують корекції фі-
зичного  та (або) розумового розвитку з урахуванням індивідуаль-
них особливостей розвитку  та можливостей  таких учнів [3, с. 4]. 
Науково-теоретичним  та методичним підґрунтям для розроблення 
навчально-методичного забезпечення навчання дітей з мовленнє-
вими порушеннями стають численні сучасні дослідження у галузі 
корекційної педагогіки. У них зазначається, що специфічність про-
яву  тяжких мовленнєвих порушень (ТПМ) призводить до організа-
ції досліджень, які б задовольнили потреби практики з  точки зору 
диференційованого методичного забезпечення в умовах класного 
простору (Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Т. Махукова, І. Прищепова, 
О. Ревуцька, Є. Соботович, Л. Спірова, В. Тарасун, О. Федорова, 
Н. Чередниченко, М. Шевченко, М. Шеремет, А. Ястребова  та ін.).

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у висвітленні на-
уково-теоретичних, методичних основ і сучасних підходів до розро-
блення змісту підручника “Українська мова” для учнів 2–4 класів за-
гальноосвітньої школи для дітей з  тяжкими порушеннями мовлення, 
аналізі стану вирішення проблеми підручникотворення у вітчизняній 
спеціальній педагогіці.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку вітчиз-
няної педагогіки відкриваються значні перспективи змін у системі 
спеціальної освіти у зв’язку з  тенденціями позитивного ставлення 
суспільства до дітей з особливими потребами, проводиться значна 
робота з удосконалення їх освіти з урахуванням переходу загально-
освітньої школи на новий зміст і структуру навчального процесу. 

Мовленнєві порушення спричиняють своєрідний розвиток 
компонентів структури мовленнєвої діяльності, внаслідок чого учні 
зазнають  труднощів в опануванні мовних знань, умінь  та навичок 
(О. Гриненко, Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Р. Лалаєва, З. Пригода, 
І. Прищепова, О. Ревуцька, В. Тарасун, В. Тищенко, Н. Чередніченко, 
М. Шевченко, М. Шеремет  та ін.). 

Переважна більшість учнів мають порушення писемного мов-
лення і потребують навчання за підручниками, які б враховували 
особливості патологічного розвитку мовлення у межах корекційної 
роботи, спрямованої на подолання порушених мовленнєвих механіз-
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мів, мовленнєвої діяльності з урахуванням визначених  труднощів  та 
особливостей опанування української мови учнями з  тяжкими пору-
шеннями мовлення. Діти з алалією, дизартрією, афазією, заїканням, 
загальним недорозвитком мовлення, які мають вади читання  та пись-
ма, зазнають  труднощів при оволодінні програмовим матеріалом з 
рідної мови; мають порушення усіх систем мови, важко оволодіва-
ють мовними закономірностями через обмеженість їхнього мовлен-
нєвого досвіду. У дітей з дисграфією, дизорфографією, дислексією 
наявні недоліки звуковимови, фонетико-фонематичного  та лекси-
ко-граматичного розвитку, які відображаються на письмі у вигляді 
змішування букв, викривлення складової структури слів, помилок 
у словотворенні, узгодженні  та керуванні, у бідності синтаксичних 
конструкцій  тощо, а  також у порушенні сенсо-моторних  та прак-
сико-гностичних, графо-моторних функцій. Рівень сформованості 
цих структур має вирішальне значення у оволодінні писемним мов-
ленням. Порушення мовленнєвого розвитку негативно впливають 
на формування особистості дитини, певним чином позначаються на 
процесах її соціальної адаптації, а  також на засвоєнні змісту шкільної 
програми в цілому. Чому  тут  такий колір – я не знаю (В. К.)

З метою удосконалення змісту освіти дітей з особливими по-
требами, беручи до уваги перехід загальноосвітньої школи на новий 
зміст і структуру освіти, створення оптимальних умов для розвитку 
і реалізації освітніх потреб дітей зазначеної категорії, з урахуванням 
індивідуальних можливостей конкретної особистості, розроблено 
нові державні нормативи спеціальної освіти. Зокрема, створено 
новий Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами, розроблений на основі концепту-
альних положень Державного стандарту початкової загальної освіти. 
Державним стандартом передбачено створення умов для здобуття 
початкової освіти дітьми з особливими освітніми потребами шляхом 
адаптації змісту  та методів навчання до пізнавальних можливостей 
учнів; здійснення під час уроку системи корекційних заходів, спря-
мованих на опанування учнями навчального матеріалу. З цією метою 
особливу увагу приділено корекційному блокові: корекційно-роз-
витковим заняттям  та корекційним змістовим лініям, що повністю 
пронизують усі освітні галузі. На теперішній час оновлено і зміст 
навчальних програм для загальноосвітніх шкіл для дітей з  тяжкими 
порушеннями мовлення відповідно до Державного стандарту.

У програмі з української мови зазначено, що основною метою 
навчального предмета “Українська мова” в початковій школі для ді-
тей з  тяжкими порушеннями мовлення є “формування ключової ко-
мунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у 
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здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої 
діяльності) у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, 
вирішення життєво важливих завдань, а  також успішна самореа-
лізація особистості з урахуванням індивідуальних мовленнєвих  та 
пізнавальних можливостей, корекція порушень мовленнєвого роз-
витку” [5, с. 8]. На уроках української мови вирішуються завдання 
з формування в учнів зв’язного культурного мовлення, опануван-
ня знань про мову, оволодіння навичками правильного, виразно-
го, усвідомленого читання  та письма за фонетичним  та частково за 
морфологічним,  традиційним  та іншими принципами орфографії. 
Крім  того, навчальною програмою передбачено формування в учнів 
з  тяжкими порушеннями мовлення розуміння граматичних  та орфо-
графічних явищ, що вивчаються, вміння пояснювати, обґрунтову-
вати свої міркування, порівнювати, групувати явища мови, робити 
узагальнення  та висновки. Особливе значення має вміння учнів за-
стосовувати знання в усному  та писемному мовленні.

Як вже зазначалося, в учнів із мовленнєвими порушеннями від-
мічаються  труднощі у засвоєнні навчального матеріалу з української 
мови у  тих класах (частина 2, а  також 3–4 класи), де використовують-
ся підручники для масових загальноосвітніх шкіл. Зазначені  трудно-
щі передусім пов’язані з:

 – невідповідністю цих підручників вимогам нової програми з укра-
їнської мови для 2–4 класів шкіл для дітей з ТПМ;

 – більшою складністю завдань, пропонованих у цих підручниках;
 – відсутністю завдань корекційного характеру, спрямованих на 

формування різних компонентів мовленнєвої діяльності, що 
можуть бути порушеними у дітей з ТПМ; 

 – специфікою оволодіння дітьми  теоретичними мовними знання-
ми, практичними мовленнєвими уміннями  та навичками, що 
передбачені програмою для загальноосвітніх закладів для дітей 
з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Для подолання низки проблем, пов’язаних із засвоєнням учнями 

знань, умінь  та навичок з української мови, варто враховувати  такі 
фактори:

 – оптимальний перерозподіл навчального матеріалу між класами;
 – пріоритетність у формуванні на початковій ланці навчання дітей 

з ТПМ практичних знань умінь  та навичок перед  теоретичними 
мовними знаннями;

 – індуктивний метод подачі нового матеріалу;
 – використання в підручниках пропедевтичних, корекційних  та 

розвивальних завдань, що дають змогу підвищити якість засво-
єння дітьми програмного матеріалу. 
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З урахуванням психолого-педагогічних особливостей процесу 
оволодіння практичними  та елементарними  теоретичними мовни-
ми знаннями  та мовленнєвими уміннями на рівні усного  та писем-
ного мовлення, характеру  труднощів, що супроводжують цей процес, 
недостатньої відповідності методичного апарату чинних підручників 
з української мови (а  також читання) завданням курсу “Українська 
мова” в школах для дітей з ТПМ, в Інституті спеціальної педагогі-
ки науковцями розроблено робочі моделі підручників “Українська 
мова” для 2–4 класів означеного  типу шкіл, здійснено відбір  та 
комплектацію навчального матеріалу до них.

Зазначені підручники є першими, що спеціально розробляються для 
шкіл для дітей з ТПМ. У процесі розробки підручників враховано як ви-
моги нової загальноосвітньої програми,  так і сучасні методичні підходи до 
навчання мови  та корекції порушень мовленнєвої діяльності учнів з ТПМ.

У змісті сучасних моделей підручників відображено наукові 
дані про диференційовану структуру мовленнєвого дефекту в учнів 
з ТПМ; послідовність формування у них практичних  та елементар-
них  теоретичних знань про мову, навичок писемного мовлення; не-
обхідність спрямування навчальної діяльності не лише на корекцію, 
але й на попередження можливих порушень мовленнєвого розвитку, 
передусім дисграфій, дизорфографій, дислексій,  та розвиток мов-
леннєвої діяльності дитини в цілому.

Обираючи лінгвістичний інструментарій, автори орієнтувалися, 
насамперед, на специфічні характеристики лінгвістичної компетен-
ції молодших дошкільників із ТПМ, можливості  та особливості мов-
леннєвого розвитку кожної дитини. 

Комплектація відбувалася з урахуванням основних дидактичних 
вимог: доступності матеріалу, принципу зростаючих  труднощів, на-
вчання прийомів розумової діяльності (порівняння, узагальнення, 
аналіз, синтез, абстрагування, класифікація), формування нави-
чок самостійної роботи. Такі вправи спрямовані на розвиток різно-
манітних видів пам’яті, активізацію діяльності учнів і зумовлюють 
виконання завдань, що передбачають, з одного боку, формування 
активних мовленнєвих навичок (репродуктивні вправи), а з друго-
го – організацію спостережень, аналізу, підведення до висновку за-
кономірності (рецептивні вправи). 

Під час розроблення підручників ураховано:
 – стан  та неоднорідний характер порушення мовленнєвого розви-

тку учнів названого  типу шкіл;
 – диференційовану структуру мовленнєвого дефекту;
 – психологічні механізми, що зумовлюють порушення мовлення 

у названої категорії учнів;
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 – стан сформованості практичних мовних знань у дітей з  тяжкими 
порушеннями мовленнєвого розвитку  та особливості засвоєн-
ня ними  теоретичних знань про мову в межах шкільного курсу 
“Українська мова”;

 – необхідність проведення пропедевтичної роботи з актуалізації  та 
корекції практичних знань про мову з кожної навчальної  теми;

 – необхідність попереднього формування  та корекції окремих 
операцій  та дій з мовними знаками, що складають основу для 
засвоєння дітьми знань про мову в системі лінгвістичних понять;

 – необхідність збільшення обсягу завдань  та вправ, спрямованих на 
засвоєння  та корекцію семантичної (лексичної, морфологічної, 
синтаксичної),  та фонологічної складових мовленнєвої діяльності;

 – необхідність формування різних форм  та видів мовленнєвої ді-
яльності: говоріння, аудіювання, читання, письма;

 – необхідність корекції зв’язного мовлення (як усного  так і 
писемного);

 – специфічні особливості оволодіння дітьми провідних для укра-
їнської мови фонематичного  та морфологічного принципів 
правопису; 

 – необхідність попередження  та корекції в учнів дисграфій  та 
дислексій. 
Зазначені підручники пройшли апробацію в загальноосвітніх 

школах для дітей з  тяжкими порушеннями мовлення і отримали 
схвальні відгуки учителів. Переваги підручника полягають, насам-
перед, в  тому, що опанування мовних знань  та навичок відбувається 
поступово  та комплексно. Учні мають можливість знайти всі відпо-
віді на питання, що виникають, під час самостійної роботи з підруч-
ником. Батьки  також зможуть скористатися матеріалами підручника 
у разі виникнення необхідності додаткового  тлумачення навчальної 
інформації. Це має значно полегшити роботу вчителя в умовах ком-
пенсації  тяжких мовленнєвих патологій.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Перехід на рівень 
початкової освіти автоматично перетворює мовлення дитини на ін-
струмент для опанування  теоретичних лінгвістичних знань. Сучасна 
недосконалість зазначених компонентів мовлення стає причиною 
серйозних  труднощів опанування знань з предметів мовного циклу, 
а логопедична робота, передбачена спеціальними заняттями, зде-
більшого націлена на подолання індивідуальних помилок усного  та 
писемного мовлення конкретної дитини, що є безумовно важливим, 
але недостатнім з  точки зору формування належного рівня готовнос-
ті до оперування мовленням з метою засвоєння  теоретичних лінг-
вістичних знань.
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На основі сучасних наукових поглядів на проблему опанування 
мовних знань умінь  та навичок учнями з  тяжкими порушеннями мов-
лення створено експериментальні підручники з української мови для 
учнів 2–4 класів із  тяжкими порушеннями мовлення. Вивчення укра-
їнської мови стає значно легшим, якщо враховувати специфічні осо-
бливості прояву мовленнєвого порушення і на цій основі створювати 
спеціальні умови за рахунок розробки  та використання спеціального 
навчально-методичного інструментарію. Ефективність  та доцільність 
використання запропонованого підручника забезпечується вибором 
адекватних основних напрямів навчання, які передбачають організа-
цію послідовної роботи з опанування мовних знань, умінь  та навичок. 
Ураховуючи багатоаспектність  та перспективність проблеми навчан-
ня мови школярів із ТПМ, подальші зусилля можна спрямувати на 
розроблення адекватних методів навчання української мови в середніх 
класах і на цій основі створення відповідних підручників.
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Трофименко Л. И.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗРАБОТКИ УЧЕБНИКА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье поднимается важный вопрос создания учебников по учебным 
предметам для детей с  тяжелыми нарушениями речи, в частности учеб-
ника по украинскому языку для младших школьников, в котором была бы 
учтена специфика речевых нарушений, представлены дифференциальные 
задания, упражнения, направленные на преодоление специфических про-
явлений устной и письменной речи. Представлены научно-теоретичес-
кие, методические основы, а  также современные подходы к разработке 
содержания учебника “Украинский язык” для учеников 2–4 классов об-
щеобразовательной школы для детей с  тяжелыми нарушениями речи; 
охарактеризованы  трудности при усвоении украинского языка; представ-
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лен анализ состояния решения проблемы создания учебника в отечествен-
ной специальной педагогике.

Ключевые слова: изучение украинского языка; учебник по украинско-
му языку; дети младшего школьного возраста с  тяжелыми нарушениями 
речи.

Trofymenko L.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF 
DEVELOPMENT OF THE COURSE BOOK OF THE UKRAINIAN 
LANGUAGE FOR CHILDREN WITH SEVERE SPEECH 
DISABILITIES IN ELEMENTARY SCHOOL

The rapid pace of development of modern theory and practice is needed 
of modernization and improvement of content of education children with special 
educational needs. An important problem that requires a speedy solution is the 
question the provision of course books of different subjects for children with 
severe speech disabilities. In particular the course book of Ukrainian language 
in primary school which is taken into account the specificity of speech disorders 
and is presented differential tasks, exercises, is aimed at overcoming specific 
manifestations of oral and written speech.

Students with severe speech disabilities have disorders of all the systems of 
language, including deficiencies in reading and writing, experience difficulties of 
language patterns in learning of Ukrainian language, master language patterns 
with difficulty through the limitation of of their language experience.

Given the nature of the difficulties that accompany the process of mastering 
the basic practical and theoretical linguistic knowledge and speech skills 
on the level of oral and written speech, insufficient the adequacy of existing 
methodological apparatus of course books of Ukrainian language in schools 
for children with severe speech disabilities, were developed working models of 
course books “Ukrainian language” in the 2-nd grade of this type of schools,was  
implemented the selection and equipment of training material to them.

There are modern research about the structure of speech disabilities 
in a content of course books, the sequence of a formation of a practical and 
elementary theoretical knowledge about the language, writing skills, direction of 
training activities to a prevention of possible disorders of speech development 
and development of speech activity of child.

Key words: learning of the Ukrainian language; the course book of 
“Ukrainian language”; preschool children with severe speech disabilities.
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У статті розглядаються вимоги до друкованої навчальної літератури для 
учнів, які мають знижений зір. Визначаються особливості сприймання друко-
ваних матеріалів слабозорими учнями залежно від складності порушення  та 
наявності залишкового зору, зокрема гостроти  та полів зору, контрастної 
чутливості, кольоросприймання, кольоророзрізнення  тощо. Виокремлено 
проблеми, з якими стикається зазначена категорія дітей під час роботи 
з підручниками, книгами, навчальним ілюстративним матеріалом  тощо. 
Надаються рекомендації щодо виготовлення друкованої навчальної літера-
тури для дітей зі зниженим зором, а саме: вимоги до оформлення  таблиць, 
схем, малюнків, зображень, розміщення  та форматування  тексту, розміру 
шрифту  тощо.

Ключові слова: учні; знижений зір; навчальна література; друк; вимоги.

Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство уважно 
ставиться до проблем інвалідів, забезпечення їхньої соціальної за-
хищеності, рівних прав, зокрема до якісної освіти. Інтеграція  та со-
ціалізація людей з особливими освітніми потребами неможлива без 
доступу до якісної освіти, яка має бути забезпечена сучасними на-
вчальними матеріалами. В учнів з порушеннями зору виникає низка 
проблем, що викликані неповною забезпеченістю їх сучасними під-
ручниками, навчальними, наочними матеріалами  тощо. Такий стан 
зумовлений  тим, що нині в Україні офіційно не визначено вимог до 
друкованих навчальних матеріалів для учнів з порушеннями зору – 
як незрячих,  так і зі зниженим зором. Отже, розробка  таких вимог є 
надзвичайно актуальною для сучасної  тифлопедагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гігієнічні вимоги до ди-
тячої друкованої продукції прописані в Державних санітарних 
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правилах і нормах “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для 
дітей” (ДСанПіН 5.5.6-138-2007). Питанням вивчення проблем під-
ручників, зокрема й вимогами до їх друку, займалися М. Тимошик, 
Т. Крайнікова, З. Сікорська, О. Василець, К. Приходченко, 
О. Телехова, О. Тесленко  та інші. Дослідженням вимог до друко-
ваної навчальної літератури для дітей зі зниженим зором в Україні 
вчені ґрунтовно не займалися. Останні роки  тифлопедагоги почали 
приділяти увагу порушеному питанню (К. Глушенко, Г. Серпутько, 
Є. Синьова, С. Федоренко [2]  та ін.), оскільки саме ця категорія най-
менше забезпечена засобами друкованої інформації, розрахованими 
на своєрідність зорового сприймання.

Виклад основного матеріалу. Книжка, як засіб для самостійного 
оволодіння знаннями дитиною зі зниженим зором, має враховувати 
особливості зорового сприймання букв, слів, рядків, сторінок, ілю-
страцій. При цьому варто наголосити на значенні спеціально виго-
товлених ілюстрацій, оскільки вони, як і звичайні ілюстрації в літера-
турі для зрячих дітей, виконують функції пояснення, конкретизації, 
фіксації узагальнень, запам’ятовування, створення проблемних си-
туацій, інформації, а  також особливу функцію розвитку  та корекції 
уявлень про навколишній світ.

Особливості читання учнів з порушеннями зору початкових кла-
сів викликані  також низкою психологічних  труднощів, насамперед 
подоланням страху перед читанням книги. Якщо  труднощі психоло-
гічного характеру підсилюються ще й  технічними причинами (низь-
кий і нечіткий шрифт, сірий шерхкий папір у книжці з рельєфним 
шрифтом), це негативно впливає на весь процес читання. Дитина, 
яка зустрічає  такі перешкоди, втрачає впевненість у своїх можли-
востях, у неї згасає інтерес до читання, і як результат – знижується 
якість навчання.

Наявність зниження зору в дитини характеризується низкою 
особливостей у діяльності зорових функцій. Окрім зниження гостро-
ти зору  та погіршення чіткості бачення, що є основними ознаками 
порушень зору, спостерігається зниження швидкості переробки ві-
зуальної інформації, звуження чи випадіння полів огляду, порушення 
окорухових функцій, розлади бінокулярного зору, стереоскопічності, 
виділення  та розрізнення кольорів, чутливість до зміни контрастнос-
ті, страждає здатність одночасно сприймати різні ознаки  та власти-
вості предметів при їх розгляданні.   

Цілісність, одночасність  та динамічність сприймання порушу-
ється не лише при зниженні гостроти зору, а й при порушенні поля 
зору. Одномоментне охоплення поглядом великих предметів стає не-
можливим. Внаслідок цього дитина змушена оглядати предмет або 
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його зображення по частинах, виділяючи окремі ознаки і властивості. 
Цілісний, одночасний характер сприймання замінюється послідов-
ним. Послідовне, покрокове сприймання оточуючих предметів не 
дає змоги охопити поглядом предмети, розташовані на відстані, по-
бачити речі у їх взаємозв’язках і відношеннях. 

Сприймання зображень дітьми з порушеннями поля зору здій-
снюється шляхом послідовного простеження контурів поглядом. 
При цьому погляд може зісковзувати з контуру, втрачати місце, де 
перервалося сприймання, або  точку фіксації, повертатися на вже 
оглянуті ділянки, змінювати напрямок. Такі особливості зорового 
сприймання дітей зі звуженим або пошкодженим полем зору зумов-
люють необхідність вибору наочності оптимального розміру  та збіль-
шення часу для її розгляду.  

Дитина складає цілісний образ предмета з окремих, виділених 
під час обстеження, ознак. Власне, при орієнтуванні за допомогою 
зору процеси аналізу  та синтезу протікають  так само, як і у дітей з 
нормальним зором. Спочатку виділяють окремі ознаки  та власти-
вості, які характеризують предмет, намагаються їх проаналізувати  та 
порівняти, на цій підставі роблять висновки  та ідентифікують пред-
мет. Так, діти зі зниженим зором шукають у зображеннях найбільш 
інформативні ознаки – форму  та колір. На зорове сприймання фор-
ми предмета впливає його величина, відстань до очей, освітленість, 
контраст між яскравістю об’єкта  та фоном [3].

Варто  також врахувати, що при порушенні зору дитина володіє 
значно меншою інформацією про сенсорні еталони форми, кольо-
ру, розміру, величин, просторових ознак. Через низьку гостроту зору 
виділення цих ознак займає більше часу. Ці особливості визначають 
процеси впізнавання, аналізу, синтезу  та осмислення інформації, 
що сприймається на зір. 

Уповільненість сприймання, недостатність умінь охоплювати 
зорово-просторові відношення особливо проявляються  тоді, коли 
упізнавання предметів і виділення ознак здійснюється в умовах об-
меженого часу, а умови для зорового сприймання не враховують зо-
рові можливості дитини.  

Також у впізнаванні предметів і зображень важливу роль віді-
грає збереженість кольорового зору, який дає змогу краще розрізняти 
деталі об’єктів і сприймати велику кількість інформативних ознак. 

При зниженні зору зазвичай зберігається здатність розрізняти 
кольори, проте близько 30 % слабозорих осіб відчувають ускладнення 
при сприйманні основних кольорів – червоного  та зеленого. 

При аномаліях рефракції порушується сприймання яскравос-
ті. Відмічається різке пониження контрастної чутливості в синьому 
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кольорі,  тоді як в червоному  та зеленому кольорах розпізнавальна 
чутливість знижується менше (лише при високих ступенях аметро-
пії  та астигматизмі). 

При сприймані зображень контрастна чутливість залежить від різни-
ці співвіднесення фону  та об’єкта, від кольору об’єкта  та фонового поля. 
При деяких клінічних формах порушення зору знижується здатність 
сприймати об’єкти в умовах позитивної контрастності, і діти надають 
перевагу негативному контрасту – жовтому шрифту на  темному фоні.

Контрастна чутливість органа зору забезпечує виділення об’єкта 
з фону,  темних і світлих частин предмета. Для підвищення розріз-
нювальної чутливості зору потрібно посилити контраст між фоном і 
об’єктом, виділити контури зображень і предметів, використовувати 
фломастери  тощо.

Загалом у дітей зі зниженим зором у процесі сприймання наочно-
го матеріалу  та друкованого  тексту виникають наступні  труднощі:

 – читання  та письмо цих учнів характеризуються уповільненістю, 
фрагментарністю, нечіткістю; відмічається викривлення елемен-
тів букв і цифр, їх неправильне написання і взаємне розташу-
вання в словах, рядках, заміни букв, пропуски зображуваних 
елементів;

 – під час сприймання малюнків спостерігається повільність огля-
ду, неточність, пропуск деталей зображення,  труднощі цілісно-
го сприймання зображень, неправильні здогадки щодо зобра-
жень,  труднощі в осмисленні змісту малюнків. 
Діти зі зниженим зором мають різну здатність впізнавати кольо-

рові, контурні  та силуетні зображення. З усіх  трьох видів зображень 
найкраще вони впізнають кольорові малюнки, оскільки колір, на до-
повнення до форми, є важливою інформативною ознакою. Значно 
складніше вони орієнтуються у контурних  та силуетних зображеннях. 
Чим складніша форма предмета  та менш наближена до геометрич-
них фігур,  тим важче дитині зі зниженим зором упізнати зображе-
ний предмет. Під час сприймання контурних зображень успішність 
упізнавання залежить від чіткості, контрастності  та  товщини ліній.

Для забезпечення якості читання дітьми зі зниженим зором,  текст 
в книжках повинен займати 50–60 % площини сторінки, інші 40–50 % 
сторінки повинні відводитися для полів. Поля в книзі забезпечують 
необхідний контрастний фон для друкованого  тексту і відпочинок для 
читача зі зниженим зором під час читання при переході з одного рядка 
на інший, поля допомагають знайти наступний рядок.

Розташування  тексту  та ілюстрацій на сторінках книги для учнів 
початкової школи повинно бути  таким:

 • кожний новий  твір подається з нової сторінки;
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 • текст займає 25 % сторінки, а інша частина зайнята виразною 
кольоровою  та чіткою ілюстрацією. 
Рекомендована ілюстративність підручників і навчальних по-

сібників для дітей зі зниженим зором – близько 30 %.
У процесі підготовки  текстової інформації в книзі необхідно 

враховувати  такі рекомендації:
 • довжина рядка в середньому 23 знаки; 
 • чим довший рядок,  тим більшим має бути й міжрядковий 
інтервал; 

 • у виданнях для дітей дошкільного  та молодшого шкільного віку 
не рекомендується відтворення  тексту в декілька шпальт;

 • забороняється застосування шрифтів вузького накреслення, 
шрифт має бути чітким, без прикрас;

 • кегель шрифту основного  тексту має складати не менше 18–20 
пунктів; 

 • інтервал між словами має становити не менше кегля 
шрифту  тексту;

 • при написанні слів і чисел відстань між буквами і цифрами має 
складати близько 0,2–0,3 від їх ширини.
Дітям складно читати надписи, виконані вертикально чи по 

колу. Найбільш поширені помилки спостерігаються у сприйманні 
дітьми схожих елементів написання цифр (5 і 9, 6 і 8),  тому зобра-
ження повинні максимально підкреслювати особливості елементів 
цих цифр. Для забезпечення чіткого сприймання між  текстом  та 
кольоровими ілюстраціями необхідно робити пробіли розміром не 
менше 18 пунктів.

Шкідливими для залишкового зору при книжковому друці є:
 • виворітний шрифт; 
 • кольорові фарби на кольоровому фоні для основного  та додат-
кового відокремленого  текстів);

 • кольоровий і сірий фон у робочих зошитах, прописах на ділян-
ках, передбачених для письма;

 • текст, розміщений на двох  та більше шпальтах;
 • групи шрифтів вузького накреслення, медієвальні (зарубки 
шрифтів, що входять до цієї групи, плавно сполучаються з осно-
вними штрихами і, як правило, будуються як дуги кіл) шрифти;

 • папір газетний; папір глянцевий; папір з білістю менше 70 %  та 
більше 90 %;

 • клейове (незшивне) скріплення блоків [2].
При підборі малюнків для дітей зі зниженим зором бажано уни-

кати поєднання червоного  та зеленого, синього і зеленого кольорів. 
В окремих випадках, коли цього уникнути неможливо (квіти: пролі-
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сок,  тюльпан), необхідно використати контрастні відтінки (темний-
світлий)  та чіткий контур, що буде відділяти ці кольори.

При виготовленні кольорових посібників потрібно використову-
вати контрастні поєднання в межах дванадцяти спектральних  тонів.

У подвійному поєднанні (червоний, зелений): червоно-помаран-
чевий, помаранчево-синій, жовто-помаранчевий, жовто-бузковий, 
жовто-зелений, червоно-фіолетовий.

У потрійному поєднанні (червоний, жовтий, синій): червоно-
помаранчевий, жовто-зелений, синьо-фіолетовий; (помаранче-
вий, зелений, фіолетовий): жовто-помаранчевий, синьо-зелений, 
червоно-фіолетовий.

У чотириколірному поєднанні – один колір основний  та  три 
складових кольори (червоний, жовто-помаранчевий, зелений, си-
ньо-фіолетовий), (зелений, синьо-фіолетовий): червоно-помаран-
чевий, жовтий, синьо-зелений, синій, червоно-фіолетовий.

Ілюстративний матеріал має повноцінно реалізувати провідні 
загальні функції дитячої книги: інформаційну, розвивальну, вихов-
ну  та мотиваційну, а  також спеціальні функції для дітей зі зниженим 
зором: конкретизації, фіксації узагальнень  та корекції уявлень про 
навколишній світ.

Своєрідним для малюнку в книжці для слабозорих дітей є від-
творення в ньому конкретних предметів або їх деталей, які в безпо-
середньому досвіді не сприймались і слугують розкриттю описаного 
матеріалу, конкретизують його.

Зображення предметів  та явищ повинні бути реалістичними. 
Малюнки мають бути виразними. Не можна спотворювати форму зо-
бражуваного предмета. Неприпустима перевантаженість наочності 
зайвими деталями. Діти зі зниженим зором гірше сприймають пред-
мети округлої форми. Добре сприймаються геометризовані (спрощені, 
наближені до геометричної основи) малюнки. Не можна пред’являти 
зображення об’ємних предметів, що мають багато дрібних деталей.

У зображенні повинні чітко виділятися всі суттєві ознаки (якщо 
стілець,  то 4 ніжки, якщо птах,  то 2 лапки  тощо). Можна виключати 
незначні для інформації про предмет деталі.

Окремі складні зображення (найчастіше природні явища) можуть 
розчленовуватися на окремі малюнки і пред’являтися дітям поетапно.

При виконанні одного зображення необхідно дотримуватися 
єдиної графічної манери.

Лінії повинні бути чіткими. Ширина ліній для зображень індиві-
дуального користування має складати мінімум 1 мм  та мати високу 
контрастність – 80–100 %. Якщо наочність призначена для фрон-
тальної роботи,  то ширина ліній має бути не менше 2–3 мм.
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Оптимальний формат зображення для індивідуальної роботи – 
від 10 10 см до 15 20 см; для фронтальної – від 20 см до 30 см.

Мінімальна величина зображення (його частини), що підлягає 
аналізу дітьми, становить приблизно від 3 мм до 15 мм, залежно від 
гостроти зору учня. Оптимальний варіант – 7–10 мм.

Фон  таблиць, передбачених для використання учнями зі зни-
женим зором: світло-сірий, світло-бежевий з коефіцієнтом відбиття 
світла не менше 60 %. Максимальна кількість стовпчиків у  таблиці – 
3–5. Висота літер не менше 10 мм, а цифр – 12–14 мм.

Схеми мають містити не більше 5 елементів і повинні відрізня-
тися за формою, штрихуванням, кольором, розміром, фактурою. Для 
вказівки напрямку використовуються в основному  тільки суцільні 
стрілки. Підкреслювати відмінність між стрілками можна зміною 
їх  товщини чи кольору. Розміри елементів зображення повинні бути 
вищими від букв і цифр не менш ніж у 4–5 разів.

Усі поліграфічні матеріали, що використовують для виготовлення 
спеціалізованих видань для дітей, повинні мати позитивний Висновок 
держсанепідекспертизи щодо їх безпеки для здоров’я. Показники 
якості імпортних поліграфічних матеріалів мають бути не нижчими 
від вимог, установлених у вітчизняних нормативних документах.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Отже, питання 
друку навчальних матеріалів для дітей зі зниженим зором є досить 
актуальним і маловивченим. Сучасні дослідження  тифлопедагогів  та 
офтальмологів показують необхідність дотримання низки вимог до 
підручників чи книг для осіб зі зниженим зором для ефективного 
сприймання навчальних матеріалів залежно від особливостей пору-
шення зору учня. Відповідні вимоги стосуються як  текстового,  так 
і ілюстративного матеріалів.
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Федоренко С. В., Федоренко М. И.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ

В статье рассматриваются  требования к печатной литературе для учеников 
со сниженным зрением. Определяются особенности восприятия печатных мате-
риалов слабовидящими учениками в зависимости от  тяжести нарушения и на-
личия остаточного зрения, в частности остроты и полей зрения, контрастной чув-
ствительности, цветовосприятия, цветоразличению и др. Выделены проблемы, с 
которыми сталкивается данная категория детей при работе с учебниками, книга-
ми, учебным иллюстративным материалом и  тому подобное. Даются рекомен-
дации по изготовлению печатной учебной литературы для детей с пониженным 
зрением, а именно:  требования к оформлению  таблиц, схем, рисунков, изобра-
жений, размещение и форматирование  текста, размера шрифта и др.

Ключевые слова: учащиеся; сниженное зрение; учебная литература; 
печать;  требования.

Fedorenko S., Fedorenko M.
REQUIREMENTS FOR PRINTING 
OF TEXTBOOKS FOR CHILDREN WITH LOW VISION

The article defines the problem of providing textbooks for children with visual 
impairments and the requirements of printed educational literature for pupils who 
have low vision. These domestic scientists who studied this issue.

Identify the psychological characteristics of perception of printed material, 
pictures and images visually impaired pupils depending on the complexity and 
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breach of residual vision, including visual and fields of vision, contrast sensitivity, 
color perception, color differentiation and others. Presented features of visual 
function in children with low vision, that affects the perception of school material.

Determined problems that have this category of children when working 
with textbooks, books, educational texts and illustrations etc. Provide 
recommendations for the production of printed teaching materials for children 
with low vision, namely: the position of text and illustrations on the pages of books 
for elementary school students, requirements to the execution of educational 
tables and diagrams selection of drawings and images (contrast, line width etc), 
placing and formatting text, font size, and the others. In the manufacture of non-
ferrous manuals recommendations on the use of contrasting combinations within 
the twelve spectral colors.

Marked harmful things to preserve residual vision in visually impaired 
children during book printing educational text and visual images in the textbook.

The necessity of observance of rules of use of printing materials and 
compliance with domestic state requirements to print educational materials for 
children of primary school age.

Key words: pupils; low vision; educational literature; printing; requirements.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМІВ (КОЛЕДЖІВ) 
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 
ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Л. Д. Харламова,
викладач Індустріально-педагогічного  технікуму 
Конотопського інституту Сумського державного університету,
e-mail: kharlamovald@gmail.com

У статті надано результати дослідження проблеми мотивації навчання 
студентів другого курсу  технікуму комп’ютерних спеціальностей, запропоно-
вано і  теоретично обґрунтовано доцільність поєднання проектної  техноло-
гії  та інформаційно-комунікаційних  технологій навчання лінійної алгебри  та 
аналітичної геометрії під час організації самостійної роботи студентів вищих 
навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації напряму підготовки “Програмна 
інженерія”; удосконалено підходи до формування професійної компетент-
ності майбутніх програмістів; форми  та засоби їх самостійної роботи. 
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На прикладі власного досвіду автора розглянуто факти позитив-
ного впливу педагогічної інновації на результати навчальної діяльності 
студентів  технікуму.

Ключові слова: мотивація;  технологія; самостійна робота; лінійна ал-
гебра; компетентність.

Постановка проблеми. Математичні дисципліни вищої школи, зо-
крема лінійна алгебра  та аналітична геометрія, студенти  технікуму на-
пряму підготовки “Програмна інженерія” починають вивчати на друго-
му курсі, який є періодом завершення їх загальноосвітньої підготовки, 
початком вивчення базових і профільних предметів, залучення до на-
укової роботи  та представлення її результатів на наукових конференціях 
і всеукраїнських конкурсах. Аналіз практичного досвіду навчання курсу 
дав можливість виявити перелік проблем, з якими стикаються викла-
дачі, а саме: низький рівень базової математичної підготовки студентів; 
нерозуміння практичної значущості математичних знань в майбутній 
професійній діяльності; складність сприйняття навчального матеріалу 
з певних  тем курсу; низька самоорганізація процесу роботи студентів. 

Було проведено дослідження проблеми мотивації навчання 
студентів других курсів  технікуму за методикою М. І. Алєксєєвої. 
Результати п’ятирічного вивчення мотивації навчання студентів на 
початку навчального року засвідчили, що домінуючими мотивами у 
цей період є утилітарний мотив, особистісного становлення, пізна-
вальний, мотив професійного становлення. Це свідчить про зовніш-
ню навчальну мотивацію, частково сформовану мотивацію навчання, 
зокрема з лінійної алгебри  та аналітичної геометрії. Тому для фор-
мування навчальної діяльності студентів нагальною є проблема пе-
ретворення пізнавальних і професійних мотивів у реально діючі, що 
суттєво підвищують активізацію навчально-пізнавальної діяльності.

Зазначені проблеми  та сучасні вимоги до підготовки фахівців з 
програмування вимагають оновленого підходу до процесу навчан-
ня  та впровадження  таких педагогічних  технологій у різні форми 
навчального процесу, які відповідають сучасним умовам. Важливу 
роль у цьому процесі відіграє самостійна діяльність студентів.

Необхідність підвищення мотиваційних основ навчання, усу-
нення зазначених проблем, надання належного рівня професійної 
компетентності конкуренто спроможних на ринку праці майбутніх 
програмістів зумовили вибір  теми статті “Особливості організації 
самостійної діяльності студентів  технікумів (коледжів) у процесі на-
вчання лінійної алгебри  та аналітичної геометрії”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему організації само-
стійної роботи студентів розглянуто у наукових працях А. Алексюка, 
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В. Буряка, А. Єршова, М. Жалдака, Є. Машбіца, Н. Морзе, С. Мухіної, 
Ю. Рамського, О. Співаковського, М. Шкіля, В. Шпака  та інших. 
Питання професійної підготовки майбутніх фахівців з програмування 
висвітлені в працях Л. Гришко, О. Зіміної, А. Ільченко, Ф. Ільясової, 
Л. Матвійчук, З. Сейдаметової  та інших. Математичній підготов-
ці молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І–ІІ рів-
нів акредитації присвятили свої роботи М. Бакланова, Г. Білянін, 
О. Шавальов  та інші.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – роз-
крити сутність педагогічної інновації, що полягає у поєднанні про-
ектної діяльності  та інформаційно-комунікаційних  технологій на-
вчання лінійної алгебри  та аналітичної геометрії у процесі організації 
самостійної роботи майбутніх програмістів,  та показати напрями її 
впливу на результати навчальної діяльності студентів  технікуму. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз світового методичного досві-
ду самостійної діяльності студентів засвідчив, що самостійна робота 
майбутніх програмістів з позицій компетентнісного підходу є засо-
бом індивідуалізації процесу їх професійної підготовки як основи 
самоосвітньої діяльності  та професійної мобільності. Тому органі-
зацію самостійної діяльності кожного студента варто спрямовувати 
на формування вмінь самостійного опанування значимої для нього 
інформації, використання математичних методів, моделей  та алго-
ритмів для вирішення практичних завдань з обов’язковим досягнен-
ням результату,  творчого підходу до вирішення професійних задач; 
виховання наполегливості у здобутті нових знань  та досягнення по-
ставленої мети з використанням різних  технологій, прагнення до 
професійного зростання  та постійного самовдосконалення. Однак 
передумовою реалізації зазначених завдань має бути висока моти-
вація навчання. Ідея підвищення мотивації навчання у процесі ор-
ганізації самостійної роботи студентів з використанням  технології 
проектного навчання, інформаційно-комунікаційних  технологій 
навчання  та міжпредметних зв’язків у процесі навчання курсу лі-
нійної алгебри  та аналітичної геометрії втілилася у власній педаго-
гічній діяльності  та позитивно вплинула на рівень залишкових знань 
студентів, формування їх професійної компетентності. 

Відомо, що усвідомлення значущості дисципліни у майбут-
ній професійній діяльності фахівця сприяє мотивації її вивчен-
ня. Окрім  того, велика кількість професійних задач програміста 
пов’язана з курсом лінійної алгебри  та аналітичної геометрії, на-
приклад в основи комп’ютерної графіки  та задачі, пов’язані з гео-
метричним моделюванням, закладені елементи лінійної алгебри. 
Зміст  таких задач в навчально-методичних матеріалах до вивчення 
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дисципліни “Лінійна алгебра  та аналітична геометрія” в  техніку-
мах (коледжах) не виокремлюється. Однак практичний курс дис-
ципліни має бути орієнтований на її застосування в ІТ-сфері, яка 
використовується у широкому колі професій, сприяти формуванню 
аналітичного мислення, що позитивно впливає на самоорганізацію 
особистості студента, здатного планувати власну самостійну навчаль-
ну діяльність, раціонально розподіляти час, надавати пріоритетність 
поставленим завданням з метою їх виконання, вносити корективи 
у власну діяльність при зміні ситуацій і є необхідною вимогою до 
конкурентоспроможного фахівця.

Модульна система навчання курсу передбачає постановку цілей 
і завдань кожного модуля (змістовного модуля)  та мотивацію його 
вивчення. На цих етапах важливим є усвідомлення студентами важ-
ливості самовиховання, спрямованого на формування навчально-
пізнавальної компетентності як необхідної складової професійної 
діяльності програміста. Кожна із запропонованих  технологій пе-
редбачає використання  творчого підходу до завдання, інтегрування 
знань і умінь з різних навчальних дисциплін, поєднання індивідуаль-
ної  та групової форм роботи. 

Робота в групах надає досвід колективної роботи над завданням, 
сприяє знаходженню розв’язку поставленої задачі різними спосо-
бами, перевірці правильності виконання завдання за допомогою су-
часних програмних засобів і створеного власноруч програмного про-
дукту. Такий підхід передбачає облік  творчої самостійності, сумісне 
генерування ідей, пошук рішення, вибір програмних засобів  тощо. 
В умовах керованої  та ефективної організації діяльності учасників 
групи відбувається формування дослідницьких умінь  та розвиток 
рефлексії кожного, об’єднання їх знань  та навичок, взаємодопомо-
га  та можливість вчитися один у одного. Прикладом практико-орі-
єнтованого проекту є короткотерміновий проект  трьох учасників 
на  тему “Робота з матрицями – робота з двовимірними масивами” 
під час вивчення  теми “Матриці  та робота з ними”.

Індивідуальні довготермінові проекти, як правило, передбача-
ють вирішення певного обсягу практичних задач навчальної дисци-
пліни “Лінійна алгебра  та аналітична геометрія” з використанням 
програмних засобів, наприклад системи Matlab, системи динаміч-
ної математики GeoGebra, візуальних мов програмування  тощо. 
Підтвердженням цього факту є представлення найкращих студент-
ських робіт на науково-практичних конференціях викладачів  та сту-
дентів у Конотопському інституті Сумського державного університе-
ту (наприклад, програмний продукт “Лінійна алгебра у прикладних 
задачах” – інформаційний проект для якнайкращого засвоєння на-
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вчального курсу під час розв’язання прикладних задач за допомогою 
системи Matlab  та алгоритмів, наданих мовою програмування. 

Використання інформаційно-комунікаційних  технологій є 
необхідною умовою для ефективної організації самостійної робо-
ти у процесі навчання майбутніх програмістів, а саме: предметних 
курсів на сайтах дистанційної освіти з вільним доступом до ресур-
сів,  тематичних груп у соціальній мережі, мобільних засобів зв’язку, 
онлайн-технологій, елементів дистанційної освіти, прикладних 
програм  тощо. 

Поєднання проектного навчання  та інформаційно-комуніка-
ційних  технологій передбачає використання різних  типів міжпред-
метних зв’язків на різних етапах самостійної роботи, посилює мо-
тивацію навчання  та покращує результати самостійної діяльності 
студентів. Самостійна робота над кожним модулем складається з 
наступних етапів:

1. Підготовчий (діагностичний) – полягає у визначенні рівня ма-
тематичної підготовки студентів на початку вивчення дисципліни, 
модуля. Студентам надається домашня контрольна робота з  типови-
ми завданнями  тем курсу лінійної алгебри  та аналітичної геометрії, 
необхідними для успішного засвоєння нового навчального матері-
алу,  та завданнями професійного спрямування, що передбачають 
використання інформаційно-комунікаційних  технологій навчання, 
бачення міжпредметних зв’язків за змістом навчального матеріалу, 
застосування знань  та вмінь, набутих у процесі вивчення дисциплі-
ни. На цьому етапі відбувається формування самооцінки студента, 
активізація його навчально-пізнавальної діяльності з використан-
ням  традиційних  та інноваційних засобів навчання. Доцільно запро-
понувати підготовку навчальних проектів, що матимуть практичну 
значущість у подальшому викладанні дисципліни  та сприятимуть 
впровадженню мобільної  технології навчання з математично орієн-
тованою мовою програмування (наприклад, “Рішення задач з  теми 
модуля засобами системи MathPiper”). 

2. Основний – передбачає підготовку студентів до  традицій-
них  та інноваційних аудиторних занять (лекції-візуалізації, мульти-
медійна лекція, лекція-тренінг, частково-пошукове практичне за-
няття з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій 
навчання  тощо). На цьому етапі здійснюється пошук інформації 
для самостійного вивчення нового навчального матеріалу або лік-
відації недоліків у власних знаннях, робота над навчальними і до-
слідницькими проектами з міжпредметними зв’язками (переважно 
за уміннями, що формуються), опанування принципами роботи в 
математичних системах Mathсad, Matlab, Yacas, GeoGebra  та ін. з 
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метою їх використання на заняттях, участь в онлайн-консультаці-
ях,  тематичних форумах  тощо, самоорганізація процесу роботи 
студентів. Поєднання  технологій потребує систематичної роботи 
студентів над різними за  тривалістю навчальними проектами: корот-
котерміновими (у межах вимог підготовки до практичного заняття у 
малих групах)  та індивідуальними довготерміновими проектами з 
міждисциплінарними зв’язками  та декількома взаємопов’язаними 
проблемами.

3. Завершальний (підсумковий) – передбачає формування са-
мооцінки власної навчальної діяльності наприкінці вивчення мо-
дуля, курсу. Проводиться самостійне визначення рівня математич-
ної компетентності із зазначеної  теми за допомогою  тестування у 
паперовій або комп’ютерній формі, узагальнення  та систематизації 
знань, розв’язання прикладних задач під час підготовки до різних 
форм аудиторного контролю, а  також підготовки звітів до захисту 
проектів,  тез до наукових конференцій, підготовки до участі в різних 
конкурсах, що потребують ретельної самостійної роботи під керівни-
цтвом викладача  та взаємообміну досвідом з визнаними  та автори-
тетними спеціалістами, зі студентами інших курсів,  тощо. На цьому 
етапі активно використовуються інформаційно-комунікаційні  тех-
нології навчання, результати проектної діяльності, міждисциплі-
нарні зв’язки, які доповнюються  типом – за методами  та засобами 
навчання. Така робота показує студентам суспільну значимість об-
раної професії, важливість набуття навчальної компетентності для 
майбутньої професійної діяльності програміста. Досягнута ситуація 
успіху позитивно впливає на мотивацію навчання  та активізацію на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів.

За  такої організації самостійної роботи виникає усвідомлен-
ня  того, що завдання лінійної алгебри  та аналітичної геометрії пе-
редбачають створення передумов для вивчення інших дисциплін 
природничо-наукової  та професійно-практичної підготовки, орієн-
тацію навчального матеріалу на підготовку програміста, формування 
високої навчальної мотивації, пізнавальної активності, аналітично-
го мислення  та професійної компетентності фахівця з інформацій-
них  технологій. Провідними є принципи компетентнісного підходу, 
що сприяють реалізації системного, міжпредметного, інтеграційно-
модульного, діяльнісного  та особистісно орієнтованого підходів у 
формуванні професійних вмінь майбутніх програмістів.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Поєднання про-
ектної  та інформаційно-комунікаційних  технологій навчання ліній-
ної алгебри  та аналітичної геометрії із врахуванням міжпредметних 
зв’язків під час організації самостійної роботи студентів  технікумів 
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(коледжів) сприяє підвищенню мотивації їх навчання, наполегли-
вості у здобуванні професійних знань  та вмінь, якості професійної 
підготовки, закладає основи для неперервної освіти, самоосвіти  та 
вдосконалення. Про це свідчать результати вивчення мотивації на-
вчання студентів  третього курсу  технікуму, отримання студентами 
призових місць на наукових конференціях, успішне продовження 
навчальної діяльності у процесі вивчення дисциплін професійного 
циклу в  технікумі  та в університетах, вміння самостійно здобувати 
знання, працювати  творчо  та за фахом. 

Результати роботи дають підстави вважати, що запропонована 
педагогічна інновація має широкі перспективи впровадження у різ-
них дисциплінах, передбачає співпрацю викладачів математичних  та 
комп’ютерних дисциплін, може бути використана авторами підруч-
ників і навчальних посібників у процесі підготовки навчально-мето-
дичної літератури. Проблема організації самостійної роботи під час 
підготовки майбутніх фахівців з програмування потребує подальшого 
дослідження в умовах вимог до сучасної освіти. Педагогічну інно-
вацію навчання студентів другого курсу вищих навчальних закладів 
І–ІІ рівнів акредитації доцільно більш детально вивчити у подальших 
наукових дослідженнях.
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Харламова Л. Д.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ (КОЛЕДЖЕЙ) 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ И 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

В статье предоставлены результаты исследования проблемы мотивации 
обучения студентов второго курса  техникума компьютерных специальностей, 
предложена и  теоретически обоснована целесообразность сочетания проек-
тной  технологии и информационно-коммуникационных  технологий обучения 
линейной алгебры и аналитической геометрии при организации самостоя-
тельной работы студентов высших учебных заведений I–II уровней аккредита-
ции направления подготовки “Программная инженерия”; усовершенствованы 
подходы к формированию профессиональной компетентности будущих про-
граммистов; формы и средства их самостоятельной работы.

На примере собственного опыта автора рассмотрены факты позитив-
ного влияния педагогической инновации на результаты учебной деятель-
ности студентов  техникума.

Ключевые слова: мотивация;  технология; самостоятельная работа; 
линейная алгебра; компетентность. 

Kharlamova L. 
THE FEATURES OF THE ORIGINAL WORK OF THE STUDENTS 
OF THE TECHNICAL SCHOOLS(COLLEGES) IN THE PROCESS 
OF STUDYING LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY.

This article are presented the results of exploring the problem of studying 
motivation of the second-year students of the technical school of computer 
disciplines, and are offered and theoretically substantiated expediency of 
combination of project technology and information and communication 
technologies (ITC) teaching linear algebra and analytic geometry using 
interdisciplinary connection in the organization of students’ independent work 



501

in higher education establishments of I–II accreditation levels in the direction 
“Software Engineering”. 

In the article are improved the approaches to the formation of future 
programmers’ professional competence, and the forms and methods of their 
independent work.

It is noted that these features in the organization of original work facilitate the 
implementation of system, intersubjective, integrational-module, activity and person-
oriented approach in the formation of future programmers’ professional skills.

The combination of technologies requires systematical students’work at 
different from the point of view of duration training projects with interdisciplinary 
connection and with several interrelated problems, enhances their training 
motivation, persistence in attaining professional knowledge and skills.

On the example of the author experience in the article are examined the 
factors of pedagogical influence on the results of students’ studying.

Key words: motivation; technology; independent work; linear algebra; 
competence.

УДК 373.5.016:811.161.2:028.6

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ 
І НАВИЧОК ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ В УЧНІВ 
5-6 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Т. П. Хорошковська 
Інститут педагогіки НАПН України,
молодший науковий співробітник відділу 
навчання мов національних меншин  та зарубіжної літератури, 
khoroshkovska@ukr.net

У статті уточнено зміст понять умінь і навичок, зокрема читацьких, 
прийнятих у дидактиці, психології, психолінгвістиці  та лінгводидактиці. 
Розглянуто види вмінь і класифікації їх. З’ясовано, що читацькі вміння як 
один із видів мовленнєвої діяльності є одночасно предметними (спеціальни-
ми) і загальнонавчальними, оскільки з ними пов’язана успішність учнів з усіх 
навчальних предметів, бо читати учням доводиться на всіх уроках. У статті 
розглянуто класифікації читацьких умінь. Визначено, які практичні читацькі 
навички  та інтелектуальні вміння необхідно формувати й вимірювати в учнів 
5–6 класів на уроках української мови.

Ключові слова: уміння; навички; читацькі вміння й навички; види умінь; 
вимірювання читацьких умінь.
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Постановка проблеми. Дослідження проблеми формування  та ви-
мірювання читацьких умінь потребує уточнення понять “уміння” й 
“навички” взагалі  та “читацькі вміння й навички” зокрема. 

Проблема формування й розвитку вмінь і навичок є актуальною 
як у дидактиці,  так і в психології, психолінгвістиці  та лінгводидак-
тиці. Однак у літературі немає єдиного погляду на визначення цих 
дефініцій, часто відбувається їх сплутування. Учені хоч і неоднако-
во  трактують ці поняття, проте не виключають  тісної взаємодії між 
ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній (Алексюк А., 
Онищук В., Савченко О.) і російській дидактиці (Бабанський Ю., 
Каїров І., Лемберг Р.) уміння розглядається як можливість на основі 
набутих знань усвідомлено виконувати певні дії для вирішення по-
ставлених завдань. Навичка ж розуміється як автоматизоване (по-
збавлене контролю з боку свідомості) виконання  тих самих дій. 
Таким чином, уміння відрізняється від навички усвідомленістю 
дій, які витрачаються, щоб виконати необхідне завдання. Навичка 
ж характеризується високим рівнем засвоєння дії, яка стає автома-
тизованою – свідомий контроль настільки згортається, що виникає 
ілюзія його повної відсутності; при цьому дія виконується  так легко 
й швидко, що здається, ніби її виконання йде “само собою [9, с. 15]”.

У психології (Костюк Г., Петровський А.)  та психолінгвістиці 
(Бєляєв Б., Зимня І., Леонтьєв О.) розрізняють найпростіші (елементарні, 
або первинні) уміння, які в результаті вправлянь переходять у навички, і 
вторинні (узагальнені) уміння,  тобто вміння використовувати сформовані 
навички (автоматизовані дії) у будь-яких умовах, зокрема у мовленні.

Як бачимо, у психології  та психолінгвістиці поняття вміння й на-
вички  трактується ширше, ніж у дидактиці. Таке ж розуміння вмінь 
і навичок прийняте в лінгводидактиці, що стосується навчання іно-
земних мов (Пассов Ю., Фоломкіна С., Цетлін В.).

Формулювання цілей статті. Мета статті – уточнити зміст понять 
“уміння” й “навички” взагалі  та “читацькі вміння й навички” зокре-
ма; визначити, які читацькі вміння й навички мають формуватися  та 
вимірюватися в учнів 5–6 класів на уроках української мови.

Виклад основного матеріалу. У статті представлено результати до-
слідження проблеми формування  та вимірювання читацьких умінь, 
які належать до одного з видів мовленнєвої діяльності,  тому ми бу-
демо оперувати поняттями “уміння” й “навички”, прийнятими в 
психолінгвістиці. 

Як відомо, уміння виявляються в діяльності людини,  тому за-
лежно від характеру цієї діяльності в дидактиці [7; 11; 12] розрізняють 
кілька видів умінь: 



503

1) узагальнені (їх ще називають інтелектуальними), які передбача-
ють внутрішню діяльність, пов’язану з усвідомленням (розумінням) 
матеріалу, його аналізом, узагальненням, конкретизацією, синтезом, 
встановленням причиново-наслідкових зв’язків. Ці вміння пов’язані 
з усіма навчальними предметами й мають міжпредметний характер; 

2) спеціальні (або предметні) уміння, які  тісно пов’язані зізна-
ннями з певного навчального предмета і вважаються найбільш по-
ширеними в процесі навчання видам навчальної діяльності;

3) уміння раціональної організації праці, або загальнонавчальні, 
що розглядаються як уміння учнів управляти власною пізнавальною 
діяльністю. До них належать уміння користуватися різними джерела-
ми знань, планувати й організовувати власну навчальну діяльність, 
контролювати й корегувати результати навчання. Ці вміння  також 
мають міжпредметний характер.

Досліджуючи проблеми методики навчання, В. Цетлін [16] ви-
значає дві групи вмінь: 1) уміння  теоретичного характеру (правила 
оперування поняттями); 2) уміння практичного характеру (дії, які 
регулюються за допомогою формул, моделей, зразків).

А. Усова [15, с. 7] розрізняє  такі групи навчальних умінь: прак-
тичні, пов’язані з конкретним предметом (вимірювання, розрахунки, 
користування джерелами енергії  тощо), пізнавальні (уміння вести 
спостереження, працювати з літературою), організаційні, уміння са-
моконтролю  та оціночні вміння.

Уміння, які, на нашу думку, є інтелектуальними, учені класифі-
кують за змістом і видами. Так, І. Унт [13, с. 126], спираючись на цілі 
навчання, визначає вміння: а) пов’язані зі сприйманням навчального ма-
теріалу (спостереження, слухання, читання); б) логічного оперування 
навчальним матеріалом (усвідомлювати головне, робити висновки); 
в) творчого характеру. О. Савенков [10, с. 354] як особливий вид умінь 
розглядає вміння працювати з  текстом. Деякі дослідники [2, с. 140–
144] виокремлюють інформаційні вміння (тобто вміння знаходити  та 
відбирати потрібну інформацію з друкованих  текстів, читати схеми 
й графіки).

Як бачимо, автори виокремлюють серед багатьох груп умінь спеці-
альні (пов’язані з конкретним навчальним предметом), практичні, ін-
телектуальні (уміння  теоретичного характеру)  та інформаційні (умін-
ня здобувати інформацію з  текстів, читати схеми, графіки  тощо), які, 
на нашу думку,  теж можна віднести до інтелектуальних. І хоч багато 
з цих умінь стосуються читання, однак поняття читацькі вміння ці 
автори не використовують. 

У методиці читацькі вміння й навички  також  трактуються нео-
днозначно. Деякі методисти (Горецький В., Тікунова Л. [4, с. 3]) ці по-
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няття ототожнюють, називаючи їх навичкою читання. П. Шимбірьов 
називає читання складною навичкою, яка складається з низки про-
стих: “злиття слів у склади, слова, читання речень цілими словами, 
швидке читання  тощо [17, с. 170]”. Однак у психології (Бєляєв Б.) 
вважається, що читання є вторинним умінням, бо щоразу під час 
читання маємо справу з новим “текстом,  тобто з новим смисловим 
змістом і з новою мовною оболонкою. Оскільки даний  текст ніколи 
раніше не сприймався,  то читання його ніяк не може бути навичкою, 
хоча й передбачає  ті навички, з яких утворюється  так звана  техніка 
читання [1, с. 29]”.

Як уже зазначалося, у статті щодо читацьких умінь ми будемо 
дотримуватись визначення, що стосується мовленнєвої діяльності, 
адже читання є одним із її видів: на основі знань про букви  та їх зву-
кове значення формуються первинні вміння, які в результаті вправ-
лянь переходять у навичку, що стає, у свою чергу, основою вторинних 
умінь – читати й розуміти прочитане. Отже, первинні вміння ми роз-
глядаємо як уміння співвідносити букву  та звук у процесі читання, 
читати складами й цілими словами. Навичка читання нами  тракту-
ється як відносно самостійна дія в системі свідомої діяльності (читан-
ня), яка стала завдяки сукупності  таких якостей, як автоматизова-
ність, стійкість, гнучкість, усвідомленість, однією з умов виконання 
цієї діяльності. Такою, на нашу думку, є  техніка читання. Вторинні 
вміння розглядаються нами як здатність на основі сформованих нави-
чок читання виконувати складну комплексну дію, якою є розуміння 
прочитаного.

Читацькі вміння, на нашу думку, є одночасно предметними 
(спеціальними) і загальнонавчальними, оскільки з ними пов’язана 
успішність учнів з усіх навчальних предметів, бо читати учням до-
водиться на всіх уроках. 

Серед читацьких умінь І. Воробйова [3] називає вміння корис-
туватися всіма видами читання, самостійно обирати необхідний вид 
читання залежно від поставленої мети, розуміти  тексти, розуміти  та 
оцінювати авторську позицію, спираючись на власний досвід. 

У методичній літературі є спроби класифікувати читацькі вміння. 
Оскільки читання як вид мовленнєвої діяльності передбачає наяв-
ність двох взаємопов’язаних компонентів –  техніки читання й ро-
зуміння прочитаного  тексту, у методиці навчання іноземної мови 
визначають дві групи читацьких умінь і навичок. “Перша група – це 
навички, пов’язані з  технічним аспектом читання. Вони забезпечу-
ють безпосередній акт сприйняття графічних знаків  та співвіднесен-
ня їх з відповідним значенням; друга група – це вміння, що забезпечу-
ють смисловий аспект читання: встановлення смислових зв’язків між 
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мовними одиницями  тексту, досягнення розуміння змісту, задуму 
автора,  тобто розуміння  тексту як завершеного мовленнєвого  твору. 
Щоб досягти  такого рівня розуміння, навичка  техніки читання має 
бути гранично автоматизованою, завдяки чому увага читача повністю 
зосереджується на смисловій переробці  тексту [5, с. 189]”.

О. Нікітченков у своєму дисертаційному дослідженні, присвяче-
ному розвиткові читацьких умінь молодших школярів [6, с. 56–62], 
визначає шість груп читацьких умінь і навичок: 1) навичка читан-
ня  та її розвиток; 2) уміння працювати з  текстом; 3) уміння застосо-
вувати літературознавчу  термінологію; 4) уміння у сфері естетичного 
сприйняття й переживання прочитаного; 5) уміння в галузі мовлен-
нєвої  творчої діяльності на основі читання  та у зв’язку з читанням; 
6) уміння самостійної роботи з дитячою книжкою. 

Детальніше розглянемо деякі групи читацьких умінь і навичок.
Навичка читання, за О. Нікітченковим, включає в себе  такі 

основні характеристики, як правильність, швидкість, усвідомленість 
і виразність. По завершенню навчання в початковій школі навичка 
читання в учнів автоматизується,  тобто сама  техніка читання як  така 
все менше усвідомлюється учнями.

Уміння працювати з  текстом дослідник поділяє на  три підгрупи: 
а) уміння загальнонавчального характеру (їх можна застосовувати під 
час роботи з будь-яким  текстом, не лише художнім – Х. Т.); б) уміння 
працювати зі змістом  тексту; в) уміння працювати з формою  тексту.

До загальнонавчальних умінь роботи з  текстом О. Нікітченков 
відносить уміння прогнозувати зміст  тексту за заголовком, ключо-
вими (опорними) словами, фрагментами  тексту, ілюстраціями й ін-
шими нетекстовими елементами, що супроводжують  текст; уміння 
складати простий і складний плани  тексту; уміння викладати його 
зміст (стисло, повно, вибірково) з опорою на план; уміння проводи-
ти діалог з автором: під час читання формулювати запитання, від-
повідати на них, контролювати себе; уміння практично розрізняти 
художні й науково-пізнавальні  тексти; уміння зрозуміти “завдан-
ня”  твору,  тобто з’ясувати, кому він адресований  та з якою метою, 
а  також інші вміння. 

Серед умінь роботи зі змістом художнього  тексту О. Нікітченков 
виокремлює вміння визначати ідею  тексту; встановлювати послі-
довність дій у  тексті й осмислювати взаємозв’язки подій, описаних 
у ньому; виявляти мотиви поведінки героїв; визначати авторське  та 
власне ставлення до персонажів  тощо. 

Уміння працювати з формою  тексту (маються на увазі лише  тек-
сти художнього стилю – Х. Т.) передбачає вміння: розуміти образність 
мови художніх  текстів, знаходити засоби виразності в  тексті (по-
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рівняння, метафори, епітети  тощо), визначати особливості компо-
зиції  твору  та ін. 

Щодо читання й розуміння літературного  твору 
А. Усатий [14, с. 77] визначає  три групи читацьких умінь: 1) цілісно 
сприймати зображені картини життя; 2) оцінювати елементи струк-
тури  тексту; 3) аналізувати зображені події у зв’язку з конкретною 
історичною епохою. 

Цікавою є запропонована А. Усатим класифікація вмінь зрі-
лого читача [14, с. 95–96]. Автор виокремлює: 1) гностичні (пізна-
вальні) уміння,  тобто вміння визначати головне в  тексті, встанов-
лювати зв’язки між явищами; використовувати в процесі читання 
різноманітні додаткові джерела; 2) проектувальні: формулювати 
мету читання літературного  твору; визначати мету самостійної ро-
боти над різними джерелами інформації; передбачати результати 
роботи з літературним  твором; 3) конструктивні: коротко, стисло, 
своїми словами, з елементами цитування, переказувати прочита-
ний художній матеріал; робити висновки й узагальнення у формі 
аргументованих самостійних суджень; 4) комунікативні: форму-
лювати запитання до  тексту; брати активну участь в обговоренні 
прочитаного; висловлювати власні думки щодо прочитаного, фор-
мулювати й аргументувати оцінні судження, уміти дискутувати, 
відстоювати свою думку. 

Щодо зарубіжних досліджень у галузі вимірювання читацьких 
умінь, розглянемо міжнародне дослідження – Міжнародну про-
граму оцінювання знань і вмінь учнів PISA (англ. Programme for 
International Student Assessment), одне із завдань якої полягає у ви-
вченні рівнів сформованості в 15-річних учнів умінь читати й розу-
міти прочитане [8]. У цій програмі введено  термін “грамотність чи-
тання”, що передбачає здатність учнів розуміти  тексти різних видів, 
розмірковувати над їх змістом, оцінювати їх  та висловлювати власні 
думки щодо прочитаного. У широкому значенні “грамотність читан-
ня” у дослідженні  трактується не лише як  техніка читання,  тобто 
сукупність навичок читати  тексти різних жанрів, не лише як здат-
ність усвідомлювати зміст прочитаного або вміння розуміти основну 
думку всього  тексту й зміст окремих його частин, але і як уміння 
використовувати прочитане в різних ситуаціях, що виникають у про-
цесі навчання, за межами школи й очікують учня в дорослому житті. 
Як бачимо, уміння читати в дослідженні PISA розуміється набагато 
ширше, ніж у вітчизняній методиці. Воно визначається як сукупність 
знань, навичок і вмінь,  тобто як якість людини, яка вдосконалюється 
протягом усього її життя в різних сферах діяльності  та спілкування. 
По суті, йдеться про формування читацької компетентності.



507

Якщо у вітчизняній методиці вміння читати досліджуються у 
зв’язку з уроками читання в початковій або уроками літератури в 
основній школі,  то в зарубіжній методиці читацькі вміння (“грамот-
ність читання”) розглядаються набагато ширше й стосуються всіх 
навчальних предметів. 

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що є достатньо напрацювань у галузі читання, що стосуються як зміс-
ту окремих читацьких умінь,  так і класифікації їх.

На нашу думку, формування й вимірювання читацьких умінь 
учнів 5-6 класів на уроках української (рідної) мови відбувається 
й під час роботи з навчальними  текстами різної форми, зокрема 
несуцільними. До них належать  таблиці, схеми, алгоритми, правила, 
з яких учні повинні вміти одержувати й засвоювати потрібну інфор-
мацію. Відповідно учні мають володіти як практичними читацькими 
навичками,  так й інтелектуальними вміннями. 

До практичних ми відносимо навички: швидко орієнтуватися в 
змісті друкованих джерел (підручника, словника  тощо), а саме: легко 
й швидко відшукувати за змістом потрібний розділ, параграф,  тему; 
уміння користуватися умовними позначками, примітками, зноска-
ми; знаходити й розуміти інформацію, представлену за допомогою 
різних шрифтів (нахил, розмір, колір букв), наприклад, жирним 
шрифтом – найважливіша інформація, курсивом – інформація, на 
яку  треба звернути увагу, дрібним – примітка. До практичних нави-
чок  також належить  техніка читання. Достатня сформованість прак-
тичних навичок є основою для формування інтелектуальних умінь.

Серед інтелектуальних умінь важливими є: уміння перегляда-
ти  текст і швидко розпізнавати в ньому окремі елементи за зовніш-
німи  та смисловим ознаками; уміння розуміти фактичний зміст  тек-
сту; встановлювати причиново-наслідкові зв’язки; виявляти в  тексті 
ключові слова; розпізнавати структурні особливості  тексту; визнача-
ти його взаємозумовлені смислові частини; розуміти смислові зв’язки 
(логіка, послідовність викладу думок) між реченнями, абзацами, 
підтемами, мікротемами; помічати незрозумілі слова, з’ясовувати 
їх значення (за контекстом і словником); формулювати запитання 
за змістом прочитаного; передбачати зміст ще не прочитаного на-
ступного слова, речення, групи речень; виділяти основне й друго-
рядне в  тексті; зіставляти прочитане з інформацією, закладеною в 
ілюстративному матеріалі (малюнки,  таблиці, схеми); розуміти різні 
види подання інформації.

Беручи до уваги  тексти навчального характеру, що стосуються 
мовних закономірностей, правил, а  також наукової інформації, ви-
кладеної у формі схем,  таблиць, алгоритмів, ми визначили  ті інте-
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лектуальні вміння, що безпосередньо пов’язані з мовним матеріалом. 
Їх необхідно як формувати в учнів 5-6 класів,  так і контролювати. 
На нашу думку,  такими вміннями є:

 – уміння визначати в науковому  тексті основне;
 – розуміти фактичний зміст  тексту;
 – встановлювати причиново-наслідкові зв’язки в мовному  та пра-

вописному матеріалі;
 – орієнтуватися в змісті  таблиць, схем, алгоритмів і швидко одер-

жувати з них інформацію;
 – застосовувати на практиці одержану інформацію. 

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз лі-
тератури засвідчив, що поняття “уміння” й “навички” в дидактиці, 
психології, психолінгвістиці й лінгводидактиці розглядаються по-
різному. У психолінгвістиці ці поняття співвідносяться з мовленнє-
вою діяльністю, у зв’язку з чим виокремлюють первинні вміння – на-
вички – вторинні вміння. У методичній літературі з проблем читання 
знаходимо визначення змісту окремих читацьких умінь і навичок  та 
їх групування. Крім  того, є спроби класифікувати читацькі вміння. 
У зарубіжній літературі поняття “читацькі вміння”  трактується як 
“грамотність читання”, що означає сукупність знань, навичок і вмінь 
людини, які вдосконалюються протягом усього її життя в різних си-
туаціях діяльності  та спілкування, а їх формування стосується всіх 
предметів.

Таким чином, формування  та вимірювання навичок і вмінь чи-
тати й розуміти прочитане на уроках мови в 5–6 класах має стосувати-
ся як практичних навичок (техніки читання),  так й інтелектуальних 
умінь, які є кінцевими й становлять результат навчання.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в дослідженнях щодо 
формування  та вимірювання читацьких умінь і навичок в учнів 5–6 
класів на уроках української мови під час вивчення мовного мате-
ріалу, зокрема створенні авторських  тестів  та експериментальній 
перевірці їх ефективності.
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Хорошковская Т. П.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ У УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 
НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

В статье уточнено содержание понятий умений и навыков, в частности 
читательских, принятых в дидактике, психологии, психолингвистике и линг-
водидактике. Рассмотрены виды умений и их классификации. Определено, 
что читательские умения как один из видов речевой деятельности являются 
одновременно предметными (специальными) и общеучебными, поскольку 
с ними связана успешность учеников по всем учебным предметам, пото-
му что читать ученикам приходится на всех уроках. В статье рассмотрены 
классификации читательских умений. Определено, какие практические чи-
тательские навыки и интеллектуальные умения необходимо формировать и 
измерять у учащихся 5–6 классов на уроках украинского языка.

Ключевые слова: умения; навыки; читательские умения и навыки; 
виды умений; измерение читательских умений.

Khoroshkovska T.
PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF READING ABILITIES 
AND SKILLS OF THE PUPILS OF THE 5TH-6TH GRADES 
AT THE UKRAINIAN LANGUAGE LESSONS AND THEIR 
MEASUREMENT

The article specifies the content of abilities and skills, reading, in particular, 
accepted in didactics, psychology, psycholinguistics and linguistic didactics. 
The types of skills and their classification have been examined.  It was found 
that reading skills as one of the types of speech are simultaneously objective 
(special) and also providing general education because of their connection with 
student achievement in all academic subjects as students must read during all 
classes. The article presents the classification of reading skills. It was determined 
what the practical reading skills and intellectual skills are necessary to build and 
measure as regards pupils of 5-6 classes at lessons of the Ukrainian language. 
The author of the article has referred to practice reading skills such items as: 
quick  navigation through the content of published sources (easily and quickly 
find the content of the desired section, paragraph, topic, ability to use symbols, 
notes, footnotes, to find and understand information are presented by means of 
different fonts) and reading technique as well. Such issues has been singled out 
among intellectual skills as: the ability to quickly review the text and recognize 
separate elements by dint of external and notional features, ability to understand 
the actual meaning of the text, establish cause-effect relationships, to detect 
keywords in the text, to identify structural features of the text, to determine the 
interdependent notional parts, to understand the semantic relations between 
sentences, paragraphs, sub, micro topics, notice incomprehensible words, to 
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find out their meaning, to formulate questions as per reading content, to divine 
the content of the following words are not read yet, as well sentences and group 
of sentences, to highlight the primary and secondary in the text, to correlate 
what is read with the information put down in illustrative material, to understand 
different types of information submission.

Key words: abilities; skills; reading skills and abilities; types of skills; 
measuring of reading abilities.

УДК 376.1-056.37:376.016:62/64

ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА 
З  ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 
ПІДГОТОВЧОГО КЛАСУ 
З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

О. В. Чеботарьова,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,
e-mail: olena.chebotareva@gmail.com

Стаття присвячена висвітленню особливостей розроблення структури, 
змісту і методичного апарату підручника “Трудове навчання” для підготовчо-
го класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розу-
мовою відсталістю на засадах особистісно орієнтованого  та компетентніс-
ного підходів до навчання. Розглядається значення підручника з  трудового 
навчання для отримання основ  технологічної підготовки  та формування 
самостійної  трудової  та побутової діяльності школярів.  

Ключові слова: зміст; підручник з  трудового навчання; розумово від-
сталі школярі; методика  трудового навчання;  технології.

Постановка проблеми. Реформування спеціальної освіти в Україні 
спрямоване на оновлення її змісту  та удосконалення  технологій 
навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. 
Основними завданнями початкової ланки спеціальної школи для ді-
тей з розумовою відсталістю є всебічний розвиток особистості учнів, 
підготовка до самостійної життєдіяльності на основі формування 
знань  та вмінь з навчальних предметів, що створює передумови для 
подальшої їхньої соціально-трудової адаптації. 
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Проектування змісту підручників з  трудового навчання для по-
чаткової ланки школи набуває особливого значення у зв’язку із за-
провадженням нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти для дітей з особливими освітніми потребами на основі осо-
бистісно орієнтованого  та компетентнісного підходів. Зміни у ці-
лях, змісті, структурі  та організаційних формах освітньо-трудового 
процесу у початковій ланці спеціальної школи спрямовано на до-
сягнення основної мети – розвиток особистісного потенціалу розу-
мово відсталих учнів, урахування їхніх пізнавальних можливостей, 
інтересів, нахилів  та здібностей, створення педагогічних умов для 
формування в них  техніко-технологічних знань  та вмінь, необхідних 
у практичній життєдіяльності.

Аналіз останніх досліджень. Методологічні основи проектування 
навчально-методичного забезпечення освітньої галузі “Технології” 
висвітлено у працях вітчизняних вчених, які здійснюють активний 
пошук різних підходів щодо добору змісту і принципів структуру-
вання сучасного підручника з  трудового навчання як важливого за-
собу навчання (В. Вдовченко, О. Коберник, В. Мадзігон, А. Тарара, 
А Терещук, В. Тименко  та ін.). У корекційній педагогіці пробле-
мам проектування змісту підручника з  трудового навчання при-
свячено праці  таких вчених, як В. Бондар, О. Граборов, Г. Дульнев, 
І. Єременко, Г. Мерсіянова, С. Мирський, В. Синьов, О. Хохліна  та 
інші. Науковцями наголошується на важливості диференціації змісту 
підручника для означеної категорії дітей, розроблення методичного 
апарату на основі дотримання певних методичних підходів і вимог, 
відмінних від  традиційних. Підручник з  трудового навчання для 
спеціальної школи має передбачати новітні  трудові  технології, роз-
ширену  та поглиблену підготовку учнів до професійно-трудового 
навчання; забезпечувати максимально прикладну і практичну спря-
мованість, науковість  та доступність, мотивацію, стійкий інтерес до 
предмета.

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення особли-
востей проектування сучасного підручника з  трудового навчання для 
підготовчого класу спеціальних навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей, розробленого на основі спеціальної методики, що 
враховує особливості пізнавальної, мовленнєвої, сенсомоторної ді-
яльності дітей підготовчих класів з легкою  та помірною розумовою 
відсталістю, з одного боку, а з другого – пропонує відповідні  тех-
нології опанування предметно-практичних знань, необхідних для 
подальшого розвитку  та соціально-трудової адаптації школярів. 

Виклад основного матеріалу. Головною метою структурування  та 
змістового наповнення підручника з  трудового навчання має бути 
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формування  технологічно освіченої особистості, підготовленої до 
самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах 
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства 

Основними засадами до розроблення змісту підручника з  трудово-
го навчання були урахування особистісно орієнтованого  та компетент-
нісного підходів у навчанні; забезпечення неперервної  технологічної 
підготовки, що продовжує дошкільну освіту, висвітлення ефектив-
них  технологій, які виконують пропедевтичну функцію щодо подаль-
шого  трудового навчання в спеціальній школі, розвиток в межах пізна-
вальних можливостей предметно-перетворювальної компетентності.

Новий підручник з  трудового навчання для підготовчого кла-
су розроблено з урахуванням необхідності формування практичних 
знань, умінь і навичок у початковій ланці спеціальної школи  та ство-
рення сприятливих умов для їх поступового переходу до засвоєння 
професійно-трудових знань.

Обов’язковою умовою у процесі розроблення змісту  та струк-
тури підручника було урахування стандартів викладу інформації для 
дітей з розумовою відсталістю:

 • доступність викладу інформації відповідно до вікових  та психо-
фізичних можливостей;

 • максимальне унаочнення змісту;
 • практичне спрямування матеріалу;
 • використання диференційованих завдань відповідно до різного 
рівня розвитку дітей з розумовою відсталістю;

 • використання інструкційних карт;
 • наявність цікавого  та доступного дидактичного матеріалу (за-
гадки, вірші, завдання, вправи  тощо).
Підручник містить практичний матеріал, розроблений з ураху-

ванням основних змістових ліній, визначених у змісті освітньої галузі 
“Технології” для навчання дітей з розумовою відсталістю, зокрема: 

 формування уявлення про предметно-перетворювальну ді-
яльність людини, про світ професій, шляхи отримання, зберігання 
інформації  та способи її обробки; формування здатності до усвідом-
леного дотримання безпечних прийомів роботи з інструментами і 
матеріалами;

 розвиток пізнавальної, навчальної діяльності, ручних  тех-
нік обробки матеріалів; формування уміння користуватися  тех-
нічною  термінологією, графічною інформацією,  та працювати з 
комп’ютером;

 виховання готовності до вирішення побутових завдань шля-
хом застосування алгоритмів виконання  технологічних операцій у 
предметно-практичній діяльності.
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Навчання за даним підручником повинно відбуватися за рахунок 
максимального використання компенсаторних можливостей збере-
жених ланок пізнавальної діяльності  таких учнів і спрямовуватися 
водночас як на корекцію порушень пізнавальної, мовленнєвої, сен-
сомоторної  та особистісної сфер розвитку школярів,  так і на опану-
вання нових життєво необхідних практичних знань.

У підручнику представлено широкий спектр диференційованих 
за рівнями інтелектуального розвитку завдань для дітей з різним рів-
нем пізнавального розвитку: додаткові  технологічні карти виробів до 
кожного розділу; завдання  творчого характеру для самостійної робо-
ти з батьками; додаткові ігрові завдання, вправи, віршики  та загадки.

Матеріал підручника подано у вигляді чіткої методичної сис-
теми. Особливу увагу приділено висвітленню змістового матеріалу 
у вигляді поетапних інструкційних карт, які є доступними не лише 
за  технічною формою репрезентації (складаються з фотографій і 
малюнків поетапного виготовлення виробу), але і містять інструк-
тивний змістовий матеріал, доступний за значенням. Кожний етап 
виготовлення виробу є доступним для розуміння дітьми з інтелекту-
альними порушеннями, присутні повтори в інструкціях до схожих 
завдань, що сприяє закріпленню певного алгоритму дій молодших 
школярів з розумовою відсталістю. 

Оскільки метою опанування знань, передбачених змістом під-
ручника, є не лише формування певних предметно-практичних 
знань, а  також і вирішення суттєвих загальнотрудових задач, ви-
ховному аспекту відводиться суттєве місце. Зміст завдань побудо-
вано  таким чином, що учні не  тільки знайомляться з різноманітни-
ми процесами виготовлення об’єктів праці, використанням засобів 
праці, виконанням  трудових дій  та операцій, а й ознайомлюються з 
майбутніми професіями. Педагог отримує можливість своєчасної ко-
рекції порушень пізнавального розвитку учнів на початковому етапі 
корекційно-розвивального навчання і сприяє формуванню позитив-
ної мотивації, що є надзвичайно важливим для молодших школярів 
з розумовою відсталістю.

Важливою особливістю є урахування у змісті підручника корек-
ційно-розвивальної спрямованості, яка реалізується у процесі  тру-
дового навчання  та передбачає:

 – пізнавальний розвиток: формування уявлень про послідовність  та 
поетапне виготовлення виробу з опорою на зразок  та предмет-
но-інструкційну карту; розв’язування в процесі  трудової діяль-
ності пізнавальних задач в наочно-дійовому  та наочно-образ-
ному плані; формування умінь виконувати завдання на основі 
словесної інструкції з опорою на наочність, дотримання етапів 
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діяльності (аналіз, планування  та організація виготовлення ви-
робу, самоконтроль);

 – мовленнєвий розвиток: опанування  трудовою лексикою на осно-
ві використання  техніко-технологічної  термінології у процесі 
зв’язного мовлення, формування умінь давати вербальний звіт 
про власну діяльність у вигляді фіксуючого, супроводжуючого  та 
плануючого мовлення;

 – сенсомоторний розвиток: формування умінь визначати форму, 
розмір, колір, розташування деталей предметів  та їх властивос-
тей, предметів на основі зорової,  тактильної, слухової чутливос-
ті; розвиток дрібної моторики; навичок вправно володіти інстру-
ментами під час виконання практичних завдань;

 – особистісний розвиток: формування позитивного ставлення до 
праці, готовності доводити виконання  трудового завдання до 
завершення; усвідомленої учбово-практичної діяльності, ціле-
спрямованості, організованості, охайності  та інших важливих 
для праці якостей особистості.
Ключовою позицією є формування життєвої компетентності 

молодших школярів з розумовою відсталістю, зазначеної у освітній 
галузі “Технології”, що передбачає здатність учнів використовувати 
ручні  техніки обробки матеріалів у побуті; реалізовувати  техніко-
технологічні операції, елементарні  техніки  традиційних художніх 
ремесел у процесі власної предметно-практичної діяльності.

Зміст підручника повністю відповідає новій програмі з  трудо-
вого навчання (автор – О. В Чеботарьова)  та складається з  таких 
розділів: робота з пластичними матеріалами; робота з природним ма-
теріалом; робота з папером; конструювання.

Передбачений окремий розділ “Конструювання” здійснюється 
на основі використання різних видів конструкторів і матеріалів, з 
використанням дидактичних ігор  та вправ. Засвоєння навичок са-
мообслуговування відбувається у процесі дотримання під час уроків 
з  трудового навчання санітарно-гігієнічних норм  та вимог, правил 
організації робочого місця. 

Спеціальною методикою, закладеною у змістовому компонен-
ті підручника, передбачено формування і розвиток у розумово від-
сталих учнів  технологічної, інформаційно-комунікаційної компе-
тентностей для опанування ручних  технік обробки різних матеріалів 
(природних, паперових, пластичних,  текстильних, конструктивних); 
формування уміння користуватися  технічною  термінологією, гра-
фічною інформацією; виховання готовності до вирішення побутових 
завдань шляхом застосування алгоритмів виконання  технологічних 
операцій у предметно-практичній діяльності.
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Показником самостійності виконання практичних завдань 
є сформованість в учнів загальнотрудових умінь – орієнтування у 
способі виконання  трудового завдання, планування власної прак-
тичної діяльності (визначення послідовності дій)  та здійснення 
самоконтролю.  

Ефективність виконання школярами практичних завдань, пред-
ставлених у підручнику, можлива за умови засвоєння алгоритму загаль-
нотрудових дій: аналіз об’єкта праці, планування його виготовлення, 
доцільна організація процесу власної діяльності  та здійснення само-
контролю. Стиль викладу матеріалу простий і доступний для школярів. 

Під час розгляду практичних питань у підручнику учні підго-
товчого класу навчаються прийомам правильної організації робо-
чого місця, правилам використання інструментів праці,  технологі-
ям декоративно-ужиткового мистецтва, ручним  технікам обробки 
матеріалів.

Розроблення змісту зазначеного підручника відбувалося з дотри-
манням методичних умов його використання:

 • створення у школярів позитивного ставлення до продуктивних 
видів діяльності;

 • надання учням індивідуальної допомоги;
 • диференційованість змісту відповідно до можливостей;
 • використання наочних засобів (опор) для виконання практичної 
діяльності  та її вербалізація;

 • забезпечення емоційної насиченості занять.
Висновки. Зазначимо, що проектування змісту підручника з  тру-

дового навчання для підготовчого класу для спеціальних закладів для 
дітей з розумовою відсталістю орієнтовано на основні педагогічні цілі, 
які ставляться перед курсом  трудового навчання у нормативних до-
кументах Міністерства освіти України (Державним стандартом почат-
кової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами). 
Вони сприятимуть формуванню і розвитку предметно-практичної  та 
життєвої компетентностей для реалізації  творчого потенціалу учнів і їх 
соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність до активної жит-
тєдіяльності в умовах інформаційного суспільства і їх спроможність 
стати не лише повноцінними його членами, а й  творцями сучасного 
суспільства. Отже, підручник є інформаційною моделлю навчання, 
сценарієм навчального процесу, що відображає  теорію  та методи-
ку  трудового навчання,  ті знання й уміння, які становлять загальну 
культуру й досвід діяльності людини, які забезпечують формування 
особистості школяра, його інформаційну культуру. 

Використання підручника в практиці  трудового навчання в спе-
ціальних загальноосвітніх навчальних закладах сприятиме посилен-
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ню корекційного спрямування навчального процесу, зосередженню 
педагогічної уваги на особистості дитини як об’єкті процесу навчан-
ня  та соціалізації. 

Подальші розвідки у цьому напрямі можуть стосуватися аналізу 
структури і змісту підручників з  трудового навчання для наступних 
класів початкової ланки школи.
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Чеботарева Е. В. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА 
ПО  ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ

Статья посвящена рассмотрению особенностей разработки структуры, 
содержания и методического аппарата учебника “Трудовое обучение” для 
подготовительного класса специальных общеобразовательных учебных за-
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ведений для детей с умственной отсталостью на основе личностно ориен-
тированного и компетентностного подходов к обучению. Рассматривается 
значение учебника по  трудовому обучению для получения основ  технологи-
ческой подготовки и формирования самостоятельной  трудовой и бытовой 
деятельности школьников.

Ключевые слова: содержание; учебник по  трудовому обучению; ум-
ственно отсталые школьники; методика  трудового обучения. 

Chebotarоva О.
THE DESIGNING OF CONTENT OF THE TEXTBOOK OF LABOR 
TRАINING FOR PREPARATORY CLASS FOR CHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION

The article considers the peculiarities of the development of the structure, 
content and methodical “Labor training” textbook unit for the preparatory class of 
special secondary schools for children with mental retardation based on learner-
centered and competence-based approaches to learning. Consider the value of 
a textbook on labor training bases for technological training and the formation of 
self-employed and home school activities. The special method are embedded in the 
textbook, which provides for the implementation of innovative contents, methods and 
teaching methods, forms and means necessary for the effective implementation of 
labor training of this category of students in special educational institutions.

Material textbook presented as a clear methodical system. Particular 
attention is paid to the contextual material in the form of incremental instructional 
cards that are available not only for technical representation form (composed of 
photos and paintings staged production of the product), but the contents contain 
instructive material available in value. Each stage of manufacture of the product 
is comprehensible children with intellectual disabilities, there are instructions to 
repeat similar tasks, contributing to the consolidation of an algorithm of actions 
younger pupils with mental retardation.

Since the purpose of mastering knowledge, provided the content of the 
textbook is not only the formation of certain subject-practical knowledge, as well 
as address the significant problems, educational aspects play a significant place. 
Content tasks built so that students not only learn from a variety of manufacturing 
processes objects of labor, use of labor, implementation of labor actions and 
operations, but also get acquainted with future professions.

Information model is a textbook study, labor-training process, reflecting 
the theory and technique of labor training, the knowledge and skills that are of 
general culture and experience of the people who provide the formation of the 
schoolboy, its information culture.

Use the textbook in the practice of labor education in special secondary 
schools will strengthen correctional directing the educational process, 
pedagogical focus attention on the child as an object of learning and socialization.

Key words: content; textbook on labor education; mentally retarded 
students; technique of labor training. 
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ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ У ПІДРУЧНИКАХ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ 3–4 КЛАСІВ

Л. М. Шевчук,
кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник,
Інститут педагогіки НАПН України,
e-mail: sh_l_m@ukr.net

У статті висвітлено результати аналізу вправ і завдань у чинних підруч-
никах з української мови для шкіл з українською мовою навчання, які спря-
мовано на формування  текстотворчих умінь учнів 3–4 класів. Окреслено су-
часні  тенденції, які впливають на визначення засад  текстотворчої діяльності 
школярів (зокрема, важливість  та актуальність грамотного читання  текстів 
різних жанрів і  типів, суцільних  та несуцільних  текстів), умови ефектив-
ного формування  текстотворчих умінь учнів (забезпечення індивідуаліза-
ції  та диференціації навчання, активізація пізнавальної самостійності  та ін.). 
Описано дидактичні засади побудови системи завдань для ефективної ро-
боти школярів над створенням власних  текстів (текстоцентричний, особис-
тісно зорієнтований, діяльнісний підходи; принципи доступності, наступнос-
ті, систематичності).  

Ключові слова:  текстотворчі уміння; навчання молодших школярів; 
українська мова; підручники з української мови; підручники для 3–4 класів.  

Постановка проблеми. В умовах інформаційного суспільства опра-
цювання  та створення учнями  текстової інформації є актуальни-
ми вже з початкових класів. Організація  текстотворчої діяльності 
школярів можлива під час вивчення змісту різних предметів, однак 
особливу роль відіграють уроки української мови, що зумовлює важ-
ливість окреслення дидактичних засад побудови системи вправ і за-
вдань для формування  текстотворчих умінь, доцільних для вмісту у 
підручниках з української мови для 3–4 класів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті аналізу науко-
во-методичної літератури виявлено, що різні аспекти проблеми про-
цесу  текстотворення висвітлюють  такі науковці, як Н. Болотнова, 
С. Гіндін, Н. Голуб, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія, В. Мещеряков, 
Дж. Міллер, І. Секрет, Ч. Осгуд  та ін.;  текстотворчі уміння як склад-
ник  текстотворчої компетентності – М. Бондаренко, Н. Перхайло; 
формування  текстотворчих умінь у взаємозв’язку із  текстовою ком-
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петентністю – А. Баранов, О. Ворожбитова, Т. Дридзе, Г. Михальська, 
А. Новиков, В. Петренко, Л. Саломатіна, О. Сковородникова, 
В. Статівка; методичні засади  текстотворення у початковій школі – 
Л. Варзацька, Л. Вирипаєва, І. Головко, О. Мухина, К. Пономарьова, 
О. Савченко  та інші. Водночас наразі недостатньо досліджено дидак-
тичні засади побудови системи вправ і завдань для формування  тек-
стотворчих умінь учнів для вмісту у підручниках з української мови 
для 3–4 класів.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у розгляді дидак-
тичних засад побудови системи вправ і завдань для формування  тек-
стотворчих умінь учнів, доцільних для вмісту у підручниках з україн-
ської мови для 3–4 класів.

Виклад основного матеріалу. Сучасні науковці (Н. Бондаренко, 
Н. Перхайло) надають перевагу  трактуванню  терміну “текстотворча 
компетентність”. Зокрема, Н. Перхайло перелічує  текстотворчі умін-
ня серед складників  текстотворчої компетентності разом із  текстот-
ворчими знаннями, навичками, досвідом  текстотворчої діяльності, 
ціннісним ставленням  та особистісними якостями [9, с. 236].

На нашу думку, зважаючи на результат  текстотворчої діяльнос-
ті, по-перше, доцільним є розгляд  текстотворчих умінь у контексті 
інформаційної компетентності, а саме – роботи з  текстовою інфор-
мацією: ознайомлення, репродукція, перетворення інформації, ство-
рення власного продукту на основі отриманої чи самостійно знайде-
ної інформації [6].  

По-друге, розгляд  текстотворчих умінь крізь призму  текстот-
ворчої компетентності мотивує актуальність  такої передумови фор-
мування  текстотворчих умінь учнів, як засвоєння ними  текстоло-
гічних знань (про будову  тексту, його ознаки, види  текстів  тощо), 
навчальної інформації про специфіку процесу  текстотворення.

Окрім  того, на визначення засад  текстотворчої діяльності шко-
лярів впливають  такі сучасні  тенденції, як вимоги до грамотного чи-
тання  текстів, окреслені у міжнародному порівняльному дослідженні 
PISA. Завдання для оцінки грамотності читання 15-річних школя-
рів містять “тексти-уривки із художніх  творів, біографії, … особис-
ті листи, документи, статті із газет і журналів, інструкції, рекламні 
оголошення”  та ін., у яких “використовуються різноманітні форми 
представлення інформації: діаграми, малюнки, карти,  таблиці і гра-
фіки” [8, с. 6]. Використовуються суцільні  та несуцільні  тексти для 
особистого користування, суспільних цілей і навчання. 

Водночас важливою є думка Н. Перхайло про створення вторин-
них (створених на основі  тексту-оригіналу)  та власних зв’язних ви-
словлювань різних  типів і стилів мовлення [9, с. 236]. На нашу думку, 
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створення вторинних  текстів мотивує необхідність детального ана-
лізу прочитаних  текстів, кропіткої роботи над їх відтворенням, від-
новленням, доповненням. Особливої уваги потребує  такий аспект, 
як добір  текстів для опрацювання, які мають викликати інтерес у 
школярів, відповідати їхнім віковим особливостям, мати інформа-
ційну, естетичну, виховну цінність.

Основою для ефективного цілеспрямованого  та послідовного 
навчання створенню  текстів у початкових класах є виконання сис-
теми відповідних вправ і завдань у процесі вивчення лексико-грама-
тичного  та граматико-орфографічного матеріалу на уроках розвитку 
зв’язного мовлення [3; 7]. Без сумніву, основним їх джерелом є чинні 
підручники. 

У результаті аналізу чинних підручників з української мови для 
3–4 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською 
мовою навчання виявлено вміст навчальної інформації, відповід-
ної системи вправ і завдань для засвоєння учнями  текстологічних 
знань, водночас вони мають деякі відмінності. Зокрема, у підручни-
ку “Українська мова” для 3 класу М. Вашуленко, О. Мельничайко, 
Н. Васильківська акцентують увагу школярів на  таких аспек-
тах, як поняття  тексту; наявність у кожному  тексті  теми голов-
ної думки; можливість добору до  тексту заголовка;  типи  текстів 
(текст-розповідь,  текст-опис,  текст-міркування); частини  тексту 
(зачин, основна частина, кінцівка); початок кожної частини з аб-
зацу  тощо. М. Захарійчук  та А. Мовчун пропонують учням 3 кла-
су визначення  тексту, його  теми, основної думки (ідеї), заголовка, 
абзацу, плану  тексту; розповідають про художній, науковий, діло-
вий  тексти; пишуть про  текст-розповідь (науково-популярний або 
художній),  текст-опис,  текст-міркування  тощо. 

Аналогічні аспекти автори підручників [2; 5] продовжують ви-
світлювати і у 4 класі, водночас пропонуючи вправи і завдання для 
закріплення:  тема, основна думка і заголовок  тексту,  типи  текстів, 
будова  текстів, художній і науково-популярний  тексти-описи, чим 
різняться художні  та наукові  тексти, поділ  тексту на частини або 
абзаци, складання плану, порівняння  текстів, різноманітні види пе-
реказу  та інше.

Цікавими методичними знахідками авторів є завдання на по-
рівняння  текстів (акцент на  тому, що  те саме можна сказати по-
різному) [1]; списування  тексту зі зміною прикметників на антоніми 
(таким чином відбувається відновлення  тексту автора) [4]; читання 
кінцівки  тексту казки, розмірковування про  те, про що йтиметься в 
зачині  та основній частині казки, якою може бути назва [2]; визна-
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чення, якої частини не вистачає у  тексті казки [5]; вилучення з  тек-
сту речень, які не стосуються  теми [5]  тощо.

Засвоєння описаних вище знань, виконання завдань і вправ є 
важливим підґрунтям для здійснення учнями  текстотворчої діяль-
ності. Разом з  тим вважаємо можливим їх доповнення у  такому 
ключі: акцентування уваги школярів на  тексті як зразкові; урізно-
манітнення  текстів, видів  текстів для опрацювання; поглиблення 
комплексного аналізу  текстів; порівняння  текстів; прогнозування 
змісту  тексту за заголовком, початком, ключовими словами  та ін.; 
визначення нової, основної  та додаткової інформації у  тексті; зна-
ходження  та використання інформації із різних  текстів; знаходжен-
ня у  тексті незнайомих слів; редагування  тексту (вилучення зайвих 
слів, речень, абзаців), збагачення й активізація словника школярів 
(вправляння у доборі слів із низки запропонованих; утворення пар 
слів з іменників і прикметників, іменників  та дієслів; добір пар анто-
німів, “нанизування намиста” із синонімів; утворення від іменників 
дієслів, прикметників, від дієслів – іменників; запис низки слів, які 
починаються на одну букву, речень із  таких слів  тощо.

Вправи і завдання для  текстотворчої діяльності учнів відобра-
жено у чинних підручниках з української мови для 3–4 класів  таким 
чином (табл. 1).

Варто зазначити, що у підручниках з української мови [4; 5] 
М. Д. Захарійчук  та А. І. Мовчун пропонують матеріали для уроків 
розвитку писемного мовлення (ці уроки відображені у змісті), однак 
через періодичні посилання авторів на “Зошит з розвитку писемного 
мовлення”, зміст частини завдань є не зовсім зрозумілим.

Окрім  того, на нашу думку, можливим є доповнення змісту чин-
них підручників з української мови для 3–4 класів  такими вправами 
і завданнями для формування  текстотворчих умінь учнів: урізнома-
нітнення видів  текстів для створення нових (створення розповід-
ного  тексту у жанрі казки, оповідання; виконання  творчих завдань 
на основі вірша, загадки, лічилки); вилучення завдань відповідно до 
запропонованих нами змін в оновленій програмі з української мови 
(вилучення у 3 класі завдань на створення  тексту-міркування,  тек-
сту-інструкції); використання різнорівневих завдань; урізноманіт-
нення роботи над переказом  тексту (використання  театру картинок, 
переказ  тексту казки або оповідання зі зміною особи розповідача, 
часу дій  тощо); вміст зразків виконання  творчих робіт (для їх ана-
лізу  та порівняння)  та інше. Водночас доцільним є упорядкування, 
більш чітка систематизація завдань для формування  текстотворчих 
умінь учнів 3–4 класів.
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Таблиця 1 
Вправи і завдання для формування  текстотворчих умінь учнів 3–4 класів

Підручник
Вправи і завдання для формування  

текстотворчих умінь школярів
[1] Складання плану  тексту  та підготовка розповіді за скла-

деним планом; колективне (робота у парах) складання 
розповіді за ілюстрацією; написання зачину до поданої 
частини  тексту, кінцівки; складання розповіді за ма-
люнками; колективне складання міркування за подани-
ми  твердженнями і висновком; складання опису калини 
із використанням слів із загадки; складання за зразком 
інструкції до відомої гри; написання листа дідусеві  та 
бабусі; складання колективного листа до учнів 3 класу 
сусідньої школи, самостійне написання листа своєму 
другові чи подрузі; написання привітання близьким чи 
знайомим до їхнього дня народження; складання запро-
шення; усне складання за малюнком розповіді на  тему 
“У бібліотеці”; складання розповіді “Мій друг” або “Моя 
подруга”, про допомогу мамі; складання за малюнком 
казки про лісову школу; написання казки про  те, як 
щедра горобина підгодовує пташок, про двох хвальків; 
робота в групах над написанням міркуванням “Про кого 
можна сказати: “Це порядна, чесна і добра людина?””

[4] Складання  тексту-опису за поданим планом або малюн-
ками (із використанням слів з довідки; складання  тек-
сту-опису ластівки; складання  тексту-міркування (із ви-
користанням слів  та сполучень слів із  тексту вправи), за 
поданим початком (із використанням слів  та сполучень 
слів із довідки), на  тему “Для чого існують бібліотеки?”; 
складання  тексту за поданими початком, кінцівкою  та 
малюнками, за зачином і кінцівкою (із використанням 
малюнків  та словосполучень з довідки; за малюнком і 
кінцівкою (із використанням словосполучень з довід-
ки); складання продовження  тексту (із використанням 
малюнка і плану); складання  тексту-інструкції про 
виготовлення рамки для фотографії (із використанням 
малюнків і зразка); складання за  текстом вправи власної 
записки; написання листа близьким людям або дру-
зям; складання запрошення (із використанням порад); 
складання вітання зі святом; складання  тексту-опису 
за малюнками; складання висловлювання про прочита-
ний  твір; складання розповіді на  тему “Мої канікули”
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Підручник
Вправи і завдання для формування  

текстотворчих умінь школярів
[2] Складання розповіді про різні захоплення дітей (за фото-

ілюстраціями); доповнення основної частину  тексту і 
придумування кінцівки; складання  та записування про-
довження  тексту (використовуючи займенники); побудо-
ва  тексту-міркування на основі запропонованого  тексту, 
за  твердженням і висновком; складання  тексту-розпо-
віді про займенник як частину мови, про свої домашні 
обов’язки, короткої розповіді із поданими словами 

[5] Складання записки матері (використовуючи слова ввіч-
ливості), привітання до Дня матері, запрошення; скла-
дання  тексту-розповіді на  тему “Моя допомога в сім’ї”, 
“Весняний букет для мами”, “Ростуть кульбабки в лузі” 
(із використанням запропонованих слів  для зв’язку 
речень), “Зимовий день” (із уживанням прикметників у 
різних відмінках); “Дари лісу” (за складеним самостійно 
планом); складання  тексту-опису метелика,  тюльпа-
на, улюбленої квітки, за малюнком, художнього опису 
птаха,  тексту-опису за колективно складеним планом 
(з опорою на допоміжні матеріали); складання розпо-
віді “Я в бібліотеці” (вживаючи запропоновані прислів-
ники),  тексту-розповіді з елементами міркування про 
прочитаний  текст, частини  тексту-міркування, якої не 
вистачає,  тексту-міркування на  тему “Бджілка – ко-
рисна комаха”,  тексту-міркування, початком якого є 
подане  твердження або прислів’я, письмового висловлю-
вання з елементами міркування за прочитаним  твором, 
письмового висловлювання (розповіді) з елементами опи-
су;  складання продовження казки за поданими малюн-
ками  та кінцівкою, кінцівки казки, останнім реченням 
якої є одне із запропонованих прислів’їв; написання за-
мітки про подію, що запам’яталася; складання інструк-
ції (на основі прочитаного  тексту)

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Для ефективної ро-
боти школярів над створенням власних  текстів необхідною є побудо-
ва системи завдань у підручниках з української мови для 3–4 класів на 
засадах  текстоцентричного, особистісно зорієнтованого, діяльнісно-
го підходів, принципів доступності, наступності, систематичності. 
Сучасні  тенденції зумовлюють переосмислення засад  текстотвор-
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чої діяльності школярів, зважаючи на вимоги до грамотного читан-
ня  текстів, окреслені у порівняльному міжнародному дослідженні 
PISA, умови ефективного формування  текстотворчих умінь учнів для 
забезпечення індивідуалізації  та диференціації навчання, активізації 
пізнавальної самостійності.
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Шевчук Л. Н.
УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКАХ ПО 
УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
СОЗДАВАТЬ ТЕКСТЫ УЧАЩИМИСЯ 3–4 КЛАССОВ

В статье предложены результаты анализа упражнений и заданий 
современных учебников по украинскому языку для школ с украинским языком 
обучения, которые способствуют формированию умений создавать  тексты 
учащимися 3–4 классов. Очерчены современные  тенденции, которые влияют 
на определение основ продуцирования  текстов школьниками (в частности, 
важность и актуальность грамотного чтения  текстов разных жанров и  типов, 
сплошных и несплошных  текстов), условия эффективного формирования 
умений создавать  тексты учащимися (обеспечение индивидуализации и 
дифференциации обучения, активизация познавательной самостоятельнос-
ти и др.). Описаны дидактические основы построения системы заданий для 
эффективной работы второклассников над созданием собственных  текстов 
(текстоцентрический, личностно-сориентированный, деятельный подходы; 
соблюдение принципов систематичности и последовательности). 

Ключевые слова: умения создавать  тексты; обучение младших 
школьников; украинский язык; учебники по украинскому языку; учебники 
для 3–4 классов.

Shevchuk L.
EXERCISES AND TASKS OF TEXTBOOKS ON UKRAINIAN FOR 
FORMING TEXTOCREATIVE ABILITIES OF PUPILS OFTHE 
3RD- 4TH FORMS

The article outlines the essence of the concept “students’ textocreative 
ability”, which is considered as a component of textocreative competence, 
justifies the urgency and importance the system of tasks in textbooks on Ukrainian 
to create the textocreative abilities of primary school children.

The paper outlines the current trends that affect the determination of 
principles of junior schoolchildren’s textocreative activity (in particular, the 
importance andrelevance of literacy reading different genres and types of 
texts,continuous and non-continuous texts), the conditions for an effective 
formation of students’ textocreative abilities (providing personalization and 
differentiation of education, activation of cognitive self sufficiency, etc.).

It offers an analysis of exercises and tasks for the formation of the textocreative 
abilities of 3-4th graders, which are contained in modern textbooks on Ukrainian 
for schools with education in Ukrainian. The author outlines the didactic principles 
of tasks’ system for the effective work of the pupils to create their own texts. 
In particular, it is appropriate to form textocreative abilities of primary school 
children on the basis of textocentric, activity and person-centered approaches, 
which provides a detailed analysis of the proposed texts that could be a model of 
the results of textocreative activity; comparison of texts, paragraphs, words; the 
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tasks for restoring the texts with spaces and deformed; constructing of the texts 
from the proposed parts, paragraphs from sentences, sentences from words, 
words from letters; addition of the texts, paragraphs, sentences and so on. An 
individual tasks performance by each student for the formation of textocreative 
abilities is ensured with a gradual transition from collective to individual work of 
students; providing personalization and differentiation of education. However, it 
is important to observe the principles of regularity, continuity, a gradual transition 
from the perception, analysis, recognition, reproduction, restoration, editing the 
proposed text to construction, additions, creating pupil’s own one.

Key words: textocreative abilities; teaching of primary schoolchildren; 
textbooks on Ukrainian; textbooks for pupils of the 3rd–4th forms.
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ДИЗАЙН НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА 
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
(з досвіду конструювання робочого зошиту 
з дисципліни “Перспектива і  тіні” 
для студентів коледжу КНУТД)

Г. М. Шкарупа,
викладач циклової комісії образотворчих дисциплін Коледжу 
Київського національного університету  технологій  та дизайну, 
e-mail: kiev.anna@i.ua

Робочі зошити з друкованою основою широко використовуються у ви-
кладанні великої кількості навчальних предметів і орієнтовані на різний вік 
учнів. У вищій школі робочі зошити допомагають економити час і урізно-
манітнюють самостійну роботу студентів. Орієнтованість на студента, його 
компетентність  та майбутню професійну придатність ставить перед ви-
кладачами, авторами навчальних видань  та графічними дизайнерами (або 
художниками-ілюстраторами) додаткові задачі в роботі з мотиваціями. Сам 
вигляд друкованого видання, візуальна культура, з якою подається студенту 
навчальний  та ілюстративний матеріал, може виступати чинником підви-
щення мотивації до навчання. Особливо, коли йдеться про виховання про-
фесійної культури графічних дизайнерів у коледжі КНУТД.  

Ключові слова: робочий зошит; дизайн навчального видання; підви-
щення мотивації студентів.
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Постановка проблеми. Вища освіта перебуває у стані постійних 
змін, реформування. Від освітян в Україні ці зміни вимагають пошуку 
інноваційних стратегій і  технологій, спрямованих на підвищення 
рівня професіоналізації сучасного студента. Процес формування 
компетентного графічного дизайнера  та фотохудожника під час на-
вчання в коледжі (ВНЗ І–ІІ рівня акредитації) є досить  тривалим і 
складним. “Зростаюча невдоволеність роботодавців кваліфікацією 
випускників вищих навчальних закладів і зумовила підвищення уваги 
до осмислення, розроблення й імплементації результатно-компе-
тентнісно-кваліфікаційного підходу у вищій школі” [4]. Випускник, 
який знайде гідне місце на ринку праці, – це певний результат ефек-
тивної діяльності всіх учасників освітнього процесу, і він абсолютно 
недосяжний без активної участі самого студента. Однак не варто за-
бувати, що студент ВУЗа І–ІІ рівня акредитації – це переважно вчо-
рашній дев’ятикласник, який стомився від школи, активно прагне 
дорослого життя  та успішно склав вступні випробування. Він ке-
рується низкою романтичних мотивів, з яких лише частина прак-
тично впливає на досягнення конкретної соціально-професійної 
мети,  тому що “... ставлення життєвої перспективи особистості – це 
основне новоутворення юнацького віку” [1, с. 212].

Отже, зважаючи на вікові  та психологічні причини, молодим 
людям юнацького віку важко в щоденному виконанні різноманіт-
них завдань з корисних і необхідних навчальних дисциплін  тримати 
орієнтир на кінцеву мету – успішність  та конкурентоспроможність 
на ринку праці. Тому робота з мотивацією до навчання є однією з 
найважливіших складових роботи викладачів і педагогів. Дизайн 
навчальних видань, з якими працюють учасники освітнього про-
цесу,  також може допомагати формувати позитивний образ май-
бутньої професії  та впливати на підвищення мотивації. Не можна 
недооцінювати цей фактор у процесі роботи над створенням  таких 
навчальних видань, як робочі зошити з друкованою основою, з якими 
працюють і під час аудиторних занять, і під час виконання завдання 
на самостійне опрацювання матеріалу. 

На жаль,  такий важливий чинник заохочення, як візуальний 
образ навчальної книги, не завжди береться до уваги авторами, ди-
зайнерами чи видавцями, до  того ж не завжди сформульований у 
вигляді конкретної мети, яку ставить автор посібника художнику-
ілюстратору чи графічному дизайнеру під час роботи над макетом 
майбутнього видання. На це  також впливає недостатній рівень ху-
дожнього смаку  та візуальної культури хоча б одного із учасників 
виробничого процесу, і цей фактор підвищення мотивації може бути 
втрачено для більшості студентів декількох поколінь. Тому під час 
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створення навчальних посібників для вищої школи, а особливо для 
студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, які ще 
не переступили за межу зрілої юності, не можна нехтувати  таким 
важливим фактором, як дизайн навчального видання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Робочі зошити з дру-
кованою основою виступають предметом і об’єктом досліджен-
ня  таких педагогів і науковців, як Л. І. Нечволод, А. М. Лікарчук, 
Ю. О. Дорошенко  та Л. В. Осіпа, Т. М. Васютіна, М. Ю. Прокоф’єва, 
Г. І. Голобокова, Б. Н. Щьоткін  та інших. 

У дослідженнях, присвячених важливості конструювання якіс-
них навчальних видань  та аналізу їхньої мотиваційної функції в ор-
ганізації самостійної роботи школярів і студентів (Н. М. Буринська, 
Я. П. Кодлюк, Н. Хребтова, Ляо Цайчжи  та ін.), проблемам підвищен-
ня мотивації студентів до навчання (В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, 
С. Д. Максименко, Л. П. Хмелевська, А. В. Глазунова  та ін.), соці-
ально-психологічним особливостям юнацького віку (Т. Корнілова, 
Є. Григоренко, О. В. Боровик), розглядаються  також певні педа-
гогічні форми і  технології, що сприяють підвищенню якості на-
вчання. Розробка дизайну навчального видання повинна спирати-
ся на  такі важливі показники, як індивідуалізація (Л. І. Нечволод), 
гігієнічні вимоги до оформлення навчальних книг (Л. Михайлова, 
Н. М. Попова), дизайн-аспекти створення візуального образу книги 
(Т. В. Мала), а  також враховувати принципові особливості педагогіч-
ного впливу на формування художнього смаку в закладах мистецької 
освіти (О. Б. Таран)  та важливість експерименту в процесі підручни-
котворення (Т. М. Засєкіна).

Не потребує доведення вихідне положення, що структура моти-
вів студента, сформована у процесі навчання, набуває якостей голов-
ної осі, довкола якої формується професійна особистість майбутньо-
го фахівця. Тому розвиток позитивних навчальних мотивів – це не 
просто важливий внесок у формування завтрашнього професіонала, 
а фактично і є цим самим формуванням професіонала-початківця. 
Особливо, якщо йдеться про складові успішного навчання і вихован-
ня графічного дизайнера  та фотохудожника або інших студентів, які 
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 
в закладах художньої (мистецької) освіти. Однак, на жаль, цьому на-
пряму досліджень поки що не приділено достатньої уваги.

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є аналіз впливу ди-
зайну робочого зошита з предмета “Перспектива і  тіні” на мотивацію 
студентів до опанування дисципліни.

Виклад основного матеріалу. Візуальна культура навчальних ви-
дань, адресованих студентам художніх (мистецьких) закладів –  тим 
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молодим людям, які свої довгострокові професійні плани пов’язують 
із створенням і вдосконаленням зображень  та комплексних обра-
зів –  таких, скажімо, як фірмовий стиль, цілісний імідж (образ), 
корпоративна культура чи ін., – потребує значної уваги авторів і упо-
рядників, а  також покладає серйозну відповідальність на кінцевий 
результат праці дизайнерів, які виконують оригінал-макет видання. 
Уточнення вимагає  той факт, що йдеться не лише про фахові підруч-
ники  та посібники з дизайну, композиції чи інших, а  також про  те, 
що будь-яке навчальне видання є відображенням рівня смакових 
вподобань авторів і упорядників, а  також дизайнерських домагань 
видавців. “На жаль, досить часто доводиться зустрічатися з відвер-
тим поліграфічним браком, з безглуздим у своїй бездумності оформ-
ленням або з прикладами безграмотного й безініціативного підходу 
до створення художнього образу книги, цього “дива рук людських”. 
В більшості видавництв процес формування книги дотепер іде сти-
хійно. Книга часто не проектується, а береться як щось готове й лише 
прикрашається, оформлюється зовні й усередині. У більшості випад-
ків дизайнер не має у своєму розпорядженні необхідних об’єктивних 
даних про конкретну мету видання,  точних уявлень про вікову ка-
тегорію читацької аудиторії, психофізіологічні особливості її сприй-
няття, не знає ситуації на книжковому ринку, де можуть бути анало-
гічні за  темою книги, не досліджує можливостей сучасної поліграфії 
й не здійснює контроль  та критичну оцінку процесу створення книги 
від початку до кінця. Його не стільки цікавить якість спроектованої 
книги, скільки її комерційний ефект. У результаті: створений під-
ручник, довідник, видання наукового, художнього або іншого  типу 
літератури може загубитися серед аналогічних видань” [6].

Очевидно, що засади, на яких  твориться сучасне навчальне ви-
дання, не можуть бути подібними до описаних. В умовах глобалі-
зації світу вимоги, яким мають відповідати навчальні книги нового 
покоління, розробляються не лише в Україні. Зокрема, серед осно-
вних  тенденцій в розробці підручників нового  типу в Китайській 
Народній Республіці виділяють наступні:

 • забезпечення наявності механізму організації процесу засвоєння 
студентами змісту освіти;

 • опанування навчальними, професійними вміннями  та самоос-
вітніми навичками; 

 • формування в них  теоретичного рівня мислення, самостійнос-
ті  та креативності [5, с. 332].
Креативність, як природна якість  творчої особистості, здається 

притаманною всім молодим людям, які обирають дизайн чи художнє 
фотографування не просто як захоплення чи хобі, а як свідомий ви-
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бір майбутньої професії, зроблений у віці 15–16 років. Проте аналіз 
психологічних особливостей молоді зрілого юнацького віку свідчить, 
що вибір професії  та навчання у вищій школі – це непростий і важ-
ливий етап, оскільки від цього вибору залежить “майбутнє людини, її 
самореалізація, задоволеність життям. Професійне самовизначення 
відбувається з урахуванням життєвих цінностей особистості. Якщо 
головним для неї є суспільний престиж, визнання,  то професію вона 
обирає, орієнтуючись на моду щодо професій. Під час вибору про-
фесії зважають і на соціальні, матеріальні вигоди (соціальний статус, 
заробітну плату, пільги  та ін.). Нерідко професійний вибір є резуль-
татом пасивної згоди з бажанням батьків або романтичного, некри-
тичного інтересу до певної професії ...” [1, с. 212].

Отже, проектування, конструювання  та макетування нового на-
вчального видання вимагало врахування і збалансування багатьох 
компонентів. “Необхідно не просто давати учням певний об’єм ін-
формації, а розвивати у них навички  творчо засвоювати, переробля-
ти  та використовувати інформацію. Викладач повинен бути орієн-
тований на студента, зацікавлений у  тому, щоб нова людина, нова 
особистість розвивалася і ставала кращою. Орієнтуватися на вимоги 
нового суспільства, на нову культуру” [2, с. 47].

Паралельно з роботою над конструюванням робочого зошита 
з дисципліни “Перспектива і  тіні” для студентів коледжу КНУТД 
(спеціальностей “Графічний дизайн”  та “Художнє фотографуван-
ня”) проводився аналіз ситуації щодо існування  та застосування 
аналогічних видань у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації м. Київ, резуль-
тати якого давали підстави припустити, що  такий ефективний ін-
струмент активізації навчальної діяльності, як робочий зошит, або 
не використовується, або обсяг і глибина його завдань розраховані 
на більшу кількість академічних годин навантаження, ніж у коледжі 
КНУТД [12, с. 407].

Науковець Л. І. Нечволод вважає, що “...першоджерелом побудо-
ви індивідуалізованого процесу навчання є інформативно-ілюстра-
тивний дидактичний матеріал, яким визначається ефективність про-
цесу навчання, орієнтованого на індивідуальний підхід ...” [7, с. 120]. 
Оскільки частина завдань з конструйованого робочого зошиту з дис-
ципліни “Перспектива і  тіні” передбачала роботу з аналізом запро-
понованих зображень,  то велика увага приділялася художній і  тех-
нічній якості  тих зображень, які стануть предметом аналізу студентів.

Так, графічні роботи з дисципліни, виконані студентами мину-
лих років, було відскановано з роздільною здатністю 300 dpi, фото-
графії виконано цифровими камерами 8–12 Мп, репродукції класич-
них художніх  творів відскановано з роздільною здатністю 300 dpi з 
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подальшим видаленням артефактів, що могли б спричинити муар під 
час поліграфічного відтворення. Композиційне створення цілісного 
образу видання стало предметом курсового дослідження студентки 
коледжу КНУТД Катерини Максименко.

Оскільки основними завданнями робочих зошитів є організація 
й активізація навчально-пізнавальної діяльності, підвищення рівня 
засвоєння навчального матеріалу, систематизація й опрактичнення 
знань, формування умінь  та навичок самостійності в навчально-піз-
навальній діяльності,  то результатом досягнення цих цілей у сту-
дентів вищої школи є сформованість  та закріпленість певних вмінь 
самостійної роботи, і як наслідок – професійне самовдосконалення.

Отже, нарівні із напрацюванням змістовного наповнення робо-
чого зошита,  також надзвичайно важливою була задача створення 
для нього  такого художнього образу, який би не лише відповідав са-
нітарно-гігієнічним нормам навчального видання, але й був сучас-
ним, композиційно стильним і візуально привабливим. Студенткою 
розроблявся проект оформлення, композиція видання. Окрім ство-
рення додаткових ілюстрацій, розроблявся  також  точний посто-
рінковий макет. Неможливість залучити до роботи над курсовим 
проектом студентки досвідченого  технічного редактора збагатила 
автора і дизайнера видання свіжими знаннями про можливості полі-
графічних підприємств, якість паперу, формати, способи кріплення, 
сучасні досягнення  техніки і  технологій. 

“Художньо-технічне редагування починається з розробки про-
екту художнього оформлення, який перетворюється на макет ви-
дання, ескізи,  текстові  та зображальні оригінали, оригінал-макет. 
Засобами художнього оформлення є зображення  та декоративні 
елементи, засобами  технічного оформлення – шрифтові елементи, 
візуальне оформлення структурної організації видання. Концепція 
оформлення не обмежує  творчої роботи художника, який створює 
оригінальні матеріали.

Кожен вид друкованих видань має специфічну внутрішню  та зо-
внішню структуру, яка є основою його оформлення. Недотримання 
певних норм і стандартів при створенні видавничої продукції при-
зводить до  того, що друкований продукт виходить неякісним і не-
зручним, не відповідає вимогам читача. Для читача важливі, крім 
відповідності заданій  тематиці,  такі показники видання, як фор-
мат, читабельність, ілюстративність, обсяг, міцність, зручність по-
шуку. Саме ці вимоги читача і повинні бути враховані під час пере-
творення авторського  тексту в матеріальний продукт – друковане 
видання” [10].
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Керуючись орієнтовним алгоритмом створення експеримен-
тальних видань, запропонованим Т. М. Засєкіною [3, с. 100–101], 
було здійснено видання пробних примірників  та їхнє експеримен-
тальне випробування в рамках “... ініціативи педагогічних  та науко-
во-педагогічних працівників” [3, с. 100].

2015/2016 навчальний рік був першим роком апробації робочо-
го зошита з дисципліни “Перспектива і  тіні” для студентів коледжу 
КНУТД, в якому представлені наступні  типи завдань:

 • тестові запитання на вибір правильної відповіді;
 • запитання з відкритою відповіддю, коли потрібно самостійно 
знайти визначення понять, якими оперує дисципліна: “Лінія 
горизонту”, “Точка сходу”, “Проекція”  та ін.;

 • запитання з відкритою відповіддю, в яких потрібно обґрунтувати 
свій попередній вибір (наприклад: “Скільки  точок сходу може 
відноситись до однієї картинної площини? Чому?”);

 • завдання на аналіз запропонованого зображення – як живопис-
ного,  так і фотографічного (наприклад: “Знайдіть  точки сходу 
для цього зображення”);

 • завдання використання вже наявних  точок сходу і масштабу 
на доповнення наявного зображення (наприклад: “домалюй 
шафу”);

 • завдання “Знайди помилки”.
Послідовність запропонованих завдань у “Робочому зошиті” 

співпадає з послідовністю викладання дисципліни. Зміст зошиту 
складається з восьми  тематичних блоків, що відповідають  трьом 
розділам:

1. Лінійна перспектива.
2. Лінійна перспектива відображень.
3. Природа утворення  та закони побудови  тіней.
Завдання до кожної  теми складені  таким чином, щоб студент 

зміг проявити  теоретичні знання, практичні навички, реалізува-
ти  творчі здібності, а  також продемонструвати хист до рішення по-
чаткових задач дослідницького характеру. Свідомо були закладені 
завдання на провокацію до самостійної роботи, знаходження  точок 
сходу на запропонованих ілюстраціях, більшість з яких – живопис-
ні  твори старих майстрів. Розв’язування  таких завдань збагачують не 
лише ілюстративне наповнення “Робочого зошиту”, а ще й світогляд 
студента, зміцнюють міжпредметні зв’язки із дисципліною “Історія 
мистецтв”. Це стосується  також і використання фоторобіт студентів 
попередніх років – із предметом “Фотокомпозиція”.

Формування нових пейзажів чи інтер’єрів за допомогою законів 
лінійної перспективи, створення нових зображень або масштабів 
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можуть стати для майбутніх графічних дизайнерів і фотохудожників 
справою більш  творчою, адже знання  та практичні навички у їх-
ньому вживанні значно полегшують роботу креативній людині саме 
на  тому етапі, коли ідея сформована, а для її найбільшої виразності 
необхідні лише художній смак  та достовірність втілення.

“Необхідними передумовами формування гарного художнього 
смаку майбутнього митця є: високо розвинуте естетичне почуття; 
уміння сприймати гармонію форми і змісту; здатність бачити есте-
тичну цінність художніх  творів і явищ. <...> основними складниками 
формування художнього смаку в студентів мистецьких спеціальнос-
тей у процесі професійної підготовки слід назвати розвинена уява  та 
художня пам’ять; своєрідність образного мислення; художня освіче-
ність, розвиток видів образотворчого мистецтва, дизайн  та інформа-
ційні  технології” [8, с. 11-12].

Варто наголосити на використанні кольору в дизайні “Робочого 
зошиту”. Звичайно, що для економії  та зниження собівартості ви-
дання могло бути чорно-білим. Проте  така економія до певної міри 
сумнівна, адже, по-перше, ми живемо не просто в кольоровому світі, 
а в світі повнокольорових глянцевих журналів, безкоштовних газет і 
одноденної реклами; по-друге, більшість студентів коледжу за своїми 
психологічно-віковими характеристиками ще не переступили поріг 
зрілого юнацького віку,  тому варто пам’ятати, що для них зовнішня 
привабливість має велике значення; по-третє, цим виданням можна 
не лише перевірити знання студентів з лінійної перспективи, а й на-
самперед зробити ще один крок до виховання компетентних дизай-
нерів. А цей важливий процес  триває довгі роки [12].

Після завершення курсу “Перспектива і  тіні” з 54 годин, з яких 
навчальною програмою передбачено на аудиторні заняття лише 28, 
серед студентів було проведено анонімне анкетування, в якому при-
йняло участь майже 70 осіб із різних груп. “Розуміючи мотиви, які 
спонукають людину до активності, можна цілеспрямовано впливати 
на її поведінку і діяльність. Аналіз і актуалізація мотивів мають важ-
ливе значення для керівництва діяльністю” [2].

Серед питань, що стосувалися “Робочого зошита”, були  такі:

Запитання
Варіанти відповідей 
(можна було обирати 
декілька відповідей)

Відпові-
дей

Пока зник

“Робочий зошит” був 
для Вас:

Цікавим 13 18,8 %
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Запитання
Варіанти відповідей 
(можна було обирати 
декілька відповідей)

Відпові-
дей

Пока зник

Корисним 32 46,5 %
Нудним  1 1,4 %
Зайвим 10 14,5 %
Дорогим 11 16 %

Трохи незрозумілим  1 1,4 %

Не було  1 1,4 %

Який  тип завдань є 
найскладнішим?

Знайти помилку 24 32 %

Дати визначення  7 9,5 %

Добудувати новий 
об’єкт

22 29,7 %

Знайти  точки сходу  16 21,6 %

Тест  5 6,8 %

Який  тип завдань є 
найцікавішим?

Знайти помилку  6 8,8 %

Дати визначення  5 7,2 %

Добудувати новий 
об’єкт

29 42 %

Знайти  точки сходу 17 24,6 %

Тест 12 17,4 %

При виданні оновлено-
го “робочого зошита” 
варто додати завдань: 

Знайти помилку  7 10,1 %

Дати визначення  1 1,4 %

Добудувати новий 
об’єкт

16 23,2 %

Знайти  точки сходу 14 20,3 %

Тест  6 8,8 %

Не варто додавати 25 36,2 %
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Запитання
Варіанти відповідей 
(можна було обирати 
декілька відповідей)

Відпові-
дей

Пока зник

Оцінити за 5-баль-
ною шкалою дизайн 
“Робочого зошиту”

Формат 4,8

Якість паперу 4,7

Зручність місця для 
підпису

4,7

Практичність шрифту 4,6

Більше натхнення у 
студентів до роботи в 
“Робочому зошиті”

З чорно-білим друком  5 7,2 %

З повнокольоровим 
друком

31 45 %

Не має значення 33 47,8 %

Чи варто поєднувати 
в одну книжку під-
ручник з  теорією і 
робочий зошит з прак-
тичними завданнями

Так, адже можна буде 
списувати

39 57,4 %

Ні, адже підручником 
можна користуватись 
окремо

29 42,6 %

Знання і вміння 
здобуті під час ви-
вчення предмету 
“Перспектива і  тіні” 
будуть для Вас

Потрібними в проф. 
діяльності

38 52 %

Потрібними в подаль-
шому навчанні

30 41,2 %
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Запитання
Варіанти відповідей 
(можна було обирати 
декілька відповідей)

Відпові-
дей

Пока зник

Черговим жахом, 
який потрібно швид-
ше забути

 3 4 %

Так і не встиг прийти 
на пари

 2 2,8 %

Особливу увагу варто звернути на запитання щодо залежності 
натхнення до роботи від кольору видання. Лише п’ятеро з опитаних 
вибрали чорно-білий варіант. А ті студенти, які вибрали відповідь “не 
має значення” і, фактично, начебто не вибрали повнокольоровий 
варіант друку, насправді не обрали чорно-білий! Ці відповіді ще раз 
підтверджують думку про важливість повнокольорового друку навіть 
для  такого “одноразового” видання, як робочий зошит, і для  таких 
начебто дорослих студентів.

Також варто звернути увагу на фактичну подібність відповідей 
на запитання стосовно найскладнішого  та найцікавішого завдання. 
Ці відповіді демонструють бажання вчитися через подолання  труд-
нощів. Високий відсоток  таких відповідей є показником високої 
мотивації в групі опитаних.

“Термін мотивації використовується у сучасній психології у 
двоякому диспозиційному і ситуаційному розумінні: як визначення 
системи факторів, детермінуючих поведінку (потреби, мотиви, цілі, 
наміри, прагнення) і як характеристика процесу, який стимулює і 
підтримує поведінкову активність на певному рівні” [11]. 

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Використання під 
час навчання робочого зошиту з дисципліни “Перспектива і  тіні” 
дало змогу запропонувати студентам більшу кількість завдань на са-
мостійне опрацювання. Це вимагало від автора  та дизайнера видання 
поглибленої роботи над стильною цілісно-витриманою візуальною 
подачею матеріалу  та урахування гігієнічних вимог до оформлен-
ня навчальних книг. Високі оцінки якості графічного дизайну ви-
дання зумовили зацікавленість студентів навчальним предметом, 
що зафіксовано за результатами опитування. Незважаючи на деяке 
збільшення домашніх завдань (порівняно з попередніми роками, 
коли накопичувалися матеріали для завдань і зміст зошиту  тільки 
розроблявся), відсоток студентів, які приходили на заняття з неви-
конаним домашнім завданням, помітно зменшився. Зважаючи на 
цей факт, можемо зробити висновок про вплив дизайну робочого 
зошита на підвищення мотивації студентів. І серед використаних 
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засобів особливо важливими були: використання кольору, великої 
кількості ілюстрованих завдань, сучасність  та практичність шрифтів. 
Усе це сприяло більш швидкому розумінню студентами поставле-
них задач,  тому заохочувало до розв’язків наступних чи додаткових 
завдань.

Серед недоліків варто зазначити одноваріантність завдань до 
кожної  теми, що полегшує  такий популярний серед студентів спосіб 
виконання завдань, як списування. Для запобігання цьому варто до-
дати до вже наявного як мінімум ще один – другий – варіант завдань.

Досвід впровадження робочого зошита засвідчив, що частину 
завдань, а саме –  тестові  та завдання на формулювання визначень, 
можна подати в інтерактивному форматі, що потребує додатково-
го дослідження напрацювань колег і науковців у цьому напрямі. 
Звільнене в зошиті місце від винесення частини питань заповнити 
новоствореними аналогічними завданнями для другого варіанта. 
“Особливістю сучасної освіти є ідеологія самовизначення особистос-
ті на засадах гуманізації, створення умов для саморозвитку і самонав-
чання. Одним з чинників, що впливають на становлення особистості, 
є мистецтво, яке втілює в собі надзвичайно великі можливості щодо 
виховання людини, сприяє естетичному вихованню особистості  та 
створенню власного духовного світу, у  тому числі формуванню  твор-
чої індивідуальності” [9, с. 8]. 
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Шкарупа А. Н.
ДИЗАЙН УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 
(из опыта конструирования рабочей  тетради по предмету 
“Перспектива и  тени” для студентов колледжа КНУТД)

Рабочие  тетради с печатной основой широко используются в пре-
подавании различных предметов и ориентированы на учащихся разных 
возрастов. В высшей школе рабочие  тетради экономят время и помогают 
разнообразить самостоятельную работу студентов. Ориентированность на 
студента, его компетентность и будущую профессиональную пригодность 
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ставит перед преподавателями, авторами учебных изданий и графическими 
дизайнерами (или художниками-иллюстраторами) дополнительные задачи 
в работе с мотивациями. Сам вид печатного издания, визуальная культура, 
с которой подается студенту учебный и иллюстративный материал, может 
выступать фактором повышения мотивации. Особенно, когда речь идет о 
воспитании профессиональной культуры графических дизайнеров и фото-
художников в колледже КНУТД.  

Ключевые слова: рабочая  тетрадь; дизайн учебного издания; 
повышение мотивации студентов. 

Shkarupa G.
DESIGN OF EDUCATIONAL WORKBOOK AS A FACTOR, 
THAT INCREASES MOTIVATION OF STUDENTS 
(experience of designing workbook on the subject 
of “perspective and shadows” for college students KNUTD)

The efficiency of the educational process depends on the quality of knowledge 
of each individual student. Focus of current trends on education for student, his 
competence and suitability as a professional in future, requires teachers to pay  
more attention to their work. Printed workbooks are used in teaching various 
subjects and focus on students of different age. In high school using workbooks 
saves time and helps diversify independent work. The appearance of the printed 
edition, visual culture, with which educational and illustrative material is shown to 
students  may be a factor in increasing of motivation. Especially when it comes 
to the education of professional culture of graphic designers. Kiev National 
University College of Technology and Design is a unit of the university and has 
many of its training programs for professional courses, which are characterized 
by integrated courses. Discipline “Perspective and Shadow” is one of them. 
Creating an image of printed workbook on the subject, its content design and 
making tasks for him pursued several objectives. Increasing of motivation 
and encouragement to study such a difficult but useful – for the future of 
Photographers and graphic designers – laws of building perspective image, was 
one of the aims. The peculiarity of this work was in paying attention to the age and 
psychological characteristics of students who have not passed the limit of mature 
youth. This article analyzes the annual educational use workbooks on the subject 
“The perspective and shadows” and work with students opinion about the course. 

Key words: workbook; design of educational workbook; increasing of 
motivation of students.
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УДК 37.091.64:821.161.2

ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ

Т. О. Яценко,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, 
Інститут педагогіки НАПН України

У статті акцентується на проблемі забезпечення якості змісту сучасної 
шкільної літературної освіти. Підручник української літератури розглядаєть-
ся як методична система досягнення цілей сучасної парадигми навчання. 
Розкривається дидактико-методичний аспект підручника української літера-
тури в контексті концептуальних ідей особистісно орієнтованого, компетент-
нісного навчання, культурологічного  та гендерного підходів. Доводиться, що 
врахування якісно нових підходів у шкільній освіті сприятиме цілеспрямова-
ному формуванню компетентного учня-читача  та підвищенню ефективності 
навчання української літератури в школі загалом. 

Ключові слова: українська література; підручник; навчальний матеріал; 
художній  твір; особистісно орієнтоване навчання; компетентнісне навчання; 
читацька компетентність; культурологічний підхід; ґендерний підхід. 

Постановка проблеми. Модернізація національної шкільної літе-
ратурної освіти характеризується процесами її стандартизації, реалі-
зацією ідей особистісно орієнтованого  та компетентнісного навчан-
ня, оптимізацією методів, прийомів і форм організації навчальної 
діяльності на уроці української літератури. 

Одним із важливих чинників реформування шкільної літера-
турної освіти є оновлення її змісту, створення якісного навчального 
забезпечення з обов’язковим урахуванням наукових засад вікової 
психології, педагогіки, новітніх досягнень літературознавства  та 
предметної методики викладання. Тому актуальність  та важливість 
окресленої проблеми обумовлюють вибір  теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літера-
тури з означеної проблеми дає можливість простежити розвиток 
підручникотворення в історичному й  теоретико-методичному ас-
пектах. Так,  теорію шкільного підручника, його роль у навчаль-
ному процесі  та дидактичні можливості розробляли сучасні вчені 
Н. Бібік, Н. Буринська, М. Бурда, І. Гудзик, Н. Матяш, О. Савченко, 
О. Пометун, О. Хорошківська, Г. Шелехова  та інші. Окремі аспекти 
розвитку шкільної навчальної літератури розглядалися в історико-пе-
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дагогічних  та історико-методичних працях Л. Березівської, Л. Базиль, 
Н. Волошиної, О. Мазуркевича, В. Оліфіренка, О. Семеног, у яких 
висвітлено етапи становлення підручника української літератури  та 
його  теоретичні основи від доби Київської Русі й до початку ХХІ 
століття. 

Важливим здобутком у розвитку  теорії  та історії підручника 
української літератури є напрацювання О. Бандури. У контексті су-
часних освітніх завдань актуальним й нині є її переконання, що під-
ручник “має бути не  тільки джерелом знань, а й робочою книгою, 
яка вчить школярів самостійно осмислювати і міцно запам’ятовувати 
навчальний матеріал і здобувати нові відомості самостійно, мобілізує 
і спрямовує їхні розумові зусилля у потрібне русло” [1, с. 12]. 

Питання використання підручника літератури як активного за-
собу навчання української літератури, що орієнтує вчителя на засто-
сування раціональних прийомів організації пізнавальної діяльності 
учнів-читачів досліджував Є. Пасічник. 

Джерельною базою для означеної в статті проблеми є ідеї органі-
зації  та реалізації особистісно орієнтованої (А. Плигін, А. Фасоля)  та 
компетентнісної шкільної освіти (Н. Бібік, І. Гудзик, Л. Курач, 
О. Локшина, О. Овчарук, О.  Пометун, О. Савченко, В. Снєгірьова  та 
інші). 

Проблемі створення якісних підручників української літератури в 
умовах модернізації шкільної освіти присвячені праці Н. Логвіненко, 
Р. Мовчан, Є. Пасічника, Г. Семенюка, О. Слоньовської, 
Б. Степанишина, В. Цимбалюка, А. Фасолі, В. Шуляра  та інших. 
Переконливим видається  твердження сучасних вчених-методистів, 
що “особистісно зорієнтований підручник з української літерату-
ри – навчальна книга або інший носій інформації, в яких зміст, його 
структурування, спосіб викладу навчального матеріалу, подані за-
питання і завдання, ілюстративні, інструктивні  та інші допоміжні 
матеріали спрямовані на організацію навчальної діяльності, метою 
якої є формування особистісних функцій учня, його суб’єктності як 
читача, вироблення читацьких якостей і вмінь” [5].

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – представити 
підручник  української літератури як методичну систему досягнен-
ня цілей особистісно орієнтованої  та компетентнісної парадигми 
шкільної освіти.

Виклад основного матеріалу. Сучасна шкільна літературна освіта 
передбачає утвердження особистісно  та компетентнісно зорієнтова-
ної моделі навчання, реалізацію діяльнісного підходу в процесі його 
організації, що сприятиме формуванню ключових  та читацької як 
предметної компетентностей учнів. На досягнення означених цілей, 
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як у змістовому,  так і методичному аспектах, орієнтовані підручни-
ки української літератури для основної школи, що за результатами 
конкурсного відбору 2016 року рекомендовані МОН України для ви-
користання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Якісною навчальною книгою, що відповідає сучасним освітнім 
завданням, є підручник “Українська література” для учнів 8 класу за-
гальноосвітніх навчальних закладів за авторством О. В. Слоньовської. 
Навчальний матеріал підручника подано з дотриманням дидактич-
них принципів системності  та доступності навчання, врахуванням 
вікових психологічних характеристик учнів, що забезпечує форму-
вання ґрунтовних предметних знань. Його структуру розроблено в 
контексті ідей особистісно орієнтованого  та компетентнісного на-
вчання. Так, у рубриках “Діалог із  текстом”, “Діалоги  текстів”  та 
“Мистецькі діалоги” кваліфіковано підібрано різнорівневі запитання 
і завдання для виявлення рівня сформованості читацької компетент-
ності школярів цієї вікової групи. 

У передмові авторка спрямовує учнів-читачів на своєрідний 
особистісний діалог із  текстом художнього  твору: “Процес читан-
ня подібний до процесу спілкування: це своєрідний діалог між вами 
і  текстом”4. Особистісно орієнтоване звертання до восьмикласників: 
“Ви кмітливі, налаштовані на перемоги і звершення молоді україн-
ці  третього  тисячоліття” додає їм упевненості у власних силах, на-
лаштовує  на позитивний результат у навчанні.  

У розроблених запитаннях і завданнях помітною є апеляція до 
читацького досвіду учнів  та врахування їхніх естетичних смаків й 
уподобань: “Випишіть по два-три слухові, зорові й  тактильні сло-
весні образи з ваших улюблених вірші українських поетів”. 

Достатня кількість запитань і завдань орієнтовані на визначення 
особистісного ставлення учнів до  твору, що спонукає їх на глибо-
ке осмислення художнього  тексту. Авторкою передбачено можли-
вість вибору варіанту відповіді на запитання, відповідно до власних 
суб’єктивних поглядів восьмикласників на певну проблему  та їхньо-
го життєвого досвіду: “Думки кого з численних дослідників  творчос-
ті Марусі Чурай вас особливо вразили й чому?”; “Яка з поданих вище 
думок для вас особисто цікава, чим і чому саме?”; “Чи доводилося вам 
особисто відвідувати могилу Т. Шевченка в Каневі? Якщо  так,  то яке 
ваше враження від цього священного місця?”.

Компетентнісна спрямованість навчального матеріалу підручни-
ка, що прослідковується як у змісті художньо-публіцистичних нари-

4 Тут і надалі покликаємося на джерело:Слоньовська О. В. Українська 
література : підруч. для 8 кл. загальносвіт. навч. закладів. – Київ : Літера, 
2016. – 350 с.
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сів,  так і в методичному апараті, передбачає організацію навчальної 
діяльності на уроці, що спрямована на формування в учнів емоцій-
но-ціннісної, літературознавчої, загальнокультурної, компаративної 
компетенцій як складників предметної читацької компетентності. 
Зокрема, послідовному її розвитку сприяють змістовні художньо-
публіцистичні оповіді, в яких із помірним використанням уривків 
із історичних, епістолярних, мемуарних  та літературно-критичних 
джерел об’єктивно і правдиво висвітлено життєвий і  творчий шлях 
письменників, що створює ефективні передумови для формування в 
уяві учнів образу письменника як цікавої  та  талановитої особистості. 

Формуванню в учнів емоційно-ціннісної компетенції допома-
гає навчальний матеріал гуманістичного змісту, система запитань 
і завдань на виявлення розуміння ними духовно-моральних ідеа-
лів, світоглядних категорій, відображених у  творах, а  також умін-
ня визначати і обґрунтовувати власне ставлення до прочитаного: 
“Як ви вважаєте страшний Марусин вчинок можна виправдати чи 
ні? Аргументуйте свою відповідь”, “Чи справедливо звинувачувала 
Соломія Івана, спонукаючи його допомогти їй рятувати Остапа? Як 
ви розцінюєте  таку поведінку героїні”  тощо.

Літературно-критичний матеріал, представлений у художньо-
публіцистичних нарисах, статтях  теоретико-літературного змісту  та 
“Літературознавчому словничку” забезпечують розвиток літерату-
рознавчої компетенції учнів.

Інформаційне наповнення  та система запитань і завдань рубрик 
“Діалоги  текстів”  та “Мистецькі діалоги” спрямовані на формуван-
ня загальнокультурної  та компаративної компетенцій школярів, 
усвідомлення ними художньої літератури як важливого складника 
світового мистецтва. Культурологічний підхід у процесі вивчення 
української літератури переконливо реалізовано у художньо-пу-
бліцистичних нарисах, методичному апараті  та ілюстративному 
матеріалі підручника. Так, на проведення мистецьких паралелей 
орієнтують учнів завдання, в яких акцентується на  творах живопи-
су. Наприклад, “Прочитайте вірш Т. Шевченка “Садок вишневий 
коло хати” (З циклу “В казематі”) й порівняйте його з ілюстрацією 
до цієї поезії сучасного українського художника Івана Марчука (нар. 
1936 р.), який своїм картинам переважно назви не дає. Що спільного, 
а в чому суттєва різниця між змістом словесного й малярського ма-
люнка?”. Звернення учнів до  творів фотомистецтва зумовлюють  такі 
завдання  та запитання: “Розгляньте світлину, на якій зображено 
яблуневий цвіт. Чим саме цвітіння яблуні прекрасне? Чи може кар-
тина російського художника Олександра Мохова бути ілюстрацією 
до поезії Лесі Українки?” .
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Формуванню загальнокультурної компетенції школярів спри-
яють запитання і завдання, що, наприклад, передбачають роботу з 
використанням світлин із балету “Лускунчик” П. Чайковського на 
сцені Київського  театру опери і балету імені Т. Шевченка: “Чи по-
добається вам балет як вид мистецтва? Чому? Поясніть, що  таке лі-
брето”  та щодо встановлення міжпредметних зв’язків: “Пригадайте 
зі шкільного курсу зарубіжної літератури, чи поети інших націй  та-
кож піднімали у своїх  творах проблему служіння митця народові. 
Якщо  так, наведіть приклади. Якщо ні, висловіть своє припущення 
чому” .

У контексті сучасних освітніх завдань цілком закономірним 
є врахування у підручнику ідей гендерного підходу в шкільній 
освіті,оскільки навчальна книга розрахована на учнів підлітково-
го віку, який психологами характеризується як період розвитку, 
коли акцентується на статеворольовій ідентифікації особи, фор-
муванні відповідних норм і моделей поведінки. Так, у підручнику 
О. Слоньовської передбачено лінгвістичне наповнення в означено-
му аспекті, паритетність представлення осіб обох статей як авторів 
літературних  творів, відсутність сегрегації й поляризації за ознакою 
статі героїв художнього  твору, подано ілюстративний матеріал  із 
дотриманням вимог гендерного підходу.

Ураховуючи повну відповідність підручника чинній навчальній 
програмі з української літератури для 8 класу, в ньому презентовано 
для  текстуального вивчення  творчість 18 митців, із них лише 5 – 
це  твори представниць жіночої статі, зокрема пісні Марусі Чурай, 
вірш “Чадра Марусі Богуславки” Л. Костенко (позапрограмовий  твір, 
додатково введений авторкою підручника), поезія Лесі Українки  та 
Галини Кирпи, повість “Шпага Славка Беркути” Ніни Бічуї. Таке 
наповнення навчальної програми  вказує на прояв андроцентриз-
му  та пролонгацію стереотипу про  те, що художня  творчість – це 
прерогатива чоловіків. Натомість авторка підручника, демонструю-
чи кореляцію з навчальною програмою, намагається дотримуватися 
гендерної симетрії в його змісті  та структурі. 

Урахування гендерного підходу в навчальній книзі проявля-
ється в її різних структурних елементах, зокрема на лінгвістично-
му рівні використано гендернонейтральну форму дієслова ІІ особи 
множини: “ви перевірите”, “розгляньте репродукцію”, “ви довіда-
лися”, “ви знаєте”  тощо, у зверненні до учнів (“… ми пропонуємо 
вам попрацювати в парі з однокласником чи однокласницею…”, у 
викладі художньо-публіцистичних нарисів про життєвий і  творчий 
шлях митців (“Усе життя Леся Українка була великою патріоткою 
рідного краю”, “Галина Кирпа – співавторка шкільних читанок …”, 
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у методичному апараті (“Яка життєва позиція авторки  твору “Шпага 
Славка Беркути” вас зацікавила?”.

Характеристики персонажів  творів переконливо вказують на 
відсутність проявів андроцентризму  та нехтування авторкою уко-
ріненими ґендерними стереотипами. Так, в учнівській уяві образи 
Марусі Чурай  та Марусі Богуславки – це образи самодостатніх укра-
їнських жінок-патріоток.  

Ілюстративні матеріали підручника  також засвідчують враху-
вання ґендерного компоненту змісту шкільної літературної осві-
ти. Авторка використовує репродукції картин художників, які  та-
лановито створювали жіночі образи. Підтвердженням  того є  
роботи О. Штанка “Маруся Чурай” (2000) , Ф. Гуменюка “Маруся 
Богуславка” (1997), В. Тропініна “Дівчина з Поділля” (1800-ті роки), 
В. Зарецького “Леся Українка у гурті “Плеяда” (1961), О. Ворони “В 
саду, який цвіте” (2005), Чарльза Барбера “Молитва перед снідан-
ком” (1894).

Таким чином, у підручнику наявною є гендерна збалансованість 
навчального матеріалу, що, безперечно, впливає на  формування ґен-
дерної культури, егалітарної свідомості підлітків і подолання ґендер-
них стереотипів у поглядах на ролі чоловіка і жінки в родині, про-
фесійній діяльності  та суспільстві.

Отже, чинні підручники української літератури для основної 
школи засвідчують відповідність сучасній освітній парадигмі, зо-
крема щодо підвищення  теоретичного рівня навчального матеріалу, 
посилення його інформативності  та розвивальної спрямованості, 
методично обґрунтованої реалізації ідей особистісно орієнтовано-
го  та компетентнісного навчання.

Висновки  та перспективи подальших досліджень. Розроблення зміс-
ту навчання української літератури в основній школі з урахуванням 
особистісно орієнтованого, компетентнісного  та комунікативно-ді-
яльнісного підходів до навчального процесу сприятиме суттєвому 
підвищенню його ефективності  та відповідатиме сучасним соціаль-
ним запитам, зокрема формуванню в учнів цілісного уявлення про 
художню літературу як важливого складника світового мистецтва, 
вдосконаленню вмінь аналізувати художні  твори, підвищенню рівня 
самостійної  творчої діяльності, розвитку художньо-образного мис-
лення, літературно-творчих здібностей  та естетичних смаків, фор-
муванню гуманістичного світогляду, високоморальних цінностей і 
ґендерної культури. 
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Яценко Т. А.
УЧЕБНИК УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

В статье акцентируется на проблеме обеспечения качества содержания 
современного школьного литературного образования. Учебник украинской 
литературы рассматривается как методическая система достижения целей 
современной парадигмы обучения. Раскрывается дидактико-методический 
аспект учебника украинской литературы в контексте концептуальных идей 
личностно ориентированного, компетентностного обучения, культурологи-
ческого и гендерного подходов. Представленная в учебнике система вопро-
сов и заданий предусматривает заметную апелляцию к читательскому опыту 
учеников и их эстетических вкусов, а  также направляет на определение 
личностного отношения учеников к произведению, которое побуждает их на 
глубокое осмысление художественного  текста. Компетентностная направ-
ленность учебного материала учебника просматривается как в содержании 
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художественно-публицистических очерков,  так и в методическом аппара-
те, предусматривает организацию учебной деятельности на уроке укра-
инской литературы, которая ориентирована на формирование в учеников 
эмоционально-ценностной, литературоведческой, общекультурной, ком-
паративной компетенций как составляющих предметной читательской ком-
петентности. Аргументировано, что ориентирование на качественно новые 
подходы в школьном образовании способствует целенаправленному фор-
мированию компетентного ученика-читателя и повышению эффективности 
обучения украинской литературы в школе в целом.

Ключевые слова: украинская литература; учебник; учебный матери-
ал; художественное произведение; личностно ориентированное обучение; 
компетентностное обучение; читательская компетентность; культурологи-
ческий подход; гендерный подход.

Yatsenko T.
UKRAINIAN LITERATURE TEXTBOOK IN THE CONTEXT 
OF CURRENT EDUCATIONAL PROBLEMS

One of the important factors of school literary education reform is  updating its 
content, creating high-quality educational software with the obligatory account of 
scientific principles of developmental  psychology, pedagogy, the latest achievements 
in literary study and teaching methods. Therefore, the relevance and importance of the 
outlined problem determine the choice of the topic for the publication. The sources 
of the problem defined in the article are Ukrainian scientists’ researches in the sphere 
of creating new textbooks, including Ukrainian literature textbook sand the ideas of 
organization and realization of personality oriented and competency school education. 
The Ukrainian literature textbook which is analyzing in the article  is considered  as 
a methodical system for achieving the objectives of the modern paradigm of 
education. The didactic and methodological aspects of the Ukrainian literature 
textbook are expanding in the context of conceptual ideas of personally oriented, 
competency training, cultural and gender approaches. The system of questions and 
tasks presented in the textbook implies a significant appeal to the students’ reading 
experience, takes into account their aesthetic tastes and preferences and makes the 
determination to the personal students’ attitude to the literary work, prompting them to 
a deep understanding of the literary text. The competence orientation of the textbook 
training material that is evident both in the content of journalistic essays, as well as in 
the teaching technique, involves the organization of learning activities in the Ukrainian 
literature classroom focused on the development of students’ emotional, literary, 
general cultural, comparative competencies as components of the subject readers 
competence. It is proved that the consideration of new approaches in the school 
literary education will promote purposeful formation of a competent student-reader 
and improving the effectiveness of teaching Ukrainian literature at school in general.

Key words: Ukrainian literature; textbooks; educational materials; art; 
student-centered learning; competence training; the reading competence; 
cultural approach; gender approach.
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