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УДК 379.81 

В.В. Вербицький 

 

ПРОЕКТ  ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ 

«ЗАЛУЧЕННЯ  МЕЦЕНАТІВ  ДО  ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  З   МЕТОЮ  ПОШУКУ  

ТА  ПІДТРИМКИ  ОБДАРОВАНОЇ  МОЛОДІ» 

 
 У статті розглянуто основні тенденції та перспективи залучення 

меценатів до позашкільних навчальних закладів. Окреслена основна ідея програми, 

обгрунтовані основні завдання програми та форми здійснення меценатської допомоги 

позашкільним навчальним закладам.  Автор окреслив та проаналізував шляхи і засоби 

реалізації освітньої програми.  

 Ключові слова: позашкільна освіта, меценатство, благодійництво, спонсорство. 

 

Тема меценатства сьогодні є надзвичайно популярною й актуальною. 

Будучи складовою більш ширшого поняття «благодійництво», меценатство є 

своєрідним індикатором громадянської зрілості суспільства, ступеня його 

моральності, духовності та інтелекту. Завдяки діяльності меценатів здобули 

реалізацію численні проекти у царині мистецтва, науки, освіти, взагалі в 

культурі, були збережені пам‘ятки історії та культури, збудовані школи, 

бібліотеки, читальні, музеї, надруковані книжки, споруджені пам‘ятники, 

мали змогу творити талановиті вчені й митці. 

Сьогодні Україна зробила важливий крок уперед, визначивши 

європейську інтеграцію як стратегічну мету до свого демократичного 

розвитку. Шлях, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін 

усіх галузей  економіки, зокрема позашкільної освіти. Проблема формування 

якісно нової національної робочої сили є актуальною для нашої держави і 

визначається як один з найважливіших чинників підвищення продуктивності 



праці, випуску конкурентної продукції. Тому, ми вважаємо за необхідне, 

розглянути питання проектного підходу та застосування освітніх проектів в 

управлінні позашкільними установами. Пропонуємо вашій увазі Проект 

освітньої програми «Залучення  меценатів  до  діяльності  позашкільних 

навчальних  закладів  з   метою  пошуку  та  підтримки  обдарованої  

молоді». 

Стратегічна місія програми: формування когорти майбутніх вчених 

(майбутньої наукової еліти). 

Обґрунтування основної ідеї програми: Учнівська молодь, яка 

займається в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного 

напряму – це обдаровані діти з великим рівнем внутрішньої мотивації до 

поглибленого вивчення природничих дисциплін. Це діти з потужним 

потенціалом справжніх дослідників, з високим рівнем самоосвіти. Юннати 

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму 

займають певний сектор юних дослідників, з яких в майбутньому буде 

формуватися система сучасної національної біологічної науки. 

Мета програми: сприяти системним змінам в освітній позашкільній 

галузі України, піднесення якості біологічної та екологічної освіти, 

популяризація та виведення позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму  на новий рівень формування громадянського суспільства.  

Основні завдання програми:  

 сприяння розвитку позашкільної освіти; 

 виховання у підростаючого покоління принципу 

природовідповідності; 

 удосконалення методики науково-дослідницької роботи з 

учнівською молоддю в галузі екології і біології; 

 формування в учнівської та студентської молоді екологічної 

свідомості у контексті ідей збалансованого розвитку. 

Програма здійснює свою діяльність шляхом:  

 реалізації еколого-натуралістичних проектів; 



 участі у відповідних Державних програмах; 

 співпраці з державними освітніми установами, недержавними 

організаціями, органами влади, засобами масової інформації, донорськими 

організаціями. 

 участі у всеукраїнських і міжнародних масових заходах. 

Форми здійснення меценатської допомоги позашкільним 

навчальним закладам: 

 одноразова фінансова, матеріальна та інша допомоги; 

 систематична фінансова, матеріальна та інша допомоги; 

 фінансування конкретних цільових програм; 

 допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; 

 дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів 

власності; 

 дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів; 

 подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами; 

 

Законодавчі та нормативно-правові акти, на основних засадах яких 

грунтуються вихідні положення програми: 

 Конституція України; 

 Закон України «Про позашкільну освіту»; 

 Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»  

 Проект Закону України «Про Меценатство» 

 

Цільові освітні проекти та наукові дослідження 

Всеукраїнські масові заочно еколого - біологічні конкурси: 

 Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад»; 

 Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської 

молоді «Дотик природи»; 

 Всеукраїнський конкурс-виставка «Український сувенір»; 



 Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників; 

 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного напряму; 

 Всеукраїнський конкурс ―Іпtel-Еко Україна‖; 

 ІХ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

―Екософт‖; 

 Національний тур міжнародного конкурсу молодіжних проектів з 

енергозбереження«Енергія і середовище»; 

 Всеукраїнського конкурсу  «Юний селекціонер і генетик»; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси 

разом»; 

 Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна»; 

 Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник»; 

 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного  напряму  (категорія учасників – від 12 до 

15 років включно). 

 

Всеукраїнські та міжнародні освітянські виставки: 

 Виставка –презентація «Освіта України». 

 Національна виставка голубів, декоративних птахів, свійських 

тварин. 

Трудові акції та суспільно-корисна робота  

«Турбота молоді тобі, Україно»: 

Природоохоронні акції : «День Землі», «День Довкілля», «До чистих 

джерел», «Діти за гуманне ставлення до тварин»  

Трудові акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон»,  «Парад 

квітів біля школи», «Кролик». 

Цільова аудиторія програми:  



 учні та їхні батьки; 

 вихованці дошкільних навчальних закладів та їхні батьки і 

вихователі; 

 студенти  Інститутів біології класичних університетів, вищих 

навчальних закладів аграрного профілю, педагогічних університетів; 

 аспіранти; 

 викладачі вищих навчальних закладів; 

 вчителі природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних 

закладів;  

 громадські організації, що займаються проблемами біологічної 

освіти; 

 наукові та освітні інституції. 

Основні тенденції та перспективи залучення меценатів 

Державна політика щодо благодійності та меценатства ґрунтується на 

певних принципах. До принципів політики належить: правовове регулювання 

розвитку благодійності та меценатства з метою створення сприятливих умов 

для благодійності та меценатства; визначення пріоритнетних напрямів, 

розробка спеціальних програм розвитку благодійності та меценатства; 

добровільній діяльності меценатів, благодійний та меценатських організацій; 

моральній та економічній підтримці державою меценатської діяльності через 

систему податкових та інших засобів заохочення діяльності.  

Можливість розвитку благодійності в освіті в Україні обумовлено ст. 

52. Конституції України. Наприклад, ―держава заохочує і підтримує 

благодійницьку діяльність щодо дітей‖ ‖. Ст. 46 передбачає соціальний 

захист певних категорій нужденних. Законодавство про меценатство 

складається з норм Констиуції України, Цивільного і Господарського 

кодексів України, Закону України ―Про благодійництво та благодійні 

організації‖, міжнародного законодавства,  нормативно-правових актів, що 

стосуються меценатства. 



До теорії та практики виконання державної функції благодійності 

задіяні, зокрема, такі механізми державного управління: Інститут Президента 

України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони 

здоров‘я, Міністерство культури і туризму,  Міністерством Юстиції України, 

Міністерством освіти та науки, Державний комітет у справах 

національностей та релігії, Державний комітет у справах сім‘ї та молоді, 

Київська міська адміністрація, обласні державні адміністрації, інститут 

церкви, корпорації, благодійні фонди, бізнесмени тощо.  

Але, оцінюючи досвід управлінських процесів в Україні, можна 

стверджувати, що однією із причин кризи є неадекватне державне управління 

благодійністю та меценатством. Воно обумовлено серед інших причин 

недостатнім рівнем концептуальної і теоретико-методичних розробок 

проблем з цього приводу та удосконалення старого й вироблення нового 

законодавства. Бо без матеріальної зацікавленості бізнесу та корпорацій, 

справу не зрушити з  місця. Це підтверджує дореволюційний досвід 

регулювання проблеми. Адже українські меценати Терещенки, Симиренки, 

Яхненки, Хропалі, Ханенки, Бродські, як і чужі українству Лопухіни, 

Лопухніни-Демидови наслідували традиції, бо в Україні, в умовах 

бездержавності, були розроблені як моральні так прагматичні чинники 

благодійності та меценатства. Благодійництво як процес регулювався. 

Існування проблеми наукового обґрунтування здійснення державного 

регулювання благодійності та меценатства України обумовлює актуальність 

розробки теоретико-методичних засад, правових, політичних, економічних, 

соціальних, гуманітарних та інституційних аспектів, напрямів удосконалення 

такого регулювання. 

 

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, на яку спрямована 

програма: 

Аналіз практичних аспектів співпраці показав наявність потреби в 

посиленні торговельно-економічних відносин в галузі освіти та розвитку 



технологій, розширенні сфери інвестування, реалізації спільних культурних 

проектів. 

З цією метою адміністрація навчального закладу: 

 здійснює організаційне та інформаційне забезпечення роботи із 

громадськими організаціями, а також із відповідними інституціями іноземних 

держав; 

 бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення 

правового регулювання питань співпраці освітніх закладів з громадськими 

організаціями, донорами, меценатами, спонсорами; 

 співпрацює із періодичними виданнями, іншими засобами масової 

інформації, що є додатковим каналом для поширення у світі об‘єктивної 

інформації про діяльність навчального закладу; 

 сприяє залученню представників закордонних освітніх установ до 

реалізації благодійних акцій в Україні і за кордоном; 

 сприяє організації та проведенню фестивалів, форумів, зустрічей, 

олімпіад, конкурсів та інших культурно-мистецьких і освітніх заходів в 

Україні та за кордоном, у тому числі за участі місцевих  колективів та 

закордонних українців; 

 сприяє встановленню зв‘язків між творчими колективами, 

молодіжними організаціями, навчальними закладами, юними натуралістами, 

обдарованими дітьми із закладами освіти, культури і мистецтва міста та 

закордонних українців. 

Реалізацію Програми співпраці позашкільного навчального закладу із 

благодійниками  планується здійснювати за рахунок коштів обласного 

бюджету, коштів виконавців та інших джерел, передбачених чинним 

законодавством.  

Виконання Програми дасть змогу: 

 продовжити роботу з подальшого розвитку і поглиблення 

дослідження питання меценатства і спонсорства в освіті України та 

покращити нормативно правове забезпечення цього питання; 



 задовольнити освітні, культурні, інформаційні потреби вихованців 

позашкільних навчальних закладів, зберегти віру українців у високий рівень 

освіти, наукового потенціалу української молоді, національно-культурну 

самобутність; 

 збільшити кількість відвідувачів позашкільних закладів, 

привернути увагу громадськості та держави до сучасної освіти України. 

 Система управління та фінансування освітою потребує серйозних змін, 

передусім децентралізації, впорядкування сфер відповідальності між різними 

інститутами (освітніми, фінансовими, управлінськими), раціоналізації 

системи фінансування, передусім управління бюджетними коштами. Саме 

тому в рамках проекту Освітня програма ініціює ряд заходів:  

1) Організація роботи експертної групи з подальшим проведенням 

дослідження системи фінансування і управління освітою;  

2) Підготовка аналітичного звіту та розробка рекомендацій з 

вдосконалення системи фінансування і управління освітою;  

3) Презентація, та подальше лобіювання впровадження рекомендацій 

державним органам і громадськості.  

Таким чином, залучення меценатською і спонсорською підтримкою 

позашкільними закладами є важливим завданням кожного управлінця, адже 

вагомий вплив позашкільної педагогіки на всебічний розвиток особистості 

має бути належно оцінений суспільством. 
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ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕЦЕНАТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ» 

 
 В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы привлечения 

меценатов к внешкольным учебным заведениям. Обозначенна основная идея программы, 

расскрыты основные задачи программы и формы осуществления меценатской помощи 

внешкольным учебным заведениям. Автор обозначил и проанализировал пути и средства 

реализации образовательной программы. 

Ключевые слова: внешкольное образование, меценатство, благотворительность, 

спонсорство. 
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YOUNG PEOPLE» 

                  
 The article reviewed major trends and prospects to attract patrons to the out-of-school 

educational institutions. It outlined the basic idea of the program, substantiated main objectives 



of the program and the forms of philanthropic support to out-of-school educational institutions. 

The author defined and analyzed the ways and means of implementing the educational program. 
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МЕТОДИКА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В 

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

В статті, на основі аналізу наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних 

авторів, проведено аналіз особливостей виховання обдарованої молоді. Визначено 

специфічні умови такого виховання у процесі науково-технічної творчості  в позашкільних 

навчальних закладах. Приведено результати експериментального дослідження. 

Встановлено, що творча діяльність передбачає наявність комплексу складних 

особистісних якостей, які зумовлюють виявлення активності обдарованих дітей, їх 

ініціативи, здібностей. Вона сприяє розвитку творчого ставлення до праці, прагнення до 

винахідництва, експериментаторської і дослідницької роботи, до розвитку творчих 

технічних здібностей та творчих якостей особистості.  

Ключові слова: творчість, науково-технічна творчість, творча 

обдарованість, творчі здібності. 

 

Одним з найважливіших завдань сучасної системи освіти є науково-

педагогічне вирішення проблем виявлення та розвитку творчих обдарувань 

учнів, дослідження теоретичних засад цього процесу. Вивчення передового 

педагогічного досвіду та успішне здійснення науково-прикладних 

досліджень на основі сучасних концептуальних підходів дають змогу 

створити ефективну систему психолого-педагогічної роботи з розвитку 

обдарованих учнів. 

Представниками психологічної і педагогічної наук зроблено вагомий 

внесок у дослідження специфічних умов виховання обдарованої молоді. На 

думку вчених, творча діяльність передбачає наявність комплексу складних 

особистісних якостей, які зумовлюють виявлення активності обдарованих 

дітей, їх ініціативи, здібностей (Ш. Амонашвілі, І. Волков, В. Моляко, Б. 

Нікітін, К. Платонов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Семиченко, С. Сисоєва, 

Т. Сущенко, Б. Теплов та ін.).  



Мета статті – визначити особливості виховання обдарованої учнівської 

молоді у процесі науково-технічної творчості  в позашкільних навчальних 

закладах. 

Поняття обдарованість в психолого-педагогічній літературі часто 

вживається в двох значеннях: як своєрідне поєднання здібностей, що 

визначає ефективність діяльності;  як сукупність задатків, що можуть 

сприяти розвитку певних здібностей людини. Оскільки найбільш 

продуктивним напрямком дослідження обдарованості більшість авторів 

вважають її дослідження в генезисі, то обидва визначення мають право на 

існування, необхідно лише вказувати, що розуміється під обдарованістю в 

кожному конкретному випадку з метою уникнення непорозумінь. 

Коли мова йде про раннє виявлення обдарованих дітей, поняття 

обдарованість вживається у другому значенні, як сукупність задатків, які 

можуть розвинутися, а можуть і не розвинутися до високого рівня 

здібностей. Тобто мова, власне, йде про потенційно обдарованих дітей. Коли 

ж говорять про обдарованих людей, що вже реалізувалися, то мають на увазі 

саме перше значення поняття обдарованості як індивідуального поєднання 

високого рівня здібностей. 

Виходячи із теоретичної моделі обдарованості як складного, 

синтетичного, системного утворення Б. Теплов сформулював основний 

принцип, яким керувалися більшість дослідників при вивченні явищ 

обдарованості. "Наш підхід до проблеми обдарованості повинен бути прямо 

протилежним традиційному: проблема обдарованості є проблема насамперед 

якісна, а не кількісна. Психологія повинна ставити своєю ціллю дати 

практиці способи аналізу обдарованості людей в різних областях, а зовсім не 

прийоми вимірювання цієї обдарованості. Адже не те головне, що одні люди 

більше, а другі менше обдаровані. Незмірне важливіше те, що різні люди 

мають різну обдарованість і різні здібності, різні не в кількісному, а у 

якісному відношенні". І далі: "Центральним завданням психології 

обдарованості є зовсім не ранжування людей по висоті їх обдарованості, а 



встановлення способів наукового аналізу якісних особливостей обдарованості 

і здібностей" [7]. 

Останні роботи, присвячені проблемі обдарованості, розвивають даний 

підхід. О. Матюшкін розглядав обдарованість як єдину інтегративну 

структуру, що проявляється на всіх рівнях індивідуального розвитку і 

включає в себе: домінуючу роль пізнавальної мотивації; дослідницьку творчу 

активність, яка виражається в знаходженні нового, в постановці і вирішенні 

проблем; можливості досягнення оригінальних рішень; можливості 

прогнозування і передбачення; здатності до створення ідеальних еталонів, що 

забезпечують високі естетичні, моральні, інтелектуальні оцінки‖ [4]. 

Обдарованість як системне утворення особистості, що є 

координатором, регулятором, стимулятором творчої діяльності, сприяє 

знаходженню таких рішень, які дають можливість людині краще 

пристосовуватися до світу, оточення, інших людей і до самої себе визначає В. 

Моляко. Загальну структуру обдарованості як системного утворення 

складають біофізіологічні, анатомо-фізіологічні задатки, сенсорно-

перцептивні блоки, що характеризуються підвищеною чутливістю, 

інтелектуальні і мислительні можливості, що дозволяють оцінювати нові 

ситуації і вирішувати нові проблеми, емоційно-вольові структури, що 

визначають тривалі домінантні орієнтації і їх штучне підтримання, високий 

рівень продукування нових образів, фантазія, уява і цілий ряд інших [6]. 

Загальними підвалинами обдарованості, за М. Холодною та Р. 

Семеновою, виступають високі рівні духовного (сфери цінностей та смислів) 

і психічного розвитку та інтелектуальної зрілості особистості. Вказані сфери 

набирають інтенсивного темпу розвитку в юнацькому віці, в кінці якого 

можна говорити про їх міцність [8].  

Психологічний зміст етапу юності пов`язується з інтенсивним 

розвитком самосвідомості та інтелектуальним дозріванням. Постають 

соціальні проблеми необхідності вибору життєвої орієнтації, розв‘язання 

задач професійного самовизначення і включення в більш багатоаспектне 



життя суспільства. Динаміка розвитку в юнацькому віці, а особливо на етапі 

ранньої юності залежить від ряду умов. Однією з них є особливості 

спілкування зі значущими людьми, які суттєво впливають на процес 

самовизначення особистості. В юнацькому віці обдарована особистість, як 

правило, має ідеал творчої особистості. До нього вони ніби приміряють своє 

―Я‖ – якими б хотіли бути в дорослому віці. Тому юнаки вперто прагнуть до 

самовдосконалення, з метою найбільш повного використання своїх 

можливостей. 

Новоутвореннями цього віку в формуванні психічних процесів є 

розвиток абстрактного і логічного мислення. Мислення у юнаків більш 

організоване і послідовне, стає більш обґрунтованим і критичним. Саме для 

цього віку характерне вживання епітетів творчого мислення: проникливість, 

критичність, швидкість тощо. Юнаки та дівчата мають можливість володіти 

науковими способами пізнання, високим рівнем узагальнення, абстрагування, 

мають тенденцію до причинно-наслідкового пояснення явищ, уміння 

доводити свої погляди, аргументувати свої думки. Пізнавальні інтереси 

стають більш диференційованими, широкими і довільними. М. Левітов 

запевняє, що ―тільки в старших класах інтерес до навчального предмета 

переростає в інтерес до науки, яку даний навчальний предмет подає‖ [3].  

Диференціація навчальних інтересів, сконцентрованість розумової 

роботи на цікавій галузі в ранній юності впливає на розвиток деяких 

індивідуальних особливостей мислення. Так у молоді, схильної займатись 

технічною творчістю, проявляються риси конструктивно-технічного 

мислення. 

Стосовно розвитку саме технічного розуміння актуальними є 

дослідження В. Нейбауера. Узагальнюючи його дані та деякі інші, В.Смірнов 

намітив три стадії у розвитку технічної обдарованості (з нашого погляду були 

намічені стадії не розвитку технічної обдарованості в цілому, а окремого її 

компоненту, що входить до складу технічного практичного мислення). На 

першій стадії, яка характерна для 5-9 річного віку, діти будують і 



замальовують предмети дитячих ігор. На другій стадії надається все більше 

значення зовнішнім ―архітектурним‖ подробицям, наочній формі предмета; 

комбінації мають характер як агрегату, що характерно на першій стадії, так і 

технічний характер, який більш характерний для третьої стадії. На третій 

стадії основні зусилля, спрямовані на передачу внутрішніх зв‘язків частин, на 

функціонування; комбінації вже отримують переважно технічний характер. 

На третій стадії, як стверджує В. Смірнов, проявляється різниця між технічно 

обдарованими й необдарованими дітьми: ―Той, хто до 15 років не показав 

себе ―техніком‖, і в подальшому їм не буде‖.  

Схожі погляди також мали С. Василейський, О. Ковальов, В. Мясищев і 

зазначали, що інтерес до техніки і технічні здібності починають проявлятись 

досить рано. Але, правило раннього прояву видатних здібностей для нас 

залишається тільки правилом, а не законом. Ми згодні, що існує 

закономірність: спеціальні здібності проявляються раніше ніж загальні. Але, 

як зазначає В.Дружинін, можливо справа не в проявах, а в ранньому 

соціальному запиті спеціальних здібностей, а для прояву загальних 

здібностей потрібно пройти довгий процес соціалізації і включення у 

відповідну сферу людської діяльності [2]. Також не виключається 

можливість, що багато різних дитячих видатних здібностей не витримують 

критичного періоду переходу від підліткового до юнацького та зрілого віку.  

Дослідниками технічної обдарованості не звертається увага на розвиток 

мови, на відчуття мови (у деякій мірі це не стосується розгляду проблем 

технічного розуміння). Але, якщо юнацький вік характеризується 

інтенсивним інтелектуальним дозріванням, значним стрибком у розвитку 

мислення, то обходити дане питання, хоча б в межах даного віку, 

неправомірно. Адже мова і мислення розвиваються у нерозривній єдності. 

Опорною властивістю технічних здібностей, винахідництва виділяється 

спостережливість (М. Давлєтшин, О. Ковальов, В. Мясищев, М. Левітов, П. 

Якобсон). В юнацькому віці спостереження стають більш цілеспрямованими і 

систематичними, проявляється здатність до довготривалої напруженої уваги. 



Уява набуває творчого характеру, духу творчої допитливості та 

винахідництва, який характерний юнакам та дівчатам. У дослідженнях 

Л.Виготського показано, що в юнацькому віці в побудові образів уяви все 

більше враховуються умови і закони об‘єктивної дійсності. Спроби 

експериментувати як активне втручання в хід якогось явища, що є так 

характерним для технічної творчості, також відповідають прагненням 

юнацького віку [1].  

Проте специфіка інтелектуальної зрілості особистості полягає в тому, 

що знання й розуміння про всі об`єктивні явища та властивості предметів 

переломлюються крізь призму індивідуальних, особистісних вражень, призму 

індивідуально-пізнавального досвіду. Як бачимо в юнацькому віці така 

зрілість продовжує активно формуватись.  

Ґрунтуючись на власній картині світу, юнаки вирішують проблему 

професійного самовизначення. Хоча ще рано для цього віку говорити про 

стійкість професійної самосвідомості, та, безперечно, основи такої свідомості 

вже закладаються, і в період пізньої юності можна говорити про їх міцність. 

Професійне самовизначення і перетворення професії в форму 

індивідуального життя – найважливіші механізми формування людської 

особистості як активного, діяльного, а значить і відповідального суб`єкта. 

Оскільки наша сучасна держава вважає за пріоритет інновації в галузі 

науково-технічної творчості, то юнаки та дівчата, які захоплюються таким 

видом творчості та асоціюють себе як успішно діючих в найбільш важливих 

галузях і сферах науки і виробництва, передбачають задоволення потреби 

самоствердження в спрямованості своєї діяльності на науково-технічну 

творчість інноваційного характеру. 

Проблемі творчості і творчої особистості приділяють увагу філософи, 

соціологи, педагоги, психологи. Вчені переконливо довели, що задатки 

творчих здібностей властиві будь-якій людині, будь-якій нормальній дитині. 

Розходження складається лише в масштабах досягнень і їхньої суспільної 

значимості. Важливим є висновок психолого-педагогічної науки про те, що 



творчі здібності необхідно розвивати з раннього віку. Педагогікою також 

визначені шляхи розвитку творчих задатків і здібностей. Загальним для них є 

включення дітей у творчу діяльність. Тому основним засобом розвитку 

обдарованих дітей в центрах науково-технічної творчості є безпосереднє 

залучення учнів до творчої технічної діяльності. 

Цілком очевидно, що для розвитку обдарованих дітей в центрах 

науково-технічної творчості навчально-виховний процес потрібно зробити 

творчим. На жаль процес навчання у школі часто являє собою передачу 

інформації від учителя до учнів. Педагог при цьому виступає як передавач 

готової інформації, знань. Репродуктивно отримані знання й уміння не 

знаходять застосування на практиці. Знання й уміння даються учнем як би в 

запас, на майбутнє, хоча добре відомо, що дитина не усвідомлює цього, вона 

живе сьогоденням. Згодом в учня виробляється не тільки стереотип такої 

діяльності, але і характер мислення. 

Для задоволення соціального запиту суспільства у творчих кадрах, 

потрібно докорінно перебудувати навчально-виховний процес в позашкільних 

навчальних закладах. Для цього треба ширше використовувати творчі методи 

навчання і виховання, знаходити засоби, що підвищують пізнавальну 

активність школярів. 

Творча активна діяльність формує в школярів ряд якостей, що в 

остаточному підсумку позитивно позначаться на характері особистості 

майбутнього робітника, інженера, ученого. Потрібна безпосередня, практична 

діяльність у конкретному виді творчості – технічному, художньому і т.д. 

Дитяча науково-технічна творчість учнів найбільш масова форма 

залучення учнів до творчості. У визначенні поняття „дитяча технічна 

творчість‖ існують дві точки зору – педагогічна і психологічна. 

Педагоги розглядають дитячу технічну творчість не тільки як вид 

діяльності, спрямованої на ознайомлення учнів з різноманітним світом 

техніки, розвитку їхніх здібностей, але і як один їхній ефективних способів 

трудового виховання. Психологи в дитячій технічній творчості більше уваги 



приділяють своєчасному виявленню здібностей учнів до певного виду 

творчості. Іншими словами, у процес управління творчою діяльністю учнів 

психологи включають методи діагностики творчих здібностей, що 

допоможуть зрозуміти в якому виді діяльності і при яких умовах учні 

зможуть найбільше продуктивно виявити себе. 

Таким чином, з урахуванням педагогічної і психологічної точок зору 

дитяча технічна творчість – це ефективний засіб виховання, цілеспрямований 

процес навчання і розвитку творчих здібностей учнів результатом якого є 

створення матеріальних об'єктів з ознаками корисності і новизни. 

Новизна в дитячій технічній творчості, в основному, носить 

суб'єктивний характер. Учні часто винаходять уже винайдене, а виготовлений 

виріб або прийняте рішення є новим тільки для його творця, однак 

педагогічна користь творчої праці безсумнівна. Результат творчої діяльності 

учнів - комплекс якостей творчої особистості: розумова активність, прагнення 

добувати знання і формувати уміння для виконання практичної роботи, 

самостійність у рішенні поставленої задачі, працьовитість, винахідливість і 

ін. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень і педагогічного досвіду 

дозволяє прийти до висновку, що технічна творчість створює насамперед 

сприятливі умови для розвитку технічного мислення учнів, як компоненту 

технічної обдарованості. 

Воно знаходиться в складному взаємозв'язку зі звичайним мисленням. 

По-перше, воно розвивається на основі звичайного мислення, тобто всі 

складові компоненти звичайного мислення властиві і технічному. Наприклад, 

однієї з найважливіших операцій звичайного мислення є порівняння. Без 

нього немислимо і технічне мислення. Те ж можна сказати і про такі операції 

мислення, як протиставлення, класифікація, аналіз, синтез і ін. Характерним 

є тільки те, що перераховані вище операції мислення в технічній діяльності 

розвиваються на технічному матеріалі. По-друге, звичайне мислення створює 

психофізіологічні передумови для розвитку технічного мислення. У 



результаті звичайного мислення, розвивається мозок дитини, його 

асоціативна сфера, пам'ять, набувається гнучкість мислення. 

З метою визначення рівня його сформованості ми використовували 

методику Бенета, яка дозволяє визначити п'ять рівнів: високий, вище 

середнього, середній, вище середнього, низький. Результати проведеного 

випробовування старшокласників з експериментальної групи приведені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Рівні сформованості технічного мислення у гуртківців (у %) 

Рівень До експерименту 
Після 

експерименту 

Високий 3,3 6,2 

Вище середнього 8,4 18,8 

Середній 21,6 22,4 

Нижче за середній 32,8 25,3 

Низький 33,9 27,3 

 

Велике значення у творчій діяльності має безперервність творчого 

процесу. Проведене нами дослідження показує, що епізодична творча 

діяльність малоефективна. Вона може викликати інтерес до конкретної 

виконуваної роботи, активізувати пізнавальну діяльність під час її виконання, 

може навіть сприяти виникненню проблемної ситуації. Але епізодична творча 

діяльність ніколи не приведе до розвитку творчого ставлення до праці, 

прагнення до винахідництва, експериментаторської і дослідницької роботи, 

тобто до розвитку творчих технічних здібностей та творчих якостей 

особистості.  
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Мачусский В.В.  

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В статье, на основе анализа научных исследований отечественных и зарубежных 

авторов, проведен анализ особенностей воспитания одаренной молодежи. Определены 

специфические условия такого воспитания в процессе научно-технического творчества во 

внешкольных учебных заведениях. Приведены результаты экспериментального 

исследования. Установлено, что творческая деятельность предполагает наличие 

комплекса сложных личностных качеств, которые обусловливают выявления активности 

одаренных детей, их инициативы, способностей. Она способствует развитию 

творческого отношения к труду, стремления к изобретательству, экспериментаторской 

и исследовательской работы, к развитию творческих технических способностей и 

творческих качеств личности. 
Ключевые слова: творчество, научно-техническое творчество, творческая 

одаренность, творческие способности. 
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DEVELOPMENT OF GIFTED CHILDREN IN THE PROCESS OF 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORK IN THE AFTER-SCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The paper, by analyzing the research of domestic and foreign authors analyzed the 

characteristics of gifted youth education. Defined specific conditions such education in the 

scientific and technical work in after-school educational institutions. The results of the pilot 



study. Established that creative work requires a complex set of personal qualities that lead to the 

detection of activity of gifted children, their initiative and abilities. It promotes creative attitude 

to work, the desire for invention, experimentation and research, to develop creative technical 

skills and creative personality traits. 
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СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У 

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
У статті представлено аналіз сутності соціально-педагогічних технологій, 

основні технології, які реалізуються у позашкільних навчальних закладах і мають на меті 

сприяти соціальному становленню дітей та молоді: технологія соціально-педагогічного 

супроводу, профілактичної соціально-педагогічної діяльності, соціального проектування, 

організації учнівського самоврядування, волонтерської діяльності. Актуалізовано 

соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів, що ґрунтується на 

історичних традиціях позашкільної освіти, має широке підтвердження у сучасному 

освітньому просторі. Наводяться приклади вирішення основних задач соціально-

педагогічного супроводу: соціального розвитку особистості, соціально-педагогічної 

підтримки учнів та інші. 

Ключові слова: соціально-педагогічні технології, позашкільні навчальні заклади, 

соціально-педагогічний супровід, соціально-педагогічна профілактика, волонтерство, 

соціальне проектування, учнівське самоврядування. 

 

На фоні загострення економічної та культурно-ціннісної ситуації в 

країні існує небезпека також негативних проявів. Зокрема, можна говорити 

про поширення молодіжних угруповань, які заради начебто благородної мети 

охорони моральності в суспільстві беруть на себе роль «судей», принижуючи 

своїх «жертв» і викладаючи відео в соціальні мережі. Це лише один із 

сучасних прикладів соціальних проблем у молодіжному середовищі. 

Відповідно актуальності набувають проблеми виховання культурних і 

моральних людей, свідомих громадян, які мають власну позицію і здатні до 

самореалізації в суспільстві. 

На нашу думку, варто підкреслити у такому контексті соціально-

педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів, що ґрунтується 

на історичних традиціях позашкільної освіти, має широке підтвердження у 

сучасному освітньому просторі. Зокрема, маємо говорити про сприятливі 



умови для творчої самореалізації дітей та молоді, засвоєння соціальних норм 

та цінностей, набуття досвіду соціальної поведінки, розширення світогляду, 

формування на цій основі суб‘єктної позиції особистості, що є критеріями її 

соціального становлення. 

Актуальними у межах проблеми дослідження є праці, присвячені 

психологічним основам виховання особистості (І. Д. Бех, 

М. Й. Боришевський, О. М. Докукіна, Г. С. Костюк, О. Л. Кононко та ін.);  

соціально-педагогічним основам навчально-виховного процесу 

(А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, С. Т. Шацький), засадам соціально-

педагогічної науки в Україні (Т. Ф. Алєксєєнко, О. В. Безпалько, 

Р. Х. Вайнола, І. Д. Звєрєва, А. Й. Капська, Г. М. Лактіонова, 

М. П. Лукашевич, Ж. В. Петрочко, Л. А. Штефан, С. Я. Харченко, 

Т. Є. Федорченко та ін.). Вагоме значення у контексті проблеми мають праці, 

присвячені теоретико-методологічним основам позашкільної освіти 

(В. В. Вербицький, О. Є. Лебедєв, Г. П. Пустовіт, Т. І. Сущенко та ін.). 

Однією з умов вирішення позашкільними навчальними закладами задач 

соціального становлення дітей та молоді, соціального захисту і соціально-

педагогічної профілактики соціальних відхилень є відповідне технологічне 

забезпечення. Отже, метою статті є представити основні соціально-

педагогічні технології, які реалізуються у позашкільних навчальних закладах 

і мають на меті сприяти соціальному становленню дітей та молоді. 

Варто зазначити з історії питання, що у сфері матеріального 

виробництва поняття «технологія» утвердилося міцно, його багатовікові 

традиції не викликали жодних сумнівів з боку теоретиків і практиків. 

Поняття ж «соціальна технологія» було визнано не відразу. Між тим, сьогодні 

в теорії і практиці соціології, політології активно використовуються такі 

поняття, як технології виборних кампаній, масових комунікацій, 

дипломатичних переговорів тощо. На сучасному етапі відповідні соціальні 

технології також широко використовують з метою впливу на масову 

свідомість громадян, що має суттєвий вплив на ситуацію в країні. 



На початку 50-х рр. XX в. у зв'язку з використанням різних технічних 

засобів у школі (магнітофонів, програвачів та ін.) у педагогіці утвердився 

термін «технології в освіті». У наступні десятиліття сутність поняття 

«педагогічні технології» в зарубіжній педагогічній науці неодноразово 

уточнювалася. В даний час педагогічну технологію розуміють як послідовну 

(заздалегідь сплановану) взаємопов'язану систему дій педагога, спрямовану 

на досягнення конкретної педагогічної мети [6]. 

Останнім часом до наукового обігу міцно ввійшли поняття «технології 

соціально-педагогічної діяльності», «технології соціальної роботи», 

«технології соціально педагогічної роботи», активно розробляється 

технологічний аспект цих наукових сфер та відповідних сфер практичної 

діяльності. 

Сутність поняття технології соціально-педагогічної діяльності / роботи  

розуміють наступним чином: 

 як систему послідовних дій професіонала, спрямовану на 

вирішення певної соціально-педагогічної задачі, проблеми (Н. І. Нікітіна) [6];  

 інтегративний різновид соціальних і педагогічних 

технологій; сукупність форм, методів та прийомів, спрямованих на сприяння 

саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, здібностей, 

задатків; активізацію зусиль клієнтів (перважно дітей та молоді) на 

вирішення власних проблем (Р. Х. Вайнола) [5, с. 856-857]; 

 виявлені чи обґрунтовані на основі попереднього досвіду 

шляхи досягнення певної соціально-педагогічної мети (Л. В. Мардахаєв) [5, 

с. 856-857]. 

Основними параметрами соціально-педагогічної, як і будь-якої 

технології, є наступні: 

− детальне визначення кінцевого результату; 

− поетапне виконання певних дій; 

− однозначність виконання включених в технологію процедур, 

операцій; 



− тиражованість (відтворюваність) тобто можливість 

використання технології іншою людиною після спеціального навчання [6].  

Соціально-педагогічні технології являють систему таких, що 

упорядковують практичну діяльність фахівця, імперативів (узаконених вимог, 

алгоритмів дій, інструктівних приписів). Разом з тим, як підкреслює  

Н. І. Нікітіна, необхідна послідовність навіть найрезультативніших дій не 

може гарантувати стовідсоткової ефективності в досягненні мети (результату) 

професійної діяльності. Соціально-педагогічні дії здійснюються в конкретних 

соціальних умовах, за участю різних соціальних інститутів і організацій, 

конкретними людьми. Людина – багатофакторна система, заздалегідь 

передбачити ефект того чи іншого впливу на неї часто просто неможливо [6, 

с. 23-24]. 

Застосування соціально-педагогічних технологій обумовлене 

соціально-педагогічною метою, умовами її реалізації, особливостями місця 

реалізації; наявними ресурсами; особливостями об‘єкта соціально-

педагогічної діяльності  [5, с. 856-857].  

На основі результатів попереднього аналізу вважаємо за доцільне 

розглядати загальну технологію соціально-педагогічного супроводу 

соціального становлення  учнів у позашкільних навчальних закладах як 

основну. 

Необхідно зазначити, що сьогодні термін «супровід» у психології, 

педагогіці, соціальній педагогіці та інших областях знання застосовується як 

концептуально, так і у відношенні практичної діяльності з вирішення 

конкретних проблем. Соціально-педагогічний супровід дитини розуміють як 

процес, спрямований на створення педагогічних, соціальних, психологічних 

умов для успішного розвитку дитини, її освіти, виховання, становлення 

(Т. Н. Гущина, А. В. Золотарьова, М. І. Рожков, В. В. Рибалка та ін.). На 

основі результатів аналізу наукових джерел можемо узагальнити наступні 

основні позиції. 

Метою соціально-педагогічного супроводу соціального становлення 



учнів позашкільних навчальних закладів є створення педагогічних, 

соціальних, психологічних умов для соціального розвитку дитини як 

особистості, набуття нею соціальної сутності в її найбільш значущих для 

суспільства проявах — моральних нормах, цінностях, установках; 

розширення світогляду, становлення суб‘єктної позиції особистості.  

Спираючись на позицію М. І. Рожкова, вважаємо доцільним визначити 

дві групи задач соціально-педагогічного супроводу: 1) цільові, що 

відображають зміст педагогічних задач; 2) інструментальні задачі що 

відображають технологію соціально-педагогічного супроводу [7, с.47-49]. 

Серед цільових задач соціально-педагогічного супроводу наступні: 

1. Задача соціального розвитку особистості, засвоєння соціального 

досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності в суспільстві, становлення суб‘єктної позиції особистості. 

2. Задача соціально-педагогічної підтримки, предметом якої є 

процес спільного з дитиною визначення її власних інтересів, цілей, 

можливостей і подолання труднощів. 

3. Задача соціально-педагогічної допомоги, яку слід розуміти як 

реальне сприяння людині у подоланні труднощів, що виникають; надання 

допомоги у розвитку і реалізації себе в світі, що змінюється. 

4. Задача соціального захисту учнів позашкільного навчального 

закладу, створення атмосфери психологічної комфортності і соціальної 

захищеності. 

5. Задача соціально-педагогічної профілактики труднощів 

соціалізації та соціальних відхилень у розвитку особистості. 

6. Корекційна задача, рішення якої передбачає спрямованість 

педагогічних дій на певні зміни в цінностях дитини (насамперед, мова про 

дітей, схильних до девіантної і делінквентної поведінки). 

7. Задача соціальної реабілітації, що стосується, насамперед, 

супроводу дітей, що мають психофізичні порушення, передбачає розширення 

адаптивних можливостей суб‘єкта соціалізації, здатності бути адекватним до 



нових умов, управляти своїм життям (за М. І. Рожковим). 

Як приклад успішного вирішення задач соціального становлення 

вихованців можливо розглядати систему роботи Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді (ПДМ), що реалізує інноваційну модель, авторську 

систему профільного навчання, а також власну систему соціального захисту 

учнів. Як зазначає І. О. Первушевська, директор Палацу, система соціального 

захисту вихованців закладу має три основні складові: 

− надання допрофесійної освіти; 

− участь вихованців у соціальних практиках, соціальних проектах; 

− діяльність учнівського самоврядування. 

Зокрема, здобуваючи професійні знання у профільних школах 

допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти, аматорських та 

клубних об‘єднаннях та художніх колективах, вихованці набувають 

впевненість у власному майбутньому. Участь у соціальних практиках, 

проектах, учнівському самоврядуванні сприяє набуттю соціального досвіду, 

становленню власної суб‘єктної позиції дітей та молоді. Отже, оцінка 

результатів соціального захисту дітей і молоді, які навчаються в ПДМ, 

здійснюється по тому, наскільки його випускники підготовлені до 

самостійних дій та прийняття самостійних рішень, наскільки вони 

конкурентноздатні і адекватні вирішенню реальних життєвих ситуацій [3]. 

Система соціального захисту у ПДМ тісно пов‘язана з благодійною 

діяльністю (благодійний марафон «З вірою в майбутнє», благодійна акція 

«Добро на Різдво» та ін.), волонтеріатом. 

Цілком правомірно також говорити про соціально-педагогічні 

технології, які реалізуються у позашкільному навчальному закладі і 

спрямовані на вирішення основних задач соціально-педагогічного супроводу: 

соціального розвитку особистості, соціально-педагогічної профілактики, 

соціально-педагогічної підтримки учнів та ін. Зокрема, такі соціально-

педагогічні технології:  

− профілактичної соціально-педагогічної діяльності;  



− організації волонтерської діяльності;  

− соціального проектування;  

− організації учнівського самоврядування; 

− організації дозвілля та ін. 

Розглянемо сутність і приклади реалізації деяких із перелічених 

соціально-педагогічних технологій. 

Зважаючи на значну актуальність, різні теоретичні та технологічні 

аспекти соціальної профілактики представлено у вітчизняних і зарубіжних 

працях із соціальної педагогіки, соціальної роботи (І. Д. Звєрєва, О. В. 

Безпалько, Г. М. Лактіонова, А. Й. Капська та ін.). На сучасному етапі 

найбільш доцільним визнається особистісний підхід до профілактичних 

програм, який, на відміну від інформаційного, акцентує на свідомому 

дотриманні здорового способу життя, передбачає різнобічне виховання дітей 

з метою становлення свідомої позиції, орієнтованої на самореалізацію, 

фізичне і моральне самовдосконалення; формування соціально-психологічної 

компетентності особистості тощо.  

Одним із напрямів соціальної профілактики є створення умов для 

залучення схильних до ризикованої поведінки підлітків до альтернативної 

активності, що має позитивний соціальний зміст. 

Варто підкреслити значення позашкільної освіти у контексті останньої 

тези. Відповідно позитивною життєвою альтернативою виступає можливість 

самореалізації підлітка, старшокласника у особистісно та соціально 

важливих справах, залучення молоді до видів діяльності (спорт, туризм, 

підліткові об‘єднання різних напрямів тощо), які вимагають значного 

напруження фізичних сил та емоцій і виступають альтернативою вживання 

наркотичних речовин для схильних до ризикованої поведінки підлітків, а 

також підлітків, які мають труднощі з адаптацією в колективі.  

Технологія організації волонтерської діяльності реалізуються 

колективами значної частини позашкільних закладів України.  Волонтерство 

як засіб рішення соціально-педагогічних проблем має давні дослідницькі 



традиції у зарубіжній (Р. Корнюелль, С. Кенні, Т. Ливальд, а також В. Г. 

Бочарова, В. А. Кудинов та ін.) і вітчизняній (Н. В. Заверіко, І. Д. Звєрєва, 

О. В. Безпалько, Г. М. Лактіонова, А. Й. Капська та ін.) науці.  

У багатьох країнах на сучасному етапі волонтерська діяльність 

розглядається як інструмент соціального, культурного, економічного та 

екологічного розвитку. Загальна Декларація Волонтерів як міжнародний 

документ була прийнята на 11-му Конгресі Міжнародної Асоціації 

Волонтерів (Париж, 14 вересня 1990 року) і проголосила основні принципи 

діяльності волонтерів.  

Дослідження волонтерської діяльності в педагогічному аспекті 

(Л. Є. Нікітіна Н. І. Нікітіна, С. В. Тетерський, І. І. Фришман, М. В. Шакурова 

та ін.) дають можливість розглядати її з позиції соціального виховання як 

цілеспрямовану діяльність зі створення умов для формування ціннісних 

орієнтацій, розвитку соціального досвіду і рішення вікових задач її учасників. 

З такої позицї важливе не лише включеність людини в діяльність, але і 

смисловий аспект цієї діяльності [2, с. 9]. 

Необхідно підкреслити, що у сучасних умовах значна кількість 

позашкільних закладів виступають організаторами і координаторами 

волонтерських програм, акцій, заходів серед учнівської молоді.  

У контексті проблеми необхідно розглядати технологію соціального 

проектування, яка є тісно пов‘язаною з розглянутою вище волонтерською 

діяльністю, у ході якої відбувається реалізація актуальних соціальних 

проектів і програм. Соціальне проектування – це науково-теоретична і 

одночасно предметна практична діяльність зі створення проектів розвитку 

соціальних систем, інститутів, соціальних об‘єктів, їхніх властивостей і 

відносин на основі соціального передбачення, прогнозування і планування 

соціальних якостей і властивостей,  які є значимою соціальною потребою [1]. 

Про значення соціального проектування у педагогічному контексті 

йдеться у педагогічних та соціально-педагогічних працях (О. В. Безпалько, 

Г. Ф. Биктагирова, А. Й. Капська, В. І. Курбатов та ін.). Зокрема, 



розглядається проектна діяльність як один із засобів розвитку соціальної 

ініціативності підлітків (С. Г. Лєснікова); зазначається про суттєвий вплив 

соціального проектування на розвиток соціально значимих якостей підлітків, 

старшокласників, формування у них активної життєвої позиції 

(Є. С. Клименко). 

Соціальні проекти можуть бути спрямовані на створення умов розвитку 

соціальності суб‘єкта (особистості, групи); самореалізацію особистості в 

основних сферах соціального середовища, мінімізацію несприятливих умов 

соціалізації особистості [1, с. 12]. 

На думку сучасних представників педагогіки та соціально-педагогічної 

науки, учнівське самоврядування було і залишається формою практичного 

втілення ідей соціального виховання дітей у навчальних закладах, засобом їх 

позитивної соціалізації, громадянського становлення (О. В. Безпалько, 

Б. М. Жебровський, І. Д. Звєрєва, Б. С. Набока, Ж. В. Петрочко, 

О. В. Сухомлинська та ін.). 

Теоретиками і практичними реалізаторами ідей організації учнівського 

самоуправління, його ролі у виховному процесі є С. Т. Шацький, 

А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський. В умовах незалежної України 1990-х 

років ХХ століття увага до питань організації учнівського самоврядування 

була пов‘язана із певним «вакуумом» у виховній роботі з дітьми та молоддю, 

їх організації, що утворився після нівелювання піонерської та комсомольської 

організацій. Відповідно почали створюватися організації учнівського 

самоврядування у навчальних закладах, відбулося утворення системи роботи 

на рівні районів, міст, областей; організовано навчання лідерів учнівського 

самоврядування тощо.  

Необхідно підкреслити, що позашкільні навчальні заклади не лише 

виступають координаторами виховної роботи, але також координують 

діяльність органів учнівського самоврядування в районі, місті, області 

(відповідно статусу закладу). Наприклад, одним із напрямів діяльності 

Київського Палацу дітей та юнацтва є координація роботи Учнівської ліги 



Києва (УЛК) – організації учнівського самоврядування столиці [4]. 

Розгалужена система УЛК має чітку структуру і складається з лідерів – голів 

шкільних органів учнівського самоврядування, об‘єднаних в 10 районних рад 

старшокласників (за кількістю адміністративно-територіальних одиниць 

міста). Координує діяльність Учнівської ліги Києва Київська міська рада 

старшокласників (КМРС) – десять лідерів, які очолюють районні ради. На 

базі Палацу діють такі структурні та проектні підрозділи Учнівської ліги 

Києва: «Школа управлінської майстерності», «Бюро захисту прав 

особистості», «Міська інформаційна агенція», «Лідери дозвілля».  

Таким чином, можливо узагальнити наступні позиції: 

− позашкільні навчальні заклади володіють суттєвим соціально-

педагогічним потенціалом щодо соціального становлення особистості, 

соціального захисту вихованців, соціально-педагогічної профілактики; 

− серед соціально-педагогічних технологій, які сприяють соціальному 

становленню особистості, доцільно розглядати такі: технологія соціально-

педагогічного супроводу соціального становлення дітей та молоді; технології 

профілактичної соціально-педагогічної діяльності; технології організації 

волонтерської діяльності; технологія соціального проектування; технологія 

організації учнівського самоврядування та ін. 

Варто зазначити, що у статті не представлено педагогічні технології, які 

також мають суттєвий потенціал щодо соціального становлення особистості, 

зокрема тренінгові технології, технологія проведення дискусії тощо. Отже, 

стаття не висвітлює проблему повною мірою, актуальною тематикою 

подальших досліджень у цьому контексті є аналіз передового педагогічного 

досвіду, розробка та реалізація сучасного змісту і педагогічних технологій, 

які мають на меті сприяти соціальному становленню дітей та молоді. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 



КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ СОЦИАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В статье представлен анализ сущности социально-педагогических технологий, 

основные технологии, которые реализуются во внешкольных учебных  учреждениях и 

имеют целью способствовать социальному становлению детей и молодежи: технология 

социально-педагогического сопровождения, профилактической социально-педагогической 

деятельности, социального проектирования, организации ученического самоуправления, 

волонтерской деятельности. Актуализирован социально-педагогический потенциал 

внешкольных учебных учреждений, который основывается на исторических традициях 

внешкольного образования, имеет широкое подтверждение в современном 

образовательном пространстве. Приводятся примеры решения основных задач 

социально-педагогического сопровождения: социального развития личности, социально-

педагогической поддержки учащихся и другие. 

Ключевые слова: социально-педагогические технологии, внешкольные учебные 

учреждения, социально-педагогическое сопровождение, социально-педагогическая 

профилактика, волонтерство, социальное проектирование, ученическое самоуправление. 

 

Lytovchenko O. V. 

TECHNOLOGY IN AFTER-SCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS THAT PROMOTE SOCIAL ADVANCEMENT OF 

CHILDREN AND YOUTH 

The paper presents the analysis of the nature of social and educational technology, basic 

technologies that are implemented in the after-school educational institutions and are intended 

to promote social formation of children and youth. In particular: the technology of socio-

pedagogical support, preventive social and educational activities, social planning, student 

government organizations, volunteer activities. Focuses on socio-pedagogical potential of after-

school educational institutions, which is based on historical traditions of adult education has 

been widely confirmed in today's educational environment. Examples of solving the basic 

problems of social and pedagogical support: the social development of the individual, social and 

educational support for students and others. 

Keywords: social and educational technology, after-school educational institutions, social 

and pedagogical support, social and educational prevention, volunteering, social projection, 

students' self-government. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ У ВИХОВАНЦІВ 

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті проведено аналіз діяльності позашкільного навчального закладу як 

одного з інститутів соціалізації дитини. Відзначається, що соціально-педагогічний 

процес у позашкільному навчальному закладі розглядається як процес духовного 

взаємозбагачення педагогів і дітей в умовах комфортного психологічного клімату, 

оптимальних соціальних взаємин, високої діалогічної культури співтворчості. Розкрито 

принципи соціально-педагогічного процесу в позашкільному навчальному закладі. 



Ключові слова: позашкільний навчальний заклад, діяльність, соціально-

педагогічний процес, соціалізація, соціальний досвід. 

 

Серед головних факторів, які безпосередньо впливають на становлення 

особистості є сім'я, дошкільний навчальний заклад,  школа, позашкільний 

навчальний заклад тощо. Вони створюють мікроклімат, що стихійно та 

цілеспрямовано впливає на соціальний розвиток особистості. Ще їх 

називають інститутами соціалізації. 

Інститут сім'ї, що є найважливішим фактором соціалізації дитини, не 

завжди розглядає процес формування особистості як педагогічно 

організований, тобто він не має чіткої виховної мети, проходить під впливом 

нестабільних емоційно - психічних або фізичних станів батьків або 

асоціальних зразків поведінки.  

Слід відзначити жорстко регламентований нормативний характер 

діяльності інститутів загальноосвітніх навчальних закладів, обмежену 

можливість здійснення індивідуального підходу до соціального виховання, 

недостатнє урахування інтересів дитини. Завдяки цьому ефективність 

соціально-педагогічної діяльності інститутів освіти значно знижується. 

У той же час такі інститути соціалізації як позашкільні навчальні 

заклади (центри позашкільної освіти, палаци дитячої творчості, клуби за 

інтересами тощо) орієнтовані на соціальне виховання, формування 

гармонійно розвинутої, соціально адаптованої особистості, що має високий 

рівень самореалізації у суспільстві. 

Виходячи з цього, ми будемо розглядати систему соціального виховання 

позашкільних  навчальних закладів як одну з важливих компонентів загальної 

системи соціального виховання дітей та молоді. 

У навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів 

крім соціального виховання, самореалізації та адаптації мають місце такі 

механізми соціалізації, як ідентифікація та інтеріоризація. Нагадаємо, що 

ідентифікація - процес ототожнювання індивідом себе з іншою людиною, 

групою, колективом, який допомагає йому в оволодінні різними видами 



діяльності. В позашкільному педагогічному процесі, який базується на 

цікавому, емоційно забарвленому, активному спілкуванні, відбувається 

залучення індивіда до певної соціальної групи, яка допомагає засвоїти 

важливі зразки позитивної поведінки. Найбільш ефективно здійснюється 

процес ідентифікації, заснований на спільній творчій діяльності в групі, що 

має певні позитивні традиції. 

Діяльність вихованця у позашкільному навчальному закладі протікає у 

вільний час від уроків у школі й підготовки обов'язкового домашнього 

завдання до них. На відміну від діяльності у загальноосвітній школі, 

діяльність у позашкільних навчальних закладах у силу своїх сутнісних 

особливостей не є обов'язковою, а є формою проведення вільного часу учнів 

за їхніми інтересами і бажанням.  

Разом з тим, часто діяльність вихованця у позашкільних навчальних 

закладах розглядається лише як простір для відпочинку й розваг, а не для 

придбання досвіду життєдіяльності в суспільстві. Соціальне виховання 

особистості учня у позашкільних навчальних закладах буде ефективніше, 

якщо процес виховання являє собою педагогічну систему, у якій чітко 

визначені мета, завдання, зміст, форми, методи й умови виховної діяльності й 

критерії її ефективності. Умовою впливу позашкільної діяльності на 

виховання особистості є формування домінуючого пізнавального інтересу, що 

стимулює використання вільного часу з метою нагромадження практичного 

досвіду. 

У даному контексті Л. Журкіна відзначає, що вільний час є саме тим 

відрізком суспільного буття, протягом якого розвиваються потенційні 

здатності людини, не реалізовані їм у якомусь одному виді діяльності 

(наприклад, у навчанні, праці). Саме у вільний час потенційні здібності 

можуть перетворитися в актуальні, які, у своїй сукупності, і визначають 

загальну спрямованість розвитку особистості [2]. 

Під дозвіллєвою діяльністю дослідники розуміють таку рекреаційну 

діяльність, у якій учні переживають радість, задоволення, насолоду, у якій 



діти певним способом відтворюють різні явища соціального життя в 

суспільстві й навколишньому світі. В основі дозвілля лежить сприйняття 

дійсності й відображення реального життя. Дозвілля не є щось ізольоване, що 

протікає поза часом і місцем, тому що за його допомогою підлітки входять у 

суспільні відносини. 

Дозвіллєва діяльність виступає в ролі вільного простору для 

задоволення соціальних потреб учнівський молоді в самоствердженні й 

самовизначенні, але якщо ці потреби знаходять своє вираження тільки в сфері 

дозвілля, то це свідчить або про недостатню соціальну зрілість учнів, або про 

неспроможність суспільства й системи освіти забезпечити нормальне 

функціонування й розвиток можливостей, здібностей особистості в основних 

соціальних сферах. 

У дозвіллєвій діяльності головним є соціально значиме неформальне й 

абсолютно вільне спілкування, рівень якого залежить від рівня соціальної 

зрілості учнів і від рівня соціальних вимог з боку всіх суспільних і державних 

інститутів і центрів виховання й освіти. Вільне спілкування як вид діяльності 

учнів у структурі дозвілля займає значне місце, відіграє найважливішу роль. 

Таким чином, дозвілля учнів варто розглядати як соціокультурний і 

педагогічний феномен, що перебуває в іманентному зв'язку з навчанням і 

вихованням у сфері особистісно-орієнтованої діяльності, що зберігає традиції 

відтворення норм людського життя, відтворення й засвоєння суспільного 

досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах здійснення 

предметних дій як найважливіший фактор соціалізації вихованця. 

Організоване дозвілля становить найважливішу сутнісну функцію освітнього 

процесу й орієнтоване на мету самозміни, самобудівництва особистості, що в 

свою чергу стимулює пошук засобів, форм і методів реалізації ідеї. 

Разом з тим, дозвіллєва діяльність забезпечує різнобічний розвиток 

учнів, якщо функціонує як система в рамках шкільного навчально-виховного 

процесу в просторі вільного часу й педагогізованого дозвіллєвого 

середовища, що стає полем самореалізації й самоздійснення (види й форми 



спільної й індивідуальної дозвіллєвої діяльності; моделі й зміст дозвілля; 

принципи розвитку системи й т.д.) на базі задоволення існуючих інтересів і 

розвитку випереджальних інтересів, які відповідають ідеалам суспільства. 

 На нашу думку, при визначенні змісту, форм і методів соціального 

виховання учнів у позашкільній діяльності повинне враховуватися наступне: 

 структура й зміст вільного часу учнів;  

 обсяг вільного часу, що віддається ними суспільно-корисній 

діяльності;  

 педагогічні вимоги й умови, що забезпечують удосконалення 

колективних форм і складних відносин учасників позашкільної діяльності;  

 зміна позиції педагога й підлітка в цьому процесі, що виражається в 

зростанні самостійності й самодіяльності учнів і регулювання їхньої 

діяльності в умовах учнівського колективу як суб'єкта виховання. 

Дозвілля учнів – це сфера, у якій особливо яскраво розкриваються їх 

природні потреби в свободі та незалежності, активній діяльності та 

самовираженні. В умовах дозвілля створюються неформальні колективи, що 

дають дітям і підліткам можливість виступати у нових соціальних амплуа, 

займати ролі, що відрізняються від навчальної та позанавчальної діяльності. 

Разом з тим маємо констатувати, що не всі учні задовольняють свої потреби в 

свободі та незалежності в активній діяльності та самовираженні, що має 

позитивний характер. Деякі з них не вміють розподіляти свій вільний час, 

прагнуть примітивно проводити дозвілля, яке вибирають під впливом 

неорганізованих, часто негативно спрямованих факторів. 

Саме тому головною метою соціально-педагогічної діяльності 

позашкільних навчальних закладів є формування у вихованців ставлення до 

дозвілля як до часу для самовдосконалення, саморозвитку, навчання розумно 

проводити вільний час, створення умов для самостійної  соціально-значимої 

діяльності. 

 Діяльність позашкільних закладів будується на сприятливому 

психологічному ґрунті - бажанні дітей брати участь в ній, і є особисто-



значимою. Завдяки зв'язкам позашкільного закладу з іншими закладами 

виховання й освіти, сім'єю та іншими інститутами соціалізації діяльність 

учнів стає також соціально-значимою.  

Зокрема, Т. Сущенко вказує на те, що для позашкільних навчальних 

закладів характерні дві головні функції педагогічного процесу: початкова, що 

спрямована на задоволення інтересу підлітка до відповідного виду діяльності 

(особисто-значима), та основна, в результаті якої підліток формується як 

соціальна особистість (соціально-значима) [5]. 

Така двоякість педагогічного процесу визначається його динамічною 

природою: педагогічний процес позашкільного навчального закладу - це 

завжди рух від виховання з боку педагога через самовиховання особистості 

дитини до пробудження її соціальної свідомості та перетворення нею 

мікросоціуму. Саме тому в позашкільному навчальному закладі таке велике 

значення приділяється самостійній роботі, самонавчанню, самоконтролю 

вихованця. Кожний педагог – позашкільник вносить у методичну роботу 

щось своє, пов'язане зі своєю творчою індивідуальністю, захопленнями, 

досвідом, а також досвідом та інтересами дітей, надає їм можливість для 

проявлення ініціативності і творчості, особистої самостійності та 

організованості. Для педагога позашкільного закладу захоплення дитини – це 

ключ до виховання її творчої особистості [5]. 

На нашу думку, дослідження Т. Сущенко підтвердило ідею про те, що 

позашкільні навчальні заклади є виховними закладами, які найбільше 

сприяють соціально-творчим діям та вчинкам підлітків. Це пояснюється та 

підтверджується соціально-психологічною природою позашкільного 

педагогічного процесу, у якому виховання йде попереду навчання та 

припускає перетворення творчої енергії особистості у більш високі форми 

життя, які дають можливість розвитку усього найкращого, що є у дитині, тим 

самим створюючи його дійсну сутність. Соціально-педагогічний процес 

позашкільного навчального закладу розглядається як процес духовного 

взаємозбагачення педагогів та дітей в умовах комфортного психологічного 



клімату, оптимальних соціальних взаємовідносин, високої діалогічної 

культури співтворчості.  

Для В. Сухомлинського повноцінність педагогічного процесу полягає в 

такій духовній співпраці вчителя та учня, в якій природно відбувається 

керівництво дорослого. Вважаємо це ствердження вірним і для 

позашкільного соціально-педагогічного процесу.  

У даному контексті цікавими видаються концептуальні положення 

функціонування цілісного позашкільного соціально-педагогічного процесу 

відомого педагога-дослідника Ш. Амонашвілі, який розглядає дитину як 

рівноправного учасника педагогічного процесу, особистісні та соціальні 

якості якого обґрунтовують відбір усіх його складових та характер взаємодії 

педагогів та дітей, батьків [1]. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що педагогічний процес 

позашкільного навчального закладу – процес динамічний, який базується на 

інтересі дітей, співпраці вихованців, педагогів, сім'ї та школи, що проходить, 

в максимально комфортних психологічних умовах взаємовідносин. Творчість 

є необхідним елементом кожного компонента позашкільного педагогічного 

процесу. Результатом такого процесу є планомірний переклад дозвіллєвої 

діяльності учнів на більш високий рівень. 

Зауважимо, що рівень дозвіллєвої діяльності учнів в педагогічному 

процесі позашкільного навчального закладу можна співвіднести зі стадіями 

соціалізації. 

На першому відбувається засвоєння вихованцями норм та цінностей 

мікросоціуму (гуртка позашкільного дозвілля та інших пов'язаних з ним 

інститутів соціалізації). 

На другому - відбувається втілення учнями засвоєного досвіду при 

пошуках свого місця в соціумі.  

На третьому - зміна, перетворення власної особистості та оточення, при 

внесенні особистісного досвіду в культурні традиції мікросоціуму. 

Безумовно, що соціально-педагогічний процес виникає у рамках 



створеної соціально-педагогічної системи позашкільного навчального 

закладу, яка входить до складу загальної соціально-педагогічної системи і по 

відношенню до процесу виконує роль макросередовища виховання. Створити 

соціально-педагогічний процес позашкільного навчального закладу - це 

привести у відповідність усі його компоненти, відібрати цінне з великого 

арсеналу можливого. 

На нашу думку, одним з головних компонентів соціально-педагогічного 

процесу позашкільного навчального закладу є його цілі. В організації будь-

якої діяльності, в тому числі й позашкільної діяльності, необхідна цільова 

установка.   

Загальна мета діяльності позашкільного навчального закладу має 

складну систему зв'язків. Вона будується відповідно до інтересів гуртківців, 

їхніх особистісних цільових установок, враховуючи загальнодержавні, 

культурно-освітні цілі, вона пов'язана з метою шкільного педагогічного 

процесу, сімейного виховання. На формування мети діяльності позашкільного 

закладу впливає також багато інших не менш важливих факторів: наявність 

матеріально-технічного забезпечення, підбір спеціалістів та багато іншого. 

Таким чином, в цільовій установці позашкільного закладу повинен бути 

присутнім соціальний аспект, більш того, можна стверджувати, що діяльність 

позашкільного навчального закладу спрямована саме на організацію 

взаємодії дитини та оточуючого соціального середовища і на розвиток 

творчих здібностей особистості.  

Як вже зазначалось вище, діяльність позашкільного навчального 

закладу регламентована певним набором принципів. Соціально-педагогічний 

процес позашкільного навчального закладу має місце у сфері дозвілля 

дитини, тому, формулюючи його принципи, ми виходимо з найбільш 

загальних положень педагогіки дозвілля.  

Найважливіший принцип соціально-педагогічного процесу 

позашкільного навчального закладу – принцип інтересу. Цей принцип 

обумовлений тим, що діяльність позашкільного навчального закладу в 



значній мірі диктується особистісними потребами вихованців, а інтерес 

виступає в якості її домінуючого мотиву. Активність чи пасивність учня у 

позашкільній діяльності в повній мірі визначається наявністю чи відсутністю 

інтересу до неї. Тому спонукання до того чи іншого виду позашкільної 

діяльності, як і включення до неї, повинно виходити з урахування його 

інтересів.  

Принципом інтересу диктується розмаїття форм та методів діяльності 

позашкільного закладу. Інтерес для учня представляють ті форми діяльності, 

які дозволяють йому виступати в незвичній для нього соціальній ролі, які 

дають йому нову цікаву та корисну інформацію чи дозволяють отримати 

яскраві емоційні переживання. 

Принцип інтересу потребує також врахування такого фактора, як потяг 

підлітка до самоствердження. В педагогічному процесі позашкільного 

навчального закладу задовольнити цей потяг дозволяє гра. Можливість 

багаторазово виявляти кмітливість, спритність, винахідливість, 

нестандартність рішень, дотепність поєднують працю з творчістю. Гра, яка є 

яскраво вираженою розважальною формою дозвіллєвої діяльності в 

педагогічному процесі позашкільного закладу, має суттєве пізнавальне та 

соціальне значення. Під час гри учень часто сприймає нову інформацію від 

партнерів чи втілену у правилах гри або в її матеріалах, вступає в нові 

взаємовідносини. Такий процес пізнання в повній мірі відповідає наступному 

принципу діяльності позашкільного закладу - принципу єдності рекреації та 

пізнання. 

Пізнання - це залучення людини до культури. Без такого залучення 

неможлива соціалізація особистості. Особистість живе та діє в культурному 

середовищі і переймає, засвоює досягнення культури. Опанування культури 

як творчої та просвітницької діяльності, звільняє людину від монотонної 

залежності від біологічних інстинктів, багаторазово збагачуючи набір видів 

поведінки та діяльності, духовний світ людини. Засвоєння культури потребує 

від людини активних зусиль, напруження, здібності до самоосвіти та 



саморозвитку. Однак, більшість сучасних дітей не бажає та не вміє 

використовувати притаманні їм можливості для оволодіння культурою та 

віддають перевагу пасивним розважальним враженням. Постійна потреба у 

зміні вражень знижує пізнавальну активність та зменшує духовну 

незалежність. Така дозвіллєва діяльність завжди шаблонна, стереотипна, має 

ознаки конформізму, спрямована не на пізнання та розвиток, а на розваги, які 

потребують мінімального духовного напруження. 

Все це обумовлює одне з важливіших завдань позашкільної педагогіки 

– пошук таких шляхів, таких форм, засобів та методів, які дозволяють 

поєднати соціальне пізнання та розвагу, наповнюючи останнє змістом та 

сутністю. Одним з найбільш дієвих шляхів вирішення цього завдання є 

перенесення центру уваги з емоційних характеристик предмета діяльності 

учнів на змістовні та сутнісні. Увага, в першу чергу, зосереджується та 

підтримується новизною повідомлень, що надходять до дитини. Але треба 

враховувати, що поняття новизни в даному випадку не абсолютне. Для того, 

щоб повідомлення викликало у дитини інтерес, для того, щоб він мав 

можливість почерпнути з нього яку-небудь інформацію, він повинен мати 

уявлення про ту галузь, до якої відноситься повідомлення, мати відомості про 

неї. Зв'язок новизни та незвичайності являє собою основний інструмент, за 

допомогою якого створюється механізм залучення дитини до процесу 

соціального пізнання. 
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Сафронова Л.Б.  

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ВОСПИТАННИКОВ 

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

  
 В статье проведен анализ деятельности внешкольного учебного заведения как 

одного из институтов социализации ребенка. Отмечается, что социально-педагогический 

процесс во внешкольном учебном заведении рассматривается как процесс духовного 

взаимообогащения педагогов и детей в условиях комфортного психологического климата, 

оптимальных социальных взаимоотношений, высокой диалогической культуры 



сотворчества. Раскрыты принципы социально-педагогического процесса во внешкольном 

учебном заведении. 

Ключевые слова: внешкольное учебное заведение, деятельность, социально-

педагогический процесс, социализация, социальный опыт. 

 

Safronova L.B. 

FORMATION OF SOCIAL EXPERIENCE OF STUDENTS AFTER-

SCHOOL INSTITUTIONS 

 

 The article analyzes the activity of the out-of-school educational institution as one of 

the institutes of socialization of the child. It is noted that the social and pedagogical process in 

the out-of-school educational institution is viewed as a process of spiritual mutual enrichment of 

teachers and children in a comfortable psychological climate, optimal social relationships, and a 

high dialogical culture of co-creation. The principles of the social and pedagogical process in 

the out-of-school educational institution are revealed. 

Key words: out-of-school educational institution, activity, social and pedagogical 

process, socialization, social experience. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
У статті обґрунтовано виховний потенціал змісту гуртків декоративно-

ужиткового мистецтва позашкільних навчальних закладів, що має вплив на становлення 

особистості вихованців. Наголошується, що виховний потенціал декоративно-

ужиткового мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна 

сторона свідомості, естетичні ідеали особистості – первинні стосовно інтелекту в 

формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі. З-поміж інших видів 

мистецтва, декоративно-ужиткове є унікальним у вирішенні завдань як художнього так і 

особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління 

як у загальноосвітній школі, так і в позашкільних навчальних закладах.   

 Ключові слова: декоративно-ужиткове мистецтво, позашкільний навчальний 

заклад, виховний потенціал. 

 

У системі освіти України позашкільні навчальні заклади виконують не 

додаткову, а, за певних умов, випереджувальну функцію. Ефективність 

виховання молоді у позашкільних закладах обумовлена багатством змісту, 



форм та методів виховної діяльності в гуртках та творчих об'єднаннях. 

Поєднання колективних, групових та індивідуальних занять дозволяє 

забезпечити цілісний підхід до виховання особистості. Роль і значення 

позашкільної освіти у всебічному розвитку особистості посилюються тим, 

що вона сприяє вихованню не лише духовності і моральності, задоволенню 

різнобічних інтересів, а й стимулює розвиток творчої обдарованості й 

індивідуальності, залучає дитину до загальнолюдської культури та 

національної культури, невід‘ємною складовою якої є декоративно-ужиткове 

мистецтво. 

Останніми роками в українському суспільстві зросло прагнення до 

вивчення національних духовно-матеріальних цінностей, тому перед 

педагогічною наукою постало завдання розробки змісту, засобів, методів, 

технологій, організаційних форм виховання школярів засобами народного 

декоративно-ужиткового мистецтва. На його особливу роль у вихованні 

учнівської молоді наголошують у своїх працях Є. Антонович, А. Аронов, 

В. Бойчук, М. Каган, Н. Кардаш, Н. Кузан, Л. Масол, Г. Мельник, 

В. Мусієнко, Л. Оршанський, З. Резніченко, О. Сидоренко, В. Тименко та ін. 

Метою нашої статті є обґрунтування виховного потенціалу змісту 

гуртків декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних навчальних 

закладів, що має вплив на становлення особистості вихованців.  

У своєму дослідженні виховний потенціал позашкільного навчального 

закладу ми розглядаємо, як виховні можливості закладу, які можуть бути 

використані для досягнення мети виховання особистості. Виховний 

потенціал позашкільного навчального закладу включає наступні компоненти, 

а саме: ціннісно-цільовий (можливості, обумовлені провідними принципами, 

соціальними функціями, освітніми та виховними завданнями позашкільної 

освіти); організаційний (можливості, що пов'язані з організаційними 

особливостями діяльності ПНЗ); змістовий (можливості, зумовлені 

специфікою змісту, форм і методів позашкільної освіти) [ 6 , с.7].    

Останній (змістовний) на нашу думку є визначальним. Тому саме цьому 



компоненту виховного потенціалу позашкілля, базованому на декоративно-

ужитковому мистецтві, ми приділяємо найбільшу увагу у цій статті. 

Декоративно-ужиткове мистецтво є невичерпним джерелом  для 

виховання підростаючого покоління. Завдяки його символічній, образній 

мові, як одного з різновидів народного мистецтва, ми пізнаємо історію, 

світогляд, моральні вартості наших предків. Виховний потенціал 

декоративно-ужиткового мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється 

тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості – 

первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до 

світу взагалі. З-поміж інших видів мистецтва, декоративно-ужиткове є 

унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, 

громадського і духовного становлення підростаючого покоління як у 

загальноосвітній школі, так і в позашкільних навчальних закладах.   

Використання  засобів декоративно-ужиткового  мистецтва у 

виховному і освітньому процесі, дозволяє певною мірою вирішити проблему 

естетичного виховання та багато інших проблем, пов'язані з вихованням 

підростаючого покоління. Саме в процесі занять у педагога є можливість 

встановити з дитиною емоційний контакт, емоційне спілкування. Цікавий 

зміст, багатство фантазії, яскраві художні образи привертають увагу дитини, 

доставляють йому радість і в той же час роблять на нього свій виховний 

вплив.  

Завдяки символічній мові мистецтва, ми маємо можливість пізнавати 

історію, світогляд, моральні цінності наших предків. Наприклад, в своїй 

роботі О. Красовська зазначає: „Пройшовши крізь століття слова, символи, 

знаки  нарощують на свій стрижень кристали досвіду, фантазії нашого 

народу, вони стають „сокровенними‖. Якщо дитина не виховується на основі 

етнокультури, це ускладнює можливість її пізнішого входження в чарівий світ 

народного мистецта. Внаслідок цього людина не встановлює глибинного 

зв'язку зі своєю культурою, не розуміє її, не вважає рідною‖ [5 , с.79].     

Вивчаючи народне мистецтво, дослідники Є. Антонович, О. Найден, В. 



Щербаківський  зазначили, що твори декоративно-ужиткового мистецтва крім 

функціонально-ужиткових якостей, пов'язаних з їх безпосереднім 

використанням у побуті, несуть у собі інформацію національного, 

соціального змісту. 

Виготовляючи різні вироби національних народних промислів та творів 

ужиткового мистецтва, учні з одного боку, одночасно створюють себе як 

творчу особистість, а з іншого, як особистість певної нації з відповідними 

потребами, інтересами та здібностями. Заняття декоративно-ужитковим  

мистецтвом сприяють вихованню в дітях культури сприйняття матеріального 

світу, формування естетичного ставлення до дійсності, допомагають краще 

пізнати інші види мистецтва, вчать цінувати і поважати працю. Використання  

засобів декоративно-ужиткового мистецтва у виховному і освітньому процесі, 

дозволяє певною мірою вирішити проблему естетичного виховання та багато 

інших проблем, пов'язані з вихованням учнів. Саме в процесі занять у 

педагога є можливість встановити з дитиною емоційний контакт, емоційне 

спілкування. Цікавий зміст, багатство фантазії, яскраві художні образи 

привертають увагу дитини, доставляють йому радість і в той же час чинять на 

нього свій виховний вплив.  

Отже, ми виділимо мистецтво як могутній засіб виховання, цінність 

якого полягає в тому, що в ньому в концентрованому вигляді, естетичній 

формі навічно матеріалізується непомітний для ока і часто незбагненний для 

розуму національний дух - вищий вияв творчого генія народу. Оволодіваючи 

мистецтвом, народними ремеслами, молодь засвоює надбання рідного народу.  

Спілкування з прекрасним змушує людину по-новому оцінювати 

навколишній світ, глибше проникати в суть естетичних явищ дійсності, 

вдосконалювати естетичні відчуття, працювати творчо, натхненно, жити 

багатим духовним життям. Мистецтво формує у людини національну 

свідомість, допомагає сприймати і переосмислювати явища і процеси 

дійсності. Звичайно, національна свідомість формується не лише внаслідок 

цілеспрямованого виховного впливу, а й розвивається у процесі 



безпосереднього спілкування з явищами  природи, довкілля, мистецтвом, у 

ході художньо-творчої діяльності. 

Виховна ефективність занять декоративно-ужитковим мистецтвом 

полягає і в тому, що в процесі його вивчення у молоді формується естетична 

культура сприйняття світу, пробуджується любов до національних традицій, 

до рідної природи, розвивається здатність до пізнання інших видів мистецтва, 

формується етнокультурна компетентність.    

Отже, повноцінне залучення учнів до вивчення декоративно-

ужиткового мистецтва може стати умовою найбільш успішного використання 

його виховних   можливостей. Декоративно-ужиткове мистецтво, з-поміж 

інших видів народного мистецтва, є унікальним у вирішенні завдань як 

художнього так і особистісного розвитку, громадського і духовного 

становлення учнів. Це зумовлено не тільки природою сприймання 

декоративно-ужиткового мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці ця 

діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм 

творчості. Виховна роль занять народними ремеслами особлива тому, що в 

процесі художньої діяльності  відбувається формування умінь самостійно та 

творчо підходити до роботи, підвищення рівня творчої активності, естетичне 

та етнокультурне виховання.  

Аналіз практичної діяльності показує, що в сучасній системі виховання 

в гуртках декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних навчальних 

закладів є ряд проблем, які потребують  аналізу та вирішення. Зокрема:   

- позашкільні навчальні заклади не мають достатньо наукового 

обґрунтування методик для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва; 

- гуртки декоративно-ужиткового мистецтва працюють фрагментарно, 

не маючи інтегрованих програм, які б охоплювали всі напрями роботи 

позашкільного навчального закладу; 

- зміст гурткових занять народознавчого профілю переобтяжений 

надмірною кількістю практичних робіт і недостатньо теоретично 

обґрунтований. 



Відповідно до вищевикладеного, ми вважали за необхідне розробити 

комплекс програм, що сприятимуть формуванню етнокультурної 

компетентності особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва, а 

саме:  

- сприяти здобуттю учнями знань, умінь та навичок оволодіння 

майстерністю    народного мистецтва;  

- виховувати духовно багату особистість, якій притаманне почуття  

гідності, самоповаги і яка розуміється у національно-духовних цінностях 

народу;  

- формувати у вихованців шанобливе ставлення до оточуючих, повагу 

до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, що є першоосновою 

у процесі етнокультурного виховання. 

Комплекс програм передбачає навчання дітей у групах початкового (1 

рік навчання - 144 години), основного (2 роки навчання по 144 години на рік) 

та вищого (перший та наступні роки навчання по  216 години на рік) рівнів.   

Зміст програми початкового рівня спрямований на загальний розвиток 

вихованців, виявлення у них здібностей та обдарувань, прищеплення 

інтересу до творчої діяльності. Програма початкового рівня є комплексною. 

Програма побудована за блочним принципом: передбачає розподіл 

навчального змісту на самостійні структурні одиниці – блоки, існує 

альтернатива і можливість заміни вивчення одного змістового блоку іншим 

(розділу або теми) залежно від наявних умов і потреб учнів. 

На початковому рівні, діти мають ознайомитися з широким спектром 

видів декоративно-ужиткового мистецтва та оволодіти елементарними 

навичками виготовлення виробів засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва: аплікація, паперопластика, оригамі, фелтінг, плетення з газет 

(альтернатива лозоплетінню), ліплення з тіста, петриківський розпис, 

бісероплетіння, батік, витинанка тощо. Таким чином, ми вирішуємо 

проблему наповнюваності груп в подальші навчальні роки стабільним 

колективом з перших днів формування групи.  



Після засвоєння матеріалу програми початкового рівня, дитина свідомо 

обирає 1 (або більше) видів мистецтва, який його зацікавив, і навчається 

основному рівню. Зміст програми основного рівня спрямований на розвиток 

інтересів вихованців, надання знань, практичних умінь та навиків, що 

задовольняють потреби в професійній орієнтації. Зауважимо, що більш 

поглиблене ознайомлення з заздалегідь свідомо обраним видом декоративно-

ужиткового мистецтва відбувається окремо в кожному гуртку, а не 

комплексно як на початковому рівні. Програма основного рівня навчання є 

однопрофільною. Вихованці, які виявляють стійкі інтереси та здібності до 

конкретної творчої діяльності, відразу ж можуть бути зараховані до гуртка 

основного рівня навчання.  

Заняття за програмою вищого рівня проводяться аналогічно як і 

основного рівня. Програма  вищого рівня навчання є однопрофільною. Зміст 

програми вищого рівня спрямований на задоволення стійких інтересів і 

потреб здібних, обдарованих і талановитих вихованців у творчій, науково-

дослідницькій роботі, профільній і допрофесійній підготовці. Для організації 

навчально-виховного процесу з вихованцями, які займаються дослідно-

експериментальною роботою або є переможцями, призерами місцевих, 

Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, виставок, олімпіад тощо 

створюються необхідні умови: збільшується кількість годин для занять, 

впроваджується індивідуальна форма навчання.  

На основі обґрунтованих вище вимог нами розроблено програму гуртка 

декоративно-ужиткового мистецтва для позашкільних навчальних закладів 

«Мистецтво нашого народу». Програма розрахована на 1 рік навчання за 

початковим рівнем підготовки. Вікова категорія: молодший шкільний вік. 

Заняття проводяться двічі на тиждень по 2 години, тобто по 4 години на 

тиждень (144 години на рік). Рекомендовано середню наповнюваність групи 

10-15 дітей; тривалість  заняття з дітьми 5-6 років – 30 хвилин, 6-7 років – 35 

хвилин. Навчально-виховний процес  передбачає поєднання теоретичних  і 

практичних занять, а також самостійну роботу учнів. 



Метою програми гуртка «Мистецтво нашого народу» є ознайомлення з 

такими видами мистецтва як: аплікація, паперопластика, оригамі, фелтінг, 

плетення з газет (альтернатива лозоплетінню), ліплення з тіста, 

петриківський розпис, бісероплетіння, батік, витинанка. Зміст роботи гуртка 

―Мистецтво нашого народу‖ спрямований на те, щоб дитина за час навчання 

ознайомилася з широким спектром видів декоративно-ужиткового мистецтва. 

За умови вивчення програми, тобто оволодівши елементарними навичками 

виготовлення виробів засобами декоративно-ужиткового мистецтва, дитина 

надалі усвідомлено буде робити вибір гуртка з метою подальшого 

поглибленого навчання у позашкільному навчальному закладі.   

 Завдання програми та навчально-виховного процесу в гуртку: 

- залучення вихованців до надбань скарбниці народного мистецтва; 

- здобуття учнями знань, вмінь та навичок з техніки декоративно-

ужиткового мистецтва; 

 - навчання плануванню та організації трудового процесу, 

самостійному пошуку шляхів вирішення творчих завдань. 

Навчально-виховна програма «Мистецтво нашого народу» складається 

з п‘яти блоків, які можуть замінюватися в залежності від професійної 

підготовки педагога: поробки та аплікації з природних матеріалів; поробки та 

аплікації з підручних матеріалів; знайомство з фарбами, кольорами; вироби з 

паперу; ліплення. 

При розгляді матеріалу першого тематичного блоку ―Поробки та 

аплікації з природних матеріалів‖ учні навчалися правилам виготовлення 

поробок з жолудів та каштанів, сіна, соломи, листя кукурудзи, вовни, 

малюванню крупою, аплікації з яєчної шкарлупи. Було проведено бесіди на 

теми: ―Природа навколо нас‖, ―Сіно, солома, листя кукурудзи як матеріал для 

виробів‖, ―Лялька-мотанка як оберіг‖, ―Валяння вовни як забуте 

мистецтво‖,―Крупа як засіб малювання‖, ―Правила підготовки яєчної 

шкарлупи до роботи‖ . 

Теми другого тематичного блоку зазначеної програми ―Поробки та 



аплікації з підручних матеріалів‖ були  орієнтовані на виготовлення  поробок 

з пластикової тари, паперових серветок, алюмінієвої фольги тощо. З 

вихованцями проводилися бесіди на теми: ―Шкідливість пластику в природі‖, 

―Декупаж як один з видів декоративно-ужиткового мистецтва‖, ―Металева 

фольга. Методи її переробки‖.  

Зміст третього блоку програми ―Знайомство з фарбами, кольорами‖, 

розкривався через такі теми: ―Видобуток кольорів в давнину‖, ―Гравюра як 

вид графічного мистецтва‖, ―Історія вітражного мистецтва‖, ―Петриківський 

розпис як один з видів декоративно-ужиткового мистецтва‖, ―Писанкарство 

як один з видів декоративно-ужиткового мистецтва‖.  

Теми четвертого блоку ―Вироби з паперу‖ були спрямовані на 

ознайомлення з папером як сировиною для виготовлення поробок технікою 

паперопластика, витинанка, аплікація, ори гамі, квілінг. 

Зміст п‘ятого блоку програми ―Ліплення‖ було спрямовано на вивчення 

техніки виконання поробок з солоного тіста та глини.  

Нами було експериментально перевірено ефективність розроблених 

програм з декоративно-ужиткового мистецтва у позашкільних навчальних 

закладах. 

Їх провадження у практику роботи забезпечило помітне зростання 

ефективності навчально-виховного процесу, що підтверджено результатами 

експерименту. Так, в експериментальних групах динамічніше, ніж у 

контрольних, відбулися процеси зменшення кількості учнів із низьким рівнем 

етнокультурної вихованості та збільшення їх кількості з середнім та високим 

рівнями.  Кількість учнів з низьким рівнем зменшилася на 16,3 %, із середнім 

 зросла на 7,8 %, з високим  на 8,5 %.  
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Корниенко А.В.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВНЕШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В статье обоснован воспитательный потенциал содержания кружков 

декоративно-прикладного искусства внешкольных учебных заведений, которое имеет 

влияние на становление личности воспитанников. Отмечается, что воспитательный 

потенциал декоративно- прикладного искусства содержится в самой его сути и 

объясняется тем, что эмоциональная сторона сознания, эстетические идеалы личности - 

первичные относительно интеллекта в формировании духовных интересов, отношения к 

миру вообще. Среди других видов искусства, декоративно-прикладное является 

уникальным в решении заданий как художественного так и личностного развития, 

общественного и духовного становления подрастающего поколения как в 

общеобразовательной школе, так и во внешкольных учебных заведениях.   

 Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, внешкольное учебное 

заведение, воспитательный потенциал. 

  

Kornienko A.V.  

EDUCATIONAL POTENTIAL OF DECORATIVE AND APPLIED 

ART IN SOCIO-CULTURAL SPACE OF EXTRACURRICULAR 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
The article proved the potential of educational content circles decorative art-school 

educational institutions, which has influence on the formation of the personality of pupils. It is 

noted that the educational potential of decorative and applied art contained in its very essence 

and due to the fact that the emotional side of consciousness, aesthetic ideals of personality - 

primary relatively intelligence in the formation of spiritual interests, relationship to the world in 

General. Among other kinds of art, decorative and applied is unique in the decision of tasks as 

artistic and personal development, social and spiritual formation of the younger generation in 

comprehensive school and in-school educational institutions.  

 Keywords: decorative and applied art, extracurricular educational institution, 

educational potential.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИХОВАНЦІВ 

ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

 
У статті йдеться про важливість підтримки дітей і молоді в умовах викликів 

сьогодення та висвітлюються можливості освітньо-виховного простору позашкільного 

навчального закладу в наданні вихованцям психолого-педагогічної підтримки.  

Ключові слова: психолого-педагогічна підтримка; допомога; позашкільний 

навчальний простір; модель психолого-педагогічної підтримки. 

 

Сучасне українське суспільство переживає складний соціально-

економічний період свого розвитку, що призводить до зростання ризиків, з 

якими доводиться стикатися громадянам нашої держави, зокрема дітям–

найбільш слабкій і вразливій соціальній групі.  Саме  тому проблема надання 

психолого-педагогічної підтримки дітям і підліткам на всіх етапах їх 

соціалізації є актуальною як у теоретичному, так і в практичному аспектах.  

Педагогічна підтримка є предметом досліджень у різних галузях науки: 

філософії, психології, педагогіки, соціальної роботи тощо. Проблема 

психолого-педагогічної підтримки дітей і підлітків була об‘єктом вивчення 

таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як  Т.  Азарова, 

Е. Алєксандровська, Є.  Афанасьєв, І. Баєва, М. Бітянова, Н. Васильєва, 

О. Газман, І. Гафуров, О. Добриніна, Л. Колтирева, О. Львова, О. Матвєєва, 

О. Рудякова, В. Рибалка, С. Щепіна та ін. У дослідженнях вони розглядають 

таку підтримку як складову професійної діяльності дорослих, що 

взаємодіють з дитиною в процесі навчально-виховної роботи.  

Психолого-педагогічна підтримка розглядається дослідниками як засіб 

(Н. Жесткова, М. Пономаренко), метод (М. Бітянова, О. Журавльова, 

І. Старшиніна), умова успішної соціалізації вихованців (І. Бех, І. Зотова, 

О. Литовченко, В. Рибалка). Своєчасно організована психолого-педагогічна 

підтримка забезпечує перспективи особистісного зростання, допомагає 

дитині звільнитися від негативних переживань і досягти бажаних результатів 

у навчанні, спілкуванні, самовихованні, саморозвитку [2; 4; 7; 9; 12].  



Результати аналізу літератури з означеної проблеми свідчать про те, що 

не існує єдиного підходу до визначення поняття „психолого-педагогічна 

підтримка―,  змісту через його неоднорідність і об‘ємність.  

Доцільність науково-практичного опрацювання теоретичних й 

організаційно-методичних засад психолого-педагогічної підтримки 

зумовлюється потребою подолання суперечностей між об‘єктивною 

необхідністю застосування інноваційних підходів до забезпечення психолого-

педагогічної підтримки в розв‘язанні соціальних, емоційних та особистісних 

проблем учнів і малоефективними традиційними підходами, формами й 

методами педагогічної, психологічної, соціальної роботи навчальних 

закладів.  

Розв‘язанню цієї важливої проблеми значною мірою сприяє навчально-

виховний простір позашкільних навчальних закладів – відкрита для будь-якої 

дитини система соціалізації, найбільш демократичний і гнучкий засіб 

залучення до співпраці навчального закладу, сім‘ї та громадськості щодо 

навчання, виховання й розвитку дітей та учнівської молоді. На наше 

переконання, ці заклади покликані сприяти соціальній адаптації особистості 

у сьогоденні, оскільки саме вони спроможні швидко й мобільно реагувати на 

зміни в соціальному середовищі.  

Метою статті є дослідження (опис) моделі психолого-педагогічної 

підтримки вихованців позашкільного навчального закладу в умовах нових 

викликів сьогодення. 

Науково-теоретичною основою навчально-розвивальної та виховної 

діяльності сучасних позашкільних навчальних закладів є педагогічна 

спадщина С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського; праці 

Л. Виготського, Д. Ельконіна, В. Роменця, С. Рубінштейна з проблем 

формування творчої особистості; В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, 

О. Леонтьєва щодо теорії розвивального навчання; І. Беха, В. Вербицького, 

В. Рибалки, Г.Костюка, О. Литовченко, С. Максименко, В. Мачуського, 

В. Паламарчук, Г. Пустовіта, А. Сиротенка, Т. Сущенко з проблем виховання 



та розвитку особистості в умовах загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів [1; 5; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Проблема психолого-педагогічної підтримки в позашкільному 

навчально-виховному просторі в її соціалізуючому аспекті висвітлювалася в 

роботах О. Биковської, Л. Білої, А. Золотарьової, О. Литовченко Т. Сущенко 

та ін. У своїх дослідженнях вони розглядають позашкільні навчальні заклади 

як інститут соціалізації й самореалізації дітей і молоді з широким полем 

можливостей для соціального становлення особистості через упровадження 

різноманітних форм організації, змістових аспектів, видів діяльності тощо. 

Значну увагу колективи позашкільних навчальних закладів надають роботі з 

дітьми соціально вразливих категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. До навчально-виховної, дозвіллєвої 

діяльності позашкільних навчальних закладів залучаються діти і молодь з 

особливими освітніми потребами, що зумовлює особливості реалізації 

напрямів соціально-педагогічної діяльності [3, 8; 9; 13].  

Слід зазначити, що добровільність в організації дитиною її дозвілля в 

умовах позашкільного навчального закладу виключає будь-які форми і 

спроби примусу, оскільки ґрунтується на беззаперечному врахуванні 

педагогом інтересів і бажань дітей. Вищезазначене  дозволяє поставити в 

центр уваги особистість учня, його внутрішні ресурси і саморозвиток.  

Вихованець не лише усвідомлює себе суб‘єктом, а й відчуває потребу 

реалізувати себе, долучаючись до соціального не лише на рівні розуміння, а й 

на рівні перетворення в процесі гурткової роботи [2; 14]. За таких умов 

вихованець може виявити власну ініціативу, самостійність, оцінити свої 

можливості. Це у свою чергу передбачає застосування педагогічного впливу в 

напрямі психолого-педагогічної підтримки дитини. 

Психолого-педагогічна підтримка в позашкільному навчальному 

закладі розглядається нами як система соціально-психологічних, психолого-

педагогічних способів і методів допомоги вихованцям з метою оптимізації 

їхнього психоемоційного стану та поведінки в процесі формування та 



розвитку творчих здібностей, сприяння соціальному та професійному 

самовизначенню, подальшому саморозвитку.  

Особистісно-орієнтоване виховання, його гуманістична спрямованість 

визначають специфіку діяльності педагога позашкільного навчального закладу, 

спрямовану на підтримку вихованців. Навчально-розвивальні технології, що 

реалізуються в процесі навчально-творчої діяльності, створюють виховний 

простір для вияву особистісних проблем вихованців. У такому просторі 

особисті проблеми дітей  вирішуються психологічно найбільш оптимальним 

для них чином. Вихованці відчувають радість від позитивних педагогічних 

очікувань, що активізує їх сутнісні сили, викликає до життя невикористані 

психічні резерви [1, с. 3–5]. 

Наукові дослідження та багаторічний практичний досвід роботи свідчить, 

що це досягається за умови, якщо в професійній діяльності педагогічного 

колективу  поєднуються такі її компоненти:  

- соціально-педагогічний (розкриває сутність проблем взаємодії у 

психолого-педагогічних системах: „дитина-дитина‖, „дитина-дорослий‖ 

„дитина-педагог‖, „дитина-педагог-батьки-громада‖ та наслідки цієї взаємодії 

як морально-соціальну категорію);  

- психолого-педагогічний (характеризує побудову змісту позашкільної 

освіти і виховання, а також підходи й засади їх реалізації) [11]. 

Хоча те, що поняття „психолого-педагогічна підтримка‖ поки не має 

цілісного наукового опису, науковцями однією із суттєвих його 

характеристик визначено надання допомоги дитині в складній життєвій 

ситуації для того, щоб вона в подальшому змогла самостійно розв‘язувати  

власні проблеми.  

Аналіз літератури щодо сутності психолого-педагогічної підтримки 

свідчить, що її педагогічна складова  відображається у двох підходах. 

Перший – створення безпечного середовища, необхідного для розвитку й 

саморозвитку вихованців, розкриття та реалізації їх творчого потенціалу, 

формування здатності до самостійних дій і свідомого вибору. Другий –



допомога педагога, його сприяння у вирішенні пов‘язаних з навчанням 

проблем, емоційним станом, спілкуванням, самовизначенням вихованців. 

Сутність психолого-педагогічної підтримки полягає в складних 

перетвореннях, що стосуються особистості дитини, яка розвивається і 

потребує розуміння, прийняття та визнання [1]. 

Для того, щоб підтримати вихованця, педагог позашкільного 

навчального закладу має: 

- приймати індивідуальність вихованця, завжди бути готовим до діалогу 

з ним; 

- зосереджуватися  на позитивних якостях і можливостях дитини; 

- виражати своє позитивне ставлення й повагу до нього; 

- допомогти вихованцю правильно спланувати свою діяльність; 

- уважно слухати та конструктивно взаємодіяти; 

- уникати дисциплінарних заохочень і покарань; 

- виявляти емпатію у спілкуванні з вихованцем та віру в нього;  

- демонструвати оптимізм і застосовувати гумор у процесі навчально-

творчої взаємодії; 

- формувати позитивні методи подолання стресу і страху; 

- обирати доцільні  стратегії поведінки у спілкуванні; 

- укріпити віру дитини у свої можливості вирішення проблем; 

- берегти власне емоційне і фізичне здоров‘я.  

Щоб надавати дитині підтримку, педагог має володіти необхідними 

психологічними знаннями і навичками. Тому важливо, щоб методами 

психопрофілактики і психокорекції володіли не лише практичні психологи 

позашкільних навчальних закладів, а й керівники гуртків, студій, секцій, 

інших творчих дитячих об‘єднань. 

Зазначене є актуальним, оскільки, як свідчить статистика, у гуртках і 

творчих об‘єднаннях збільшується кількість дітей соціально вразливих 

категорій, дітей з особливими освітніми потребами та дітей, для яких 

характерні емоційні й поведінкові розлади, що можуть виявлятися в 



агресивності, тривожності, адиктивній (залежній), суїцидальній поведінці та 

завдавати шкоди здоров‘ю, негативно впливати на навчання й стосунки з 

однолітками й батьками. У гуртках і творчих об‘єднаннях позашкільних 

навчальних закладів навчаються діти із сімей учасників бойових дій на сході 

нашої країни та сімей вимушених переселенців, які раніше проживали в 

східних областях України, а зараз мають маргінальне становище в соціумі. 

Станом на 01. 01. 2017 р. у гуртках позашкільних навчальних закладів 

Сумської області навчається близько 200 дітей такої категорії. У більшості 

випадків такі діти пережили пов‘язані з наслідками бойових дій травмувальні 

події та втратили звичні соціальні зв‘язки.  

Досвід практичної роботи з дітьми із сімей вимушених переселенців 

свідчить про те, що в адаптаційний період у переважної більшості вихованців 

спостерігаються труднощі, що можуть бути пов‘язані з утратою існуючого 

раніше особистісного статусу щодо однолітків і педагогів, необхідністю 

налагодження нових стосунків у дитячому колективі, мовним бар‘єром, 

наявністю негативних стереотипів і переконань, загальним станом 

тривожності й недовіри до оточуючих. 

Надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги і підтримки 

вихованцям, які її потребують, є важливим завданням педагогічних 

колективів позашкільних навчальних закладів. Метою психолого-педагогічної 

підтримки дітей є забезпечення їх успішної адаптації в процесі навчання в 

гуртках і творчих об‘єднаннях,  попередження можливих відхилень в їх 

емоційному стані, соціальному розвитку, поведінці. 

Здійснення психологічного супроводу дітей зазначеної категорії  

передбачає роботу психолога за такими напрямами:  

- діагностика – психологічне обстеження вихованців, їхніх батьків, 

педагогів, дитячих колективів; визначення причин, що ускладнюють 

розвиток, навчання й соціалізацію дітей; моніторинг змісту, форм і методів 

навчально-виховного процесу для оцінювання ефективності його впливу на 

психічний розвиток вихованця. Така робота дозволяє сформувати цілісне 



уявлення про внутрішній світ дитини, міжособистісні стосунки в дитячому 

колективі, тенденції та динаміку розвитку як вихованця, так і групи (гуртка, 

творчого дитячого об‘єднання); 

- розвивальна робота– створення соціально-психологічних умов для їх 

цілісного психічного розвитку;  

- психокорекційна робота – вирішення пов‘язаних з навчанням, 

поведінкою і (або) психічним самопочуттям проблем; 

- консультативно-просвітницька робота –  формування психологічної 

культури всіх суб‘єктів навчально-виховного процесу, створення 

оптимального середовища для розвитку особистості дитини, здатної 

використовувати різні стратегії поведінки та ефективно взаємодіяти в 

соціумі; 

- психологічне консультування – підвищення адаптивних можливостей 

вихованців і членів їх родин, пошук власних ресурсів для подолання 

існуючих труднощів.  

У свою чергу підтримка дитини педагогом має спрямовуватися як на 

створення сприятливих соціально-психологічних умов у гуртку для 

успішного навчання дитини, її соціального й психічного розвитку, так і на 

розв‘язання проблем, що заважають самостійному досягненню дитиною 

навчальних, розвивальних цілей.  

Навчально-виховний простір позашкільного навчального закладу 

розглядається нами як емоційно підтримувальне середовище, що забезпечує 

дитині відчуття безпеки й допомагає знайти ресурси для подолання життєвих 

труднощів. 

Звільненню від травматичних хвилювань значною мірою сприяють 

заняття в гуртках, де в процесі навчально-творчої діяльності (особливо 

мистецького спрямування) відбувається емоційна розрядка, регулювання 

настрою, пошук внутрішніх ресурсів для успішного подолання життєвих 

проблем. Самовираження у творчій діяльності дає можливість рефлексії, 

розвиває здатність до подолання травми, стимулює і розвиває творчу 



активність, допомагає зняти стрес, підвищити самооцінку. Спілкування в 

групах однолітків створює атмосферу психологічної безпеки, полегшує 

здатність адаптуватися до групових норм. 

З огляду на зазначене вище необхідною умовою надання педагогічної 

підтримки є володіння педагогами необхідними знаннями щодо організації 

такого емоційно підтримувального середовища, яке формує відчуття безпеки 

і допомагає пошуку  власних  ресурсів для подолання життєвих труднощів. За 

таких умов у структурі педагогічної діяльності нового змісту набуває 

реабілітаційна й корекційно-розвивальна складова, що потребує нових 

способів соціально-педагогічної взаємодії. 

Усвідомлення педагогом того, що в процесі соціалізації вихованці  

можуть зазнавати (і зазнають) особистісно-деструктивних впливів, які 

негативно впливають на їх загальний психічний розвиток і ускладнюють 

процеси соціального становлення, визначає необхідність вчасної 

психопрофілактичної і корекційної підтримки дітей. З цією метою доцільно 

використовувати нові форми роботи, серед яких слід виокремити 

запровадження в навчально-виховній діяльності гуртків усіх напрямів 

позашкільної освіти короткострокових навчальних програм психологічного 

спрямування. Зміст цих програм передбачає проведення заходів, спрямованих 

на допомогу вихованцям у пізнанні себе, своїх емоцій і почуттів; розвиток 

здатності до самоаналізу, рефлексії; формування вмінь самосприйняття й 

сприйняття інших людей; розвиток навичок міжособистісних стосунків і 

комунікативних здібностей; сприяння усвідомленню особистої 

відповідальності за наслідки своєї поведінки.  

Особливої уваги потребує питання підвищення компетентності 

педагогів для отримання знань і навичок щодо сприяння психологічній 

підтримці вихованців, уміння розпізнати в них ознаки стресу і вживати 

необхідних заходів. Зазначимо, що педагоги мають діяти в межах своїх 

компетенцій під час надання психологічної та соціальної підтримки, а за 

необхідності – взаємодіяти з органами соціального захисту, психологічною 



службою, закладами охорони здоров‘я, громадськими організаціями. 

Важливим аспектом психолого-педагогічної підтримки вихованців  є 

залучення батьків до навчально-виховного процесу, оскільки саме родина є 

основою психологічної реабілітації, найбільш визначальним ресурсом 

соціалізації дитини. Партнерські стосунки педагогів і батьків, які 

виявляються в об‘єднанні зусиль і можливостей щодо турботи про дітей, 

позитивно впливають на емоційне здоров‘я всіх суб‘єктів навчально-

виховного процесу, допомагають знайти можливості для подолання життєвих 

труднощів.  

Таку модель психолого-педагогічної підтримки вихованців ми 

розглядаємо як інтегративну технологію, що гармонійно поєднується з усіма 

іншими напрямами навчально-виховної діяльності позашкільного 

навчального закладу, під час якої реалізуються  принципи особистісно-

орієнтованого навчання і виховання.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Подальшого розроблення потребують питання організації психолого-

педагогічної і соціальної підтримки вихованців із сімей учасників АТО, 

внутрішньо переміщених осіб.  

На нашу думку, необхідно зазначити, що для забезпечення 

ефективності системи роботи з підтримки вихованців, вирішення широкого 

кола нагальних соціальних проблем, постала потреба на державному рівні 

переглянути нормативно-правові документи, що регламентують діяльність 

працівників психологічної служби. Зокрема необхідним є залучення 

соціальних педагогів для здійснення соціально-педагогічного супроводу 

вихованців позашкільних навчальних закладів.  

Соціально-політична й економічна ситуація, що склалася в Україні, 

диктує потребу в людині, яка володіє засобами та ресурсами збереження й 

розвитку себе як особистості, здатної успішно інтегруватися в умовах нових 

викликів сьогодення. Досягнути цього можливо за умови системної й 

цілеспрямованої підтримки особистості на всіх етапах її розвитку та 



становлення. Об‘єднання зусиль тих, хто опікується навчанням, вихованням 

дітей і молоді, максимальне використання можливостей освітньо-виховного 

простору позашкільного навчального закладу забезпечить розвиток, 

становлення й соціалізацію підростаючого покоління. 
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Тихенко Л.В., Сидоренко Н. Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОСПИТАННИКОВ 

ВНЕШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

             В статье анализируются современные подходы к организации психолого-

педагогической поддержки воспитанников внешкольных учебных учреждений. Психолого-

педагогическая поддержка рассматривается как система социально-педагогических, 

психолого-педагогических средств и методов помощи воспитанникам с целью 

оптимизации их психоэмоционального состояния и поведения в процессе формирования и 

развития творческих способностей, содействия социальному и профессиональному 

самоопределению и дальнейшему саморазвитию. 

Описана модель психолого-педагогической поддержки воспитанников Сумского 

областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью как 

интегрированная технология, субъектами которой являются все участники учебно-

воспитательного процесса. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка; помощь;внешкольное учебное 

пространство; модель психолого-педагогической поддержки 

 

Tikhenko L. V., Sidorenko N. Y.  

MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZING OF PERSON’S 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT IN THE AFTER-

SCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

              The article deals with the importance of children and youth support in the conditions of 

coping with the present days challenges. It is stated that solving this important problem is 

significantly contributed by the educational environment of out-of-school educational institution 

which is defined as the emotionally supportive one and can provide a child with the sense of 

security and help to find his/her own resources for coping with the life problems. 

Psychological and pedagogical support of pupils is seen as a system of socio-

psychological and psycho-pedagogical means and techniques of helping pupils to optimize their 

psychological and emotional state and behaviour in the process of forming and developing their 

capabilities, to promote their social and professional self-determining and the future self-



development. 

The author's model of psychological and educational support is described including 

psychological preventive and corrective support for children and seen as an integrative 

technology which subjects are all the participants of the educational process: teachers, 

psychologists, pupils, parents and public institutions. New forms of work with pupils are 

presented including short-term training programs implemented into societies and aimed at 

pupilsself-cognition, learning their emotions and feelings, developing critical thinking, 

communication skills, forming skills of self-perception and perception of others. 

Ways of improving the teachers’ professional competence aimed at mastering knowledge 

and skills necessary for work with children who need their help and support, involving parents 

and public into cooperation are presented. 

Keywords: psychological-pedagogical support; care; out-of-school learning spaces; a model of 

psychological and pedagogical support 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ 

САМОДІЯЛЬНОСТІ ЮНАКІВ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

У даній статті піднімаються питання щодо безініціативності, 

безвідповідальності сучасної молоді, яка займає пасивні позиції в житті, однак в 

сучасному суспільстві існує запит саме на творчих особистостей, здатних на відміну від 

людей-виконавців, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, 

нестандартні рішення. Тому важливим завданням професійної підготовки фахівців є 

виховання творчої самодіяльності студентів - передумови розвитку творчого потенціалу 

особистості.  

Метою даної статті є аналіз категорії творчої самодіяльності особистості, 

одного з основних чинників розвитку творчої особистості. 

В світлі педагогічного знання подається аналіз специфіки творчої самостійності 

студентів, осмислюються поняття «діяльність», «пізнавальна діяльність», «творча 

діяльність», «самодіяльність», «творчість». Самодіяльність – це ключ до підготовки 

сучасного молодого фахівця, оскільки, вона дозволяє студентам більш легко засвоювати 

основи дисциплін, розвивати ініціативу, формувати власні погляди, переконання, 

виховувати почуття відповідальності, що є дуже важливим у наш час.  

Ключові слова: творчі здібності, обдарованість, діяльність, пізнавальна 

діяльність, творча діяльність, творчість. 

 

Актуальність теми дослідження. Довгий час помилково вважалось, 

що головне в розумовому розвитку юнаків – передача їм якомога більшої 

кількості знань. Життя ж доводить, що розумна людина – це не тільки особа, 



яка дуже багато знає, а та яка вміє наявні знання застосовувати в складних 

буденних життєвих ситуаціях. Адже уміння самостійно знаходити вихід у 

будь-якій ситуації повсякденного життя є найбільш цінним інтелектуальним 

вмінням людини. Про таких людей кажуть, що вони можуть творчо мислити. 

Тільки гармонійне поєднання характеристик інтелекту і креативності 

(творчих здібностей) зумовлює формування творчої самодіяльності 

особистості. 

На сучасному етапі реформування освіти в Україні актуального 

звучання набули питання інтегрування досягнень світової та вітчизняної 

педагогічної думки. За таких умов визначено пріоритет глибокого і 

системного вивчення та застосування культурно-історичної спадщини 

кращих просвітян, науковців світу, фундаторів педагогіки щодо розвитку 

якостей, що характеризують творчу самодіяльнісну особистісь. Приєднання 

системи освіти України до Болонського процесу вимагає орієнтації 

навчально-виховного процесу на формування в кожної особистості досвіду 

самостійної ініціативної навчальної діяльності. 

Метою даної статті є аналіз категорії творчої самодіяльності 

особистості, як одного з основних чинників розвитку творчої особистості. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

проблеми. Творчість потребує оригінальності мислення, пошуку рішень у 

різних умовах, прогнозування тощо, що значно розвиває розумову діяльність 

людини [6]. Творча діяльність – це засіб інтенсивного розвитку 

інтелектуальних здібностей і особистісних якостей людини. Проблеми 

творчості завжди перебували у центрі уваги науковців та практиків. Значний 

внесок у розробку філософських та соціологічних аспектів теорії творчості 

зробили Ю. Бабаєва, О. Бобир, Д. Богоявленська А. Брушлинський, 

А. Вишина, І. Волощук, Г. Гарднер, Д. Гілфорд, Ю. Гільбух, В. Горбунова, 

В. Демченко, В Дружинін, В. Климчук, О. Кульчицька, Н. Лейтес, 

О. Матюшкін, В. Моляко, Л. Музика, Н. Портницька, Дж. Рензуллі, 

В. Рибалка, В. Романець, О. Савиченко, Р. Стернберг, Л. Терман, Б. Тєплов, 



І. Тичина Е. Торренс, Р. Уітті, Л. Чухно, В. Шадріков та інші.  

Проблеми виховання особистості студентів в системі вищої аграрної 

освіти відображені в працях С. Виговської, Л. Канішевської, В. Ковальчука, 

Л. Маценко, С. Ніколаєнка, Р. Сопівника, І. Сопівник. Актуальними 

питаннями щодо проблеми виховання творчої особистості студентів в системі 

вищої аграрної освіти займались М. Антонець, С. Каленська, С. Мельник, 

І. Осадчук, О. Сєдашова, Т. Туркот та інші.  

Основний виклад матеріалу. Для України ХХІ ст. знаменується 

значною динамікою соціально-економічного розвитку. Зокрема, 

активізувалися міжнародні зв‘язки української держави, посилився її 

авторитет у світовому та європейському просторі. Все це суттєво змінює 

ситуацію щодо подальшого розвитку педагогічної освіти. Головні вимоги до 

рівня професійної підготовки висвітлено в Законах України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», положеннях Державної національної програми «Освіта» 

(«Україна XXI століття»). 

Перед вищим навчальним закладом стоїть завдання підготувати молодь 

до активної діяльності в різних сферах, формуючи в неї здатність гнучко 

реагувати на запити суспільства, зберігаючи набутий досвід. Усе це зумовлює 

необхідність пошуку нових підходів до навчання у вищих навчальних 

закладах, впровадження в навчальний процес інноваційних технологій 

навчання та методик, які сприятимуть формуванню навичок і вмінь 

професійно орієнтованого спілкування на основі набутої системи знань. Ці 

чинники зумовлюють розвиток активності, самостійності і творчих 

здібностей майбутніх фахівців; забезпечення держави кваліфікованими, 

ініціативними кадрами, які, по-перше, матимуть ґрунтовну теоретичну та 

практичну підготовку з фаху; по-друге, зможуть самостійно приймати 

рішення, пов‘язані з майбутньою професійною діяльністю, а також 

формування у молодих фахівців прагнення до неперервної самоосвіти, 

здатності постійно оновлювати здобуті наукові знання, вміння швидко 

адаптуватися до змін та коригувати професійну діяльність. 



Положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті та Болонської декларації вимагають переосмислення ролі 

самостійної роботи студентів. Тому важливість самостійності, творчої 

діяльності студентів у процесі підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ важко 

переоцінити. Проведене теоретичне дослідження (Г. Адамів, Е. Голант) 

показало, що у змісті пізнавальної самостійності студента суттєвим є 

діяльнісний компонент. У результаті самостійної пізнавальної діяльності, яка 

повинна складати основу усієї системи професійної освіти, формується 

самостійність студентів. Отже, педагогічний аналіз специфіки творчої 

самостійності студентів насамперед потребує осмислення понять 

«самостійність», «діяльність», «пізнавальна діяльність», «творча діяльність», 

«самодіяльність», «творчість». 

За тлумаченням Українського педагогічного словника [4, с. 297] 

«самостійність» характеризується двома показниками: а) сукупністю засобів 

– знань, навичок і вмінь, якими володіє особистість; б) ставленням 

особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також 

зв‘язками з іншими людьми, які виникають у процесі діяльності. У працях 

психологів (Д. Богоявленської, Л. Виготського, П. Гальперіна, О. Кабанової-

Меллер, Н. Менчинської та ін.) самостійність розглядається не як проста 

сума знань, навичок, умінь, що забезпечують процес діяльності, а як 

суспільний прояв особистості. Згідно з положеннями психології (О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та ін.), всі особистісні якості виявляються і формуються в 

різних видах діяльності. Не є виключенням і діяльність у процесі навчання. 

Цілі діяльності об‘єктивно визначають її соціальну спрямованість й 

обумовлюють її кінцеві результати. Зокрема, від рівня сформованості творчої 

самостійності та багатьох інших факторів залежать зміст і способи 

навчально-пізнавальної діяльності. Прояв творчої самостійності, як 

складного особистісного утворення, тісно пов‘язаний із мотивами, цілями та 

результатами навчання. Деякі науковці вважають, що вдосконалення 

діяльності впливає на розвиток дитини як особистості, оскільки зовнішній 



план її дій переходить у внутрішній, смисловий план, а розвиток психічних 

процесів (інтелектуальних, мнемічних, емоційно-вольових), включаючись у 

процесуальні сторони діяльності, піднімає дії і діяльність у цілому на більш 

високий рівень. Такий підхід ми вважаємо актуальним і щодо діяльності 

студентів. У межах нашого дослідження ми вважаємо за необхідне подати 

робоче визначення поняття «діяльність». У психолого-педагогічній літературі 

діяльність є системостворюючою основою всього навчально-виховного 

процесу (В. Ковальов, Б. Ломов, В. Рубцов, В. Шадріков, Г. Щукіна та ін.), 

головною силою, яка детермінує розвиток особистості в цілому. 

Характеризуючи особистість із позиції діяльнісного підходу, О. Леонтьєв 

відзначає, що справжню основу особистості складає та особлива будова 

сукупних діяльностей суб‘єкта, що виникають на певному етапі розвитку 

людських взаємин зі світом. Саме у процесі діяльності людина пізнає 

навколишній світ, його закономірності, сприймає різноманітні явища, тому 

що діяльність – це форма активного ставлення людини до навколишнього 

світу. Психолого-педагогічна наука виділяє в категорії діяльності її 

предметність (Л. Буєва, М. Каган, М. Кветной, О. Леонтьєв, З. Юдін та ін.). 

Предметність діяльності, по суті, виражає її зміст. Від предмета залежить 

система специфічних засобів, знарядь діяльності, а також розвиток 

можливостей суб‘єкта, його знань, характеру вмінь, ціннісних орієнтацій, 

пов‘язаних зі ставленням до своєї діяльності. Однією з основних 

особливостей навчальної діяльності, що відрізняє її від інших видів 

діяльності, як стверджують психологи, є те, що студент, – це не тільки суб‘єкт 

діяльності, але одночасно й її об‘єкт. Це пояснюється тим, що метою 

навчальної діяльності є зміна самого суб‘єкта діяльності, а не перетворення 

об‘єктів зовнішнього світу, не зміна предметів, з якими діє суб‘єкт. Зміни в 

суб‘єкті означають засвоєння ним певних знань, способів дій, що 

відповідають цим знанням, набуття досвіду творчої роботи і емоційно-

вольового ставлення до світу. Оскільки саме заради цього й організується 

процес навчання, засвоєння студентом знань і способів дій, інших 



компонентів змісту вищої освіти є прямим продуктом навчальної діяльності. 

Згідно з Г. Атановим, одна з особливостей навчальної діяльності полягає в 

невід‘ємності її продукту від її суб‘єкта [2]. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури показав, що у будь-яких інших видах діяльності її продукти 

відчужуються від суб‘єктів, вони служать іншим людям. 

Продукти діяльності продаються, демонструються в картинних галереях, 

театрах, кіно. Це стосується і пізнавальної (науково-пізнавальної) діяльності, 

продукти якої публікуються у вигляді звітів, статей, монографій. У цьому 

виявляється принципова відмінність навчальної і пізнавальної діяльностей, 

на яку вказують як дидакти, так і психологи. Виконуючи будь-яку іншу, не 

навчальну, діяльність, її суб‘єкт змінюється, тому що здобуває особистий 

досвід, найчастіше засвоюючи деякі знання й засвоюючи деякі способи дій, 

але ці зміни метою діяльності не передбачаються. Вони завжди складають 

побічний продукт діяльності. Так само побічним продуктом можуть бути і 

деякі зміни в суб‘єкті навчальної діяльності, якщо ці зміни не передбачаються 

метою діяльності. Зауважимо, що побічний продукт діяльності, у тому числі і 

навчальної, найчастіше не усвідомлюється суб‘єктом діяльності, але відіграє 

важливу роль у формуванні його особистого досвіду. Оскільки прямий і 

побічний продукти навчальної діяльності являють собою зміни в тому, кого 

навчають, то прийнято вважати, що прямий і побічний продукти навчальної 

діяльності співпадають. Взагалі це різні продукти, що співпадають тільки за 

формою. 

Самодіяльність – поняття, що вживається в різних філософських 

дискурсах, в яких прагнуть 1) розкрити внутрішню мотивацію людських 

вчинків і дій, 2) зв‘язати пізнавальну і етичну діяльність людини з її 

свободою. Перша традиція інтерпретації самодіяльності представлена вже 

Платоном, який вважав, що вчитися означає опановувати своїм власним 

пізнанням [7]. Самодіяльність тут ототожнюється з самопізнанням. 

Аристотель в «Нікомахової етиці», з‘ясовуючи причини етичних вчинків 

людини, проводить відмінність між довільними і мимовільними діями 



людини. До мимовільних вчинків і дій він відносить ті, які здійснюються під 

впливом яких-небудь умов - страху, зовнішньої мети, «підневільно або по 

невіданню» [1]. Довільні вчинки – ті, які здійснюються по внутрішніх 

мотивах, коли людина «діє по своїй волі», джерелом виявляється сам діяч на 

відміну від того, при якому джерело вчинку і дії «знаходиться зовні». 

Самодіяльність у цій традиції визначається через спонтанність і 

самовизначенність вчинків людини, які витікають з її власних спрямувань і 

усвідомлення цілей. Самодіяльність виражає тим самим здатність мислячої і 

діючої людини до визначення своїх вчинків усередині себе, з усвідомлених 

нею мотивів і цілей, із можливості її панування над своїми вчинками і діями. 

Однією із важливих характеристик самодіяльності є акт вільного, навмисного 

вибору, який має справу передусім із визначенням коштів для реалізації 

цілей.  

Виготський зазначав, що поступове накопичення знань, умінь і навичок 

переростає в нову якість, забезпечує розвиток учня, а отже, виступає однією з 

важливих умов творчої навчальної діяльності школярів. С. Рубінштейн у 

статті, що висвітлює принцип творчої самодіяльності суб‘єкта, розкриває 

загальне розуміння діяльності у зіставленні з особистістю і дає перше 

формулювання свого майбутнього принципу єдності свідомості і діяльності: 

«Отже, суб‘єкт у своїх діяннях, в актах своєї творчої самодіяльності не тільки 

виявляється; він в них створюється і визначається» [10, с. 38]. Автор говорить 

про реальну, конкретну, життєво важливу діяльність суб‘єкта, а не абстрактну 

або формальну, чисту активність. Учений підкреслює, що «…визначати образ 

людини організацією не символізуючих діянь і діянь, що ототожнюють, а 

реальних, творчих діянь – ось шлях і задача педагогіки» [10, с. 38]. 

Означений тут принцип творчої самодіяльності С. Рубінштейн розробляє, 

передусім, в інтересах педагогіки, покликаної, на його думку, розвивати в 

учнів самостійність, творчий підхід та ініціативу (зокрема, за допомогою 

того, що називається проблемним навчанням). Оскільки, на його думку, 

діяльність є самостійною і творчою, то саме в цій якості вона стає 



найважливішою умовою розвитку людини. Основні положення принципу 

творчої самодіяльності суб‘єкта полягають у тому, що: 1) суб‘єкт і його 

психічні властивості формуються і виявляються в діяльності; 2) об‘єкт 

(предметний світ), породжений діяльністю суб‘єкта, зумовлює його розвиток; 

3) чим більш активний у своїй діяльності суб‘єкт, тим більш збагачується і 

змінюється об‘єкт, що конструюється ним; 4) діяльність, в якій визначається, 

створюється у своїх діяннях і виявляється сам суб‘єкт, є його творчою 

самодіяльністю. О. Трошкін, в залежності від рівня ініціативності студента, 

розрізняє його самостійну творчість у процесі навчально-творчої діяльності 

та творчість під керівництвом викладача. 

Низький рівень ініціативності студентів у створенні варіантів 

розв‘язання творчого завдання, за спостереженнями науковця, не призводить 

до появи власного продукту творчості. «Вимушена творчість», про яку веде 

мову В. Андрєєв, не є творчістю у повному розумінні цього слова. Творча 

праця вимагає сформованості у студентів смислоутворюючих мотивів 

ініціативності при розв‘язанні творчого завдання. Якщо ці мотиви у 

майбутнього фахівця не сформовані, то у кращому випадку під впливом 

викладача студент може розв‘язувати завдання алгоритмічного (логічного) 

характеру. Проте О. Трошкін припускає, що окремі студенти, яких примусили 

займатися творчою діяльністю на конкретному занятті, через деякий 

проміжок часу виявляють ініціативність при розв‘язанні навчально-творчого 

завдання. Мабуть, це є наслідком дії сукупності певних об‘єктивних та 

суб‘єктивних чинників, серед яких стрижневим є сформованість мотивів 

навчання в цілому. Є сенс вести мову й про різні рівні самостійності 

навчально-творчої роботи майбутніх фахівців. Повна самостійність є також 

результатом систематичної та цілеспрямованої роботи викладачів, пов‘язаної 

з формування у студентів готовності до творчості [14, с. 67]. 

В Енциклопедичному словнику поняття «творчість» розкривається так: 

«Творчість – це діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється 

неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. 



Творчість специфічна для людини, тобто завжди припускає творця-суб‘єкта 

творчої діяльності; у природі відбувається процес розвитку, але не 

творчість» [3]. Відмінною ознакою цього визначення від інших, що можна 

знайти у філософських, психологічних і педагогічних працях, є те, що 

«творчість» у цьому випадку не ототожнюється з поняттям «розвиток». Хоча 

є автори, як, наприклад, Я. Пономарьов, які, ототожнюють її з поняттям 

«розвиток» [8]. Він відзначає, що загальний критерій творчості виступає як 

критерій розвитку.  

У філософських працях ми знаходимо визначення поняття «творчість», 

яке дає А. Спіркін. Творчість розуміється ним як розумова і практична 

діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних 

цінностей, встановлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а 

також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної 

культури [11, с. 332]. При цьому варто підкреслити, що новизна об‘єктивна і 

соціально значима, якщо результат дійсно новий у контексті історії культури, 

якщо ж він новий лише для його автора, то новизна суб‘єктивна і не має 

суспільного значення. У цьому визначенні, на наш погляд, для педагогічного 

дослідження має виняткову цінність те, що ознака новизни та й сам процес 

творчості може мати як об‘єктивну, так і суб‘єктивну новизну і значущість. 

Як правило, в навчальній діяльності творчість виявляється в суб‘єктивному 

плані як відкриття нового для себе, нового у своєму розумовому розвитку, що 

має тільки суб‘єктивну новизну, але не має суспільної цінності. 

К. Ціолковський писав, що спочатку він робив відкриття, відомі всім, потім 

відомі небагатьом та, нарешті, нікому не відомі [7]. Знання ж студента будуть 

міцними, якщо вони здобуті не тільки однією пам‘яттю, не завчені механічно, 

а з‘явилися внаслідок власних міркувань та закріпилися у результаті його 

власної творчої навчальної діяльності. 

Творча спрямованість особистості є передумовою будь-якої творчої 

діяльності, у процесі якої формуються і розвиваються творчі здібності. 

Велику роль у розвитку творчих здібностей відіграє навчальна 



діяльність [15]. Це передбачає пошук нового змісту та організаційних форм у 

системі неперервної освіти, надає особливого значення його методологічній 

складовій. У спеціальних дослідженнях зокрема зазначається, що оскільки 

креативний підхід до проблеми навчання припускає не вирішення готових 

дидактичних завдань, а генерацію, творче формулювання і опрацювання ідей, 

задумів і проектів у широкому соціальному аспекті життя, то креативна 

технологія навчання має представляти собою спосіб виміру вихідної і 

основної установки професійної освіти, тобто домінувальну функцію освіти. 

Джерелом творчої активності студентів є, перш за все, інтерес до процесу та 

результату своєї праці. Зацікавленість студентів процесом і результатом своєї 

діяльності має забезпечуватися наявністю пізнавальної мотивації, 

усвідомленням набуття знань, що веде до перебудови психологічних процесів 

сприймання, пам‘яті, мислення, уяви. Як відомо, формуванню пізнавальних 

мотивів сприяють усі засоби удосконалення навчального процесу: оновлення 

змісту навчальних курсів, модернізація структури занять, налагодження 

міжпредметних зв‘язків, удосконалення методів навчання, розширення форм 

самостійної роботи студентів. 

Важливість проблеми формування творчої особистості у процесі 

професійного становлення визначають її значення: соціальне, тому що 

формується не просто нова людина з особливим складом мислення, здатним 

до радикальних змін і перетворень, а спеціаліст нової формації, який 

долучиться до прогресивних перетворень у суспільстві; наукове, тому що 

служить засобом пізнання творчих здібностей у галузі інтелектуальної й 

соціальної креативності. Якщо раніше можна було обмежитись тим, що 

творчість – це лише властивість діяльності, то сьогодні варто особливу увагу 

звернути на те, що стрижнем творчості є взаємодія людей, детермінована не 

лише їх особистісними якостями, а й соціальними чинниками, наприклад, 

поділом праці й кооперацією діяльності, розбіжністю інтересів, потреб і 

необхідністю їх узгодження. Суспільне середовище як сукупність природних 

і соціальних умов, в яких відбувається розвиток і діяльність людського 



суспільства, виступає стосовно особистості необхідною умовою її 

становлення і розвитку у тому випадку, якщо особистість розглядається як 

активний суб‘єкт історії, суб‘єкт формування свого «Я», суб‘єкт творення 

свободи діяльності. Творча спрямованість особистості є передумовою будь-

якої творчої діяльності, у процесі якої формуються і розвиваються задатки та 

здібності. За висловлюванням Р. Сопівника, «людина народжується на світ 

індивідом неповторним, самобутнім, із унікальним набором задатків, 

розумовим і фізичним потенціалом. Вона від природи отримує певні 

схильності до тих чи інших видів діяльності. Цілеспрямоване формування 

особистості забезпечується в процесі навчання і виховання. Людина бачить 

приклади, які її оточують, сприймає собі подібних, спостерігає за їх 

діяльністю, творчістю та намагається наслідувати. Виникає суперечність між 

тим, що людина бачить і тим, що вона може зробити у даний момент. Це 

суперечність суспільства і людини спонукає до самовдосконалення. Тому 

вихованця слід розглядати не лише як об‘єкт, а й активного учасника 

навчально-виховного процесу». [12] 

Наукове визначення поняття «здібності» зробив Б. Теплов, який 

охарактеризував три їхні ознаки: 1) під здібністю розуміють індивідуально-

психологічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої; 2)здібністю 

називають не будь-які індивідуальні особливості, а лише ті, які забезпечують 

успішне виконання одного виду діяльності чи багатьох видів діяльності; 3) 

поняття «здібність» не зводиться до тих знань, навичок чи вмінь, які вже 

напрацьовані даною людиною [13, с. 20]. Інші ж науковці визначають творчі 

здібності як складну особисту якість, що відображає здатність людини до 

творчості в різних сферах життєдіяльності, а також дозволяє надавати 

підтримку у творчій самореалізації іншим людям. Це високий ступінь 

захопленості, інтелектуальної активності, пізнавальної самодіяльності 

особистості. Визначення творчих здібностей, що наведено в психологічній 

енциклопедії, визначає їх як здатність до створення оригінального продукту, 

виробу, у процесі роботи над якими самотужки застосовані засвоєні знання, 



вміння, навички, виявлено хоча мінімальний відступ від зразка, проявляється 

індивідуальність, мистецтво [9]. Із філософського погляду творчі здібності 

містять у собі здатність творчо уявляти, спостерігати, неординарно мислити. 

В історико-педагогічному процесі кінець XX ст. постає як епоха, що була 

наповнена педагогічною творчістю завдяки становленню реформаторської 

педагогіки, формуванню нової педагогічної парадигми, основними 

принципами якої були: визнання права кожної людини на індивідуальний 

розвиток і повну самореалізацію своїх сил і можливостей; організація 

навчання шляхом діяльності; розвиток учнівського самоврядування тощо.  

У Національній доктрині розвитку освіти України основна ідея полягає у 

переході до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме 

істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального 

потенціалу особистості та суспільства [16]. У результаті цього відбуваються 

потужні позитивні зміни в системі матеріального виробництва та духовного 

відродження, структурі політичних відносин, побуті й культурі. Зростає 

самостійність і самодостатність особистості, її творча активність, що зміцнює 

демократичні основи громадянського суспільства і пришвидшує його 

розвиток. Отже, активність – це властивість не мислення, не пам‘яті, а 

особистості як суб‘єкта діяльності. Науковці вважають, що без певного рівня 

творчої активності людини, який виявляється хоча б в елементарних актах 

уваги, не може відбуватися навіть найпростіший акт пізнання. 

Висновки. Для виховання творчої самодіяльності майбутнього фахівця 

потрібно оновлювати не лише зміст навчальних програм з усіх дисциплін, а й 

методики їх викладання; впроваджувати в навчальний процес дискусійну 

форму проведення практичних занять; заохочувати студентів до самостійного 

пошуку причинно-наслідкових зв‘язків і закономірностей суспільних 

процесів та явищ; залучати до творчих конкурсів студентських робіт.  

При відсутності творчої мотивації високий рівень творчих здібностей не 

може гарантувати творчих досягнень ні в науці, ні в мистецтві, ні в інших 

видах діяльності навіть при повному оволодінні новітніми технологіями. І 



навпаки, наявність відповідної мотивації необхідними знаннями та вміннями 

при відсутності творчих можливостей не може привести до творчого 

результату, забезпечуючи лише виконавську майстерність. 

Отже, виховання творчої самодіяльності серед молодого покоління дуже 

важливе. Самодіяльність – це ключ до підготовки сучасного молодого 

фахівця, оскільки вона дозволяє студентам більш легко засвоювати основи 

дисциплін, розвивати ініціативу, формувати власні погляди, переконання, 

виховувати почуття відповідальності, що є дуже важливим у наш час.  
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Киричевская Л.П.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В АГРАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье поднимаются вопросы безынициативности, 

безответственности современной молодежи которая занимает пассивные позиции в 

жизни, однако в нынешнем обществе существует запрос именно на творческих 

личностей, способных в отличие от людей-исполнителей, самостоятельно мыслить, 

генерировать оригинальные идеи, принимать смелые, нестандартные решения. Поэтому 

важной задачей профессиональной подготовки специалистов является воспитание 

творческой самодеятельности студентов – предпосылки развития творческого 

потенциала личности. 

Целью данной статьи является анализ категории творческой самодеятельности 

личности, одного из основных факторов развития личности. 

В свете педагогических знаний подаеться анализ специфики творческой 

самостоятельности студентов, осмыслении понятия «деятельность», «познавательная 

деятельность», «творческая деятельность», «самодеятельность», «творчество». 

Самодеятельность это – ключ к подготовке современного молодого специалиста. 

Поскольку она позволяет студентам более легко усваивать основы дисциплин, развивать 

инициативу, формировать собственные взгляды, убеждения, воспитывать чувство 



ответственности, что является очень важным в наше время. 

Ключевые слова: творческие способности, одаренность, деятельность, 

познавательная деятельность, творческая деятельность, творчество. 

 

Kyrychevska L.P. 

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF BRINGING UP OF CREATIVE SELF-

ACTIVITY OF THE YOUTH IN AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS 

OF EDUCATION 

This article is raised the problem of lack of initiative, irresponsibility of modern youth who 

take a passive position in life, however, the present society has prompted to creative individual 

who can think independently, generate original ideas, make bold and innovative solutions unlike 

people-executors. Therefore, the important task of preparing professionals is bringing up 

creative self-activity of students as a preconditions for creative potential of personality. 

The purpose of this article is to analyze the category of creative personality independent 

action as one of the main factors developing of creative personality. 

In the article there are meaningful concepts: “independence”, “activity”, “cognitive 

activity”, “creative activity”, “self-activity”, “creativity” for the pedagogical analysis of the 

specific creative independence of students. The self-activity is the key to prepare of modern  

young professional. So, it allows students learning the base of disciplines more easily, 

developing an initiative to form their own opinions, beliefs, bringing up a sense of responsibility, 

which is very important nowadays. 

Keywords: creative ability, talent, activity, cognitive activity, creative activity, creativity. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМКИ В НАУКОВІЙ ШКОЛІ 

Г. С. КОСТЮКА 

 



Мислення дає можливість людині розуміти предмети і явища об’єктивної 

дійсності, утворювати поняття про них, будувати науку в її різних галузях. Наукове 

пізнання світу, розкриваючи причинні, закономірні зв’язки його явищ, дає змогу 

передбачити виникнення, майбутній хід природних та інших подій, практично 

оволодівати явищами об’єктивної дійсності, ставити їх на службу своїм потребам та 

інтересам. Воно є основою свідомої діяльності людини.  

                                                              Г. С. Костюк [4, с. 197] 

 

Г. С. Костюк – настоящий ученый, настоящий психолог, человек высочайшей 

личной и профессиональной культуры.  Он занял в науке, войдя в ее историю, свое 

почетное и достойное место. 

                                                                            Т. В. Кудрявцев 

 

Творчий доробок і сама творча особа Г. С. Костюка поза усяким сумнівом повинні 

визначатись без будь-якої штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій 

науці вимірами й визначеннями. Щоб адекватно оцінювати справжній науково-

організаційний подвиг Г. С. Костюка, ми повинні так само адекватно аналізувати той 

історичний проміжок часу, в межах якого створювався, діяв, як наукова установа, 

досягаючи без будь-якого перебільшення успіхів ще й до сьогодні значущих теоретичних 

та експериментальних результатів. Досить сказати, що саме в стінах Інституту 

психології зросли й віднайшли своє місце в історії нашої науки такі вчені, як 

П. Р. Чамата, І. О. Синиця, О. Т. Губко, Є. О. Мілерян, М. Ю. Малков, Л. М. Проколієнко, 

О. В. Скрипченко, А. М. Гольдберг, О. І. Кульчицька, Б. О. Федоришин, Ю. І. Машбиць, 

Г. О. Балл та багато інших відомих дослідників. 

Ключові слова: Інститут психології, особистість вченого, основні праці 

Г. С. Костюка. 

 

Постановка проблеми. Творчий доробок і сама творча особа 

Г. С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якої 

штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці 

вимірами й визначеннями. Проте на жаль, як це нерідко буває, ми віддаємо 

належне геніям запізно, іноді навіть з великої відстані після того, як вони 

закінчили свою життєву подорож по цей бік буття. І доводиться констатувати, 

що ми ще й донині не досягли того рівня наукової й загальної культури, коли 

спроможні адекватно оцінити нашого видатного вчителя, стратега й майстра 

у загадкових сферах психології, блискучого тактика у повсякденному житті, в 

якому він здійснив справжній подвиг, фантастичну дію – створення Інституту 

психології – наукового пароплава, що відплив від києво-печерських круч і 

рушив Дніпром, а далі морями й океанами творчого пізнання людських душ, 

людського всесвіту. Так, це не був багатоповерховий лайнер-титаник, зате він 

завдяки своєму капітанові оминув безліч айсбергів, що рясніли у всі часи на 



його трасі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щоб адекватно оцінювати 

справжній науково-організаційний подвиг Г. С. Костюка, ми повинні так само 

адекватно аналізувати той історичний проміжок часу, в межах якого 

створювався, діяв як наукова установа, досягаючи без будь-якого 

перебільшення успіхів ще й до сьогодні значущих теоретичних та 

експериментальних результатів. Досить сказати, що саме в стінах Інституту 

психології зросли й віднайшли своє місце в історії нашої науки такі вчені, як 

П. Р. Чамата, І. О. Синиця, О. Т. Губко, Є. О. Мілерян, М. Ю. Малков, 

Л. М. Проколієнко, О. В. Скрипченко, А. М. Гольдберг, О. І. Кульчицька, 

Б. О. Федоришин, Ю. І. Машбиць, Г. О. Балл, Г. С. Полякова та багато інших 

відомих дослідників.  

Мета статті – розглянути психолого-педагогічні напрямки в науковій 

школі Г. С. Костюка.  

Виклад основного матеріалу. Одним з авангардних фундаторів 

радянської інженерної психології та психології праці був Є. О. Мілерян, 

поєднуючи в своїй діяльності талант психолога й винахідника (варто згадати 

хоча б цілу низку ексклюзивних на той час приладів, що використовувались в 

психологічних дослідженнях та практиці); його розробки успішно 

використовувались зокрема в діагностуванні авіа та автомобільних пілотів, 

водіїв, операторів та ін. 

Невипадково в творчому кліматі, що його створив Г. С. Костюк в 

Інституті, міг зрости такий талант, як О. Т. Губко – особистість рівня часів 

відродження, що залучив в діапазон своїх пошуків і досягнень розробки в 

галузі психофізіології, загальної психології, історії психології, 

етнопсихології… 

Г. С. Костюк поєднував в собі самому в найкращому розумінні риси 

своєрідного консерватора (десь на рівні, я б сказав, Рене Генона) і, начебто в 

парадоксальному на перший погляд варіанті, – риси авангардного, ризикового 

розвідника, що стратегічно передбачав тенденції у розвитку й самої 



психології й актуальних викликів часу, які багато хто ще не уявляв навіть у 

чорнових варіантах. 

Щодо умовної консервативності, то тут немає потреби вдаватись до 

якихось оригінальних доказів, оскільки переважна більшість праць 

Г. С. Костюка вписувалася в, так би мовити, класичне русло психологічної 

науки, про яке можна було говорити на той час. А про авангардизм треба 

сказати окремо, зробивши на ньому особливий і дуже важливий акцент, який, 

як я вважаю, висвітлює в науковій постаті Г. С. Костюка ті риси, які були 

мало помітні раніше, а багато в чому не розкодовані, не дешифровані ще й до 

наших днів. 

Але на цьому принципово важливому моменті я зупинюся трохи далі, 

відзначивши попередньо загальні контури психологічної теорії, яку 

пролонговано створював і безперечно створив Г. С. Костюк і яку ми ще 

повинні детально аналізувати, вивчати, щоб не тільки самим підняти рівень її 

розуміння, а й віднайти їй пристойне й заслужене місце в сузір‘ях світових 

психологічних теорій 

Я наполягаю, що Г. С. Костюк насправді розробив засади оригінальної 

поліфонічної психологічної теорії, саме не концепції, а – теорії розумового 

розвитку й становлення особистості, як повноцінного носія інструментарію 

мислення, який єдиний може свідчити про адекватні можливості людини у 

карколомних лабіринтах повсякденного життя. 

Не вдаючись до занадто розгорнутого обґрунтування цієї тези, я тут 

лише нагадаю основні принципово важливі складові цієї теорії, що, як ми 

можемо легко пересвідчитись, включають такі перспективні донині блоки 

теорії: 

–  теоретико-методологічні засади вивчення розвитку (онтогенез 

людської психіки, спадковість, середовище і виховання як детермінанти 

психічного розвитку дитини); 



–  основи розумового розвитку (здібності, розумовий розвиток 

дитини, аналіз мислення у його основних вимірах, спеціальне дослідження 

проблеми розуміння, як однієї з фундаментальних проблем психології); 

–  психолого-педагогічні основи навчання та виховання (навчання і 

розвиток особистості, індивідуальний підхід у навчальних процесах, синтез 

навчання та продуктивної праці з орієнтацією на всебічний розвиток 

особистості школяра); 

–  історико-стратегічні детермінанти психічного розвитку людини 

(аналіз праць Г. С. Сковороди, Т. Г. Шевченка, В. Г. Бєлінського, 

О. І. Герцена, К. Д. Ушинського, В. І. Леніна, І. П. Павлова та ін.). 

Якщо розглядати, так би мовити, футурологічну проекцію розробок 

Г. С. Костюка, то на наш погляд найбільш значущим можна вважати вектор, 

пов'язаний з дослідженням мислення, розв'язування задач, генезисом 

розумового розвитку, сенсорно-перцептивними складовими психічної 

діяльності у різних її вимірах. Саме в цьому напрямку чітко виокремлюється 

проблема розуміння, в якій синтезуються вказані складові і яка, за чітким 

визначенням Г. С. Костюка, безперечно складає принципову для розвитку 

психологічних досліджень і їх втілення в багатовимірну практику фактично 

усіх видів ігрової, навчальної, трудової діяльності. В сказаному дуже легко 

пересвідчитись, якщо звернутись лише до кількох, щоправда вузлових, праць 

Г. С. Костюка. Перш за все це його неперевершена й до сьогодні праця 

«Вопросы психологии мышления» [1]. Ця робота являє собою синтетичну 

розробку проблеми мислення на той час і донині залишається не музейною 

реліквією, а актуальним енциклопедичним провідником по розгалужених 

стежках і шляхах проблеми мислення. Можна було б обмежитись, 

визначаючи своєрідні кордони школи Г. С. Костюка, навіть цією роботою 

(звичайно з врахуванням тих розробок самого автора та його учнів і 

послідовників), і вести розмову про психологічну школу дослідження 

проблем мислення. Проте це все ж було б обмеженням діапазону 

започаткованих і надалі продовжених досліджень школи Г. С. Костюка, 



оскільки ціла низка інших його робіт переконливо свідчить про більш 

широкий фронт наукових пошуків. 

Можна обрати різні варіанти підтвердження сказаного, я тут дозволю 

собі коротко запропонувати нашій увазі один з них, а саме виокремлення в 

своєрідний триптих трьох статей Г. С. Костюка, які на мій погляд, 

висвітлюючи начебто наукові портрети трьох видатних вчених – Ломоносова, 

Сковороди і Павлова, водночас є своєрідним автопортретом нашого вчителя. 

Обмежусь лише деякими ключовими тезами, що входять до складу 

вказаних робіт. 

У своїй статті «Ломоносов про психологію пізнання» (до 250-річчя з 

дня народження) у журналі «Вопросы психологи» (1961, №5) Г. С. Костюк 

зокрема виокремив такі положення: 

–  домінування закону збереження енергії й руху, як постійної 

константи усіх процесів («рух є необхідною умовою взаємодії людини з 

оточуючою її дійсністю, саме він детермінує процеси пізнання»); тут доречно 

доповнити це виділене положення нагадуванням, що У. Джемс набагато 

пізніше Ломоносова зробив принципово важливий акцент на потоковому 

характерові діяльності свідомості («стрім оф коншезнез»);  

– «Ломоносов зробив важливий внесок в матеріалістичне розуміння 

відчуттів та сприймань. Для нього ці процеси (він розглядав їх у єдності не 

диференціюючи) виступали як процеси пізнання об‘єктивно існуючих 

якостей, ознак предметів і явищ оточуючого світу»; дуже важливий акцент на 

ролі сенсорно-перцептивних процесів у пізнанні, які в подальшому 

віднайшли зокрема свій масштабний розвиток у когнітивних теоріях; 

- вищесказане поєднується з наголосом на єдності вказаних 

процесів з процесами мислення – «по Ломоносову, мислення включається в 

процес сприймання предметів (визначення, найменування того, що ми 

сприймаємо) і утворення уявлень про них»; «Ломоносов зупинився й на 

процесі уяви в прямому розумінні цього слова, близькому до сучасного його 

визначення. Він мав на увазі створення образів, різноманітних вигадок, в тій 



чи іншій мірі відсторонених від реальності»; в цій тезі фактично закладені 

своєрідні передумови розробки теорії дослідження творчих процесів, зокрема 

процесів творчого сприймання, що їм присвячені останні розробки в нашій 

лабораторії. 

Звертаючись до психологічних поглядів Г. С. Сковороди, 

Г. С. Костюк виділив в них цілу низку суттєвих положень, які поза всяким 

сумнівом складають принципові засади наших наукових та повсякденних 

теорій, знань, досвіду. Так, зокрема, визначаються в цьому досить 

пролонгованому реєстрі тези про: 

- роль вроджених даних в психічному розвитку; 

- єдність чуттєвого і раціонального;  

- взаємозв‘язок мислення й мови; 

- єдність психічного життя (тут особливо важливим є те, що 

Г. С. Сковорода пов‘язує це з своїм вченням про серце як зосередженість 

психіки, як єдність мислі, почуття й потягу); 

- поняття про «сродноє деланиє» (це передтеорія здібностей, 

таланту), коли, як зазначає Г. С. Костюк, «згідно вченню Сковороди, успіх 

діяльності людини залежить не тільки від вдалого вибору нею «сродної» 

праці, але й від її моральних якостей», якими є «працелюбність, терпеливість, 

саморегуляція, добродійність, щирість, мужність, справедливість, 

скромність, бадьорість духу («кураж») та ін. Ці якості виникають в процесі 

«сродної» діяльності, й водночас вони стають внутрішніми умовами її 

успіху»;  

- любов до науки, допитливість, потяг до пізнання [4]. 

Звичайно Г. С. Костюк в своїй праці вдається лише до аналізу 

окремих положень філософії, психології та педагогіки Г. С. Сковороди, 

оскільки розгорнутий аналіз усього масиву цього титана ще попереду, бо 

навіть більш менш глибоких розробок поки що обмаль у самих філософів, а 

Сковорода, на мою думку, набагато глибший і складніший, ніж навіть Гегель 

і Хайдеггер, хто б там що не казав з приводу таких моїх визначень… 



Наше звернення до постаті творця сучасної української психології, 

архітектора нашого Інституту, було б принципово збіднене, на моє глибоке 

переконання, якби ми обмежувались самими лише позитивними 

констатаціями та римуванням наших досліджень з попередніми 

дослідженнями самого Г. С. Костюка та його сучасників. У науці немає 

абсолютних істин, а може навіть просто істин. Є лише гіпотези, що повсякчас 

потребують перевірки практикою. Не всі гіпотези, звичайна річ, знаходять 

своє повне або навіть часткове підтвердження, але при цьому водночас не 

варто забувати й про те, що якась їх частина переходить з жанру гіпотези до 

жанру аксіоми, нехай часом і з певними конкретними обумовленнями. 

І тут я вбачаю нагальну потребу звернутись до такого без 

перебільшення наукового феномену як вчення І. П. Павлова. Здавалось би, 

про що тут нині можна говорити?! – Павлівське вчення відносно давно 

віднайшло своє законне місце в науці, начебто переконливо було позбавлене 

своєрідної абсолютизації, нав‘язування його психологічній науці і т. ін. Вже 

кілька десятків років навіть у підручниках з психології Павлова навіть не 

завжди просто згадують, не кажучи вже про те, що вишукують в його 

«фізіології» якусь там психологію. Саме через це так архаїчно сприймаються 

нині сторінки кожного розділу в підручнику під редакцією Г. С. Костюка, де 

подається обґрунтування того чи іншого психічного феномену у вимірах 

павлівського вчення [2]. Так-то воно так, та тільки не зовсім так, або навіть 

більше – зовсім не так. 

Беру на себе сміливість (хоча це все ж, скоріше, не сміливість, а 

елементарна спроба повернутись до невиправдано й штучно забутого) 

нагадати усім нам, що ми дуже поспішили втішити себе тим, що поховали це 

вчення на величезному науковому цвинтарі, чи, в кращому випадку, поклали 

І. П. Павлова у вишуканий мавзолей, все більше забуваючи його відвідувати 

навіть в дні ювілеїв. 

Ми дійсно усе це зробили, а тому й, якщо вдатись до назви однієї 

української п‘єси, пошились у дурні. Бо вчення Павлова не просто живе, а, я 



б сказав, досягло другої молодості, рівня своєрідного ренесансу; так можна 

стверджувати, звичайно, при умові, що ми нагадаємо собі основні положення 

павлівських розробок про умовні й безумовні рефлекси (ми нині дуже 

захоплюємось таким «шлягером» як рефлексія, забувши саме про ці 

рефлекси, про другу сигнальну систему і взагалі, якщо бути лаконічним, то 

про біофізіологічні детермінанти людської поведінки, які, як це не сумно, 

часом продовжують домінувати над «суто психічними», про що свідчать і 

масштабні події і звичайне повсякденне життя. 

А щоб зменшити масштаби нашого сьогоднішнього багато в чому 

хаотичного блукання лабіринтами й поверхами вавілонської башти 

псевдотеорій, псевдоконцепцій, примарних парадигм у нас є, на мою думку, 

дуже ефективний засіб – видати нарешті твори Г. С. Костюка у пристойному 

обсязі і уважно перечитати сторінки його насправді мудрих повчань, 

роздумів, наукових висновків. Максимально асимілювати їх у вимірах 

сьогодення і продовжувати наші подальші пошуки, користуючись цим 

своєрідним компасом нашого «простого генія», перед яким ми заборгували 

не тільки в ганебній неувазі до його творів, а й тому, що досі не створили 

його наукової біографії, не написали хоча б кілька кандидатських та 

докторських дисертацій. Це в значній мірі допоможе нам і нашим колегам не 

тільки віддати нарешті адекватну наукову шану Г. С. Костюку, але й 

доказово пересвідчитись у стійкій актуальності його теорії, на базі якої 

виникли оригінальні напрямки і школи. 

Висновки. Роблячи суттєвий наголос на ПОЛІФОНІЧНОСТІ 

розробок Г. С. Костюка, є не просто підстави, а реальні наукові досягнення 

окремих наукових мікроколективів, які цілком переконливо засвідчили свої 

статуси психологічних шкіл. Це, зокрема, школа вікової психології навчання 

та виховання (І. О. Синиця, О. В. Скрипченко, С. Д. Максименко), школа 

психології праці та профорієнтації (Є. О. Мілерян, Б. О. Федоришин, 

В. О. Моляко), школа загальної психології та психофізіології (О. Т. Губко, 

Г. О. Балл, Н. В. Чепелєва), інформатизації навчання та розвитку інтелекту 



(Ю. І. Машбиць, М. Л. Смульсон), школа творчої конструктології 

(В. О. Моляко). Можна сказати, що вже засвідчили свій статус 

започаткованих наукових шкіл дослідники проблем соціальної та 

організаційної психології (В. В. Москаленко, Л. М. Карамушка), та ще кілька 

напрямків. 

Принципово важливим є те, що вказані школи не обмежені кордонами 

інституту, а виходять далеко за його межі і до вказаних стратегічних 

напрямків приєднуються вчені багатьох наукових центрів України (Одеса, 

Харків, Суми, Львів, Полтава, Рівне та ін.). Слід також мати на увазі, що наші 

розробки вже певною мірою стають завдяки активній участі в міжнародних 

наукових конгресах та конференціях, міжнародних публікаціях доступними 

зарубіжним колегам (С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, Н. В. Медведева, 

В. О. Моляко). 

Завершуючи цей перелік, багато в чому лише частково констатуючий 

наші пошуки на фундаменті наукових розробок Г. С. Костюка, хотів би ще 

раз підкреслити, що подальше поглиблене вивчення його теорій дозволить 

нам значно просунутись на шляху нашої поки що дуже молодої науки. 
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Моляко В. А.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

НАУЧНОЙ ШКОЛЕ Г. С. КОСТЮКА 

Творчество и сама творческая личность Г. С. Костюка вне всякого сомнения 

должны определяться без какой-либо искусственной комплиментарности, 

гиперболизации наивысшими в нашей науке измерениями и определениями. Чтобы 

адекватно оценивать настоящий научно-организационный подвиг Г. С. Костюка, мы 

должны так же адекватно анализировать тот исторический промежуток времени, в 

пределах которого создавался наш Институт как научное учреждение, достигая без 

какого-либо преувеличения успехов, еще и доныне значимых теоретических и 

экспериментальных результатов. Достаточно сказать, что именно в стенах 

Института выросли и отыскали свое место в истории нашей науки такие ученые, как 

П. Р. Чамата, И. Е. Синица, А. Т. Губко, Е. А. Милерян, Н. Е. Малков, Л. Н. Проколиенко, 

А. В. Скрипченко, А. М. Гольдберг, Е. И. Кульчицкая, Б. А. Федоришин, Е. И. Машбиц, 

Г. А. Балл и много других известных исследователей. 

Ключевые слова: Институт психологии, личность ученого, основные труды 

Г. С. Костюка. 

Moliako V. O.  

PSYCHO-EDUCATIONAL DIRECTIONS IN G. S. KOSTIUK’S 

SCIENTIFIC SCHOOL 

The masterpiece and the creative personality of G. S. Kostiuk for sure may be defined 

without any artificial complimentarity, hyperbolization by the highest in our science dimensions 

and definitions. But unfortunately, as it is often happens, we give proper honor for genius very 

late, sometimes even from great distance after they finished their life journey on this side of 

being. And we have to state, that we still up to this time did not gain such level of scientific and 



general culture, when we are able to esteem adequately our sufficient teacher, strategist and 

master in enigmatic spheres of psychology, brilliant tactician in everyday life, in which he has 

made a real exploit, fantastic action – creation of the institute of psychology – a scientific 

steamer, that sailed of kyiv-pechersky steeps and began to move on Dnieper river, and further on 

the seas and oceans of creative cognition of human souls, human universe. Yes, it was not a 

multistoried liner-titanic, but it owing to its captain skirted great amount of icebergs, which 

exuberated in all times on its way. For the adequate estimation of real scientific-organizational 

exploit of G. S. Kostiuk, we may equally adequately analyze that historical time period, in the 

scope of which was created, acted as a scientific establishment gaining without any 

overestimation successes even for now significant theoretical and experimental results. It is quite 

enough to say, that namely inside the IP have grown and found their place in the history of our 

science such scientists, as P. R. Chamata, I. O. Synytsia, O. T. Hubko, Ie. O. Milerian, 

M. Iu. Malkov, L. M. Prokoliienko, O. V. Skrypchenko, A. M. Holdberh, O. I. Kulchytska, 

B. O. Fedoryshyn, Iu. I. Mashbyts, H. O. Ball and many other known researchers. 

Key words: Institute of psychology, scientist’s personality, G. S. Kostiuk’s main works. 
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КОНСТРУКТИВНА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ 

 

         Формулюються внутрішні і зовнішні умови розв'язування конструктивної задачі, а 

також структура процесу її розв'язування. Обґрунтовується роль кожного з вікових 

етапів людини в розвитку конструктивного мислення. Зокрема, аналізується вплив рівня 

розвитку конструктивного мислення на прояв кризи підліткового віку. Виділяються рівні 

конструктивної активності в процесі розв'язування старшокласниками 

експериментальної задачі, аналізується співвідношення проявів її різних типів. 

Розглядається адекватність сприймання старшокласниками умови творчої задачі як 

фактор успішності її розв’язку. Зокрема, показана значущість творчого сприйняття 

інформації в процесі побудови шуканої конструкції, роль активності спостереження в 

реалізації мисленнєвої діяльності, спрямованої на знаходження задуму розв'язування 

задачі. Обґрунтовується важливість здатності особистості до адекватного 
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Постановка проблеми. Виходячи із системи КАРУС, розробленої 

В.О.Моляко, конструктивне мислення пов‘язане насамперед із 

розв‘язуванням різного роду конструктивних задач, що передбачає 



перетворення інформації, актуальної для їх розв‘язування, відповідно до 

умов задачі з метою створення певної структури з певними функціями. 

Конструктивне мислення спрямоване на відображення, вивчення, 

дослідження наявної ситуації, стану речей, що підлягають розумінню, – 

взагалі актуальної інформаційної структури – на основі структурно-

функціонального аналізу елементів цієї системи у їх взаємодії – з метою її 

трансформації (перетворення) відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов.  

До зовнішніх умов відносяться вихідні умови задачі, різного роду 

впливи на людину з боку навколишнього середовища і в першу чергу – 

часові, інформаційні, обмежуючі, забороняючі. 

Внутрішні умови – це інформаційний потенціал людини, її уява, 

знання, вміння, навички та рівень їх організації, тобто ступінь обізнаності 

розв‘язуючого задачу та рівень розвитку операційної та мотиваційної 

складових конструктивного мислення, - взагалі ж внутрішні умови 

визначаються рівнем психологічної готовності особистості до розв‘язування 

творчої задачі. 

При цьому розв‘язування конструктивної задачі може здійснюватись (в 

залежності від новизни задачі для того, хто шукає її розв‘язок) на рівні: 

1) переструктурування наявної інформації, виходячи із структурно-

функціонального аналізу елементів конструювання; 

2) доконструювання (часткової перебудови) до наявної 

інформаційної структури нового інформаційного блоку (знайденого, 

побудованого) відповідно до заданих умов; 

3) цілковитої перебудови (побудови) вихідної конструкції на основі 

глибокого структурно-функціонального аналізу наявної інформації, вимог 

задачі, шуканих, проміжних, гіпотетичних конструкцій з метою знаходження 

оптимального варіанту розв‘язку. 

Розглянемо структуру процесу розв‘язування конструктивної задачі. 

Досить часто конструктивна активність починається із знаходження 

протиріччя. Помічати протиріччя може не кожен, а лише той, хто готовий до 



цього. У таких людей є необхідні вміння і знання про ту сферу, в якій існує 

протиріччя, у них достатньою мірою розвинені здібності – тобто сформована 

відповідна готовність. Геніальні люди, які вміють помічати протиріччя в 

оточуючому світі і стають винахідниками ідей у тій чи іншій сфері творчості: 

соціальній, педагогічній, науковій, технічній, художній тощо. 

Другий етап – формування умови задачі. Зміст умови задачі залежить 

від досвіду тієї людини, яка їх формулює. 

Адже кожен відповідно до своїх знань і вмінь, а також здібностей по- 

своєму бачить особливості протиріччя, яке треба усунути, і по-своєму 

формулює вихідні умови задачі, її вимоги. 

Однак значно частіше буває так, що людина отримує готову умову 

задачі. І вона починає вивчати цю умову, щоб зрозуміти її. Зрозуміти умову 

задачі – означає переформулювати її на свою мову, на свій лад, вихідні умови 

задачі трансформуються в шукані. Розуміння умови задачі передбачає 

співвіднесення цих умов, вимог з тим досвідом, який є у людини, що 

розв‘язує задачу, а він у кожного різний. Тому не дивно, що різні люди 

можуть по-різному зрозуміти, по-різному переформулювати для себе одну і 

ту саму задачу, тим більше, що на цей процес впливає і мотиваційна сфера 

людини, а мотиви діяльності людини можуть бути різноманітними.  

При розробці засобів розв‘язування конструктивних задач реалізуються 

відомі закономірності побудови і розвитку природи. Наприклад, у природі 

обов‘язково щось на щось схоже, тобто має місце аналогія. Спостерігаючи за 

навколишнім світом, можна дійти висновку, що розвиток природи 

ґрунтується також на комбінуванні – коли новий об‘єкт створюється шляхом 

з‘єднання, роз‘єднання, зміни параметрів об‘єктів (координат у просторі, 

температури, густини та ін.), на реконструюванні – перетворенні об‘єкта в 

свого антипода, заміні наявного об‘єкта на об‘єкт з протилежними 

функціями. 

На етапі формулювання задуму актуалізується інформація з 

попереднього досвіду людини, яка розв‘язує задачу; з актуалізованих образів, 



понять вибираються ті, які найбільше відповідають вимогам задачі. 

Потім ці образи і поняття трансформуються з метою збільшення 

відповідності їх властивостей вимогам задачі. Трансформація актуалізованого 

досвіду може характеризуватись діями, спрямованими на пошук аналогів, на 

комбінаторні перетворення, на реконструювання (пошук антипода). 

Коли задум створено, здійснюється його перевірка шляхом 

короткочасного мисленнєвого експерименту щодо співставлення задуму з 

вимогами задачі. Слід враховувати, що етапи процесу розв‘язування 

конструктивної задачі виділяються умовно, бо в реальності, в часі деякі з них 

можуть бути тісно поєднані, здійснюватись одночасно, оскільки мислення – 

явище складне, багатопланове. 

Продуктами конструктивного мислення на рівні побудови задуму є 

інформаційні структури, які характеризуються різним ступенем організації, 

що пов‘язано з реалізацією  щодо їх елементів  різного рівня конструктивних 

перетворень. Отже, образно кажучи, взаємодіють потоки інформації: 

актуалізована інформація неначе просіюється через фільтр (шукані умови 

задачі), потім трансформуючий потік здійснює ―доводку‖ взятої похідної 

відповідно до шуканих умов задачі та можливостей інструментального 

апарату того, хто розв‘язує задачу, основаного на вмінні реалізувати 

аналогізування, комбінаторні та реконструюючі дії, щоб шукана конструкція 

(розв‘язок задачі) характеризувалась оптимальністю, яку можна було б 

структурувати до рівня ―згорнутості‖. 

Слід зазначити, що дуже важливими для розвитку конструктивного 

мислення людини є молодший та середній шкільний вік. Адже напрацьовані в 

молодшому шкільному віці інструментальний апарат та рівень розвитку 

мотиваційної сфери дозволяють учням розглядати актуальні об‘єкти, ситуації 

(в т.ч. навчальні) у більш широкому масштабі, тобто у їх взаємозв‘язку, 

взаємодії з іншими актуальними інформаційними системами, що дає 

можливість зокрема формулювати на основі наявних (заданих) умов задач 

нові умови задач, ґрунтуючись на узагальненнях, знаходженні нових аспектів 



пошуку. 

Тобто кількісні зміни в розвитку конструктивного мислення в 

підлітковому віці ведуть до якісних змін, а саме: в більшій чи меншій мірі 

усвідомлення актуальності напрацювань інструментального компоненту 

конструктивного мислення стосовно тих протиріч, проблем, задач у різних 

актуальних для учня сферах діяльності, кожна з яких певною мірою може 

розглядатись як конструкторська. 

Щоб успішно (і зокрема цікаво, результативно) підліток міг взаємодіяти 

з оточуючим світом у різних сферах його прояву (наприклад, у навчанні, 

позашкільній творчій діяльності, в спілкуванні із ровесниками, вчителями), 

йому слід мати відповідної досконалості інструмент для розв‘язування тих 

задач, що складають основу цієї взаємодії – необхідний рівень розвитку 

конструктивного мислення. 

Отже, джерело кризи підліткового віку полягає саме в генералізації 

(домінуванні) об‘єктивних і суб‘єктивних передумов і проявів організації, 

розвитку; реалізації конструктивного мислення і відсутності достатніх умов 

для його удосконалення. Тобто розвиток конструктивного мислення за період 

молодшого шкільного віку переводить свідомість учня на більш високий 

рівень, він фіксує, помічає, береться за розв‘язання більшої кількості і 

складніших задач (тобто хоче, прагне, певною мірою усвідомлює 

необхідність цього), що веде до більш чи менш усвідомленого прагнення 

напрацювати цей інструмент для розв‘язування актуальних задач. Разом з 

тим, реалізація його не завжди спрямована на гармонізацію зовнішнього і 

внутрішнього світу школяра, в залежності від різного роду моральних 

регуляторів, що є системоутворюючими в особистості учня. 

Мета статті – здійснити аналіз проявів типів конструктивної 

активності при розв‘язуванні учнями творчих задач та сформулювати критерії 

розвитку конструктивного мислення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. При розгляді результатів 

розв‘язування досліджуваними експериментального завдання (задача про 



крокодила, розроблена О.І.Кульчицькою), аналізуємо прояви двох основних 

типів конструктивної активності учнів, що є характерними для мисленнєвої 

діяльності учнів при виконанні цього завдання. Ці основні типи 

конструктивної активності відрізняються між собою особливостями 

сприймання умови експериментальної задачі, так би мовити, «системою 

координат», з позиції якої досліджуваний розглядає запропоновану йому 

задачну ситуацію. 

Перший тип конструктивної активності характеризується тенденцією 

до аналізу досліджуваним умови задачі з позицій технічного конструювання 

(1КА). При цьому перший тип конструктивної активності проявляється на 

трьох рівнях. 

Першим рівнем прояву конструктивної активності першого типу 

(1КА1) є розуміння учнем того, що собака може служити приманкою для 

крокодила. Для ряду учнів цей рівень лишається остаточним, оскільки вони 

вважають трубу гарматою, з якої чоловік стрілятиме по приманеному 

собакою крокодилу, щоб захистити собаку від крокодила чи щоб вполювати 

крокодила.  

Другий рівень прояву конструктивної активності першого типу (1КА2) 

має місце, коли розв‘язуючий задачу вважає трубу пасткою для крокодила. 

Третій рівень конструктивної активності першого типу (1КА3) 

характеризується подальшим поглибленням розуміння задачі: йде подальше 

вивчення структурно-функціональних властивостей об‘єктів, зображених на 

малюнку. При цьому маленький отвір на трубі інтерпретується як такий, 

через який може вистрибнути собака після того, як заманить крокодила до 

пастки.  

Другий тип конструктивної активності (2КА) характеризується тим, що 

в процесі його реалізації задуми розв‘язування задачі утворюються, виходячи 

не з умов, закладених у зображеній задачній ситуації, а із досвіду, знань, 

умінь, навичок, мотиваційної сфери розв‘язуючого задачу, які знаходять 

проекцію в певних елементах зображеної задачної ситуації. В такий спосіб 



вихідні умови задачі трансформуються в шукані умови під дією 

інформаційних впливів на учня із зовнішнього світу чи його внутрішнього 

світу. Так, зокрема, дане експериментальне завдання може розв‘язуватись 

учнями на основі моральної системи координат, а, отже, 

системоутворюючими при цьому є моральні орієнтири, і в результаті роботи 

школярів спрямовується на створення: 

- агресивно орієнтованого задуму, трагічний характер якого 

обумовлений наперед спланованими діями дійових осіб (перший рівень 

конструктивної активності другого типу – 2КА1); 

- задуму, трагічне забарвлення якого обумовлене спонтанним 

розвитком ситуації (другий рівень конструктивної активності другого типу – 

2КА2); 

- нейтрально орієнтованого задуму (спонтанно виникла драматична 

ситуація з благополучним кінцем – всі дійові особи живі, жодна з них не 

постраждала) (третій рівень конструктивної активності другого типу – 

2КА3); 

- гуманістично орієнтованого задуму, спрямованого на удосконалення 

ситуації, характеристики її конструктивних елементів (четвертий рівень 

конструктивної активності другого типу – 2КА4). 

За четвертого рівня конструктивної активності розв‘язуючий задачу 

виходить за межі технічної системи координат розгляду її вихідних умов. Він 

намагається знайти гуманне рішення проблеми, за якого б ніхто не 

постраждав. В результаті конструюються задуми, в яких собака рятує 

крокодила, мисливець стає переконливим противником полювання, всі дійові 

особи ситуації залишаються живими і здоровими. 

Тобто є група досліджуваних, які прагнуть за будь-яких умов 

гуманізувати ситуацію, відшукати гуманно орієнтований задум розв‘язування 

запропонованої задачі. Такі учні не схильні створювати конструкції, що 

несуть агресію, насильство. Вони прагнуть придумати миролюбні сюжети. 

Слід зауважити, що дані щодо вищезазначених рівнів прояву 



конструктивної активності даного учня можуть служити важливим джерелом 

інформації про його внутрішній світ, про ті інформаційні потоки із 

зовнішнього світу, що детермінують його поведінку, взагалі задуми 

розв‘язування ним задач, а описаний методичний засіб після відповідного 

доопрацювання може певною мірою виконувати роль проективного 

методичного засобу при вивченні особистості школяра. 

На таблицях № 1 і № 2 відображено співвідношення проявів різних 

типів конструктивної активності учнів при розв‘язуванні експериментальної 

задачі.  

Таблиця 1 

Співвідношення проявів конструктивної активності першого типу 

при розв’язуванні учнями експериментального завдання 

Кількість проявів конструктивної активності першого типу, % 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 

23,3 54,2 - 

 

Таблиця 2 

Співвідношення проявів конструктивної активності другого типу 

при розв’язуванні учнями експериментального завдання 

Кількість проявів конструктивної активності другого типу, % 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень 

- - 17,8 4,7 

 

Отримані дані свідчать про те, що старшокласники, на відміну від учнів 

молодшого шкільного віку, прагнуть розглянути запропоновану 

експериментальну ситуацію насамперед з позицій технічної системи 

координат: так, кількість розроблених ними задумів на основі конструктивної 

активності першого типу складає 77,5%. При цьому кількість задумів, що 

відображають другий, більш досконалий рівень конструктивної активності 

першого типу складає 54,2%, що говорить про наявність в мисленнєвій 



діяльності даних досліджуваних деякої тенденції до конструктивного аналізу, 

спроби побачити у задачній ситуації в певному розумінні саме технічної 

проблеми. І хоча жоден з досліджуваних не представив розв‘язок задачі, який 

би був результатом третього рівня конструктивної активності першого типу, 

однак викликає інтерес і потребує подальшої експериментальної перевірки 

гіпотези про те, що з віком конструктивне мислення особистості «стає 

ближчим до реальності», якщо цю ситуацію не спотворити різного роду 

негативними впливами, спонукаючими до так би мовити безпідставного 

фантазування, продуктом якого є мисленнєві конструкції, далекі від 

реальності. 

Отже, результати розв‘язування старшокласниками даної 

конструкторської задачі свідчать про такі особливості сприймання: 

досліджувані прагнули побудувати шуканий розв‘язок, насамперед, виходячи 

із заданих у експериментальному завданні умов, і в процесі роботи над 

завданням намагалися дотримуватися цих початкових умов задачі. Лише 

22,5% досліджуваних вважали за можливе і потрібне відійти від цих 

реальних, технічних умов і зосередити свою увагу на побудові шуканої 

конструкції поза заданими в графічній умові задачі вимогами. Цікаво, що на 

відміну від учнів молодшого шкільного віку, жоден із старшокласників не 

створив задум на основі першого та другого рівнів конструктивної активності 

другого типу, що напевне свідчить про прояв такої вікової психологічної 

особливості старшокласників, як більш високий рівень їх психологічної 

стійкості, психологічної врівноваженості.  

Наведемо приклади проявів різних рівнів конструктивної активності 

старшокласників при розв‘язуванні експериментальної задачі.  

1КА1. «Чоловік хоче вцілити із гармати в крокодила. Але в нього одне 

ядро, яке він може використати. Собака виступає в ролі приманки. Коли 

крокодил виповз на сушу, хазяїн позвав собаку до себе, а в крокодила поцілив 

ядром». 

1КА1. «Собака, гавкаючи, заманює крокодила до гармати, з якої потім 



вистрелить чоловік». 

1КА2. «Собака хоче звернути на себе увагу і їй це вдається. Крокодил 

заповз до цієї труби-пастки, а чоловік одразу закриє кінець труби, і крокодила 

буде впіймано». 

1КА2. «Чоловік хоче спіймати крокодила, а собака йому допомагає. 

Закінчиться це тим, що собака втече до хазяїна, а крокодил з цікавістю 

підійде до пастки, а там напевно є якась їжа. Він тільки туди заповзе, а пастка 

й закриється». 

1КА2. «Дідусь йде із своєю собакою на полювання на крокодила. В той 

час, як собака гавкає, щоб заманити крокодила, дідусь читав газету. Коли вже 

крокодил виліз із води, то собака починав його заманювати в пастку для 

крокодилів. Як тільки крокодил в неї залізе, то дідусь закриває його в цій 

пастці. Потім вони йдуть додому». 

2КА3. «Чоловік вирішив відпочити і почитати газету. Раптом почув 

голосний гавкіт собаки. Чоловік побачив крокодила, який підплив до берега. 

Собака, відважно кидаючись у бій, відігнав крокодила, і чоловік опинився 

поза безпекою». 

«На малюнку бачимо, як чоловік з парасолькою йде по стежці й везе 

свою гармату. Біля нього біжить його собака. Цей чоловік йде, мабуть, до 

якогось озера. Далі, бачимо, що чоловік сів на березі відпочити під 

парасолькою, а свою гармату розташував біля самого озера. Його песик 

углядів крокодила і почав гарчати. Та йому стало цікаво, і собака вирішив 

познайомитись з крокодилом». 

2КА4. «Чоловік йде з пасткою та собакою до озера. Він, сівши, взяв 

палітру, щоб малювати. Собака заманює крокодила на берег, щоб чоловік 

намалював крокодила біля пастки». 

На жаль жоден з досліджуваних не представив розв‘язок 1КА3, який 

міг би свідчити про високий рівень структурно-функціонального аналізу 

задачної ситуації. Разом з тим, слід зазначити, що для старшокласників, як і 

для учнів інших вікових груп, є характерним використання з метою побудови 



шуканого задуму тих об‘єктів, які є для них досить актуалізованими.  

І. Насамперед, це елементи інформаційного потоку із зовнішнього світу. 

Це та різнопланова інформація, яку отримує дитина (активно чи пасивно) 

через засоби масової інформації (і в першу чергу телебачення), на уроках у 

школі, при здобуванні позашкільної освіти (гурткова робота), в процесі 

реалізації інших форм самоосвіти за інтересами. Сюди слід віднести також 

взаємодію з іншими людьми у повсякденному житті (спілкування з дітьми, з 

педагогами, з членами своєї сім‘ї, з іншими дорослими людьми). Ця 

інформація певним чином трансформована в процесі її засвоєння, функціонує 

при вивченні вихідних умов задачі та розробці задумів їх розв‘язання. 

ІІ. Також в створюваних учнями задумах знаходять проекцію ті 

домінанти, що певним чином торкаються тих проблем, які хвилюють дитину 

(усвідомлення яких, спогади про які чи просто наявність цих проблем 

здійснює деструктивний вплив на дитину). 

До цього блоку інформаційних впливів слід віднести й інші прояви 

цього інформаційного потоку, вектор якого спрямований із внутрішнього 

світу дитини в сферу розв‘язування актуальної задачі, духовні орієнтири, 

ціннісні орієнтації дитини, її світоглядна, громадянська позиція та інші 

моральні регулятори її діяльності при розв‘язуванні задачі. 

При частковому здійсненні аналогічних інформаційних впливів 

інформація неначе ―вкарбовується‖ в пам‘ять дитини, стає основою для 

побудови алгоритмів реагування на певні проблемні ситуації, майже 

автоматично актуалізується за відповідних умов (зокрема при наявності 

проблемної ситуації), починаючи від інформаційних елементів, що 

характеризують її обізнаність з тих чи інших питань, навичок, способів дій, в 

т.ч. алгоритмізованих, аж до рівня системних утворень, до рівня стратегій 

діяльності. 

При цьому вектор творчості може бути спрямований: 

а) на самоствердження (перебуваючи на цьому рівні людина всім своїм 

життям щомиті прагне довести самій собі те, що вона є в цьому світі); 



б) на удосконалення зовнішнього світу (матеріальних об‘єктів); 

в) на удосконалення свого внутрішнього світу. 

В залежності від того, над розв‘язанням якого завдання працює людина, 

один і той же предмет може сприйматися по іншому, оскільки сприймання 

завжди включені до виконання якоїсь діяльності. Відсутність певної 

конкретної задачі ускладнює процес сприймання і в результаті сприйняття 

бувають нечіткими, неповними. Адже відомо, що навіть при частій взаємодії 

з об‘єктами їх образи залишаються нечіткими, якщо чітке їх сприйняття не 

вимагається умовою задачі. 

Селективність сприймання безпосередньо пов‘язана з минулим 

досвідом людини, його поінформованістю про об‘єкт сприймання, її 

інтересами, переконаннями, інструментарієм спостереження. З цим пов‘язані 

відмінності у сприйманні одних і тих же об‘єктів різними людьми, в 

залежності від віку, освіти, професії. Причому відмінності у сприйманні 

стосуються не лише того, що саме сприймає дана людина, а й того, як саме 

вона сприймає. Так, наприклад, інженер-конструктор при огляді якогось 

технічного засобу помітить набагато більше неполадок, аніж звичайна 

людина. По різному інтерпретують запропонований сюжет дитина і доросла 

людина.  

Таким чином, зміст аперцепції визначається умовами життя, виховання, 

освіти і професійної діяльності. Важливою її характеристикою є стійкість. 

Так, стійка аперцепція напрацьовується роками в процесі професійної 

діяльності, тимчасова аперцепція утворюється за нестабільних, випадкових 

та швидкоминаючих умов.  

Як самостійна діяльність, сприймання проявляється в спостереженні, 

тобто планомірному, більш чи менш тривалому сприйманні, здійснюваному з 

метою прослідкувати перебіг якогось явища чи ті зміни, що відбуваються в 

об‘єктах сприймання. Успішність спостереження визначається рівнем 

конкретизації задачі, що поставлена перед ним. При цьому важливою є 

постановка часткових задач, а також спеціальна підготовка – попереднє 



ознайомлення з інформацією, що стосується об‘єкта спостереження, 

попередня розробка плану і способів спостереження. 

Активність спостереження виражається в мисленнєвій діяльності, 

здійснюваній при спостереженні, а також в руховій діяльності спостерігача з 

метою пізнання їх властивостей і якостей. Щоб вияснити структурно-

функціональні особливості об‘єкта, бажано виконати якісь дії з ним, 

потримати у руках. При цьому важливу допомогу можуть надати ескізні 

зображення предметів, їх моделювання. Адже певні особливості об‘єктів 

можуть бути виявлені лише за умови взаємодії з ними (наприклад, вага, 

твердість та ін.). А необхідність зобразити предмет, примушує зосередитись 

на більш вузькій ділянці сприйманого предмета, а отже краще розгледіти 

його особливості; особливо точно сприйняти даний предмет, щоб 

максимально адекватно його відобразити в рисунку чи ескізі.  

Запорукою успішного спостереження є його планомірність і 

систематичність. Всебічне вивчення об‘єкта завжди здійснюється за чітким 

планом, з розглядом частин предмета в певній послідовності. Тільки так 

організоване спостереження забезпечить системне сприймання об‘єкта. При 

цьому важливим є також ставлення самого спостерігача до процесу і 

результату спостереження, що обумовлюється мотивацією людини, її 

інтересами, поглядами, переконаннями. Якщо людині відомо, в чому полягає 

значущість даного спостереження, важливість отримуваних результатів, то 

вона з великою відповідальністю і зібраністю поставиться до самого процесу 

сприймання, що забезпечить його результативність, якісний аналіз 

підсумкової інформації розвиватиме здатність людини до тривалого стійкого 

спостереження.  

Такі тривалі систематичні вправи щодо спостереження сприяють 

розвитку спостережливості – вміння помічати характерні, але малопомітні і, 

на перший погляд,  не досить суттєві особливості об‘єкта. Вона значною 

мірою залежить від допитливості людини, її життєвого досвіду, знань, що 

дозволяє швидко визначати своєрідність тих чи інших предметів чи явищ. Ця 



психологічна властивість людини не є чимось вродженим, вона може бути 

значно розвинута в процесі відповідних вправ, спрямованих на 

спостереження: співвіднесення певних об‘єктів, їх властивостей; 

встановлення їх взаємозв‘язків і взаємодії між собою; швидко помічати 

якомога більше особливостей предмета чи явища; помічати найменші зміни в 

них; вчитись виокремлювати найважливіше, найсуттєвіше в тому, що 

спостерігається. При цьому потрібна така організація сприймання, яка б 

забезпечила у найбільшій мірі його успішність, умовами якої є: чіткість 

задачі; наявність прогностично необхідної інформації про сприйманий об‘єкт, 

про адекватні засоби його сприймання; активність сприймання, його 

систематичність та планомірність тощо. Важливо проаналізувати результати 

спостереження з позицій їх точності, повноти, суттєвості поміченого. 

Важливо чітко забезпечити пропуски та помилки спостереження, щоб в 

процесі подальших спостережень спробувати їх найретельнішим чином 

усунути. 

Особливо вищесказане стосується розв‘язування конструктивно-

технічних задач учнями, коли адекватне сприймання умови такої задачі 

вимагає, нерідко, як вивчення структурно-функціональних властивостей 

конструктивних елементів (в тому числі і в наочно-дійовому плані), так і 

детального прорисовування серій ескізів проміжних розв‘язків цієї задачі з 

метою побудови оптимального варіанту розв‘язку. Саме тому розвитку 

спостережливості, точності, багатосторонності сприймання необхідно 

приділяти належну увагу уже в дитячому віці, особливо в процесі гри і 

навчання, починаючи із занять в дошкільних навчальних закладах і 

закінчуючи науково-дослідною роботою старшокласників по лінії Малої 

академії наук – в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, позашкільних 

закладах (центрах творчості дітей та молоді, станціях юних техніків, 

натуралістів і туристів тощо). 

Висновки. Одним із критеріїв розвитку конструктивного мислення 

учнів може бути творчий рівень задач, що розв‘язуються учнями на уроках та 



в позаурочний час. Відповідно мають місце такі рівні конструктивного 

мислення школярів: 

1. Робота учнів над задачею полягає лише в матеріалізації задуму, 

розробленого педагогом (іншими людьми). 

2. Учні самостійно розробляють задум розв‘язання задачі. 

3. Учні самостійно формулюють умову задачі, розробляють задум її 

розв‘язання і т.д. 

4. Учні здійснюють самостійну постановку проблеми, формулюють 

умову задачі та розробляють задум її розв‘язання . 

Таким чином вектор розвитку конструктивного мислення школярів 

спрямований від матеріалізації задуму, розробленого іншими, до самостійної 

постановки проблеми. 

Розв‘язування конструктивних задач здійснюється за допомогою 

певних ―інструментів‖, тому наступним критерієм розвитку конструктивного 

мислення школярів може бути рівень оволодіння прийомами, способами, 

стратегіями творчої діяльності, тобто рівень системної організації творчого 

інструментарію учня. Індикаторами розвитку конструктивного мислення 

школярів можуть бути такі рівні використання цих засобів: 

1. Учень застосовує певні прийоми й способи конструктивної 

активності з метою оволодіння ними як інструментами розв‘язування задач. 

2. Учень володіє засобами конструктивного мислення, які необхідні 

для виконання творчих завдань. 

3.  Мають місце прояви стратегій (систем задачно і особистісно 

зумовлених дій) комбінаторних дій, пошуку аналогів та антиподів на різних 

етапах розв‘язування конструктивної задачі: на етапі вивчення її умови, етапі 

розробки задуму її розв‘язання та на етапі матеріалізації задуму. 

Таким чином вектор розвитку конструктивного мислення школярів 

спрямований від ситуативного застосування певних засобів конструктивної 

діяльності до стратегіальної організації мислення. 

Наступним критерієм розвитку конструктивного мислення школярів 



є новизна продукту їх діяльності. Рівні новизни: 

1. Суб'єктивна новизна (відкриття учнем для себе у процесі творчої 

взаємодії із навколишнім світом уже відомих закономірностей його побудови 

та розвитку). 

2. Об‘єктивна новизна (наукова новизна учнівських робіт по лінії Малої 

Академії наук, інших творчих об‘єднань учнів; виконання творчих робіт на 

рівні авторських свідоцтв та ін.).  

3. Оригінальність (специфічне відображення особистості учня в 

продукті його діяльності). 

Вектор розвитку конструктивного мислення школярів спрямований 

від суб'єктивної новизни до об‘єктивної. 

При організації творчої діяльності учнів: творчих тренінгів, 

розв'язування творчих задач та ін. у процесі навчально-виховної роботи в 

школах та позашкільних установах необхідно враховувати вищезазначені 

критерії конструктивного мислення школярів. 

Перспективи дослідження: розробка методичних засобів розвитку 

конструктивної активності учнів у процесі гурткової роботи. 
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Третяк Т. Н.  

КОНСТРУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Формулируются внутренние и внешние условия решения задачи. Рассматриваются 

уровни решения конструктивной задачи, а также структура процесса ее решения. 

Обосновывается роль каждого из возрастных этапов человека в развитии 

конструктивного мышления. В частности, анализируется влияние уровня развития 

конструктивного мышления на проявление кризиса подросткового возраста. Показано, 

что источник кризиса подросткового возраста состоит в генерализации объективных и 

субъективных предпосылок и проявлений организации, развития, реализации 

конструктивного мышления и отсутствие надлежащих условий для его 

совершенствования. Выделяются уровни конструктивной активности в процессе 

решения старшеклассниками экспериментальной задачи, представлено соотношение 

проявлений ее различных типов. Анализируется  проективный потенциал 

экспериментальной задачи на свободное конструирование. Акцентируется внимание на 

направленность вектора творчества в процессе ее решения испытуемым на: 

а) самоутверждение; б) усовершенствование внешнего мира (материальных объектов); 

в) усовершенствование своего внутреннего мира. Рассматривается адекватность 

восприятия старшеклассниками условия творческой задачи как фактор успешности ее 

решения. В частности, показана значимость творческого восприятия информации в 

процессе построения искомой конструкции, роль активности наблюдения в реализации 

мыслительной деятельности, направленной на нахождение замысла решения задачи. 

Обосновывается важность способности личности к адекватному структурно-

функциональному анализу информации в процессе ее восприятия, связанного с решением 



актуальных задач, в частности, конструктивно-технических. Формулируются критерии 

развития конструктивного мышления учащихся. 

Ключевые слова: конструктивная активность; конструктивное мышление; процесс 

решения конструктивной задачи; адекватность восприятия условия задачи; критерии 

развития конструктивного мышления учащихся. 

 

Tretiak T. M.  

THE CONSTRUCTIVE ACTIVITY OF PUPILS IN THE PROCESS OF 

CREATIVE TASKS SOLVING 

External and internal conditions of task solving are formulated. The levels of constructive 

task solving and the structure of its solving process are observed. The role of each human age 

period in the constructive thinking development is grounded. Particularly, the influence of 

constructive thinking development level on the teenage crisis display is analyzed. It is shown, 

that the resource of teenage crisis is in the generalization of objective and subjective premises 

and displays of organization, development, realization of constructive thinking and the absence 

of proper conditions for its development. The constructive activity levels in the process of 

experimental task solving by senior pupils are distinguished, the correlation of its different 

types’ displays is presented. The experimental task’s on free construction projective potential is 

analyzed. The attention is paid on the creation vector’s orientation in the process of its solving 

on: a)  self-assertion; b) surrounding world improvement (material objects); c) own internal 

world improvement. The adequacy of creative task condition perception by senior pupils is 

observed as a factor of its solving success.  Particularly, the importance of information’s 

creative perception in the process of required construction building is shown, the role of 

observation activity in the mental activity realization, oriented on task solving idea’s finding. 

The importance of personality’s ability to adequate structural-functional analysis of information 

in the process of its perception, connected with actual tasks solving, in particular, constructive-

technical. Criteria of pupils’ constructive thinking development are formulated.         

Key words: constructive activity; constructive thinking; the process of constructive task solving; 

the task condition’s perception adequacy; pupils’ constructive thinking development criteria.   
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ  

СТУДЕНТАМИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНІЧНИХ  

ЗАДАЧ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ 

 
У статті представлено результати дослідження трансформації стратегій 

стратегій розв’язування студентами конструктивно-технічних задач в ускладнених 

умовах. Під трансформацією стратегій розв’язування конструктивно-технічних задач 

ми розуміємо певні об’єктивно і ситуативно визначені дії суб’єкта пов’язані із зміною 

того “інструменту”, за допомогою якого студент розв’язував задачу і які являють собою 

в більшій чи меншій мірі організовану систему конструктивних дій (в ідеалі – стратегій), 

спрямованих на побудову шуканого розв’язку. Трансформація переважаючих мисленнєвих 



тенденцій у мисленнєві стратегії аналогізування і комбінування і реконструювання 

спостерігалася всіх трьох рівнях: на низькому, середньому і високому. 

Ключові слова: задача, конструктивно-технічна задача, розв’язання задач, 

трансформація стратегій. 

 

Постановка проблеми. Значущість вивчення психологією проблеми 

творчого мислення зумовлюється тим, що її розробка створює підґрунтя для 

формування особистості, що здатна вирішувати творчі нестандартні завдання. 

Водночас, діяльність людини певною мірою є конструюванням 

навколишнього світу. Це пов‘язано із створенням різноманітних виробів, 

будівництва нових будинків, складання композицій квітів, створенням 

сюжетів літературних творів  тощо. Тобто, різноманітна за зовнішніми 

ознаками діяльність людини, має дотичність до спільного поняття 

―конструювання‖, тому є потреба його досконалого вивчення. Окрім того, у 

сучасних умовах серед проблем психології, актуальності набуває проблема 

успішності професійної діяльності суб‘єктів в ускладнених, часом 

екстремальних умовах, в яких під впливом психогенних чинників 

психофізіологічні і соціально-психологічні механізми, вичерпавши резервні 

можливості, більш не можуть забезпечувати адекватне віддзеркалення і 

регулювання людської діяльності. Зважаючи на актуальність даної 

проблематики наше дослідження було спрямоване на вивчення особливостей 

трансформації стратегій в процесі розв‘язування конструктивно-технічних 

задач студентами ВНЗ технічних спеціальностей в ускладнених умовах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало робіт було 

присвячено проблемі творчості у зарубіжній психологічній науці (Е. де Боно, 

Дж. Брунер, Ж. Піаже, Е.П. Торренс та ін.). Ефективним показало себе 

вивчення творчості й вітчизняними психологами (Л.А. Венгер, 

Л.С. Виготський, В.В. Давидов, В.М. Дружинін, О.М. Дьяченко, 

Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, В.Т. Кудрявцев, 

О.І. Кульчицька, Л.О. Парамонова, М.М. Поддьяков, О.І. Савєнков, 

Б.М. Теплов та ін.). В основі більшості їх досліджень – творча природа 

розвитку. Зокрема, уявлення про творчий процес як мікроетап психічного 



розвитку (О.М. Матюшкін), про незворотність онтогенезу та творчий 

характер розвитку як головного принципу психологічної педагогіки 

(В.П. Зінченко), про формування творчих можливостей як основи розвитку 

особистості (В.В. Давидов), про творчість як механізм розвитку 

(Я.О. Пономарьов), про творчий розвиток як формуючий вектор психічного 

розвитку (В.Т. Кудрявцев). Генезис ідей психології творчості, особливості 

загального підходу дослідження, динаміка перетворень цього підходу і 

тенденція її стратегіального напрямку було прослідковано 

Я.О. Пономарьовим, В.О. Моляко. 

Стратегіальний підхід вивчення творчого мислення у вітчизняній 

психології започатковано В.О. Моляко, який розробив концептуальні 

положення такого підходу, і які набули подальшого розвитку у дослідженнях: 

творчого математичного мислення студентів (Л.А. Мойсеєнко), стратегіально-

семантичний підхід розвитку візуального мислення (С.М. Симоненко), 

конструктивно-технічного мислення (І.М. Біла, Т.М. Третяк, Б.М. Якимчук, 

Н.М. Латиш), стратегій і тактик у діяльності вчителів (В.М. Чернобровкін), 

проблем розуміння творчих задач (П.С. Перепелиця, Н.А. Ваганова), 

особливості образотворчої діяльності (О.В. Завгородня, Н.В. Медведева), 

стратегії аналогізування (В.С. Лозниця, Н.І. Череповська), комбінування 

(Т.М. Третяк), реконструювання (С.В. Шаванов), дослідження розв‘язування 

творчих задач в ускладнених умовах (Ю.А. Гулько, В.З. Скакун). 

Отже, на основі аналізу літератури можна стверджувати, що творче 

мислення характеризується високою новизною свого продукту, своєрідністю 

його отримання; суттєвим впливом на розумовий розвиток. Творче мислення, 

спрямоване на породження нових ідей, пошук оригінального способу 

розв‘язання завдань. 

Базуючись на дослідження теоретичних даних щодо стратегіального 

підходу в психології ми розуміємо поняття „стратегія―, виходячи з системно-

стратегічної концепції діяльності В.О. Моляко, як більш-менш гнучка 

система дій, які визначаються об‘єктивно і ситуативно, у якій переважає 



тенденція до суб‘єктної переваги одних розумових дій іншим. 

Основним завданням нашого дослідження є визначення 

особливостей прояву трансформації стратегій розв‘язування студентами 

конструктивно-технічних задач в ускладнених умовах. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи функціонування стратегій у 

конструктивному мисленні, в нашій роботі ми беремо до уваги проведені 

дослідження В.О. Моляко, в яких вчений виявив п‘ять основних стратегій, а 

точніше, стратегіальних форм конструкторської інтелектуальної діяльності, 

стратегіальних тенденцій: стратегія пошуку аналогів, стратегія комбінування, 

стратегія реконструюючих дій, універсальну стратегію та стратегію випадкових 

підстановок. 

Стратегічні операції, які передбачені планом, задумом дій варто 

вважати такими, що визначають стратегію розв‘язування всієї задачі. (Моляко 

В.О.) 

Стратегія розв‘язування конструктивно-технічної задачі розвивається 

паралельно з процесом пошуку розв‘язку і де термінується мисленнєвою 

стратегіальною тенденцією. 

Критеріями стратегії розв‘язування конструктивно-технічної задачі є 

розв‘язки (проміжний чи кінцевий), зміст запитань, висловів, замальовок, 

макетів чи моделей розв‘язків. 

Стратегія пов‘язана з ланцюгом суб‘єктивних переваг при виборі того 

чи іншого орієнтира, шляхом перетворення конкретної мікроструктури і т.п., 

а також з розподілом конкретних дій, що сприяють досягненню бажаного 

результату. 

Отже під трансформацією стратегій розв’язування конструктивно-

технічних задач ми розуміємо, ґрунтуючись на наукові доробки Т.М. Третяк, 

певні об‘єктивно і ситуативно визначені дії суб‘єкта пов‘язані із зміною того 

―інструменту‖, за допомогою якого студент розв‘язував задачу і які являють 

собою в більшій чи меншій мірі організовану систему конструктивних дій (в 

ідеалі – стратегій), спрямованих на побудову шуканого розв‘язку. Поєднання 



конструктивних дій може змінюватись: спотворюватись до такої міри, що 

студент втрачає інтерес для творчої роботи; або удосконалюватись відповідно 

до зміни умови задачі. Ми виділяємо такі рівні трансформації стратегії 

розв‘язування конструктивно-технічної задачі, для кожного з яких характерна 

перевага тих чи інших стратегій. 

Низький (репродуктивний) – характеризується відсутністю структури 

в інформаційному потенціалі студента, таким чином процес розв‘язування 

експериментальних задач спрямований на побудову цих структур, а отже при 

цьому мають місце прояви стратегіальної тенденції аналогізування, оскільки 

робота зводиться до формування образу шуканої структури, його уточнення, 

удосконалення. 

Середній (продуктивний) – характеризується сформованістю робочих 

структур належним чином, так що відбувається трансформація стратегії 

розв‘язування задачі: стратегія ускладнюється за змістом: здійснюється 

перехід до комбінування в процесі розв‘язування задачі, також поширюється 

масштаб функціонування стратегії. 

Високий (творчий)–характеризується також сформованістю робочих 

структур і під впливом цих відбувається трансформація стратегії розв‘язування 

задачі: стратегія ускладнюється за змістом: здійснюється перехід до 

реконструювання в процесі розв‘язування конструктивно технічної задачі, 

тобто має переважання стратегіальна тенденція реконструювання. 

Такий поділ проведено з позиції наявності чи відсутності робочих 

структур. Хоч ватро зауважити, що аналіз різних позицій науковців не зовсім 

кореспондується з таким поділом. На нашу думку, розподіл трансформацій 

стратегій розв‘язування конструктивно-технічної задач через рівні варто 

проводити із врахуванням якості (спектру проникнення у пошуковий процес) 

послуговування мисленнєвими діями за аналогом, всупереч аналогу, чи 

комбінаторними діями.  

За таким критерієм до низького рівня трансформації мисленнєвої 

стратегії слід віднести аналогізування за близькими еталонами, комбінування 



через прості перестановки, реконструювання, як дія від супротивного (коли 

умова і вимога задачі міняються місцями). До середнього рівня трансформації 

мисленнєвої стратегії слід віднести аналогізування за більш віддаленими 

еталонами, комбінування через зміну форми чи розмірів, реконструювання як 

дія від найменш відомого, зрозумілого в умові задачі. До високого рівня 

трансформації мисленнєвої стратегії слід віднести аналогізування, як 

результат більш менш тривалої мисленнєвої роботи, яка містила вкраплені 

результати комбінування чи реконструювання. На цьому рівні комбінування 

проходить після численних перестановок, зміни форм, розмірів віддалених 

аналогів, а реконструювання – на основі віднайденого нового ракурсу 

застосування відомого, часто після попереднього комбінування.   

За такої градації рівнів трансформації можна говорити про три рівні 

мисленнєвих стратегій аналогізування, комбінування, реконструювання, але 

не тільки. Під такий розподіл можна віднести і змішану стратегію  і  

стратегію випадкових підстановок (коли домінує характер її переважаючих 

дій).  

Проведене нами дослідження підтверджує, що якісна характеристика 

відмінностей пошукової діяльності при розв‘язанні конструкторських задач 

пов‘язана функціонуванням суб‘єктивних мисленнєвих тенденцій тих, хто їх 

розв‘язує. Такі тенденції володіють різною стійкістю: деякі з них були 

яскраво вираженими і фіксувалися впродовж всього розв‘язування, інші – 

носили епізодичний характер. Ми зупинилися більш детальніше на аналізі 

процесу трансформації мисленнєвих тенденцій у конструкторському 

мисленні студентів, які розв‘язували задачі у звичайних умовах. Здійснили 

дослідження проявів мисленнєвих тенденцій у студентів при розв‘язуванні 

експериментальних конструкторських задач, зосередившись на процесах 

розуміння, формування задуму та апробації задуму і з‘ясували дію 

мисленнєвих переваг та їх трансформацію в пошукових діях студентів.  

Тенденції у мисленні, що проявляються в пошуковому процесі і 

виражаються у суб‘єктивній перевазі використовувати дії за аналогією, 



всупереч аналогії чи комбінуючій дії, разом із настанням суб‘єктивної 

впевненості у правильності розв‘язку, сприяють суб‘єктивному усвідомленню 

сутності розв‘язку: його змісту, спрямованості дій, завдяки яким його 

досягнено. Усе це разом складає стратегію мисленнєвих дій суб‘єкта. При 

цьому, якщо переважають мисленнєві вподобання до аналогізування 

(реконструкцій чи комбінування) впродовж всього пошукового процесу, то 

таку стратегію називають стратегією аналогізування (стратегією 

реконструктурування чи  стратегією комбінування). Якщо ж переважаючі 

мисленнєві дії мають місце впродовж певного етапу (чи етапів) процесу 

розв‘язання, то таку стратегію називають змішаною стратегією.  

У нашому дослідження ми також спостерігали випадки, коли 

пошуковий процес, базувався на поєднанні описаних трьох мисленнєвих 

тенденціях (близько 7%). Наприклад, аналог до відомого еталона міг 

шукатися після певного перекомбінування елементів.  

Спостерігаючи функціонування мисленнєвих тенденцій у пошуковій 

діяльності студентів, ми, однак, не завжди фіксували їх трансформацію у 

переважаючі мисленнєві тенденції, а відтак і трансформацію у мисленнєві 

стратегії.  

Таблиця 1 

Кількісна оцінка використання різних мисленнєвих дій за якістю (у %) 

 
Якість 

Мисленнєві дії  
Дії 

за 
аналогією 

Реконстр
уктивні дії 

Комбі
наторні дії 

Змі
шані дії 

∑ 

Мисле
ннєві 
тенденції 

57,3 9,1 17,1 10,4 93,
9 

Перев
ажаючі 
мисленнєві 
тенденції 

43,6 5,5 13,9 7,2 70,
2 

Мисле
ннєві 
стратегії 

38,1 3,1 4,4 6,1 51,
7 

Підводячи підсумок нашого аналізу, звернемо увагу на кількісну оцінку 

трансформації мисленнєвих стратегій: 93,9 → 70,2 →51,7. Вони констатують, 

що із 93,9% студентів, які розпочали пошукові дії, що мали ознаки 

мисленнєвої тенденції (діяти за аналогом, всупереч аналогу, чи комбінаторні),  



лише у  70,2% студентів, такі дії перетворилися у переважаючі мисленнєві 

тенденції і лише для 51,7% вони трансформувалися у мисленнєві стратегії 

аналогізування, реконструювання, комбінування і змішану стратегію. За 

якістю стратегії були низького і середнього рівня.  

Процес розв‘язання конструкторської задачі - це багатоступінчастий 

процес наближення до бажаного результату через активізацію різноманітних 

знань, досвіду суб‘єкта, актуалізацію конструкторських понять і 

трансформування виниклих образів технічних об‘єктів, через висування, 

перевірку й відбір різних ідей (гіпотез). Мисленнєві дії, що 

використовуються,  дозволяють здійснити аналіз умови задачі, виокремити 

основні елементи (структуру, функцію) та здійснювати пошук розв‘язку 

орієнтуючись на структурні або функціональні характеристики механізмів, 

знаходити подібне у порівнювальних механізмів, комбінувати та 

протиставляти структурно-функціональні властивості частин тощо. 

Трансформація мисленнєвих стратегій у процесі розв‘язування 

конструкторських задач розпочинається з виникнення мисленнєвих дій за 

аналогією, супроти аналогії чи комбінаторних дій, перетворюється у 

переважаючі мисленнєві тенденції використання таких дій і завершується 

суб‘єктивним переконанням у їх результативності. 

Психологічною сутністю процесу розуміння є зіставлення нової 

інформації про досліджуваний об‘єкт із наявними у суб‘єкта еталонами. Під 

впливом асоціацій, образів, понять, що входять до складу задачі і які 

самовільно виникають у свідомості того, хто розв‘язує розпочинаються 

перші мисленнєві дії, які спрямовані на їх перетворення (дії за аналогією, 

всупереч аналогії, комбінаторні дії). У процесі розуміння, умова задачі 

переводиться на ―свою мову‖ і детально обстежуються складові, висуваються 

і перевіряються гіпотези. Мисленнєві дії при цьому можуть мати один і той 

же напрямок (дії за аналогією, всупереч аналогії, комбінаторні дії). Якщо 

такий напрямок існує, то це свідчить, що у процесі розуміння зародилася 

мисленнєва тенденція аналогізування, реконструювання чи комбінування. 



Дії, які використовувалися епізодично, трансформуються у мисленнєву 

тенденцію. 

Мисленнєві дії при виборі орієнтирів для майбутнього розв‘язку, 

формуванні провідної ідеї розв‘язку і побудові проекту розв‘язку у процесі 

формування задуму, є також діями за аналогією, всупереч аналогії, чи 

комбінаторними діями. Такі дії можуть бути продовженням аналогічних дій, 

які використовувалися при розумінні задачі. Якщо це відбувається, настає 

переконання у результативності саме так спрямованих дій і мисленнєва 

тенденція перетворюється у переважаючу, тобто трансформується у 

переважаючу мисленнєву тенденцію аналогізування, реконструювання чи 

комбінування.  

Апробація проекту розв‘язку, сприяючи конкретизації й деталізації 

уявлення про розв‘язок і формуючи суб‘єктивну впевненість у його 

достовірності, перетворює його з проекту у розв‘язок. Це також проводиться 

за допомогою дій за аналогією, всупереч аналогії, чи комбінаторних дій. 

Через те, що на цей момент вже сформувалася переважаюча мисленнєва 

тенденція аналогізування, реконструювання чи комбінування, то, як правило, 

вона продовжує організовувати і спрямовувати апробаційні дії, результатом 

яких настає суб‘єктивна впевненість у правильності знайденого розв‘язку. 

Долучення такої суб‘єктивної впевненості трансформує переважаючу 

мисленнєву тенденцію у мисленнєву стратегію.  

Якщо переважають мисленнєві вподобання до аналогізування 

реконструкцій чи комбінування впродовж всього пошукового процесу, то 

формуються стратегії аналогізування, реконструювання чи стратегія 

комбінування. Якщо ж переважаючі мисленнєві дії мають місце впродовж 

певного етапу (чи етапів) процесу розв‘язання, то формується змішана 

стратегія. У мисленнєвій діяльності студентів переважали мисленнєві 

тенденції аналогізування. Трансформація переважаючих мисленнєвих 

тенденцій у мисленнєві стратегії спостерігалася на низькому і середньому 

рівнях.  



Конструкторська діяльність пов‘язана з необхідністю приймати 

рішення в ускладнених умовах (брак часу, неповна інформація, екстремальні 

обставини, тощо), актуальним є вивчення процесу розв‘язування 

конструкторських задач в ускладнених умовах. 

Існуючі  психологічні дослідження мисленнєвої діяльності в 

ускладнених умовах стосуються лише окремих процесів, окремих складових 

творчого мисленнєвого процесу. Не створено загальної психологічної 

характеристики мислення, яке функціонує в ускладнених умовах, не 

досліджено процесу трансформації мисленнєвих дій в ускладнених умовах, 

хоч такі дослідження є достатньо актуальними для теперішнього стану 

вивчення творчого мислення. Через те, що конструкторська діяльність 

пов‘язана з необхідністю приймати рішення в ускладнених умовах (брак часу, 

неповна інформація, екстремальні обставини, тощо), актуальним є вивчення 

процесу розв‘язування конструкторських задач в таких умовах. 

За умови дефіциту часу, процес розв‘язування студентами 

конструкторських задач скеровується, в основному, діями за аналогією. 

Впродовж розв‘язування, дії за аналогією набували статусу мисленнєвої 

тенденції, пізніше, переважаючої мисленнєвої тенденції, мисленнєвої 

стратегії аналогізування. Мисленнєві дії комбінування носили епізодичний 

характер. Однак, переважаюча мисленнєва тенденція часто так і залишалася 

тенденцією, не трансформуючись у мисленнєву стратегію через те, що дії за 

аналогією переривалися комбінаторними діями, або мисленнєвими 

маніпулюваннями навмання; дії за аналогією не приводили до розв‘язку; дії 

за аналогією не приводили до суб‘єктивного переконання у правильності 

знайденого розв‘язку. Трансформація переважаючої мисленнєвої тенденції у 

мисленнєву стратегію спостерігалася на низькому і середньому рівнях. 

Переважаючих мисленнєвих тенденцій комбінування і реконструювання не 

виявлено за умов дефіциту часу.  

За вимоги швидкісного ескізування, процес розв‘язування студентами 

конструкторських задач скеровується, в основному діями за аналогією та 



комбінувальними діями. Можна стверджувати, що впродовж розв‘язування, 

переважаючим мисленнєвими тенденціями були аналогізування і 

комбінування. Однак, переважаюча мисленнєва тенденція не завжди 

трансформувалася у мисленнєву стратегію, через те, що: дії за аналогією чи 

комбінаторні дії час від часу перепліталися між собою, або змінювалися 

мисленнєвими маніпулюваннями навмання; дії за аналогією чи комбінаторні 

дії не приводили до розв‘язку; дії за аналогією чи комбінаторні дії не 

приводили до суб‘єктивного переконання у правильності знайденого 

розв‘язку. Трансформація переважаючих мисленнєвих тенденцій у 

мисленнєві стратегії аналогізування і комбінування спостерігалася на 

низькому і середньому рівнях. Трансформації мисленнєвої тенденції 

реконструювання до мисленнєвої стратегії не виявлено за умов швидкісного 

ескізування. 

                                              ВИСНОВКИ 

1. Теоретичний аналіз проблеми творчого мислення і конструкторського 

зокрема, засвідчив, що при всій багатогранності підходів до вивчення 

проблеми, її дослідники виділили серед принципових ознак, що дають змогу 

диференціювати мисленнєву діяльність як творчу, новизну проблеми. Тому 

процес розв‘язання нової конструкторської задачі вважається моделлю 

творчого конструкторського мислення. Конструкторське мислення опирається 

на загальний інтелектуальний рівень особистості та рівень її знань, вмінь і 

навичок з технічних дисциплін.   

2. Зміст конструкторського мислення виражається у змісті трьох 

складових процесів: процесу розуміння (виявлення структурних елементів, 

що входять до складу задачі, їх властивостей і функцій, з‘ясуванні 

взаємозв‘язку між ними через співвідношення нового з відомим для 

осягнення смислу технічної інформації); процесу формування проекту 

розв‘язку (задуму) задачі (мисленнєве оперування формалізованими 

об‘єктами у вигляді креслярських символів, висування та перевірці гіпотез); 

процесу апробації (порівняльна взаємодія отриманих результатів з існуючою 



суб‘єктивною системою технічних знань та змістом конструкторської 

проблеми, що вирішується).  

3. Трансформація стратегій розв‘язування конструктивно-технічних 

задач – це перетворення переважаючих мисленнєвих дій у мисленнєві 

стратегії, це процес, який включає мисленнєві дії, що формуються як 

переважаючі мисленнєві дії, а, перетворюючись у переважаючі мисленнєві 

тенденції за умови суб‘єктивної впевненості у достовірності мисленнєвих 

результатів, трансформуються у мисленнєві стратегії. 

4. За звичайних умов розв‘язування конструкторських задач, 

переважаючі мисленнєві дії за аналогом, всупереч аналогу чи комбінаторні 

формуються і функціонують впродовж кожного складового процесу 

(розуміння, побудова задуму розв‘язку, апробація задуму). Вони можуть 

трансформуватися у переважаючі мисленнєві тенденції, якщо будуть 

співпадати впродовж всіх складових. Трансформація переважаючих 

мисленнєвих тенденцій аналогізування, реконструювання і комбінування у 

мисленнєві стратегії завершується настанням суб‘єктивної впевненності у їх 

достовірності.  

5. За ускладнених умов розв‘язування конструкторських задач 

(обмеження і самообмеження часу розв‘язування, швидкісне ескізування, 

неповна умова задачі, не сформульоване завдання задачі, перевантажена 

умова задачі), мисленнєві дії за аналогом, всупереч аналогу чи комбінаторні, 

функціонуючи впродовж всіх складових процесів (розуміння, побудова 

задуму розв‘язку, апробація задуму), не завжди одразу перетворюються у 

переважаючі мисленнєві дії кожного з них, а, отже не трансформувалися у 

переважаючі мисленнєві тенденції, що призвело до зменшення кількості 

сформованих мисленнєвих стратегій.  
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Березовая Л. В.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РЕШЕНИЕ СТУДЕНТАМИ 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАЧ В УСЛОЖНЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

В статье представлены результаты исследования трансформации стратегий 

решения студентами конструктивно-технических задач в осложненных условиях. Под 

трансформацией стратегий решения конструктивно-технических задач мы понимаем 

определенные объективно и ситуативно определенные действия субъекта, связанные с 

изменением того «инструмента», с помощью которого студент решал задачу и которые 



представляют собой в большей или меньшей степени организованную систему 

конструктивных действий (в идеале - стратегий), направленных на построение искомого 

решения. Трансформация превосходящих мыслительных тенденций в мыслительные 

стратегии аналогизирования и комбинирования и реконструкции наблюдалась на всех 

трех уровнях: на низком, среднем и высоком. 

Ключевые слова: задача, конструктивно-техническая задача, решение задач, 

трансформация стратегий. 

 

Berezova L.V.  

TRANSFORMATION OF STRATEGIES OF THE SOLUTIONBY 

STUDENTS OF CONSTRUCTIVE-TECHNICAL TASKS IN THE 

COMPLICATED CONDITIONS 

In the paper the results of a research of transformation of strategy of the solution by 

students of constructive-technical tasks in the complicated conditions are presented. We 

understand as transformation of strategy of the solution of constructive-technical tasks defined 

objective and situationally particular actions of the subject, the bound to change of that "tool" by 

means of which the student solved a problem and which represent to a greater or lesser extent 

organized system of the design actions (ideally - strategy) directed to creation of an unknown 

quantity an outcome. Transformation of the surpassing thinking tendencies in thinking strategies 

of an analogy, combination and reconstruction ware observed in all three levels: low, average 

and high.. 

Keywords: task, constructive-technical tasks, task solving, transformation of strategy. 
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МОЖЛИВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

ОБРАЗОТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ 

 

У статті запропоновано можливі засоби роботи на практичних заняттях 

студентів образотворчих спеціальностей із застосуванням творів живопису. Методи, 

використані у дослідженні психологічних особливостей сприймання творів живопису, 

пропонується застосовувати для оптимізації практичних занять. Показано, що для 

розвитку художнього сприймання картин необхідними є такі компоненти: визначення 

глядачем тих основних (системоутворюючих) художніх ефектів, які здійснює картина; 

розширення діапазону художніх ознак картини, які враховуються при формуванні 

загального враження від неї; підвищення узгодженості між сприйманням художніх ознак 



картини та власними творчими особливостями сприймаючого. 

Практичне застосування результатів нашого дослідження не обмежується лише 

студентами образотворчих спеціальностей. Вони також можуть бути корисними і для 

студентів інших спеціальностей, оскільки особливості сприймання художнього твору 

можуть виявлятися у навчанні та у буденному житті. 

Ключові слова: психологічні засоби, художність, сприймання, художні ознаки 

картин, студенти. 

 

Постановка проблеми. Визначені у наших попередніх дослідженнях 

психологічні особливості сприймання творів живопису свідчать про 

важливість їх врахування митцями при написанні картин. Дослідивши 

генезис художнього сприйняття студентами картин, ми визначили такі 

основні його показники:  зміна оцінки студентами художніх ознак картин; 

об‘єм художнього сприйняття (кількість художніх ознак картини, оцінка яких 

впливає на загальне враження від неї); зміст (якісна своєрідність цих ознак 

(поверхові, формальні, змістові)); художнє наповнення сприйняття 

(обумовленістю загального враження від картини оцінкою її художніх ознак); 

узгодженістю/конфліктністю сприйняття (міра зв‘язку оцінки художності 

картини з особистісними творчими характеристиками студентів) [4].  

Оскільки картина спрямована у першу чергу на те, щоб бути 

сприйнятою глядачем, для художника дуже важливо навчитися досягати 

запланованого результату. Для студентів, які навчаються за спеціальністю 

«Образотворче мистецтво» можливою є як розробка теоретичних курсів з 

психології сприймання творів живопису, так і застосування методів, 

використаних у нашому дослідженні, для оптимізації практичних занять.  

Мета статті – запропонувати можливі засоби роботи на практичних 

заняттях студентів образотворчих спеціальностей із застосуванням творів 

живопису. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо більш детально можливі 

напрямки застосування результатів дослідження на практичних заняттях 

студентів образотворчих спеціальностей. Для майбутнього художника дуже 

важливим компонентом професійної підготовки є знайомство з творами 

видатних митців.  



З результатів нашого дослідження випливає, що для розвитку 

художнього сприймання картин необхідними є такі компоненти: визначення 

глядачем тих основних (системоутворюючих) художніх ефектів, які здійснює 

картина; розширення діапазону художніх ознак картини, які враховуються 

при формуванні загального враження від неї; підвищення узгодженості між 

сприйманням художніх ознак картини та власними творчими особливостями 

сприймаючого.  

Системоутворююча художня ознака сприймання картини, як 

оптимально пов'язана з усіма іншими, надає можливість управляти усією 

системою сприймання студентами художніх ознак твору. Тому, визначення 

такої ознаки у групі студентів може застосовуватися як метод оптимізації 

роботи викладача зі студентами. Для оцінки студентами картин ми визначили 

такий перелік основних художніх ознак творів живопису: 

1)  професійність художника (вміння втілювати формальні 

характеристики творчого задуму засобами живопису); 

2)  творчий підхід художника (застосування митцем специфічних 

живописних засобів та прийомів, які більшою мірою стосуються змістових 

характеристик твору); 

3)  актуальність твору для глядача (проявляється в зацікавленості 

глядача твором); 

4)  візуальна привабливість картини (здатність картини привертати 

увагу глядача та спонукати до її більш детального сприйняття); 

5)  настрій, який виражає картина (настрій у картині передається через 

характер ліній, мазків, кольори, контрасти та викликає емоційний відгук 

глядача, який надалі створює емоційний фон сприймання); 

6)  багатозначність художнього образу (можливість неоднозначного 

тлумачення змісту, закладеного у твір митцем); 

7)  композиція картини (будова, розташування та співвідношення 

складових частин твору); 

8)  кольорова гамма (гармонійність та приємність для глядача 



взаємовідношення кольорів на картині); 

9) загальне враження від картини (чи подобається вона взагалі). 

Для визначення системоутворюючого фактору досліджуваних 

показників ми застосували метод факторного аналізу, який дозволяє шляхом 

розрахунку факторних навантажень виявити один або декілька показників у 

системі факторів, оптимально пов'язаних з усіма іншими [1]. Домінуючий 

стиль кодування інформації у студентів досліджуваної вибірки визначався за 

методикою «Визначення стилю кодування інформації» (словесно-

мовленнєвий, візуальний, предметно-практичний, сенсорно-емоційний), 

запропонованою М. О. Холодною [7]. 

Нами встановлено, що для студентів з різними стильовими 

особливостями сприймання характерні відмінності у сприйманні творів 

живопису за системоутворюючими художніми ознаками картин. А саме, у 

групі студентів з домінуванням сенсорно-емоційного (емоційного) стилю 

кодування інформації визначено такі системоутворюючі оцінки художніх 

ознак трьох картин: 

1) Картина І. Айвазовського «Дев‘ятий вал» – оцінка творчого 

підходу художника; 

2) Картина І. Глазунова «Тутаїв став» – оцінка візуальної 

привабливості картини; 

3) Картина Л. Афрємова «Автобусна зупинка» – оцінка творчого 

підходу художника. 

У групі студентів з домінуванням сенсорно-емоційного (слухового) 

стилю кодування інформації визначено такі системоутворюючі оцінки 

художніх ознак трьох картин: 

1) Картина І. Айвазовського «Дев‘ятий вал» – оцінка кольорової 

гами картини; 

2) Картина І. Глазунова «Тутаїв став» – оцінка професійності 

художника; 



3) Картина Л. Афрємова «Автобусна зупинка» – оцінка актуальності 

твору. 

У групі студентів з домінуванням візуального стилю кодування 

інформації визначено такі системоутворююрчі оцінки художніх ознак трьох 

картин: 

1) Картина І. Айвазовського «Дев‘ятий вал» – оцінка настрою, який 

виражає картина; 

2) Картина І. Глазунова «Тутаїв став» – оцінка кольорової гами картини; 

3) Картина Л. Афрємова «Автобусна зупинка» – оцінка настрою, який 

виражає картина.  

Тому, на наш погляд, для більш оптимальної роботи зі студентами при 

сприйманні картин необхідно враховувати їх стильові особливості 

сприймання. Такий підхід, з одного боку, дозволить індивідуалізувати процес 

навчання, а з іншого, розвивати стильові особливості сприймання у 

студентів. 

Таблиця 1 

Системоутворюючі оцінки художніх ознак картин студентами з 

різними стильовими особливостями сприйняття 

Стиль 

кодування 

інформації 

Системоутворюючі художні ознаки картин 

Картина 

«Дев‘ятий 

вал» 

Картина  

«Тутаїв став» 

Картина  

«Автобусна 

зупинка» 

СЕ (е) 

Оцінка 

творчого підходу 

художника 

Оцінка 

візуальної 

привабливості 

Оцінка 

творчого підходу 

художника 

СЕ (с) 

Оцінка 

кольорової гами 

картини 

Оцінка 

професійності 

художника 

Оцінка 

актуальності 

картини 

Віз 
Оцінка 

настрою, який 

Оцінка 

кольорової гами 

Оцінка 

настрою, який 



виражає картина картини виражає картина 
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Примітка. СЕ (е) – сенсорно-емоційний стиль кодування інформації (з 

домінуванням емоційного компоненту); СЕ (с) – сенсорно-емоційний стиль 

кодування інформації (з домінуванням слухового компоненту); Віз – 

візуальний стиль кодування інформації; СМ – словесно-мовленнєвий стиль 

кодування інформації. 

Ставлення до картини як до художнього твору характеризується 

об‘ємом, змістом та художнім наповненням сприймання. При розширенні 

діапазону художніх ознак картини, які враховуються при формуванні 

загального враження від неї, сприймання картини наближається до 

професійного, стає більш об'ємним, твір розкривається у своїй 

багатогранності. Тому, визначення діапазону художніх ознак, що 

сприймаються, у групі студентів, та повторна перевірка після завершення 

курсу навчання, може застосовуватися як показник його ефективності.  

Такий підхід дозволить враховувати не тільки знання, набуті 

студентами у процесі засвоєння основного теоретичного матеріалу стосовно 

художнього сприймання, а й побачити ті зміни, які відбулися на 

психологічному рівні. Тим більше, що процедура розрахунків на сучасному 

рівні комп‘ютерного програмного забезпечення є не надто складною та 

трудомісткою.  

Виявлення тих ознак картини, оцінка ступеня прояву яких впливає на 

загальне враження студентів від твору та сили цього впливу можливе за 

допомогою методу множинного регресійного аналізу. Цей метод полягає у 

побудові рівняння регресії, яке описує вплив групи факторів на результуючу 

ознаку. У найпростішому (парному) варіанті рівняння регресії має такий 

вигляд:       

     y = a + bx 



Показник a – це вільний член рівняння, який виражає дію неврахованих 

у моделі факторів на змінну y; показник b – це коефіцієнт регресії, який 

показує на скільки в середньому величина ознаки у зміниться при відповідній 

зміні на одиницю вимірювання ознаки х. Отже коефіцієнт регресії показує 

внесок ознаки х в ознаку у.  

Рівняння множинної регресії дозволяє оцінити залежність результуючої 

ознаки від декількох факторів і має такий вигляд:   

     y = a + b1x1 + b1x1 + … 

Параметрами оцінки моделі також є коефіцієнт множинної кореляції R, 

який є мірою лінійного множинного зв‘язку одразу декількох факторів з 

результуючою ознакою, а також коефіцієнт детермінації R
2
, який показує яка 

доля дисперсії залежної змінної обумовлена сукупністю незалежних змінних 

[2]. 

Застосування цього методу дає можливість встановити, оцінка яких 

художніх ознак враховуються студентами при формуванні загального 

враження від картини. Зі знаком «+» у рівнянні представлені художні ознаки, 

оцінка студентами яких підвищує загальне враження від картини. І навпаки, 

зі знаком «–» у рівнянні представлено ті художні ознаки картини, оцінка яких 

понижує загальне враження від твору. Крім того, при застосуванні 

стандартизованих показників у розрахунках, коефіцієнт множинної регресії 

показує зв'язок фактора з залежною змінною з урахуванням зв‘язку з іншими 

факторами. Тобто чим менший зв'язок фактору з іншими і більший з 

результуючою ознакою, тим більший коефіцієнт регресії. 

Для прикладу розглянемо рівняння множинної лінійної регресії, що 

дозволило визначити частку художності у загальному враженні студентів від 

картини І. Айвазовського «Дев'ятий вал» до та після проведення спеціально 

організованої роботи зі студентами. Рівняння представлено у таблиці 2.  

Рівняння множинної лінійної регресії, коефіцієнт регресії (R) та 

коефіцієнт детермінації (R
2
) для визначення частки художності у 

загальному враженні студентів від картини у першому та другому зрізі 



Таблиця 2 

Назва картини  Рівняння регресії R 

R

2
 

І. Айвазовськи

й «Дев'ятий вал» 

1

 зріз 

0,33B + 0,23D + 0,22A + 0,2C 

– 0,24E 

0

,6 

0

,36 

2

 зріз 

0,34B + 0,24D + 0,16G + 

0,15A 

0

,72 

0

,52 

Примітка: A – оцінка настрою, який передає картина; B – оцінка 

візуальної привабливості твору; C – оцінка композиції; D – оцінка кольорової 

гами; E – оцінка професійності художника; F – оцінка творчого підходу 

художника; G – оцінка багатозначності художнього образу; H – оцінка 

актуальності картини. 

 

У відповідності з нашими даними, у першому зрізі значущий вплив на 

загальне враження студентів від картини І. Айвазовського «Дев‘ятий вал» 

здійснює оцінка таких параметрів картини: візуальна привабливість (В), 

кольорова гама (D), настрій, який виражає картина (А), композиція (С) та 

професійність художника (Е). Ця модель описує лише 36% загальної дисперсії. 

Інші ж 64% дисперсії обумовлено іншими причинами, не пов‘язаними з 

оцінкою студентами художності картини. Значущий вплив на загальне 

враження мають ті показники, які більшою мірою стосуються формальних 

параметрів картини. Оцінка візуальної привабливості, яка є досить поверховою 

характеристикою картини, робить найбільший внесок у загальне враження від 

неї.  

Такий результат є досить неочікуваним, оскільки однією з характерних 

рис живопису І. Айвазовського є реалістичність зображення моря та 

промальовування найменших деталей, завдяки чому морські пейзажі 

виглядають живими та об‘ємними. Іншими словами, чи подобається картина 

студентам на 36% визначається оцінкою її візуальної привабливості, 

приємності та гармонійності кольорової гами, настрою, який вона виражає, 



цілісності та гармонійності композиції, реалістичності зображення та 

застосування художником оригінальних прийомів зображання. 

Варто звернути увагу на те, що показник «професійність художника» у 

рівнянні знаходиться зі знаком «-», а отже, оцінка студентами реалістичності 

зображення та застосування художником оригінальних прийомів зображання 

негативно впливає на загальне враження від картини. 

Характерно, що у другому зрізі значущий вплив на загальне враження 

студентів від картини І. Айвазовського «Дев‘ятий вал» здійснює оцінка таких 

параметрів: візуальна привабливість (В), кольорова гама (D), багатозначність 

художнього образу (G) та настрій, який виражає картина (А). Коефіцієнт 

детермінації R
2 

дорівнює 0,52, а отже, побудована модель описує 52% 

загальної дисперсії. Відповідно, інші 48% дисперсії обумовлено іншими 

причинами, не пов‘язаними з оцінкою художності картини. Іншими словами, 

чи подобається картина студентам на 52% залежить від оцінки її візуальної 

привабливості, приємності та гармонійності кольорової гами, багатозначності 

художнього образу та настрою, який вона виражає. Порівняно з першим 

зрізом, коефіцієнт детермінації значно збільшився, а отже, досліджувані у 

своїх оцінках більшою мірою керуються тими параметрами картини, які 

характеризують її саме як художній твір. Найсуттєвіше все ж впливає 

візуальна привабливість картини, також враховуються (як і у оцінці 

студентами цієї картини у першому зрізі) кольорова гама та настрій, який 

виражає картина. У першому зрізі всі параметри моделі стосувалися 

переважно формальних характеристик твору, а  саме якість зображення, 

гармонійність організації елементів художнього образу на площині, колір та 

ін., тоді як у другому зрізі значущий вплив на загальне враження від твору 

здійснює також і оцінка багатозначності художнього образу, яка за рівнем 

поглибленості сприймання відноситься до змістових характеристик картини. 

Таким чином, в цілому, у другому зрізі, порівняно з першим, спостерігається 

позитивна динаміка у взаємодії досліджуваних параметрів при сприйманні 

студентами картини І. Айвазовського «Дев'ятий вал», яка полягає у якісній та 



кількісній зміні художніх ознак, оцінка яких впливає на загальне враження 

від твору, збільшенні сили їх впливу. Отже, сприймання студентами цієї 

картини у другому зрізі стало більш художнім.  

Таким чином, художність сприйняття картини, відповідно до наших 

даних, можна охарактеризувати кількістю художніх ознак картини, оцінка 

студентами яких впливає на загальне враження від неї (об‘єм), якісною 

своєрідністю цих ознак (зміст), силою впливу цих ознак на загальне 

враження від твору (художнє наповнення). Об‘єм художнього сприйняття 

студентами картин характеризує його повноту та різнобічність. Зміст – 

глибину (поверхові, формальні та змістові художні ознаки). Художнє 

наповнення сприйняття дає можливість оцінити якою мірою студенти при 

формуванні загального враження від картини керуються тими ознаками, які 

характеризують її саме як художній твір. 

Оцінка студентами ступеня прояву художніх ознак у картині 

здійснюється на основі вже сформованих уявлень, а творчість у сприйманні 

живопису передбачає відкриття для себе чогось нового, раніше не відомого. 

У цьому проявляється пізнавальне протиріччя, з огляду на яке, ми 

розглядаємо взаємозв‘язок творчості та оцінки студентами ступеня прояву 

художніх ознак у картині як узгодженість або конфліктність між ними. 

Однією з ознак конфлікту у загальному плані є виникнення напруження від 

труднощів у подоланні протиріч між внутрішніми імпульсами суб‘єкта і 

зовнішнім впливом [3]. 

Подібне напруження виникає і при сприйманні творів живопису. З 

одного боку існують певні спеціальні художні прийоми, які застосовує 

митець для передачі власного задуму, особливості організації творчого 

мислення, своєрідність бачення зображеного, власна життєва позиція 

художника, а з іншого – глядач зі своїми індивідуально-психологічними 

особливостями, світоглядом та ін. Іншими словами, підвищення узгодженості 

між оцінкою художніх ознак картини та особистісними творчими 

характеристиками студентів означає, що знайдено «спільну мову» у взаємодії 



глядача з твором живопису, а оцінювання творів живопису з точки зору їх 

художньої цінності із залученням власного творчого підходу сформувалося у 

студентів в індивідуальну властивість.  

Визначення рівня прояву творчості студентів здійснювалося із 

застосуванням опитувальника особистісних творчих характеристик Вільямса, 

модифікованого О. Є. Тунік [6], який дозволяє визначити такі особливості 

творчої особистості: ризикованість (Р), допитливість (Д), складність 

(комплексність) (С) та уяву (У). Також визначається сумарна оцінка за 

методикою.  

Ризикованість має такі прояви: конструктивне сприйняття критики, 

припущення можливості невдачі; намагання висувати припущення, здогади; 

діяти у неструктурованих умовах; захищати власні цілі. Складність 

(комплексність) проявляється у пошуку багатьох альтернатив; баченні різниці 

між тим, що є, і тим, що могло б бути; прагненні привести в порядок 

невпорядковане; розбиратися у складних проблемах, сумніватися у єдиному 

вірному рішенні. Проявами допитливості є гра ідеями, пошук виходу з 

невизначених ситуацій, цікавість до загадок, головоломок; роздуми над 

прихованим сенсом явищ. Уява проявляється у здатності до візуалізації та 

побудові образів мислення, довірі до інтуїції, переході за межі реального світу 

[6, с.12].  

 Визначення узгодженості/конфліктності у взаємодії зазначених 

параметрів при сприйманні студентами картин здійснювалося методом 

множинної кореляції [5].  

Оцінювалася наявність зв'язку, його сила, та зміна сили зв'язку. Саме 

посилення зв‘язку між досліджуваними параметрами розглядається як 

підвищення узгодженості у сприйманні студентами картин з їх 

особистісними творчими характеристиками. Для прикладу розглянемо 

результати розрахунків, одержаних при дослідженні сприймання студентами 

картини І. Айвазовського «Дев'ятий вал» (табл. 3). 

Таблиця 3 



Коефіцієнти множинної кореляції (R) оцінки художніх ознак, що 

впливають на загальне враження від картини І. Айвазовського 

«Дев'ятий вал» з особистісними творчими характеристиками студентів 

у першому та другому зрізах 

 
Оцінка художніх ознак картини 

1зріз 2 зріз 

 A B C D E I A B D G I  

R 0,19 0,25 0,25 0,26 0,3 0,18 0,5 0,24 0,25 0,54 0,49 

Р 0,82 0,61 0,61 0,58 0,4 0,85 0,02 0,66 0,61 0,01 0,02 

Примітка. R – коефіцієнт множинної кореляції, р – похибка; А – оцінка 

настрою, який виражає картина, В – оцінка візуальної привабливості, С – 

оцінка композиції, D – оцінка кольорової гами, E – оцінка професійності  

художника, G – оцінка багатозначності художнього образу, І – оцінка 

загального враження від твору. 

 

Отже, ми встановили, що узгодженість між сприйманням художніх 

ознак картини та особистісними творчими характеристиками студентів за 

певних умов може збільшуватися. Оцінка ступеня прояву художніх ознак 

картини спирається на ту «систему відліку», яка існує у того, хто сприймає 

твір, і полягає у застосуванні вже відомих знань та досвіду, тоді як творчість 

спрямовує на відкриття нового, створення власних образів.  

Тому, визначення узгодженості/конфліктності сприймання картин з 

особистісними творчими характеристиками студентів на початку та по 

завершенню курсу навчання можна також застосовувати з метою перевірки 

його ефективності. Крім того, ми встановили, що у сприйманні більш 

сучасної (як за стилем, так і хронологічно) картини конфлікт у студентів 

проявлявся найменше. Тому, цей показник також можна застосовувати для 

відбору картин, починаючи роботу з тими, у сприйманні студентами яких 

конфлікт проявляється найменше, і поступово переходити до більш складних. 

Також, при підборі картин необхідно враховувати теми, які вони 



розкривають.  

Набутий таким чином досвід сприймання картин студент може 

застосовувати і у власній роботі через постановку завдань, які необхідно 

вирішити при написанні картини для досягнення необхідного психологічного 

ефекту при її сприйманні глядачем. Відомо, що творчий задум, що 

втілюється митцем при написанні картини, у самій картині може 

відображатися не повно, або ж у викривленому вигляді. Навчитися ж 

адекватно втілювати свій задум, одна з головних, на наш погляд, задач 

художника. Тому, орієнтація художника на психологічні особливості 

сприймання живопису глядачем при написанні картини є дуже важливою.  

Висновки. Використані у нашій роботі методи, та особливості 

сприймання, які вони визначають, можна застосовувати для перевірки 

вдалості втілення власного задуму художником. Такий підхід у роботі зі 

студентами допоможе уникнути напружених ситуацій в навчальному 

процесі, які можуть виникати підчас оцінювання викладачем роботи 

студента. Оцінювання успішності виконання студентом завдання стає більш 

об‘єктивним, а тому зменшується вірогідність виникнення непорозумінь зі 

студентами з цього приводу. Особливо це стосується спеціальностей 

мистецького спрямування, де визначити критерії оцінювання вдалості 

виконання студентом певного завдання досить складно.  

Визначення складових сприймання студентами різних картин, 

здійснене у наших попередніх дослідженнях (див. напр. [4]), дозволяє 

виявити ті художні ознаки живопису, які є необхідними для того, щоб 

картина сподобалася глядачу. До них, за нашими розрахунками, належать 

кольорова гама та візуальна привабливість картини. Тому, для того, щоб 

картина сподобалася глядачу, художнику необхідно при її написанні 

враховувати важливість цих двох художніх ознак.  

Практичне застосування результатів нашого дослідження не 

обмежується лише студентами образотворчих спеціальностей. Вони також 

можуть бути корисними і для студентів інших спеціальностей, оскільки 



особливості сприймання художнього твору можуть виявлятися у навчанні та 

у буденному житті.  
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Кокарева М.В.  

ВОЗМОЖНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

В статье предложены возможные средства работы на практических занятиях 

студентов изобразительных специальностей с применением произведений живописи. 

Методы, которые применялись в исследовании психологических особенностей восприятия 

произведений живописи, предлагается применять для оптимизации практических 

занятий. Показано, что для развития художественного восприятия картин необходимы 

такие компоненты: определение зрителем основных (системообразующих) 

художественных эффектов, которые создает картина; расширение диапазона 

художественных признаков картины, которые учитываются при формировании общего 

впечатления от нее; повышение согласованности между восприятием художественных 

признаков картины и собственными творческими особенностями воспринимающего. 

Примененные в нашей работе методы, и особенности восприятия, которые они 

определяют, можно использовать для проверки успешности воплощения собственного 

замысла художником. Такой подход в работе со студентами поможет избежать 

напряженных ситуаций в учебном процессе, которые могут возникать при оценке 

преподавателем работы студента. Оценивание успешности выполнения студентом 

задания становится более объективным, а следовательно – уменьшается вероятность 

возникновения недоразумений со студентами по этому поводу. Особенно это касается 

специальностей, связанных с искусством, где определить критерии оценивания 

успешности исполнения студентом определенного задания достаточно сложно. 

Практическое применение результатов нашего исследования не ограничивается только 

студентами изобразительных специальностей. Они также  могут быть полезны и для 

студентов других специальностей, поскольку особенности восприятия художественного 

произведения могут проявляться также в обучении и в обыденной жизни. 



Ключевые слова: психологические средства, художественность, восприятие, 

художественные признаки картин, студенты. 

 

Kokarieva M.V.  

POSSIBLE PSYCHOLOGICAL MEANS OF THE WORK WITH 

STUDENTS-ARTISTS ON THE PRACTICAL STUDIES 

In the article possible psychological means of work on the students-artists’ practical 

studies with the paintings use are proposed. Methods, applied in the research of the paintings’ 

perception psychological features, are proposed to use for the practical studies’ optimization. It 

is shown, that for the development of paintings’ artistic perception such components are 

necessary: the main (system-creative) painting’s artistic effects defining by the perceiver; the 

widening of painting’s artistic features diapason, which are included in the formation of general 

impression, made by the painting; rise of correlation between the painting’s artistic features 

perception and the perceiver’s own creative features. The applied in our work methods, and the 

perception’s features they define, may be used for the check of artist’s idea fulfillment 

successfulness. Such approach in the work with students may help to avoid some tense situations 

in the educational process, which can occur while student’s work estimation by a tutor. The 

estimation of student’s task fulfillment successfulness becomes more objective, and consequently 

– the probability of occurrence of some misunderstanding with students on this case decreases.  

Particularly it concerns the artistic specialties, where it is very difficult to define criteria of 

student’s task fulfillment successfulness. Our research results practical fulfillment is not 

bounded by the students-artists. They also may be useful for students of other specialties because 

the features of artistic work’s perception may be displayed also in study and in common life.  

Key words: psychological means, artistry, perception, paintings’ artistic features, students.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ У ДІТЕЙ  

 

Дана стаття присвячена дослідженню формування цілісної картини світу у дітей 

старшого дошкільного віку. Формування цілісної картини світу є необхідною передумовою 

становлення особистості дитини дошкільного віку і обумовлено активним розвитком її 

пізнавальних процесів та зародженням суб’єктивного образу світу. Специфіка 

формування образу світу у дітей буде виражатися у взаємозв'язку з особливостями 

формування образу Я дитини і розкриватися через поступове накопичення чуттєвого 

досвіду, розвиток пізнавального інтересу, в основі якого лежить емоційно-ціннісне 

сприймання навколишньої дійсності, опосередковане через особистісний досвід дитини. 

Будуючи свою картину світу, дитина вигадує, винаходить, уявляє, у неї з’являється 

прагнення якось пояснити і упорядкувати для себе навколишній світ.  

Формування цілісної картини світу пов’язане з розвитком у дошкільників 

пізнавальних інтересів через розв’язання наступних завдань: перцептивний розвиток, 

розвиток пізнавально-дослідницької та конструктивної діяльності, формування цілісної 

картини світу у дітей. Критерієм істинного формування образу світу є діяльність, яка 



сприяє максимальній реалізації дитиною своїх потреб і можливостей в процесі пізнання і 

перетворення навколишнього світу. Так, у грі, як провідному виді діяльності дітей, і у 

пізнавально-художній діяльності формуються способи взаємодії дитини із світом, 

іншими людьми, проявляються способи вираження ставлення дитини до навколишньої 

дійсності. Комплекс психолого-педагогічних умов, спрямованих на формування образу 

світу у дітей, представляють собою єдність ігрової, пізнавальної і художньої діяльності, 

при цьому кожне з них виконує певну роль в процесі формування картини світу у дітей 5-7 

років.  

Ключові слова: сприймання; картина світу; пізнавальна діяльність; перцептивний 

розвиток; старший дошкільний вік. 

 

Постановка проблеми. Аналіз сучасних тенденцій розвитку 

психологічної науки вказує на безліч відкритих питань, серед яких 

принципово важливого значення набуває проблема дослідження формування 

цілісної картини світу у сучасних дітей в умовах існуючого інформаційно-

насиченого середовища. 

Актуальність дослідження формування цілісної картини світу у дітей 

старшого дошкільного віку обумовлена активним розвитком їхніх 

пізнавальних процесів, формуванням Я-концепції та зародженням 

суб‘єктивного образу світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування 

картини світу цікавила багатьох вчених [1; 3; 4; 8], але й на сьогодні 

залишається ще не достатньо дослідженою. У психології картина світу 

розглядається в контексті світу конкретної людини і світу в цілому. 

Наше розуміння трактування поняття «картина світу» розглядається з 

позиції образу світу, який формується в свідомості конкретної людини і є 

індивідуальним. Так, образ світу, за визначенням О.М. Леонтьєва, це 

сукупність світоглядних знань про світ, яка формується на основі певної 

культури, за допомогою соціалізації. У сучасних дослідженнях образ світу 

розглядається як система знань людини про себе, про природу і про інших 

людей. Основою для формування уявлень про образ світу є емоційне 

сприймання навколишньої дійсності, яке формується через діяльність і 

придбання особистісного досвіду.  

Поняття «образ світу» ввів О.М. Леонтьєв, досліджуючи проблеми 



сприймання. На його думку, сприймання це не тільки відображення дійсності, 

воно включає в себе не тільки картини світу, а й поняття, в яких предмети і 

об'єкти дійсності можуть бути описані, тобто в процесі побудови образу 

предмета чи ситуації головне значення мають не окремі чуттєві враження, а 

образ світу в цілому. Формування образу світу відбувається в процесі 

взаємодій суб'єкта зі світом, тобто через діяльність. Так, у процесі своєї 

діяльності індивіди будують образ свого суб'єктивного світу – світу, в якому 

вони живуть, діють і частково усвідомлюють; це знання також про те, як 

функціонує образ світу в об'єктивному реальному світі. О.М. Леонтьєв, 

розглядаючи поняття «образ світу», також використовував для його опису 

такі поняття, як «уявлення світу» та «переживання (почуття) світу» [5]. 

У дослідженнях В.В. Пєтухова «образ світу» розуміється як цілісна 

багаторівнева система уявлень людини про світ, інших людей, про себе та 

свою діяльність. На думку вченого, реальний світ відбивається у свідомості, 

як образ суб'єктивного світу, що генерується всіма пізнавальними процесами, 

як «універсальна форма організації знань, що визначає можливості пізнання і 

управління поведінкою». В.В. Пєтухов вважає, що сприймання будь-якого 

об'єкта або ситуації визначається цілісним образом світу, який відображає той 

конкретний соціальний, культурний фон, на якому розгортається вся психічна 

діяльність людини [7]. 

В.О. Моляко в своїй роботі «Так що ж таке сприймання світу» зазначає, 

що процес творчого сприймання оточуючої дійсності є процесом миттєвого 

або пролонгованого конструювання образу «живої» реальності (предметів, 

іншої людини, міського фрагмента і т.д.), в подальшому перетікаючого в 

процес вже інтер‘єрного, уявного збереження, модифікації цього образу і 

включення його в систему інших образів. Продовжуючи розробку теорії 

стратегіальності діяльності людини, В.О. Моляко висловлює припущення 

«про детермінованість та загальну процесуальність виникнення і розвитку 

творчого образу (світу) в контексті «безперервної перцептивності» (від 

зовнішнього до внутрішнього образу з різними модифікаціями включення 



нової і вже наявної у розпорядженні суб‘єкта інформації)» [6, c. 42]. 

Отже, процес формування картини світу у дітей нами розглядається як 

цілісна система уявлень дитини про світ, інших людей, про саму себе, свою 

діяльність, в основі якої лежить емоційно-ціннісне сприймання навколишньої 

дійсності, особистісне ставлення до світу, опосередковане через особистісний 

досвід і образ Я. 

Постановка завдання – здійснити аналіз особливостей формування 

цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка формування 

цілісної картини світу у дітей пов‘язана з розвитком їх пізнавальних 

інтересів, пізнавальних здібностей, пізнавально-дослідницької діяльності та 

пізнавальних умінь і способів дій дитини. 

Жан Піаже виділив три основні характерні особливості уявлень дитини 

дошкільного віку про світ, а саме: реалізм, анімізм (наділення фізичних 

об'єктів життям, свідомістю, волею) і артіфіціалізм (розгляд всіх подій і явищ 

навколишнього світу як виготовлених людьми для строго визначених 

антропоцентричних цілей). Так, наприклад, для пояснення явищ природи у 

дітей можуть співіснувати анімістичний і природничо-науковий спосіб 

пояснення фізичних явищ, діти можуть використовувати анімістичні 

причини: наприклад, пояснення дітей про рух сонця: «сонце рухається, щоб 

всім було тепло і світло; воно хоче гуляти і рухатися» і т.п. дослідження Ж. 

Піаже показали, що у дитини в дошкільному віці складається 

артіфіціалістичний світогляд: все, що оточує дитину, в тому числі і явища 

природи, вона вважає, є результатом діяльності людей. Такий світогляд 

«ув'язується» з усією структурою світосприймання у дошкільного віку, в 

центрі якого знаходиться людина.  

Дитина пізнає навколишній світ і формує його картину за допомогою 

пізнавальної діяльності. Саме пізнавальні психічні процеси, за допомогою 

яких формуються образи навколишнього середовища, забезпечують 

отримання дитиною знань про навколишній світ і про саму себе. 



Особливістю дошкільного віку є і те, що все, що бачить, дитина намагається 

«привести в порядок», з'ясувати «для себе» закономірні зв'язки і відносини, в 

які вкладається такий різноманітний навколишній світ. 

Так, Л.А. Венгер у своїх дослідженнях розглядав пізнавальна діяльність 

дошкільника як активну діяльність дитини з придбання і використання знань, 

яка характеризується пізнавальною активністю, активною перетворюючою 

позицією дитини як суб‘єкта цієї діяльності і визначав структуру пізнавальної 

діяльності дошкільників із чотирьох компонентів, а саме: пізнавального 

інтересу, пізнавальних здібностей, пізнавальних способів дій та пізнавальних 

вмінь дитини [2].  

Розглянемо їх більш детальніше. 

Пізнавальний інтерес – це пізнавальна спрямованість на об‘єкт 

пізнання, що породжує пізнавальну активність дитини і пов‘язана з її 

позитивними емоційними переживаннями.  

Пізнавальні здібності включають в себе здатність дитини до довільної 

уваги й сприймання; до довільної пам‘яті і логічного мислення, а також до 

творчої уяви: так, у старшому дошкільному віці дитина вже може діяти в 

плані загальних уявлень і образів, її мислення перестає бути наочно-дієвим, 

вона може встановлювати прості причинно-наслідкові зв‘язки між подіями і 

явищами.  

Пізнавальні способи дій полягають в умінні аналізувати і синтезувати 

отриману інформацію, тобто в умінні дитини аналізувати предмети і явища за 

окремими ознаками, що включає в себе вивчення об‘єкта як в цілому, так і за 

окремими складовими, складання цілого з частин, використання цих знань в 

різних видах діяльності. 

Будуючи свою картину світу, дитина-дошкільник вигадує, винаходить, 

уявляє, у неї з‘являється прагнення якось пояснити і упорядкувати для себе 

навколишній світ, вона в здатності бачити і самостійно ставити пізнавальні 

завдання, намічати план дій, відбирати способи вирішення завдання та 

добиватися результату. У дитини дошкільного віку формується «своя» 



суб'єктивна картина світу, як система уявлень про навколишню дійсність, 

природний і соціальний світ, і про своє місце в ньому. Обмеженість знань та 

практики дітей породжує неправомірність їх самостійних узагальнень, 

вироблених ними в процесі безпосереднього контакту зі світом, і призводить 

до формування у них своєрідності уявлень про світ і фізичні причинності і 

характеризується своїми специфічними особливостями.  

Так, особливостями розвитку дітей старшого дошкільного віку є 

інтенсивний розвиток мислення та суттєва зміна їх мотиваційної сфери і 

орієнтація на соціальні відносини в світі дорослих. У старшому дошкільному 

віці дитина вже набуває здатності діяти в плані простих уявлень: її мислення 

перестає бути наочно-дієвим, воно «відривається» від сприймаємої ситуації і 

«здатне діяти» в плані образів. Дитина може встановлювати прості причинно-

наслідкові зв'язки між подіями і явищами, у неї з‘являється прагнення якось 

пояснити і упорядкувати для себе навколишній світ.  

У центрі нової структури психічної діяльності дитини дошкільного віку 

виступає пам‘ять, яка є центральною психічної функцією і визначає інші 

процеси. Так, наприклад, мислення дитини-дошкільника багато в чому 

визначається його пам‘яттю: мислити для дошкільника означає згадувати, 

тобто спиратися на свій колишній досвід або видозмінювати його. Уява, одне 

з найважливіших новоутворень дошкільного віку, також має багато спільного 

з пам‘яттю: в обох випадках дитина діє в плані образів і уявлень. Образи, що 

виникають в уяві дитини, ситуації, дії вона реалізує в своїх іграх. Наявність 

відтворюючої та поява творчої уяви у дітей старшого дошкільного віку сприяє 

тому, що їх ігри стають багатшими за змістом, цікавіші, а побудови образів 

набувають творчого, активного характеру. Так, дитина не просто копіює, 

відтворює життєві ситуації в своїх іграх, малюванні тих або інших видах 

діяльності, а вносить багато змін, своїх елементів, вільно комбінуючи 

враження життя із змістом вигаданих історій (казок, розповідей, мультфільмів). 

Отже, уява дітей 5-7 років стає активною, творчою і має цілеспрямований 

характер: дитина створює образ або уявну ситуацію залежно від завдань, які 



вона ставить перед собою у ігровій діяльності або, які перед нею ставить 

дорослий. Формуючись у грі, уява переходить в й інші види діяльності.  

У старшому дошкільному віці провідною діяльністю продовжує 

залишатися гра, переважно сюжетно-рольова. У ній розвиваються різні 

психічні функції дитини – мова, сприймання, мислення, уява, пам‘ять, але 

найголовніші зміни відбуваються в мотиваційно-потребовій сфері дитини: 

так, у старших дошкільників формується здатність до супідрядності мотивів, 

розвивається самосвідомість, змінюється сприймання себе і оточуючих, 

«свого місця» в системі відносин з оточуючими. Наприкінці дошкільного віку 

позиція дитини «Я і суспільство» змінюється на позицію «Я в суспільстві» та 

формується прагнення і вміння оцінювати вчинки, поведінку інших дітей і 

дорослих у процесі тієї чи іншої конкретної діяльності. Самосвідомість в 

цьому віці також зазнає змін, дитина починає усвідомлювати своє місце в 

системі суспільних відносин.  

Отже, впродовж дошкільного віку відбуваються корінні зміни у 

розвитку пізнавальних процесів: з мимовільних вони перетворюються на 

усвідомлені, довільні і опосередковані. Формуються нові психічні функції, 

точніше, нові рівні, яким, завдяки засвоєнню мови, стають притаманні нові 

властивості, що дозволяють дитині адаптуватися до соціальних умов і вимог 

життя, засвоювати норми і правила поведінки, взаємодії з іншими дітьми й 

дорослими. Істотним показником розвитку дитини буде оволодіння знаннями, 

уявленнями про навколишній світ, які мають виняткове значення для 

розвитку особистісних якостей, здібностей дитини, оволодіння нею 

способами пізнання навколишнього світу, формування ціннісних установок.  

Так, у дитини в дошкільному віці не тільки формуються системи знань 

про навколишній світ і вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати 

причинно-наслідкові зв‘язки і залежності, міркувати, але й розвивається 

ціннісне ставлення до досліджуваних явищ, до усвідомлення себе і «свого 

місця» в системі суспільних відносин. 

У результаті цілеспрямованої роботи діти накопичують чуттєвий та 



естетичний досвід, нові враження, на основі яких конструюються нескладні 

природні і художні образи, у дітей формується цілісна картина світу. 

Дошкільникам пропонують бесіди, спостереження за навколишнім, 

прогулянки в природі, екскурсії на виставки, а також слухання музики, 

читання поезії, художніх творів тощо. Рівень психічного розвитку дітей 5-7 

років дозволяє їм наочно представити ті конкретні предмети, явища, які 

описуються у художніх творах, творах мистецтва та естетично їх оцінити, а 

комплекс педагогічних умов, спрямованих на становлення і формування 

картини світу, відкриває перспективу розвитку і особистісного зростання 

дошкільників, входження їх у світ дорослих. 

Висновки. Формування цілісної картини світу є необхідною 

передумовою становлення особистості дитини дошкільного віку і обумовлено 

активним розвитком її пізнавальних процесів та зародженням суб‘єктивного 

образу світу. У процесі розвитку цілісної картини світу змінюється її зміст і 

динамічні характеристики, які дозволяють описати суб‘єктивний образ світу 

дитини (його повнота, усвідомленість, зв'язаність компонентів).  

Специфіка формування образу світу у дітей буде виражатися у 

взаємозв'язку з особливостями формування образу Я дитини і розкриватися 

через поступове накопичення чуттєвого досвіду, розвиток пізнавального 

інтересу, в основі якого лежить емоційно-ціннісне сприймання навколишньої 

дійсності, опосередковане через особистісний досвід дитини. Так, дітям 5-7 

років буде властиве емоційне світовідчуття і світосприймання, 

конструювання свого власного образу дійсності як суб‘єктивного образу 

світу, що пов‘язане з розвитком їх сенсорно-перцептивної сфери.  

Формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного віку 

пов‘язане з розвитком пізнавальних інтересів через розв‘язання наступних 

завдань, а саме: перцептивний розвиток дітей, розвиток їх пізнавально-

дослідницької діяльності та формування у них суб‘єктивного образу світу. 

Критерієм істинного формування образу світу буде виступати діяльність, що 

сприяє максимальній реалізації дитиною своїх потреб і можливостей в 



процесі пізнання і перетворення навколишнього світу. Так, у пізнавально-

художній діяльності та грі, як провідному виді діяльності дошкільників, 

будуть формуватися способи взаємодії дитини із світом, іншими людьми, 

проявлятись способи вираження особистісного ставлення до навколишньої 

дійсності.  

Комплекс психолого-педагогічних умов, спрямованих на формування 

картини світу у дітей 5-7 років, представляє собою єдність ігрової, 

пізнавальної і художньої діяльності, кожна з яких виконує певну роль у 

процесі формування картини світу та відкриває можливості для творчості і 

виразу особистісного ставлення до людей і явищ навколишньої дійсності. 
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Ваганова Н. А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА У ДЕТЕЙ 

Данная статья посвящена исследованию целостной картины мира у детей 

старшего дошкольного возраста. Формирование целостной картины мира является 

необходимой предпосылкой становления личности ребенка дошкольного возраста и 

обусловлено активным развитием его познавательных способностей и зарождением 

субъективного образа мира.  Специфика формирования образа мира у детей выражается 

во взаимосвязи с особенностями формирования образа Я ребенка и раскрывается через 

постепенное накопление чувственного опыта, развитие познавательного интереса, в 

основе которого лежит эмоционально-ценностное восприятие ребенком окружающей 

действительности. Критерием истинного формирования образа мира является 

деятельность, которая способствует максимальной реализации ребенком своих 

потребностей и возможностей в процессе познания и преобразования окружающего 

мира. Комплекс психолого-педагогических условий, направленных на формирование 

картины мира у детей, представляет собой единство игровой, познавательной и 

художественной деятельности, при котором каждая из них выполняет определенную 

роль в процессе формирования картины мира у детей 5-7 лет.  

Ключевые слова: восприятие; картина мира; познавательная деятельность; 

перцептивное развитие; старший дошкольный возраст. 

 

Vaganova N. A.  

RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL FEATURES OF WORLD PICTURE’S 

FORMATION IN CHILDRЕN 

  

 This article is devoted to the research of integral world picture’s formation in senior 

preschool age children. The integral world picture’s formation is a necessary premise of 

preschool age child’s personality development and it is determined by its cognitive processes’ 

active development and subjective world image’s origin. Specifics of world image’s formation in 

children may be displayed in correlation with the features of child’s self-image and reveals 

through the sensory experience’s gradual acquisition, cognitive interest’s development, in the 

base of which lays surrounding reality’s emotional-value perception, mediated through child’s 

personality experience. Building its’ world picture, a child devises, invents, imagines, gains a 

willing somehow to explain and normalize surrounding world.  

The integral world picture’s formation is connected with the development of 

preschoolers’ cognitive interests through the solving of following tasks: perceptive development, 

cognitive-research and constructive activity’s development, integral world picture’s formation in 

children. Criterion of true formation of the world image is an activity, which favors the maximal 

realization of its needs and abilities by a child in the process of surrounding world’s cognition 

and transformation. Thus, in a game, as leading kind of child’s activity, and in cognitive-artistic 

activity forms the ways of child’s interaction with the world, with other people, reveals the ways 

of child’s relation to the surrounding reality expression. The complex of psychological-

pedagogical conditions, oriented on the world image’s formation in children, are the integrity of 

playing, cognitive and artistic activity, in so doing each of them plays certain role in the process 

of world image’s picture formation in 5-7 years children. 

Keywords: perception; world picture; cognitive activity; perceptive development; senior 



preschool age.  
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СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ В СТРУКТУРІ ТВОРЧОГО СПРИЙМАННЯ 

  

У даній роботі представлено дослідження психологічних закономірностей 

творчого сприймання в руслі єдиної стратегіально-діяльнісної теорії. Зокрема, 

проаналізовано роль спостережливості у творчому сприйманні. Даний підхід вочевидь 

подає новий погляд та знаходить своє практичне втілення в межах вивчення проблем 

психології творчого сприймання. Сприймання, як і інші психічні процеси, розглядається в 

контексті певних когнітивних процесів. Зокрема, сприймання досліджується у структурі 

пізнавальних процесів, за допомогою яких людина отримує і осмислює інформацію, 

відображає об’єктивний світ, перетворюючи його в свій суб’єктивний образ, де 

відчуття, сприймання, мислення служать нерозривними частинами єдиного процесу 

відображення дійсності. У процесі пізнання навколишньої дійсності процес сприймання 

може перейти в спостереження, яке характеризується як цілеспрямоване, планомірне 

сприймання об’єктів, у пізнанні яких зацікавлена особистість та який є найбільш 

розвиненою формою свідомого сприймання. Образотворче мистецтво завжди пов’язане з 

перетворенням реальності в нову форму – це називається перетворюючим баченням, яке 

в даній роботі аналізується як трансформація сприймання. Особливістю трансформації 

сприймання є певні закономірності, котрі полягають в актуалізації мисленнєвих 

стратегіальних дій, які мають прояв у різних типах перетворення. 

Ключові слова: образ, перетворююче бачення, спостережливість, спостереження, 

сприймання, творче сприймання, художнє сприймання, перцепція, творчість, 

трансформація сприймання, увага. 

 

Постановка проблеми. Серед психічних процесів людини, як то 

пам‘ять, увага, мислення і таке інше, сприймання займає особливе місце. 

Його можна назвати підґрунтям людського пізнання. Те що ми бачимо, чуємо 

та відчуваємо, наше сприйняття всесвіту не твориться в нас безпосередньо. 

Для сприймання необхідний психічний образ, елементами якого потім 

оперують інші пізнавальні процеси. Функціонування людського сприймання 

неминуче спрямоване на створення певного образу зовнішнього середовища, 

об‘єктивного світу. В Японії вміння сприймати називають мистецтвом 

«мислити очами».  

Наука сьогоднішнього знаходиться в активному пошуку сучасних 



актуально значущих теорій та парадигм, які б слугували адекватному 

розумінню та систематизації накопичених теоретичних і практичних знань, 

або ж докорінно змінили підходи до досліджень. У структурі будь-якого 

перцептивного акту виділяють суб‘єкт і об‘єкт сприймання, його процес і 

результат з акцентом на дослідження процесів і механізмів породження 

сенсорних образів. У даній роботі представлено дослідження психологічних 

закономірностей творчого сприймання в руслі єдиної стратегіально-

діяльнісної теорії. Зокрема проаналізовано роль спостережливості у творчому 

сприйманні. Даний підхід, на нашу думку, вочевидь подає новий погляд та 

знаходить своє практичне втілення в межах вивчення проблем психології 

творчого сприймання. 

Розвиток спостережливості – необхідна умова всебічного і 

гармонійного формування особистості. І. П. Павлов надавав великого 

значення вдосконаленню спостережливості як якості, що необхідна 

досліднику, вченому в їх повсякденній діяльності. Відомий факт, що за 

пропозицією І. П. Павлова, на фасаді Інституту фізіології, нині імені 

І. П. Павлова накреслено слова: «Спостережливість, спостережливість і 

спостережливість».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихідним пунктом аналізу 

творчого сприймання є розгляд його основних емпіричних характеристик.  

В основу нашої роботи покладено провідні дослідження у галузі 

психології творчості, зокрема художньої творчості Б. Г. Ананьєва, 

Л. С. Виготського, Г. С. Костюка, В. О. Моляко, С. Л. Рубінштейна, 

Б. М. Теплова, І. В. Страхова ін., дослідження проблеми сприймання та 

безпосередньо художнього сприймання, які висвітлені в працях Р. Арнхейма, 

В. О. Барабанщікова, М. М. Волкова, В. В. Любімова, Б. С. Мейлаха, 

С. Х. Раппопорта, П. М. Якобсона та ін. Перспективним, на наш погляд, у 

вивчення психологічних закономірностей творчого сприймання є новітні 

дослідження сприймання в парадигмі стратегіальної теорії творчості та 

концепції творчого сприймання В. О. Моляко, які реалізовано у роботах 



В. О. Моляко, Н. А. Ваганової, Ю. А. Гулько, Н. М Латиш, Є. В. Кіричевської, 

М. В. Кокарєвої, Л. М. Найдьонової, Т. М. Третяк. 

Метою нашої роботи є теоретичний та експериментальний аналіз 

творчого сприймання, зокрема спостережливості як його індикатора. 

Виклад основного матеріалу. Спостерігаючи за тим, що нас оточує, 

пізнаючи світ, споглядаючи його, милуючись, ми наповнюємо себе новими 

ідеями, емоціями, почуттями. 

Відповідно до нашого дослідження, ми розуміємо сприймання як 

складний процес прийому і перетворення інформації, який забезпечує 

відображення об‘єктивної реальності й орієнтування в навколишньому світі. 

Сприймання включає виявлення об‘єкта в полі сприйняття, відмінностей 

окремих ознак в об‘єкті. Сприймання виступає як осмислений і певний 

синтез різноманітних відчуттів, отриманих від цілісних предметів або 

складних складових, які сприймаються як ціле явище.  

Розглянемо науково-термінологічні тлумачення ключових понять 

нашого дослідження. Відповідно до норм наукової української лексики, 

«сприймання» це процес; «сприйняття» це психічна функція, факт 

сприймання [8, с. 126].  

В. Джеймс зазначав: «Найголовнішими фізіологічними умовами 

сприймання слугують утворені у мозку шляхи асоціацій, що ідуть від 

зовнішніх чуттєвих вражень» [1, с. 215].  

В цілому, суто фізіологічною основою сприймання є умовно-

рефлекторна діяльність внутрішньо-аналізаторного і між-аналізаторного 

комплексу нервових зв‘язків, котрі обумовлюють цілісність і предметність 

явищ, що відображуються. 

Сприймання – найпростіша з властивих тільки людині форм психічного 

відображення об‘єктивного світу у вигляді цілісного образу, пов‘язана з 

поняттям його цілісності. На відміну від відчуттів, сприймання відображає 

об‘єкт цілісно; на відміну від комплексів відчуттів воно предметне [5, с. 24]. 

До речі нагадаємо, що найвища форма психічного відображення це 



свідомість, яка, в свою чергу, узагальнює всі інші форми відображення. 

Г. С. Костюк визначав сприймання як процес відображення в нашій 

свідомості предметів об‘єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього 

впливу на наші органи чуття. Вчений наголошував, що сприймання – 

надзвичайно складний процес, опосередкований попереднім досвідом 

особистості, що сприймає, її розумінням даних об‘єктів, її настановами, 

дійовим ставленням до цих об‘єктів, її світоглядом [6, с. 214]. Досліджуючи 

означену проблему, вчений акцентував на: предметності сприймання, єдності 

відчуттів у сприйманні, цілісності сприймання, розчленованості сприймання, 

залежності сприймання від попереднього досвіду, осмисленості сприймання, 

узагальнення в сприйманні, константності сприймання, активному характері 

сприймання, суб‘єктивних моментах в сприйманні, окремо розглядав 

історичний розвиток сприймання. Також, розглянуто види сприймання і 

ретельно прописано сприймання часу та сприймання простору. Особливе 

місце займає вивчення розвитку сприймань у дітей, яке ми проаналізуємо 

пізніше. 

Закладаючи основи нашого дослідження психологічних 

закономірностей творчого сприймання, ми розуміємо під сприйманням – «… 

цілісний когнітивний процес, в якому фіксується, оцінюється й 

інтерпретується об‘єктивна реальність в різних її модифікаціях, результатом 

чого є побудова (конструювання) конкретного перцептивного образу, тобто 

мова не йде про «чисте» сприймання, а про сприймання як домінуючу 

функцію, яка невідривно пов‘язана з іншими психічними функціями 

(пам‘ять, мислення – в першу чергу, не кажучи вже про сенсорні, увагу, що 

певною мірою передують сприйманню)» [4; 7, с. 13].  

Головним положенням нашого дослідження виступає – поняття «творче 

сприймання», яке В. О. Моляко, характеризує як процес (та його результат) 

конструювання суб‘єктивно нового образу, який у більшій чи меншій ступені 

перетворює, змінює предмети та явища об‘єктивної реальності, де 

перцептивний творчий образ представляє собою оригінальну сукупність 



нових фіксацій, відбитків, що є в наявності у даного суб‘єкта, раніше 

сформованих образів та їх фрагментів.  

Людське сприйняття відрізняється не тільки цілісністю, воно створює, 

за великим рахунком, образ світу, а не тільки наявної ситуації. В образі світу 

завжди присутні компоненти, які в даний момент не відповідають ніяким 

потребам організму або особистості. Психічний образ створюється «з 

запасом». Крім відчуттів у сприйнятті задіяні попередній досвід, процеси 

осмислення того, що сприймається. Таким чином, твориться цілісна 

перцептивна система людини. 

У процесі пізнання навколишньої дійсності процес сприймання може 

перейти в спостереження, яке ми характеризуємо як цілеспрямоване, 

планомірне сприймання об‘єктів, у пізнанні яких зацікавлена особистість та 

який є найбільш розвиненою формою свідомого сприймання. 

Спостереження завжди характеризується високою активністю. Його 

систематичний характер дає змогу простежити явище в розвитку. 

Якщо людина систематично тренується у спостереженні, вдосконалює 

свою культуру спостереження, у неї розвивається така особистісна 

властивість, як спостережливість. Спостережливість – це вміння людини 

вирізняти характерні, проте ледве помітні особливості предметів і явищ. 

Спостережливість формується в процесі систематичних занять улюбленою 

справою і тому пов‘язана з розвитком певних інтересів особистості.  

Відповідно до наукової літератури спостережливість – властивість 

особистості, а характеризується як здатністю помічати в сприйманому 

малопомітні, але істотні для визначення мети деталі [5, с. 72]. 

Сприймання та спостереження людини характеризуються загальними 

закономірностями й індивідуальними особливостями. Сприймає і спостерігає 

конкретна людина, тому відбір у процесі сприймання особливостей предметів 

є специфічним для кожного з нас. Це пояснюється психічним складом 

особистості, апперцепцією, а також специфікою функціонування органів 

чуття (гостротою зору, слуху, витонченістю нюху, смаку). 



Спостережливість є фундаментальною якістю людини. Рівень її 

сформованості визначає успішність у навчанні та професійній діяльності. 

Особливо необхідна ця якість молодшим школярам, які активно оволодівають 

знаннями та практичними навичками. Розвитку спостережливості учнів 

молодшого шкільного віку необхідно приділяти велику увагу. 

Процес спрямованого спостереження можна представити наступним 

чином: підготовка до спостереження  постановка завдання (визначення 

часткових цілей)  складання плану проведення спостереження  

безпосередньо спостереження, милування  фіксування результатів, їх 

аналіз.  

Індивідуальний характер сприймання та спостережливості може 

проявитися в динаміці, точності, глибині, рівні їх узагальненості та в 

особливостях емоційного забарвлення.  

Уміння бачити зв‘язок між предметами, які не пов‘язані між собою 

очевидними речами є однією з найбільш фундаментальних якостей творчості 

і це називається синтетичністю. Така здатність до синтезу лежить в основі 

образного початку (в праобразі), коли в конкретному зображенні 

сприймається щось загальне, що викликає безліч асоціацій. Це абсолютно 

вписується в наші ключові положення. «За формою, продуктами творчого 

сприймання будуть не тільки образи різної модальності, але й поняття, які 

більш чи менш виражені та закріплені у вербальності, фіксації, які 

супроводжують впізнавання, оцінювання, інтерпретацію, зрештою розуміння 

й певне його виокремлення у загальному процесі первинних етапів 

функціонування системи «суб‘єкт – об‘єкт»». А також ми розглядаємо процес 

сприймання як такий, що починається з активізації оперативних і глибинних 

структур та може бути описаний як функціонування ланцюгу «праобраз  

прообраз  образ-орієнтир провідний образ  образ-предпроект  образ-

проект  образ-розв‘язок ». «В свою чергу в залежності від складності, 

масштабності, новизни сприйнятих об‘єктів та ієрархічно сформованих 

диспозицій конкретного суб‘єкта вибір, принаймні попередній, відповідних 



праобразів, а надалі – прообразів, базується на стратегічних тенденціях 

аналогізування, комбінування та реконструкції, які можуть трансформуватись 

у конкретні стратегії не тільки розв‘язання перцептивної задачі, але й усієї 

проблеми, до складу якої ця задача може входити» [4; 7, с. 14].  

Для розвитку творчого, художнього сприймання необхідне 

«увімкнення» порівняльного аналізу і пошуку. Розвиток художнього 

сприймання відбувається та збігається з оволодінням всіма навиками 

пізнання особистістю реальності. Розвиток художнього сприймання 

розгортається поетапно та оперує включенням розумових операцій (аналізу, 

синтезу, абстракції, узагальнення), які є інструментом всіх видів пізнання.  

Саме тут ми безпосередньо підійшли до стратегіальної структури 

творчого сприймання. Особливістю трансформації сприймання є певні 

закономірності, котрі полягають в актуалізації мисленнєвих стратегіальних 

дій, які мають прояв у різних типах перетворення (побудова образів за 

аналогією, комбінування, реконструювання або застосування універсальної 

стратегії). Художня творчість завжди пов‘язана з перетворенням реальності в 

нову форму. Таким чином, відповідно до застосування певної мисленнєвої 

стратегії відбувається трансформація сприймання, творчу складову якої ми 

простежуємо у новому баченні реальності. Сенс перетворюючого бачення 

полягає в тому, що в самому процесі сприймання митець починає 

перетворювати об‘єкти в форму майбутнього твору (наприклад, в тінях дерев 

бачити майбутній художній образ, або поєднання кількох образів в один 

тощо). При такому сприйманні йде своєрідний відбір найбільш суттєвого, 

значимого, випереджаючого його відображення і відбір (програвання) 

варіантів зображення. Саме таке бачення є характерним для творчого 

сприймання. Така якість сприймання з‘являється завдяки вмінню самостійно 

бачити теми і проблеми, які актуальні для конкретного часу і людства взагалі. 

Це не є простою чуттєвою фіксацією фактів, таке сприймання в повній мірі 

застосовує підключення розумового аналізу. 

Шкільний вік сенситивний період розвитку об‘єктивного змісту 



сприймання та його структури. Що відбувається за рахунок, зростання знань 

у процесі систематичного навчання, поширення дійових зв‘язків з 

навколишнім, розвитком теоретичного мислення. 

Сприймаючи різноманітний матеріал у дітей розвивається здатність 

аналізувати й синтезувати його, усвідомлювати наявні відношення, 

узагальнювати інформацію. Згодом сприймання стає складним 

інтелектуальним процесом, сприйманий матеріал з часом стає більш 

складнішим. Тобто, сприймання розвивається в процесі діяльності. 

Г. С. Костюк зазначав, що індивідуальні особливості сприймання дітей 

виявляються і в їх спостережливості, яка притаманна всякій дитині, але 

розвинена буває різною мірою.  

На емпіричному етапі дослідження для здійснення експерименту та 

отримання об‘єктивних однорідних даних, зокрема дослідження 

спостережливості було використано методики «Нісенітниці» та методику 

«Які предмети заховані в картинках». Суть методики «Нісенітниці» полягає в 

оцінюванні елементарних образних уявлень, логічних зв‘язків, відношеннях 

тощо. Методика «Які предмети заховані в картинках» дає змогу дослідити 

сферу сприймання та спостережливості дитини.  

Також, проведене дослідження дозволило визначити рівні 

сформованості спостережливості у дітей молодшого шкільного віку: 

найвищий рівень характеризується здатністю швидко визначати в предметах 

оточення істотні і характерні особливості, усвідомлювати їх взаємозв‘язок з 

іншими предметами, виявляти прості закономірності; високий рівень 

характеризується здатністю швидко визначати більшість істотних і 

характерних ознак предметів, їх взаємозв‘язок з іншими предметами 

оточуючого світу, але таке пізнання може бути нестійким та залежить від 

емоційної привабливості об‘єкта спостереження; середній рівень 

визначається тим, що діти які продемонстрували такій рівень звертають увагу 

на відсутність або наявність якої-небудь властивості предмета, виділяють 

його нові риси, але не можуть застосувати свої враження в конкретній 



ситуації, тобто таке пізнання нестійке та залежить від емоційної 

привабливості об‘єкта спостереження; низький рівень характеризується 

елементарною спостережливістю, учні помічають лише зовнішні риси 

об‘єктів, виділяють несуттєві, нехарактерні ознаки і очевидні взаємозв‘язки. 

Результати дослідження розподілено наступним чином низький рівень 

сформованості не виявлено, середній рівень показали 60%, високий рівень 

показали 30% дітей, найвищий рівень продемонстрували 10% дітей.  

Для реалізації практичної мети нашого дослідження та оптимізації 

стимулювання розвитку творчого сприймання молодших школярів було 

використано розроблений метод «Таємниче спостереження», який базується 

на положеннях про формування творчих психічних властивостей у процесі 

творчої діяльності. В основі методу, як і в теоретичній частині дослідження 

було покладено провідні положення стратегіальної теорії діяльності 

В. О. Моляко, зокрема адаптований фрагмент творчого тренінгу КАРУС із 

включенням наочного матеріалу, з метою ілюстрування інформації 

теоретичного курсу та практичних завдань «Споглядання, милування». 

Більш докладно варто зупинитися на поєднаннях, що сприяють 

баченню нового у вже звичному і вивченому. В природі не існує абсолютно 

однакових екземплярів чого-небудь. Навіть предмети, виготовлені людиною 

за допомогою техніки, а тим більше, власноруч так само мають відмінності. 

Дуже важливо навчитися бачити ці відмінності, бачити нове у вже знайомому 

предметі. Тренування сприймання на бачення деталей і цілого допомагає 

формуванню творчого бачення. Отже, перше сполучення, що сприяє баченню 

нового – поєднання бачення цілого і деталей.  

Друге поєднання – одночасне сприйняття внутрішньої суті речей і їх 

зовнішньої форми, коли форма об‘єкта визначена його змістом). Третє – 

поєднання бачення одиничного і загального в одному об‘єкті. В конкретному 

бачити загальне, а абстрактне в конкретній формі. Четверте – бачення різних 

контрастів і протиріч. 

Крім поєднання якостей (що відповідає комбінуванню), в структуру 



творчого сприймання входить перетворююче бачення (що відповідає 

реконструюванню), бачення необхідностей (що відповідає універсальній 

стратегії) та бачення по аналогії. Перетворююче бачення виражається в тому, 

що в аморфній хмарі або розводах на воді художник бачить майбутній образ. 

Такий мислений експеримент йде з опорою на безпосереднє сприймання або 

чітке уявлення майбутнього твору. Бачення аналогій – образне бачення 

допомагає при створенні нового образу. Об‘єкт, який сприймається викликає 

в пам‘яті інші образи, пов‘язані з ним загальними якостями. Оптимальним і 

найбільш сприятливим для творчого сприймання є поєднання залежності і 

незалежності від середовища. 

Висновки. Результатом процесу сприймання стає побудований образ, 

який виступає як суб‘єктивне бачення реального світу сприйманого за 

допомогою органів чуття. Спостереження як – найважливіше джерело знань 

про навколишній світ дає матеріал, основу, на якій будуються розумові 

операції, тому воно є важливим засобом розвитку мислення дітей. 

Особливістю трансформації сприймання є певні закономірності, котрі 

полягають в актуалізації мисленнєвих стратегіальних дій, які мають прояв у 

різних типах перетворення (побудова образів за аналогією, комбінування, 

реконструювання або застосування універсальної стратегії). Художня 

творчість завжди пов‘язана з перетворенням реальності в нову форму. Таким 

чином відповідно до застосування певної мисленнєвої стратегії відбувається 

трансформація сприймання, творчу складову якої ми простежуємо у новому 

баченні реальності.  
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Медведева Н.В.   

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

В данной работе представлены исследования психологических закономерностей 

творческого восприятия в русле единой стратегиально-деятельностной теории. В 

частности, проанализирована роль наблюдательности в творческом восприятии. Данный 

подход подает новый взгляд и находит свое практическое воплощение в рамках изучения 

проблем психологии творческого восприятия. Восприятие, как и другие психические 

процессы, рассматривается в контексте обусловленных когнитивных процессов. В 

частности, восприятия исследуется в структуре познавательных процессов, с помощью 

которых человек получает и осмысливает информацию, отражающую объективный мир, 

превращая его в свой субъективный образ, где ощущение, восприятие, мышление служат 

неразрывными частями единого процесса отражения действительности. В процессе 



познания окружающей действительности процесс восприятия может перейти в 

наблюдение, которое характеризуется как целенаправленное, планомерное восприятие 

объектов, в познании которых заинтересована личность и который является наиболее 

развитой формой сознательного восприятия. Изобразительное искусство всегда связано 

с преобразованием реальности в новую форму – это называется преобразующим 

видением, которое в данной работе анализируется как трансформация восприятия. 

Особенностью трансформации восприятия есть определенные закономерности, которые 

заключаются в актуализации мыслительных стратегиальных действий, которые имеют 

проявление в разных типах преобразования. 

Ключевые слова: образ, преобразующее видение, наблюдательность, созерцание, 

восприятия, творческое восприятие, художественное восприятие, перцепция, 

творчество, трансформация восприятия, внимание.  

 

Medvedeva  N.V.  

OBSERVATION IN THE STRUCTURE OF CREATIVE PERCEPTION 

 

This article presents research of psychological regularities of creative perception in the 

stream of unitary strategic-operational theory. Particularly the role of observacy in creative 

perception is analyzed. This approach obviously gives new view and finds its practical 

implementation in the edge of psychology of creative perception problems study. Perception as 

other psychic processes is considered in the context of specific cognitive processes. Particularly, 

perception is researched in the structure of cognitive processes, with the help of which person 

perceives and understands information, reflects an objective world, transforming it into own 

subjective image. In which sensation, perception, thinking are inseparable components of unitary 

process of reality reflection. In the process of external reality cognition the process of perception 

may turn into observation, which is characterized as purposeful, regular object perception, in 

cognition of which personality is interested in, and which is the most developed form of 

conscious perception. Fine art is always connected with reality transformation into new form – it 

is named transformative vision, which in our work is analyzed as transformation of perception. 

The feature of perception transformation is specific regularities, which consist in actualization of 

mental strategic actions that become apparent in different types of transformation. 

Keywords: image, transforming image, observacy, observation, perception, creative 

perception, artistic perception, creation, perception transformation, attention. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ТВОРЧОГО СПРИЙМАННЯ 

МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

У статті представлено результати дослідження стратегій творчого сприймання 

графічної інформації учнями молодшого шкільного віку. Сприймання нової графічної 

інформації розглядається як процес розв’язування творчих задач, де стимульним 

матеріалом є геометричні фігури та графічні зображення однієї та різної кількості 



крапок. Визначено закономірності перебігу етапів творчого сприймання в молодшому 

шкільному віці та домінування стратегіальних тенденцій на кожному з етапів. Окремим 

блоком представлено результати розв’язування учнями молодшого шкільного віку творчих 

задач в ускладнених умовах та описано три рівні реалізації творчого сприймання 

графічної інформації та типи реагувань учнів (депресивний, активо-панічний, 

індиферентний, мобілізаційний) на введені ускладнення. 

Ключові слова: сприймання; творче сприймання; молодший шкільний вік; графічна 

інформація; творча задача; стратегіальні тенденції. 

 

Постановка проблеми. На важливість процесу обробки отримуваної 

інформації вже з перших днів навчання в школі наголошував 

В.О. Сухомлинський, досліджуючи причини розумового відставання учнів. 

Вчений дійшов висновку, що недостатня увага процесу переробки інформації 

та читання призводить до формування структури «малодіяльнісного» мозку 

[5]. 

Саме сприймання в значній мірі пов‘язане з переробкою інформації, яка 

поступає з навколишнього середовища. В результаті цього формуються 

психічні образи, якими в подальшому оперує увага, пам'ять, уявлення, уява, 

мислення, емоції. Сприймання – це перцептивна система дій, яка формується 

в процесі життєдіяльності і за допомогою якої діти будують образ 

навколишньої дійсності та орієнтуються в ній [3, с. 63-64].  

Важливим аспектом, який необхідно враховувати в процесі навчання, є 

особливості сприймання людиною нової інформації. В психологічних 

дослідженнях, які тією чи іншою мірою стосуються вивчення особливостей 

сприймання різної інформації в молодшому шкільному віці, особливу увагу 

приділяють наочності в поданні певної інформації. Оскільки графічна 

інформація відноситься саме до наочної, то, на нашу думку, варта уваги 

специфіка її сприймання в початковій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Говорячи про психологічні 

параметри сприймання, наголошують на його визначальній ролі в процесах 

орієнтації у навколишньому середовищі та адаптації до змін оточуючого 

середовища. Передумовою перцептивного процесу є якості і утворення 

особистості: її потреби, наміри, мотиви, відношення, оцінки, досвід, 



здібності, які в сукупності складають внутрішні умови сприймання. В 

сучасних дослідженнях сприймання виокремлюють такі аспекти: сприймання 

як генеральної конструктивної функції психіки в процесах творчої діяльності; 

особливості перцептивно-розумової діяльності в умовах дефіциту і надміру 

актуальної інформації; перцептивно-емоційна паніка, яка зумовлює поведінку 

реагування на загрозливі ситуації; деструктивні психічні наслідки як 

одноразового, так і багаторазового сприймання об‘єктивно й суб‘єктивно 

негативної інформації різного обсягу та змісту (ЗМІ, реклама, інтернет, 

життєві ситуації та ін.); психологічні засоби формування персональної та 

колективної перцептивної безпеки в сучасних умовах (розумово-емоційно-

вольовий тренінг, розвиток культури сприймання та ін.) [2]. 

В. О. Моляко розглядає сприймання як цілісний когнітивний процес, в 

якому фіксується, оцінюється й інтерпретується об‘єктивна реальність в 

різних її модифікаціях, результатом чого є побудова (конструювання) 

конкретного перцептивного образу, тобто мова йде про сприймання як 

домінуючу функцію, яка невідривно пов‘язана з іншими психічними 

функціями. Творче сприймання розуміється саме як процес (та його 

результат), конструювання суб‘єктивно нового образу, який в більш чи менш 

значній мірі видозмінює, своєрідно модифікує предмети та явища 

об‘єктивної реальності [1, с. 12]. 

Основним завданням нашого дослідження було здійснення аналізу 

творчого сприймання молодшими школярами графічної інформації з метою її 

розуміння.  

Виклад основного матеріалу. Молодший шкільний вік 

характеризується певними кількісними та якісними змінами процесу 

сприймання. Зокрема зростає швидкість перебігу процесу сприймання, 

збільшується кількість сприйнятих об‘єктів і т.п. У цьому віці сприймання 

стає більш довільним, цілеспрямованим і категорійним процесом. 

Сприймаючи нові для них предмети і явища, учні відносять їх до певної 

категорії об‘єктів. Чим старші учні початкових класів, тим більша роль у їх 



сприйманні належить формі, зростає точність розрізнення форм предметів. 

Молодші школярі широко використовують форму для впізнання і порівняння 

предметів, навіть у тих випадках, коли вони не знають назви форми. Розвиток 

сприймання в молодшому шкільному віці характеризується тим, що діти вже 

розрізняють колір, форму, величину предметів та їх розміщення в просторі, 

можуть правильно назвати запропоновані форми та кольори, правильно 

співвіднести предмети за величиною, вони можуть зобразити прості форми і 

розфарбувати їх в заданий колір. Проте в 1-2 класах діти допускають ще 

неточності та помилки в диференціації при сприйманні схожих між собою 

об‘єктів. Часто виокремлюють випадкові деталі, а суттєві і важливі не 

сприймають, що свідчить про те, що вони ще не уміють добре розглядати 

предмети [4].  

Ще однією особливістю сприймання в молодшому шкільному віці є 

його тісний зв'язок з діями. Для молодшого школяра сприйняти предмет – це 

значить щось зробити з ним, якось змінити, взяти в руки і т.п. Разом з тим їх 

сприймання відрізняється гостротою і свіжістю, свого роду споглядальною 

зацікавленістю. 

У своєму дослідженні ми орієнтувались саме на положення концепції 

творчого сприймання В. О. Моляко, де вчений виділяє такі основні варіанти 

прояву творчого сприймання: сприймання нового предмета, або 

знаходження нових елементів, ознак при сприйманні вже відомого; 

акцентує, що сприймання будь-якого предмета (об‘єкта, явища, іншої 

людини та т. ін.) – буде творчим, оскільки дана теорія творчості базується на 

плинності як об‘єктивної інформації, яка сприймається, так і на плинності 

психічних процесів. Як зазначає вчений, не тільки стратегічні та тактичні, а 

навіть ситуативні завдання поточної орієнтації вимагають адекватного 

оцінювання, інтерпретації будь-якої оточуючої інформації. За формою 

продуктами творчого сприймання будуть образи різної модальності, 

поняття, які супроводжують впізнавання, оцінювання, інтерпретацію, 

зрештою розуміння й певне його виокремлення у загальному процесі 



первинних етапів функціонування системи «суб‘єкт – об‘єкт». В. О. Моляко 

відмічає, що процес сприймання починається з активізації оперативних і 

глибинних структур, і таке сприймання може бути описане як 

функціонування ланцюгу «праобраз – прообраз – образ-орієнтир». Вибір 

відповідних праобразів, а надалі – прообразів, базується на стратегічних 

тенденціях аналогізування, комбінування та реконструкції, які можуть 

трансформуватись у конкретні стратегії не тільки розв‘язання перцептивної 

задачі, але й усієї проблеми, до складу якої ця задача може входити [1, с. 13]. 

Процес сприймання нової графічної інформації ми розглядали як 

процес розв‘язування творчих задач, де стимульним матеріалом є геометричні 

фігури та графічні зображення однієї та різної кількості крапок. 

Виявлено, що творче сприймання графічної інформації в молодшому 

шкільному віці має певні закономірності перебігу, які виявляються у такій 

послідовності етапів: 1) виникнення ідеї задуму майбутньої конструкції чи 

малюнку починається з ознайомлення з умовою задачі, створення первинного 

задуму (малюнку, конструкції) у формі образа-орієнтира та обумовлюється 

специфікою стимульного матеріалу (крапка, форма чи колір геометричної 

фігури) або ж суб‘єктивним досвідом досліджуваного чи іноді у поєднанні як 

особливостей стимульного матеріалу, так і під дією мотиваційної сфери учня; 

2) розвиток задуму майбутньої конструкції відбувається в ході малювання 

(стимульний матеріал крапка) чи практичного конструювання (стимульний 

матеріал геометричні фігури) та характеризується розвитком початкового 

образу-орієнтира в процесі структурно-функціонального аналізу елементів; 

3) практична реалізація задуму, що проявляється в остаточному оформленні 

малюнку чи побудові конструкції на площині. В процесі сприймання нової 

графічної інформації на всіх етапах нами було зафіксовано здебільшого 

прояви мисленнєвої стратегії аналогізування: діти орієнтуються на певним 

чином відтворення попереднього досвіду, власних вражень (наприклад, діти, 

які приїхали із зони АТО, зображують військові події в темному кольорі), 

бажань, ігор (навіть якщо це фантастичний герой, то він запозичений з 



комп‘ютерних ігор чи мультфільмів). 

У результаті проведеного нами дослідження, було зафіксовано три 

категорії учнів стосовно «стартового механізму» при розв‘язуванні 

запропонованих завдань. Найбільшою виявилась кількість учнів, які в 

процесі побудови конструкцій з геометричних фігур демонстрували 

домінуючу орієнтацію на форму та колір геометричної фігури (значно рідше 

домінантою виявляється колір геометричної фігури). Також нами було 

виявлено категорію учнів, які вибудовують конструкцію шляхом 

аналогізування на основі власного досвіду, вихідні умови задачі 

трансформуються в шукані умови під дією впливів на дитину із зовнішнього 

чи внутрішнього світу. Найменшою виявилась кількість учнів, які в процесі 

побудови конструкцій з геометричних фігур виявляли домінуючу орієнтацію 

як на специфіку структури наявних елементів конструктора, так і на 

мотиваційну складову. 

При розв‘язуванні серії завдань з однією крапкою та різною кількістю 

крапок в учнів першого класу спостерігались наступні особливості: коли на 

аркуші паперу зображена лише одна крапка, то лише незначна кількість учнів 

використала крапку як елемент свого малюнка. Здебільшого учні ігнорували 

зображення крапки і малюнок виконували без урахування графічного 

зображення. Коли ж на аркуші паперу були зображені три крапки з різним 

розміщенням на папері, то створюючи малюнок значна частина учнів 

використовувала всі крапки як елементи в зображенні малюнку. Була також 

категорія учнів, які задіяли не всі крапки в своєму зображенні. У процесі 

виконання завдання, коли на аркуші паперу було зображено велику кількість 

крапок, учні включали їх як елементи зображення найактивніше. 

Важливим завданням нашого дослідження було дослідження творчих 

стратегій та тактик сприймання молодшими школярами графічної інформації 

за умов дефіциту і надлишку інформації.  

Дослідження, проведені останнім часом, звертають все більше уваги на 

той факт, що сучасні реалії характеризуються насиченістю складних ситуацій, 



наявністю різного роду несподіванок, що потребує від суб‘єкта вміння 

приймати важливі рішення в умовах як надзвичайно інтенсивного потоку 

інформації, так і в умовах її недостатності, впливу цілого ряду ускладнюючих 

факторів [6]. Тому важливим стає оволодіння такими мисленєвими 

прийомами, які забезпечили б подолання різного роду ускладнень та 

несприятливих впливів, а отже, оволодіння творчими мисленнєвими 

прийомами. В.О. Моляко звертає увагу на те, що в умовах постійного 

зростання загального обсягу інформації збільшується можливість реалізації, 

так званої, інформаційно-психологічної загрози. Ця небезпека полягає у 

надмірі інформаційних потоків (як хаотичних, так і впорядкованих), що 

потенційно обумовлює інформаційне перевантаження психіки людини та 

може призводити до її певного блокування. Крім того, інформаційно-

психологічні впливи часто є спрямованими на масове маніпулювання 

свідомістю людей, що становить загрозу психологічної безпеки, 

психологічного здоров‘я особистості. Психологічне здоров‘я людини 

забезпечується, насамперед, її здатністю адаптуватися до певних умов і 

відображує саме успішну адаптацію людини до довкілля, до самої себе. У 

свою чергу психологічне нездоров‘я констатує неуспішну адаптацію людини 

до зовнішнього або внутрішнього світів. 

Для дослідження творчих стратегій та тактик сприймання молодшими 

школярами графічної інформації за умов дефіциту і надлишку інформації 

нами були використані задачі на вільне конструювання з геометричними 

фігурами.  Зокрема нами було використано завдання «Танграм» (обмежена 

кількість геометричних форм одного кольору) та геометричний конструктор, 

до складу якого входить необмежена кількість геометричних фігур різних за 

кольором і розміром. 

При виконанні завдання ―Танграм‖ «на вільне конструювання» було 

відмічено, що у більшості випадків учні йшли найпростішим шляхом 

побудови простої конструкції. Вимога ―скласти щось цікаве‖, можна сказати, 

ігнорувалася. Було зафіксовано незначну кількість конструкцій, де 



досліджуваний намагався створити дійсно щось цікаве, прояви створення 

детальної конструкції зустрічаються також не часто. Можна висунути 

гіпотезу, що коли в учнів у розпорядженні обмежена кількість геометричних 

форм, просторове комбінування елементів конструктора ―в умі‖ обмежується 

лише поєднанням двох-трьох елементів, в результаті цього виникали досить 

прості конструкції: будинок (квадрат, трикутник), ялинка (поєднання двох-

трьох трикутників). Назва конструкціям давалася в такому випадку типу 

―Будинок в лісі‖, ―Природа‖ і т.п. В такому випадку при розв‘язуванні 

завдання головним орієнтиром при створенні задуму створюваної 

конструкції виступає структурний аналог з минулого досвіду. 

При виконанні другого завдання, коли в наявності учнів був 

конструктор, до складу якого входили геометричні фігури різні за кольором і 

формою, було відмічено тенденцію до створення більш складних 

конструкцій, тобто було відмічено тенденцію до деталізації конструкції та 

збільшене кількості задумів, де конструкції між собою поєднувались певною 

сюжетною лінією.  

Отже, можна вважати, що дефіцит інформації переважно має 

негативний вплив на творчу діяльність учнів та звужує творчий пошук 

здебільшого до орієнтації на запропоновані геометричні форми. Але, коли 

учні працюють з конструктором, до складу якого входять геометричні фігури 

різні за кольором і формою, відмічається тенденція до створення більш 

складних конструкцій, до деталізації конструкції та при формуванні задуму 

конструкції учні порівняно більше орієнтуються на власні вподобання, 

інтереси і т.п.  

Спираючись на отримані результати, можна вважати, що учні, 

потрапивши в ускладнені умови, в значній мірі демонструють прояви 

першого (найнижчого) рівня реалізації творчого сприймання графічної 

інформації, в основі якого лежить найпростіша реалізація стратегії пошуку 

аналогів. В ході такої діяльності створюється дуже проста конструкція 

шляхом поєднання декількох геометричних форм, досліджуваний не 



намагається створити щось оригінальне. Нами було зафіксовано 50% (в 

першому завданні) та 14% (в другому завданні) проявів першого рівня 

реалізації творчого сприймання графічної інформації, коли пошук ідеї щодо 

задуму майбутньої конструкції відбувається шляхом практичного 

маніпулювання елементами шляхом випадкових підстановок або формування 

задуму з орієнтацією на структурні властивості елементів конструктора і в 

кінцевому результаті створювалась досить проста конструкція.  

Проте слід зазначити, що у другому завданні, коли в розпорядженні 

учнів був конструктор порівняно з більшою кількістю елементів різних за 

формою, кольором та розміром, спостерігалась тенденція до проявів другого 

(середнього) рівня реалізації творчого сприймання графічної інформації, в 

основі якого лежить реалізація стратегії як пошуку аналогів, так і стратегія 

комбінаторних дій. В ході такого конструювання досліджувані намагаються 

створити конструкцію, що є аналогом з минулого досвіду, але при цьому 

відбувається більш детальне комбінування елементів конструкції.  

Загалом в результаті аналізу робіт досліджуваних було виявлено дві 

категорії учнів: учні, на яких обмеження в часі мало негативних наслідків; та 

учнів, на яких обмеження в часі не справило негативного впливу. 

Для учнів, які зазнали негативного впливу дефіциту інформації, ідея 

щодо створення майбутньої конструкції або була зовсім невизначеною, і в 

процесі маніпулювання елементами конструкції починав вирисовуватись 

задум. Подальший пошук при цьому визначався структурними 

особливостями елементів конструювання і на кінцевому етапі реалізації 

задуму спостерігався прояв першого (найнижчого) рівня реалізації творчого 

сприймання графічної інформації, для якого характерним є прояв 

мисленнєвих тенденцій до випадкових підстановок; або ідея щодо 

виникнення майбутньої конструкції була опосередкована суб‘єктивним 

досвідом досліджуваних і на основі аналізу структурних елементів 

конструктора в ході конструювання шляхом з‘єднання декількох деталей 

створювалась конструкція, яка була простим (за складністю побудови) 



структурним аналогом з минулого досвіду і на кінцевому етапі реалізації 

задуму спостерігався прояв першого рівня реалізації творчого сприймання 

графічної інформації, для якого характерним є прояв мисленнєвої тенденції 

аналогізування. Прохання «Інструкція» сконструювати із елементів 

конструктора щось цікаве, в таких випадках цілком ігнорувалась. 

Учні, що не зазнали негативного впливу дефіциту інформації, 

спрямовували свій пошук на відтворення у створюваній конструкції 

яскравого враження попереднього досвіду чи відображення інтересу до 

чогось. У ході структурно-функціонального аналізу елементів конструктора 

досліджувані намагались підібрати такі елементи конструктора, які б змогли 

забезпечити відтворення уявлюваного образа-орієнтира на площині. 

Порівняно з учнями, які зазнають негативного впливу з боку інформаційних 

обмежень і створюють конструкцію шляхом випадкових підстановок або 

поєднанням декількох структурних елементів, учні, які не зазнають 

негативного впливу, в процесі формування задуму майбутньої конструкції 

проявляють структурне конструювання при створенні одиничної конструкції, 

яке характеризується тенденцією до деталізації. Також трапляються випадки, 

коли досліджуванні використовують структурно-функціональний підхід у 

формуванні задуму. При такому конструюванні проявляються мисленнєві 

тенденції аналогізування та комбінування шляхом здійснення аналізу 

структурних і функціональних властивостей і коли робота над створенням 

конструкції вже завершена, ми спостерігаємо прояв другого та третього рівня 

реалізації творчого сприймання графічної інформації. 

Загалом результати проведеного дослідження, щодо вивчення творчого 

сприймання молодшими школярами графічної інформації в ускладнених 

умовах, дозволяють говорити про існування таких типів реагування учнів. 

Перший тип – депресивний, коли учні знижують свою активність, у 

них спостерігається завищення значущості зовнішніх впливів, проявляється 

невпевненість у собі, скутість у прийнятті рішень, відсутність бажання і 

спроб створити цікаву, оригінальну конструкцію, конструкція будується або 



шляхом випадкових підстановок, або поєднанням декількох структурних 

елементів. Ми маємо можливість спостерігати прояви тенденції до 

випадкових підстановок та мисленнєвих тенденцій аналогізування, що 

зумовлює прояви першого (найнижчого) рівня реалізації творчого 

сприймання.  

Другий тип – активно-панічний, коли досліджувані намагаються 

проігнорувати несприятливий вплив. Конструктивне мислення реалізується 

на рівні реалізації задумів здебільшого шляхом комбінування елементів 

конструктора, які є аналогами структур. На фоні відсутності видимої 

тривожності з приводу впливів несприятливих факторів має місце орієнтація 

на реалізацію власних вподобань та об‘єктів, які є аналогами з минулого 

досвіду. В процесі розв‘язування запропонованих задач спостерігаються 

прояви мисленнєвих тенденцій аналогізування. 

Третій тип – індиферентний. Творча діяльність учнів, яких ми 

віднесли до цього типу, реалізується на рівні більш цілеспрямованої розробки 

задумів і характеризується тим, що здійснюється спроба зробити щось цікаве, 

спостерігається деталізація конструкції. Маємо можливість спостерігати 

прояви мисленнєвих тенденцій аналогізування та комбінування, що зумовлює 

також прояви порівняно вищого рівня реалізації творчого сприймання 

графічної інформації. 

Четвертий тип – мобілізаційний, коли в процесі конструювання 

здійснюється спроба нейтралізувати зовнішні несприятливі впливи, які 

сприймаються якоюсь мірою як стимули до вдосконалення створюваної 

конструкції. Творче мислення реалізується на рівні знаходження досить 

складних конструкцій. Маємо можливість спостерігати прояви мисленнєвих 

тенденцій аналогізування та комбінування і, відповідно, прояви третього 

рівня реалізації творчого сприймання графічної інформації, хоча кількість 

таких досліджуваних зовсім незначна. 

Висновки. Творче сприймання молодшими школярами графічної  

інформації залежать від стратегіальної спрямованості мислення, котре 



обумовлене різними підходами в інтерпретації інформації та розробці задуму, 

які в свою чергу пов‘язані з індивідуальними особливостями мислення – 

домінуючою стратегіальною тенденцією. 
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Латыш Н. М.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ТВОРЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В статье представлены результаты исследования стратегий творческого 

восприятия графической информации учениками младшего школьного возраста. 

Восприятие новой графической информации рассматривается как процесс решения 

творческих задач, когда стимульным материалом выступают геометрические фигуры и 

графические изображения одной или различного количества точек. Описаны 

процессуальные закономерности этапов творческого восприятия в младшем школьном 

возрасте и доминирование стратегиальных тенденций на каждом из этапов. Также 

представлены результаты решения учениками данного возраста творческих задач в 

усложненных условиях, описано три уровня реализации творческого восприятия 

графической информации и типы реагирования учеников (депрессивный, активо-

панический, индифферентный, мобилизационный) на предложенные усложнения. 

Ключевые слова: восприятие; творческое восприятие; младший школьный 

возраст; графическая информация; творческая задача; стратегиальные тенденции. 

 

Latysh N. M. 

THE RESEARCH OF THE STRATEGIES OF GRAPHIC 

INFORMATION’S CREATIVE PERCEPTION BY JUNIOR PUPILS 

           

In the paper the research results of strategies of creative perception of graphic 

information by pupils of younger school age are presented. The research actuality of perception 

and directions of modern researches which are carried out in this direction are described. It is 

substantially presented psychological features of perception at younger school age and its 

specifics. 



The presented research is conducted within the concept of creative perception developed 

by V.O. Molyako and creative perception is considered as process (and its result), designing of 

subjectively new image which in more or less considerable degree alters, peculiar modifies 

objects and phenomena about objective reality. The perception process of new graphic 

information is considered as process of the solution of creative tasks where stimulate material 

are geometrical figures and graphics of one and different quantity of points. The regularities of a 

current of stages of creative perception at younger school age and domination the strategy 

tendencies on each of stages are defined. 

The separate block has presented results of the decision by pupils of younger school age 

of creative tasks in the complicated conditions and three levels of realization of creative 

perception of graphic information and types to reaction of pupils (depressive, actively-panic, 

indifferent, mobilization) on the entered complications are described. 

Keywords: perception; creative perception; younger school age; graphic information; 

creative task; strategy tendencies. 
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           СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У ПОЗАШКІЛЬНОМУ  

                               НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті представлено кращі практики соціального партнерства КЗ 

«Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». 

Ключові слова: соціальне партнерство, позашкільний навчальний заклад, вихованці, 

дослідницька робота. 

 

Позашкільна діяльність розглядається сьогодні як одна з головних 

ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої 

особистості, найповнішого розкриття її задатків, створення умов розвитку й 

підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва. 

Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої 

дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву 

природних здібностей. 

Закон України «Про позашкільну освіту» визначає, що «позашкільний 

навчальний заклад – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, 

формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості 



у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, 

підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови 

для соціального захисту й організації змістовного дозвілля відповідно до 

здібностей, обдарувань і стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів». 

На сучасному етапі, щоб вирішити завдання, які стоять перед 

позашкільною освітою, перспективною формою діяльності позашкільних 

закладів є соціальне партнерство. Соціальне партнерство – це принципова 

необхідність, адже очевидно, що успішно розвивається той навчальний 

заклад, який відкритий для співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, 

шукає нові ресурси для просування вперед. Розвиток соціального партнерства 

– передумова виходу закладу на якісно новий рівень культурних, соціальних, 

політичних взаємин із громадськими організаціями та органами державної 

влади і місцевого самоврядування, а також суттєвий чинник підвищення 

ефективності освітніх послуг у позашкільному навчальному закладі. 

Концепції партнерства позашкільних навчальних закладів передбачають 

здійснення постійного пошуку нових ресурсів для задоволення освітніх 

потреб вихованців та їх батьків, запровадження інновацій; розробку проектів, 

програм, що враховують інтереси закладу і є корисними для соціального 

розвитку партнерів.  

           

 Основні напрями організації соціального партнерства ОЦЕНТУМ 

                 Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» намагається 

відповідати сучасним вимогам і стандартам позашкільної освіти 

та працювати на перспективу. У своїй діяльності Центр керується 

принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи й 

активності.  

Свої зусилля колектив обласного позашкільного закладу спрямовує на 

реалізацію пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-

натуралістичної роботи; розроблення освітніх проектів природничого, 



екологічного, валеологічного змісту для формування життєво та 

соціально важливих компетентностей вихованців різних вікових категорій; 

залучення дітей та учнівської молоді до практичної, дослідницької і 

просвітницької роботи; формування навичок здорового способу життя; 

виховання патріотів своєї країни. 

Соціальне партнерство в освіті слід розуміти як таку сумісну 

колективно розподілену діяльність різних соціальних груп, яка приводить до 

позитивних ефектів у розвитку освітнього простору та визначається всіма 

учасниками даної діяльності. Освітнє партнерство є полілогом рівноправних 

закладів-партнерів і конструктивним об'єднанням зацікавлених сторін 

навколо однієї творчої справи, проекту, програми. 

Основна мета комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» щодо організації 

ефективного співробітництва – це забезпечення відкритості 

його соціокультурному довкіллю; розвиток партнерської взаємодії з різними 

соціальними інституціями у навчанні, вихованні та соціалізації учнів. 

Завдання, що стоять перед педагогічним колективом ОЦЕНТУМ: налагодити 

взаємовигідну співпрацю з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, загальноосвітніми 

навчальними закладами області; гармонізувати виховні впливи різних 

суб‘єктів, створити превентивний виховний простір. 

Основні напрями організації соціального партнерства обласного 

позашкільного закладу: 

- проведення взаємного обміну інформацією; 

- узгодження планів, заходів і сфер спільної діяльності, способів 

визначення її ефективності з потенційними організаціями – партнерами 

закладу; 

- залучення фахівців підприємств, установ та організацій – партнерів до 

проведення профорієнтаційної та рекламної роботи; 

- впровадження спільних програм і проектів; 



- участь в організації соціальної практики вихованців; 

- проведення PR-акцій з проблематики соціального партнерства. 

Педагогічний колектив комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

налагодив тісну співпрацю із вищими навчальними закладами області, 

державними, громадськими, науковими організаціями та управліннями, серед 

яких: департамент освіти та науки облдержадміністрації, Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського, Кіровоградське обласне управління лісового та 

мисливського господарства, департамент екології та природних ресурсів в 

Кіровоградській області, обласна організація Українського товариства 

охорони природи, Кіровоградський державний педагогічний університет 

ім. В. Винниченка, Центрально-український національний технічний 

університет, Кіровоградський інститут агропромислового виробництва 

НААН України та ін. 

Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного 

колективу ОЦЕНТУМ із загальноосвітніми закладами області 

  У сучасних соціокультурних умовах особливого значення набуває 

інтеграція загальної та позашкільної освіти, яка передбачає: 

- об‘єднання суб‘єктів діяльності: дітей, їхніх батьків і педагогів;          

- об‘єднання на рівні навчальних планів і освітніх програм;                    

- створення єдиного виховного простору для творчого розвитку дітей та 

учнівської молоді. 

Щоб освіта дітей та учнівської молоді була якісною та результативною, 

необхідне об‘єднання ресурсів школи, батьків, позашкільних закладів. На 

цьому наголошують такі науковці, як В. Кремень, Г. Пустовіт, В. Вербицький, 

О. Биковська. 

Школа, батьки та позашкільний навчальний заклад мають єдину 

«виховну траєкторію», тому байдужість або зневага хоча б однієї зі сторін 

негативно позначається на функціонуванні складових педагогічного 



трикутника «батьки-дитина-педагоги», гальмуючи належний розвиток і 

формування особистості, що розвивається. 

Сучасний позашкільний навчальний заклад – це передовсім відкрита 

соціально-педагогічна система, спрямована на виховання дитини як суб‘єкта 

власного життя й успіху, на оволодіння вихованцем (учнем, слухачем) 

ключовими компетенціями. Але позашкільний навчальний заклад не зможе 

досягти цього статусу, не зможе втримати його, якщо не урізноманітнить 

форми взаємодії зі школами. 

Взаємодія зі школами має здійснюватись на принципах соціального 

партнерства та реалізації спільної мети – всебічного і гармонійного розвитку 

особистості дитини. 

Головними партнерами комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» є 

загальноосвітні заклади області. Співпраця педагогічного колективу 

ОЦЕНТУМ з освітніми навчальними закладами базується на принципах 

сучасної педагогіки: 

- формування соціальної зрілості дітей; 

- виховання активного громадського ставлення до норм моралі, права, 

законів, соціальних цінностей, до своїх обов‘язків, до праці; 

- педагогічна діяльність з розвитку психічної організації особистості 

(самосвідомість, саморегуляції, сформованість інтелектуальної 

й емоціональної сфер); 

- розширення сфери громадсько-творчої діяльності. 

Партнерство зі школами здійснюється на основі укладання угод про 

співпрацю, якими передбачаються дії обох сторін, вказуються напрями 

взаємодії, інформаційно-методичного супроводу тощо. Однією з головних 

цілей співпраці ОЦЕНТУМ з загальноосвітніми школами є створення 

єдиного виховного простору. Для цього визначені спільні завдання: 

- виявлення інтересів дітей; 

- сприяння розвитку творчої індивідуальності; 



- створення умов для реалізації вихованцями їхнього творчого 

потенціалу; 

- формування громадської спрямованості їхньої особистості; 

- збагачення досвіду соціальної діяльності. 

Можна виділити такі основні напрями зміцнення взаємозв‘язків 

педагогів шкіл і ОЦЕНТУМ: 

- створення умов для використання школою творчого потенціалу 

позашкільних закладів у справі розвитку індивідуальності вихованця, його 

інтересів та творчих здібностей; 

- спільний пошук шляхів активізації творчої діяльності дітей як у 

школі, так і у вільний від уроків час; 

- координація дій, яка забезпечує повноцінний диференційований 

підхід до формування професійних намірів учнів; 

- спільні дії по створенню умов для впровадження позитивного досвіду 

щодо соціалізації дитячої особистості; 

- спільне стимулювання розвитку духовно-моральних якостей 

особистості дитини, інтелектуальних здібностей, трудових якостей і вмінь. 

Останнім часом склались деякі стереотипи щодо функцій кожного з 

навчально-виховних закладів: школа озброює учнів знаннями та вміннями, а 

позашкільні заклади формують у вихованців спеціальні вміння і навички за 

своїм профілем. Звичайно, це дуже спрощений підхід. 

У комунальному закладі «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» головна вимога до взаємодії 

педагогів закладу з іншими навчальними закладами області полягає в єдності 

системного підходу до виховання особистості дитини, особливо щодо 

формування її соціальної зрілості. 

У досвіді ОЦЕНТУМ апробовано й доведено ефективність таких 

способів партнерства зі школою як: 

• проведення спільних фестивалів, конкурсів, змагань; 

• проведення семінарів для працівників різних категорій; 



• реалізація спільних проектів, програм; 

• вивчення думки педагогічних колективів шкіл при розробленні 

програми розвитку закладу. 

Ефективним є створення й функціонування в закладі обласного 

інформаційно-координаційного центру позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму, одним з основних завдань якого є поліпшення 

методичного забезпечення навчально-виховного процесу. З цією метою 

методичні працівники використовують у своїй роботі різні форми та методи 

інформаційно-методичного забезпечення: 

- розробка інструктивно-методичних матеріалів на допомогу 

керівникам гуртків, вчителям ЗНЗ щодо еколого-натуралістичної роботи з 

учнівською молоддю; 

- проведення спільних семінарів з Кіровоградським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського; 

- участь у засіданнях обласної координаційно-методичної 

ради педагогів-позашкільників; 

- участь в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації 

керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю при Кіровоградському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського; 

- ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом та новими 

технологіями навчання і виховання. 

На допомогу педагогам навчальних закладів області в ОЦЕНТУМ 

працює виставка, яка знайомить з нормативно-правовою документацією, 

навчальними програмами позашкільного закладу, передовим педагогічним 

досвідом, новинками науково-методичної літератури. 

Умови забезпечення повноцінного співробітництва педагогів і 

батьків 

 Один з головних партнерів ОЦЕНТУМ – це батьки наших вихованців. 



У цьому напрямі діяльність позашкільного педагога передбачає створення 

сприятливих умов для добровільного партнерства і корисної співпраці 

вихованців і їх родин, як рівноправних суб‘єктів навчально-виховного 

процесу. 

Співдружність із сім‘єю набуває нового педагогічного змісту. Спільна 

соціально значуща діяльність збагачує родинні стосунки, дає змогу батькам 

краще пізнати своїх дітей, підвищує психолого-педагогічну компетентність 

батьків, запобігає конфліктним ситуаціям і непорозумінням, що виникають у 

родині через обмеженість спілкування. Здатність педагогів спільно з дітьми 

та їхніми батьками планувати, здійснювати й оцінювати навчально-виховний 

процес сприяє оптимізації цього процесу та створює атмосферу 

довіри та зацікавленості. 

Спільна діяльність педагогів позашкільних закладів і батьків має на 

меті не стільки дати останні відповідні знання, навчити практично 

застосовувати їх у вихованні дітей, скільки сприяти оптимізації процесу 

формування творчої особистості дитини, розкриттю необмежених 

можливостей більш раннього і плідного її гармонійного розвитку. 

Уже сьогодні батьки зрозуміли, що «виховання - занадто серйозна справа, 

щоб довіряти її тільки педагогам», тому робимо висновок, що без єдиного 

колективу педагогів – батьків – дітей не можна говорити про якісну освіту та 

виховання. Якщо порівнювати його з дорожніми знаками, то без знака 

«трикутник» безпечного та швидкого руху по дорозі Знань не буде. 

«Трикутник» – це спільність дій педагогів, вихованців і батьків. Свобода 

думки, рівність у взаєминах, взаємоповага, небайдужість до того, що 

відбувається з дитиною в освітньому закладі та за його межами. 

Батьки – найкращі вихователі, а тому, насамперед, вони відповідають 

перед власною совістю, народом і державою за виховання своїх дітей. Саме в 

сім'ї складається і поступово змінюються ті або інші життєві настанови 

особистості, котрі й визначають сутність її духовності, моральне обличчя. 

На зміст позашкільної роботи з дітьми та підлітками сьогодні 



впливають ринкові відносини. Конкуренція, вільний вибір галузі діяльності 

сприяють посиленню потреби особистості у додатковій освіті, ранньому 

професійному самовизначенні. І головне – посилюється увага й 

зацікавленість батьків до позашкільної діяльності дітей, зростає попит на 

додаткові освітні послуги. 

Спільна діяльність школи та позашкільних закладів з батьками має на 

меті розкрити необмежені можливості більш раннього розвитку дітей у 

позаурочний час. Грамотно показати батькам методику педагогічної роботи 

щодо формування особистих здібностей та інтересів дітей: домашні 

вернісажі, вікторини, знайомство з  науково-популярною літературою, 

поїздки в музеї, бібліотеки, відвідування виставок тощо. 

Така спільна робота вчителів і педагогів позашкільних закладів з 

батьками надзвичайно важлива, а надто тоді, коли діти переживають складні 

періоди в житті. У цей час відбувається своєрідний «пік» якісних змін 

дитини, коли вона природно самостверджується, замислюється над своїм 

«завтра». Саме в цей відповідальний період усе залежить від того, чи можуть 

батьки разом з іншими виховними інститутами якомога ближче підійти до 

дитини, щоб повести в потрібному напрямі розвиток її внутрішніх сил. 

Головна турбота, яка стає перед педагогічним колективом 

позашкільного закладу – зробити все для того, щоб дитина і в сім'ї, і в 

позашкільному закладі, і в школі ні на хвилину не залишалася в ізоляції, не 

допустити того, щоб вона втратила самоповагу. 

Без залучення батьків до вирішення будь-яких питань, пов‘язаних з 

проблемами вихованців (учнів, слухачів) неможливо досягти успіху. Лише 

тоді, коли в родині та школі дитина живе одними й тими ж ідеалами, 

тривогами й, зрештою, навіть побутовими проблемами, вона формується 

гармонійною особистістю. На цій основі взаємні зв‘язки здійснюються в 

різних педагогічних ситуаціях за умови спільного вирішення виховних 

проблем, стимулювання розвитку суб‘єктивної позиції дитини у процесі 

впливів на особистість, регулювання оптимальних взаємин у системі 



особистість – сім'я – школа – позашкільний заклад – суспільство. 

У зв‘язку з цим можна стверджувати: навіть той педагог позашкільного 

закладу, який має професійні знання, творчий підхід до роботи, використовує 

інноваційні форми та методи на заняттях гуртків, має демократичний стиль 

спілкування, усе ж без допомоги батьків не досягне основної мети – виховати 

всебічно розвинену гармонійну особистість, здатну реалізувати себе в 

професійному, громадянському і сімейному аспектах. Отже, педагог 

позашкільного закладу повинен мати такі важливі якості, як: 

• уміння впливати не лише на вихованців, а й на їхніх батьків, друзів, 

сусідів, на загальну педагогічну ситуацію в мікросоціумі, на спілкування 

дітей і підлітків у малих групах, що передбачає фахові та професійні 

компетентності педагога, а також чітку власну громадянську позицію; 

• уміння працювати в умовах неформального спілкування з позиції 

неофіційного лідера; 

• уміння бути учасником спільної творчої діяльності, не відділяти себе 

від вихованців, залишаючись їхнім керівником; 

• здатність будувати свої взаємини з вихованцями на основі діалогу: 

мати свою концепцію виховання з урахуванням власного характеру і власних 

можливостей впливу на духовний розвиток дітей. 

Батьки сьогодні потребують від позашкільного закладу: 

• задоволення потреб своїх дітей у творчому розвитку; 

• вивільнення часу для особистої самореалізації та відпочинку; 

• отримання кваліфікованої педагогічної та психологічної 

інформації та допомоги; 

• спілкування; 

• самоствердження, належність до певної соціальної групи. 

Таким чином, з одного боку існують потреби батьків, а з іншого – 

завдання і цінності самого закладу. 

В обласному позашкільному закладі в роботі з батьками доцільно 

поєднуються різні форми роботи, як індивідуальні (бесіди з батьками, 



психологічні тренінги, відвідування сім'ї вихованців), так і колективні 

(засідання батьківських комітетів, батьківські збори, лекції, конференції, 

сімейні свята, подорожі, екскурсії). Традиційними стали свята: «Родинне 

свято», «День матері», «Бабусина скарбничка»). 

Проводиться педагогічне загальне навчання батьків, налагоджено 

співпрацю педагогічного колективу з лікарями, психологами, які на 

батьківських зборах виступають з лекціями, методичними порадами. У 

закладі проводяться сімейні свята, організовуються виставки учнівських і 

батьківських робіт тощо. 

Розвиток соціального партнерства в умовах профілізації 

навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі 

Сьогодні позашкільні навчальні заклади України стали партнерами 

загальноосвітньої школи у вирішенні багатьох питань організації 

позашкільного життя учнів. Це сприяло підняттю їх престижу, авторитету, 

особливо в профільному навчанні учнівської молоді. 

У позашкільних навчальних закладах є реальні можливості розвитку 

мотивації вихованця на продовження професійної освіти в обраному ним 

напрямі діяльності. У позашкільних закладах створюються умови для його 

особистісного росту, а саме: є більше можливостей для вибору програм 

навчання, зорієнтованих на практичне застосування знань, варіантів освоєння 

змісту навчального матеріалу; є можливість змінити педагога, дитячий 

колектив.  

Позашкільна освіта першочергово зорієнтована на процес 

індивідуалізації дитини, тому володіє значним потенціалом для вирішення 

завдань введення профільного навчання та співпрацює з іншими навчальними 

закладами, організаціями та підприємствами щодо вирішення цього питання. 

У позашкільній освіті виділяють такі основні принципи профільного 

навчання: 

- забезпечення рівного доступу до отримання профільного навчання 

різним категоріям учнів відповідно до їхніх здібностей;  



- поєднання загальнокультурної й професійно-орієнтованої функції 

позашкільного закладу; 

- забезпечення зміни профілю в процесі навчання;  

- підготовка учнів до усвідомленого вибору напряму профільної 

орієнтації; 

- спрямованість на розвиток інтересу до майбутньої професії; 

- орієнтація учнів на потреби ринку праці конкретного регіону тощо. 

Для здійснення профільного навчання позашкільні навчальні заклади 

мають деякі суттєві переваги: спеціально обладнані приміщення; 

кваліфіковані педагоги з профільних напрямів; широкий спектр 

програм допрофільної, профільної та допрофесійної підготовки, можливість 

їх вибору вихованцями тощо. 

Профілізація передбачає співпрацю та партнерство з вищими 

навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, біосферними 

заповідниками, національними природними парками, зоологічними парками, 

ботанічними садами, заказниками, об'єктами промисловості та народного 

господарства, громадськими організаціями, музеями тощо. За належного 

рівня співпраці вихованці позашкільних закладів отримують та узагальнюють 

знання, практичні навички, виконують науково-дослідні завдання та проекти 

на базі цих установ. 

Розрізняють такі основні принципи в реалізації соціального 

партнерства позашкільного навчального закладу: 

- повноважність представників сторін; 

- рівноправ'я сторін у свободі вибору й обговоренні питань, які 

складають вміст колективних договорів і відносин; 

- добровільність сторін у прийнятті на себе зобов'язань; 

- систематичність контролю і відповідальність за виконання 

зобов'язань. 

          Багато років ОЦЕНТУМ тісно співпрацює з Кіровоградським 

обласним управлінням лісового та мисливського господарства з метою 



широкого залучення учнівської молоді до природоохоронної роботи, 

вдосконалення профорієнтації та формування надійного резерву кадрів 

лісогосподарської галузі області. Кіровоградське обласне управління лісового 

та мисливського господарства та всі державні лісогосподарські підприємства 

області всіляко сприяють розвитку учнівських лісництв, заохочуючи шкільну 

молодь до участі в щорічній акції по створенню нових лісів («Майбутнє лісу 

у твоїх руках») та всіх громадських заходах з примноження і збереження 

лісових багатств нашого краю. Результатом цієї співпраці є створення в 

Кіровоградській області 38 учнівських лісництв. 

Лісівники Кіровоградщини небайдужі до того, хто прийме від них 

природоохоронну естафету і чи зможуть їхні діти та онуки не лише зберегти 

створені ліси, а й примножити їх. З метою створення належних умов для 

роботи учнівських лісництв в облаштованих кабінетах природи, забезпечення 

можливостей учням проводити дослідницьку роботу та брати участь у 

всеукраїнських і міжнародних конкурсах природоохоронного напряму, 

реалізації заходів, передбачених обласною програмою «Ліси 

Кіровоградщини» на 2016-2020 роки. Активізація пізнання довкілля через 

участь у роботі учнівського лісництва – це могутня підвалина національного 

виховання. Тут школяреві створені найкращі умови для дослідницької 

діяльності. Накопичений чималий досвід, є успіхи в роботі. Учнівські 

лісництва залучають до своїх рядів з кожним роком все більше учнівської 

молоді. Юні лісівники ставляться до лісу не інакше, як до храму природи, 

який вони плекають і руками, і серцем. 

            Комунальний заклад Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді є координатором 

природоохоронної та дослідницької роботи в учнівських лісництвах області. 

З метою залучення учнів до продуктивної праці, проведення науково-

дослідницької роботи за завданнями вчених і фахівців лісового господарства, 

на допомогу вчителям біології та керівникам учнівських лісництв, педагоги 

ОЦЕНТУМ розробили методичні матеріали: «Методичні поради з організації 



дослідницької роботи в лісорозсаднику», «Біологія та агротехніка 

вирощування лісових культур», «Методичні рекомендації по організації 

роботи учнівського лісництва», «Кладова здоров‘я в лісі», «Тематика 

дослідницьких робіт в учнівському лісництві». Щороку ОЦЕНТУМ 

організовує проведення семінарів на базах кращих учнівських лісництв 

області за участю головних лісничих лісогосподарських підприємств. Під час 

роботи семінару керівники учнівських лісництв ознайомлюються з 

матеріальною базою, досвідом роботи та вивчають роботу окремих ланок 

учнівського лісництва. 

Співпраця ОЦЕНТУМ з працівниками Кіровоградського інституту 

агропромислового виробництва НААН України дозволяє вихованцям 

позашкільного закладу глибоко оволодіти як теоретичними знаннями, так і 

практичними навичками в сільськогосподарській галузі. Під час екскурсій до 

лабораторій землеробства, кормовиробництва й інтегрованого захисту 

сільськогосподарських культур, селекції та біоадаптованих технологій в 

агропромисловому виробництві, учні знайомляться з новітніми технологіями 

вирощування сільськогосподарських культур. Умови та обладнання 

Кіровоградського інституту АПВ НААН України допомагають гуртківцям під 

контролем науковців проводити   лабораторні та практичні роботи. 

Юні рослинники ОЦЕНТУМ на навчально-дослідних земельних 

ділянках вирощують селекційні сорти сільськогосподарських культур, які не 

адаптовані до регіональних агроекологічних умов. Гуртківці вивчають 

строки, норми та способи сівби, проводять фенологічні спостереження. 

Тісна співпраця ОЦЕНТУМ з Кіровоградським педагогічним 

університетом ім. В. Винниченка (природничий факультет) сприяє підготовці 

нової генерації педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів. 

Методичні працівники ОЦЕНТУМ запрошуються до ВНЗ для проведення 

лекцій, практичних занять з організації позакласної та позашкільної еколого-

натуралістичної роботи з учнівською молоддю. Такі ж практичні заняття 

проводяться на базі Центру, де студенти мають змогу взяти участь у роботі 



творчих учнівських об‘єднань, познайомитися з методикою проведення 

занять у гуртках і масових заходів. Студенти III та IV курсів проходять літню 

практику на базі ОЦЕНТУМ, використовуючи НДЗД, зоолого-тваринницький 

відділ. 

Форми взаємодії позашкільного навчального закладу із 

соціальними установами, органами місцевого самоврядування та 

громадськими організаціями 

Кожному педагогу відомо, що інтерес до громадського життя не 

виникає на порожньому місці, а з‘являється лише тоді, коли діти щодня 

відчувають, що країна, у якій вони живуть, бачить у них «живу частинку 

держави». 

Необмежені можливості в цій сфері розвитку особистості – соціального 

становлення – мають позашкільні заклади. Вони разом з органами місцевої 

влади та громадськими організаціями можуть створити особливу атмосферу 

навколо проблем, які вимагають активної участі дітей. 

Співробітництво дорослих і дітей, побудоване на демократичних 

засадах, дає необмежені можливості учнівській молоді показати себе з 

кращого боку, виявити ініціативу в суспільно корисних справах. 

Взаємодія педагогів і представників органів влади об‘єктивно 

зумовлена потребами часу. Кожний із суб‘єктів взаємодії має свої можливості 

в справі виховання молодого покоління. 

Пріоритетним напрямом роботи комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» є природоохоронний, актуальність якого зумовлена 

складною екологічною ситуацією  в Україні та в області. Саме тому 

виховання молоді з новим світоглядом, формування у школярів екологічної 

культури, екологічного мислення та свідомості є головними завданнями 

педагогічних працівників центру. 

У ході співпраці педагогічного колективу ОЦЕНТУМу спільно з 

працівниками департаменту екології та природних ресурсів в Кіровоградській 



області, проводиться практична природоохоронна, науково-дослідницька 

робота та спільні масові природоохоронні заходи («День Землі», «День води», 

«Чиста планета», «День довкілля»). Щороку до відзначення Дня Довкілля 

проводяться: науково-практична екологічна конференція та конкурс малюнку 

на асфальті – «Земля – наш дім і жити нам у ньому», конкурс екологічного 

плаката «Збережи планету». 

Підсумки співпраці вихованці обласного позашкільного закладу 

висвітлюють на сторінках дитячої екологічної газети «Крапля». 

Педагогічними працівниками Центру за сприяння департаменту 

екології та природних ресурсів в Кіровоградській області щороку видається 

друкована продукція з екологічної тематики. 

Обласний екологічний центр підтримує зв‘язки з громадськими 

організаціями «Екологічна громадська варта», «Зелений світ», молодіжною 

організацією «ЕКО РУХ». Робота полягає в пропаганді екологічних знань і 

проведенні спільних природоохоронних заходів «Чиста Україна – чиста 

земля», «Збережи де стоїш, де живеш» та інше. 

ОЦЕНТУМ співпрацює з обласним підприємством захисту рослин і з 

Державною інспекцією з карантину рослин у Кіровоградській області. 

Спільно з цими організаціями ОЦЕНТУМ провів акцію «Виявляйте та 

знищуйте карантинні об‘єкти».  

Результатом співпраці з кафедрою екології та охорони навколишнього 

середовища Центрально-українського національного технічного університету 

є проведення різноманітних регіональних природоохоронних заходів, які 

спрямовані на охорону довкілля загалом та рослин і тварин зокрема: «Світ 

очима еколога», «Вчимося досліджувати та охороняти природу», «Земля – 

наш спільний дім», «Птах року», «Новорічна композиція», «Годівничка», 

«Первоцвіти просять допомоги» тощо. Заняття гуртків на базі центру та на 

екологічних стежках, створених вихованцями ОЦЕНТУМ спільно з 

науковцями університету, допомагають юннатам обласного позашкільного 

закладу більше дізнатися про природу рідного краю, його флору і фауну, 



формують мотивацію до  охорони всього живого на Землі та в регіоні. 

Метою співпраці педагогічного колективу ОЦЕНТУМ з бібліотекою для 

дітей і юнацтва ім. Бойченка є популяризація екологічних знань серед 

учнівської молоді. Педагогічні працівники ОЦЕНТУМ і працівники 

бібліотеки працюють над екологічною програмою «Ми ще маємо шанс». 

Для вирішення екологічних питань створено сектори: 

- екскурсійно-оглядовий (лекційний); 

- відеолекторій; 

- екологічні вітальні та виставки. 

В екскурсійно-оглядовому секторі працюють розділи: «Природа і 

людина», «Природа – наш спільний дім», «Природа нашого краю», «Історія 

краю», «Екологічні катастрофи». 

У секторі «Відеолекторій» зібрана відеотека фільмів з екологічної 

тематики, до якої входять фільми, надані ОЦЕНТУМ, які створені на 

матеріалі природних заказників і заповідних територій області, а також 

Всеукраїнською екологічною лігою. 

В екологічній вітальні проводяться семінари, наради, зустрічі 

працівників позашкільних установ з вчителями шкіл, представниками 

державних і громадських організацій. На таких зустрічах проводиться аналіз 

екологічної освіти в системі еколого-натуралістичних закладів області, 

планується подальша робота, обговорюються здобутки, а також іде пошук 

шляхів удосконалення екологічної освіти. 

Силами педагогічного колективу ОЦЕНТУМ та працівниками міської 

дитячої бібліотеки ім. Гайдара створено «Родинну світлицю» та екологічний 

ляльковий театр «Дивосвіт». Щомісяця юннати та працівники ОЦЕНТУМ 

розробляють і проводять такі заходи, як «Круглий стіл», «Дивовижні витвори 

природи рідного краю», «Рідкісні рослини – символи України», «За чистоту 

нашого міста», «За здоровий спосіб життя», а вихованці гуртків вищого рівня  

проводять з дітьми екологічні вікторини, ігри, бесіди, екскурсії на екологічну 

стежину «Парк Перемоги», малі експедиції з метою вивчення флори та фауни 



рідного краю. 

На базі Орхуського екологічного інформаційно-тренінгового центру, що 

діє при відділі документів з економічних, технічних і природничих наук 

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д. І. Чижевського», вихованці обласного позашкільного закладу двічі на рік 

проводять виставку робіт: «Новорічна композиція» та «В об‘єктиві 

натураліста». 

Важливим аспектом у роботі комунального закладу є співпраця з 

Кіровоградським міським центром соціальних служб для сім‘ї, дітей і молоді. 

Педагогічні працівники разом зі спеціалістами сектору реалізації соціальних 

програм проводять для батьків: лекції («Роль сім‘ї у вихованні нахилів та 

здібностей у дітей», «Сімейна абетка»), тренінги («Батьки та діти, права та 

обов‘язки», «Конфлікти в сім‘ї, та шляхи їх вирішення»), бесіди («Як 

допомогти дітям позбутися шкідливих звичок ?», «Повна сім‘я – щаслива 

сім‘я»). Соціальні психологи КМЦССМ разом з керівниками гуртків 

ОЦЕНТУМ організовують та проводять у святкові дні: конкурси («Малюнок 

на асфальті»); спортивні змагання; інтелектуальні ігри. 

Педагогічний колектив ОЦЕНТУМ прагне організувати виховання 

громадянина переважно через практичну участь дітей і підлітків у 

громадському житті. Відповідно до наказу директора департаменту 

Кіровоградської облдержадміністрації в закладі було затверджено План 

заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді на 2014-2017 роки. 

Заходи побудовані таким чином, щоб кожна дитина відчувала себе 

причетною до долі України, відчувала відповідальність за розбудову її 

майбутнього. Наприклад: тиждень громадянсько-правового виховання «Я – 

громадянин, я – патріот, я – житель свого міста», тематичне заняття «Історія 

мого роду», участь у міській акції благоустрою «Турбота молоді – тобі 

Україно!», участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських колективів 

екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», тренінгові заняття 



«Вчинок, відповідальність, наслідки». 

 Розуміючи важливість формування іміджу сучасного позашкільного 

навчального закладу, педагогічний колектив ОЦЕНТУМ поставив перед 

собою мету – удосконалення шляхів розвитку партнерської взаємодії з 

різними соціальними інститутами. Це важливо для розвитку освіти в цілому, 

адже обумовлюється підвищеною увагою до позитивного образу організації 

як суттєвого чинника діяльності педагогічного, учнівського та батьківського 

колективів. 

Формування іміджу позашкільного навчального закладу залежить не 

тільки від самого закладу, але й від соціального оточення.  

Щоб досягти найкращих результатів у вихованні 

молодого покоління педагоги-позашкільники, вчителі, батьки учнів, 

громадські організації та державні установи повинні об‘єднати свої зусилля з 

метою реалізації важливого завдання – всебічного і гармонійного розвитку  

особистості. Головна вимога до взаємодії позашкільного навчального закладу 

з соціальними партнерами полягає в єдності та системності підходу до 

виховання особистості дитини, особливо щодо формування її соціальної 

зрілості. 

Крім того, у самому колективі обласного позашкільного закладу панує 

атмосфера гуманістичних відносин і дружньої співпраці. Створення 

культурного середовища, дух співробітництва та співтворчості учня та 

педагога – чинники, що допомагають вихованцям закладу відчувати себе 

справжніми творцями власного щасливого майбутнього. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

РОЛІ КОМАХ-ЗАПИЛЮВАЧІВ 

 

 

Запилювачами є майже всі оси та бджоли (поодинокі бджоли, джмелі та 

медоносні бджоли), деякі жуки, мухи, метелики, а також деякі птахи та 

кажани. Рослини, що запилюються комахами, називають ентомофільними 

(Радченко, Песенко, 1994).  

Загалом, більшість рослин тропічного поясу запилюється комахами 

(переважно бджолами). У помірному поясі дерева переважно вітрозапильні, 

проте значна кількість трав та кущів ентомофільні. Пустельні та посушливі 

регіони багаті на росили, що запилюються виключно бджолами (Радченко, 

Песенко, 1994, Биологический энциклопедический словарь, 1986).  

В світі близько 3000 видів рослин використовується для харчування 

людини і ще більше видів – в якості корму для свійських тварин. Більшість з 

цих рослин є ентомофільними. До них належать фруктові дерева, овочеві 

культури, садові квіти, люцерна, конюшина тощо. Медоносна бджола, Apis 

mellifera (Linnaeus), здавна використовується в якості запилювача людством, 

проте штучно розводять також деякі види поодиноких бджіл: осмія (Osmia 

cornifrons Radoczkovsky) ефективно запилює фруктові дерева, мегахіла 

(Megachile rotundata Fabricius) – люцерну, а джмелі (Bombus terrestris 

Linnaeus та інші види) – овочеві культури в теплицях (Зерова та ін., 2006). 

Особливості гніздування та поведінки медоносних бджіл і джмелів 

добре вивчені, тому не потребують додаткових методичних рекомендацій. 

Проте велика кількість видів поодиноких ос та бджіл залишаються 

недостатньо вивченими. 

 

В залежності від вибору місць для гніздування серед поодиноких бджіл 

та ос розрізняють: геобіонтів, що гніздяться в ґрунті; порожнинників, що 

гніздяться в існуючих природних порожнинах (під камінням, порожнистих 

стеблах рослин, покинутих ходах комах-ксилофагів у деревині тощо); 



ксилобіонтів, що будують гнізда в трухлявій деревині; ліпників, що 

споруджують вільні гнізда з ґрунту, каміння та слини на поверхні 

різноманітних субстратів; геліксофілів, що влаштовують гнізда в порожніх 

мушлях наземних молюсків; особливу групу складають види, що 

прогризають гніздову порожнину в стеблах рослин, які мають м‘яку 

серцевину.  

Таке різноманіття місць, що обирають для гніздування поодинокі 

бджоли та оси, вимагає від дослідників ретельного огляду будь-яких біотопів.  

В зламаних стеблах бузини, малини та інших рослин з м‘якою 

серцевиною нерідко будують гнізда невеликі бджоли-цератини (рід Ceratina, 

частіше за все Ceratina cyanea (Kirby)), деякі оси-гілеуси (рід Hylaeus), деякі 

бджоли роду Hoplitis (Hoplitis tridentata (Dufour et Perris), Hoplitis leucomelana 

(Kirby), Hoplitis praestans (Morawitz)) та деякі інші комахи. В природних 

умовах можна визначити кількість таких гнізд у окремому біотопі, а в 

лабораторних умовах вивчити будову їхніх гнізд (див. нижче). Спостереження 

за імаго (тобто дорослими особинами) цих ос та бджіл дозволяють виявляти 

мікростації, в яких бджоли фуражують, а оси полюють на комах чи павуків, 

яких запасають в якості провізії для личинок; також можна вивчити динаміку 

добової активності імаго та їхню поведінку. 

В трухлявих деревах нерідко вигризають собі гнізда великі за 

розмірами, чорні з синім відливом бджоли-теслярі (рід Xylocopa) та деякі 

види бджіл з родини мегахілід (Megachilidae), наприклад літурги – Lithurgus 

cornutus (Fabricius, 1787) та Lithurgus fuscipennis (Lepeletier, 1841). Обидва 

види бджіл-теслярів, які відомі з території континентальної України – 

Xylocopa valga Gerstaecker та X. violacea (Christ) – занесені до Червоної Книги 

України. Хоча збір цих комах заборонено законом, спостереження за ними 

дозволяє збирати та аналізувати ті ж самі відомості, що і для інших комах-

запилювачів. 

Збір порожніх мушель наземних молюсків дозволяє вивчити гніздову 

біологію цілої низки бджіл з групи геліксофілів. Найчастіше в них будують 



гнізда бджоли з родини мегахілід (Megachilidae): осмії Osmia aurulenta 

(Linnaeus), Allosmia rufohirta (Latreille), Neosmia bicolor (Schrank), 

Rhodanthidium septemdentatum (Latreille), Hoplosmia spinulosa (Kirby), 

Erythrosmia andrenoides (Spinola). В польових умовах в межах біотопу слід 

зібрати всі наявні порожні мушлі. У лабораторних умовах за допомогою 

звичайної настільної лампи серед зібраних мушель відбирають ті, в яких 

знайдено гнізда бджіл. Далі, за допомогою міцного пінцету слід поступово 

відламувати частини мушлі з одного боку і виявляти таким чином будову 

гнізда. Декілька комірок з багатокоміркового гнізда можна відкрити заради 

вивчення вмісту, проте інші слід залишити зимувати для подальшого 

виведення імаго бджоли. Слід пам‘ятати, що бджoли-мегахіліди, які будують 

гнізда в порожніх мушлях молюсків, зазвичай маскують свої гнізда гілочками 

та листям, тому ретельне обстеження біотопу є необхідною умовою 

виявлення гнізд геліксофілів.  

Деякі види ос та бджіл обирають круті схили, гранітні відслонення чи 

щілини між камінням для побудови вільних гнізд, комірки яких виліплюють 

зі змоченого ґрунту та/або дрібних камінців. На території України повсюдно 

поширені оси-сцеліфрони (Sceliphron destillatorium Illiger, Sceliphron 

caementarium (Drury) та Sceliphron curvatum (Smith). Ці оси будують 

характерні за формою глечикоподібні комірки, які наповнюють 

паралізованими павуками. Великі розміри дорослих особин роблять ос-

сцеліфронів зручним об‘єктом для досліджень. Відкриваючи комірки на 

різних стадіях розвитку, можна відстежити всі фази розвитку цих ос: яйце, 

личинку, лялечку та імаго.  

Деякі бджоли, наприклад бджоли-каменярі, зокрема Chalicodoma 

parietina (Fourcroy), можуть формувати великі агрегації гнізд, що окрім 

великої кількості комірок мають ще й захисне зовнішнє покриття. Це 

покриття не лише захищає молодих личинок від паразитів, а й маскує гнізда 

серед каміння. Задля досліджень слід відкривати лише декілька крайніх гнізд, 

щоб не завдати агрегації шкоди. Сезонні та багаторічні спостереження за 



такими гніздами дозволяють визначати динаміку розвитку агрегацій та 

виявляти паразитів окремих видів ліпників.  

Слід звертати увагу на ґрунтові дороги, піщані ділянки та глинисті 

урвища, бо їх для гніздування обирають різноманітні геобіонти. Деякі з них 

будують поодинокі гнізда, інші ж створюють колонії чи агрегації гнізд (Рис. 

1). На території України можна частіше за все знайти скупчення гнізд бджіл-

андрен (родина Andrenidae, рід Andrena), зокрема Andrena valga (Panzer), та 

бджіл-галіктів (родина Halictidae, рід Halictus), зокрема Halictus scabiosae 

(Rossi). Серед ос найчастіше зустрічаються доволі великий Bembix rostrata 

(Linnaeus), який обирає для гніздування ділянки з рухливим піском, та 

Bembecinus tridens (Linnaeus), що гніздиться в більш щільному піщаному 

ґрунті.  

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд колонії бджіл-андрен та особливості обчислення її 

параметрів (пояснення див. у тексті). 

 

Спостереження за колоніями геобіонтів дає змогу проводити 

моніторингові дослідження. При цьому необхідно визначати такі параметри: 

- видовий склад колонії: необхідно відловити та визначити декілька 

екземплярів комах, які відвідують гнізда, за можливості також відловити та 

визначити паразитів цих ос чи бджіл (мух-тахін, їздців, паразитичних бджіл), 

що дасть змогу говорити про наявність хазяїно-паразитних зв‘язків; 



- розміри колонії за умовними орієнтирами: накреслити на 

міліметровому папері схему розташування колонії в межах біотопу і таким 

чином визначити її відносні розміри; 

- стан прилеглих ділянок (природні чи антопогенно порушені, ті, що 

охороняються чи не охороняються тощо); 

- стан та склад рослинного покриву навколо колонії/агрегації; 

- площу колонії/агрегації (м
2
): за допомогою рулетки чи лінійки 

виміряти та визначити площу окремих прямокутних ділянок (чорний 

прямокутник на рис. 1) та потім сумувати їх для отримання загальної площі 

колонії/агрегації; 

- щільність колонії (кількість вхідних отворів/м
2
): підрахувати 

кількість вхідних отворів на не менш ніж 10 окремих ділянках фіксованого 

розміру, наприклад 25×25 см, 50×50 см чи 100×100 см, визначити середнє 

значення щільності; 

Якщо проводити спостереження через однаковий проміжок часу 

протягом одного польового сезону (наприклад, два рази на місяць, 

щотижнево чи подекадно), то можна відстежити динаміку розвитку колонії. 

Зібрані дані також можуть бути використані для встановлення фенології 

окремих видів досліджуваних комах, тобто можна визначити строки 

відродження імаго, вильоту самців та самок, гніздобудівної активності, 

наростання чисельності тощо. Багаторічні спостереження дають змогу 

відстежувати динаміку розростання чи зменшення колонії/агрегації та 

пов‘язувати ці зміни з різноманітними факторами, наприклад пресом 

паразитів, зміною стану біотопу чи наявністю антропогенного впливу. 

Велика кількість поодиноких бджіл та ос відносяться до категорії так 

званих порожнинників. В природних біотопах ці комахи обирають для 

гніздування різноманітні порожнини природного походження: зламані стебла 

очерету, минулорічні стебла лопухів та борщівників, порожнини під камінням 

чи щілини в гранітних відслоненнях. Пошук таких гнізд зазвичай є важким, а 

вивчення у випадках гніздування між камінням – неможливим. Тому для 



вивчення комах-порожнинників використовуються так звані штучні гнізда, 

що виготовляються з природних матеріалів.  

Розрізняють два основних види штучних гнізд – гнізда-пастки та 

вулики Фабра (Рис. 2, а, б). Перші представляють собою щільні пучки зі 

стебел очерету та малини. Такі пучки можна формувати з окремих гніздових 

порожнин ("трубочок") за допомогою канцелярського скотчу чи міцної 

мотузки. Не виключене використання і окремих гніздових порожнин 

(трубочок).  

Вулики Фабра – це невеличкі дерев‘яні будиночки з висвердленими 

каналами, в яких потенційно можуть гніздитися поодинокі бджоли чи оси. 

Задля вивчення гніздової біології комах ці вулики повинні складатись з 

окремих розбірних частин. Спостереження зручно проводити за допомогою 

вуликів Фабра, які мають в своєму складі прозорі частини – одна з бічних 

стінок може бути зроблена зі скла або оргскла, прикрита дверцятами (Рис. 2, 

в), або гніздові порожнини роблять зі скляних трубок, які можна виймати. 

Пастки та вулики, що використовуються не для наукових цілей, а для 

збільшення кількості запилювачів у садах та на полях, є, як правило, 

нерозбірними та більшими за розмірами.  

 
Рис. 2. Штучні гнізда, що використовуються для приваблення поодиноких бджіл та ос: а – 

гніздо-пастка, б та в – вулики Фабра.  

 

Успішність заселення штучних пасток комахами в значній мірі 

залежить від місця їх розташування та від діаметру порожнин, що входять до 

їх складу. Такі пастки слід розміщувати у місцях, захищених від вітру та 



дощу: під дахами будівель, карнизами, в щілинах між дровами. Можна 

підв‘язувати пастки під великі гілки дерев (проте вони не повинні хитатися) 

та закопувати наполовину в ґрунт. Корисно деякі пастки розташовувати 

горизонтально, а деякі вертикально. Різноманіття комах-запилювачів, що 

будуть заселяти штучні пастки, залежить від характеру запропонованих 

гніздових конструкцій, діаметру їхніх порожнин та різноманіття місця, в яких 

ці пастки встановлюються.  

Встановлюють штучні пастки навесні, в квітні–травні. Протягом 

теплого сезону можна проводити спостереження за гніздовими порожнинами, 

відзначаючи час добової активності імаго комах, проте розбирання гнізд 

краще проводити не частіше двох разів на сезон, перший з яких – не раніше, 

ніж в липні. Багато з видів до цього часу встигають завершити цикл розвитку, 

та є висока вірогідність знайти в цей час лялечок всередині коконів. На цій 

фазі розвитку комахи є більш стійкими до зовнішніх ушкоджень і їм 

практично не завадить розкриття гніздової порожнини. Обов‘язкове 

розбирання пасток треба робити восени, в жовтні–листопаді. Для кожної 

пастки повинні бути зафіксовані такі параметри: 

1. Місце розташування (район, місто/село, біотоп, особа, що 

встановлювала пастку). 

2. Місце експозиції (де саме було встановлено пастку: під гілкою 

дерева, серед деревини, в ґрунті, і т.д.). 

3. Час експозиції (дата встановлення та дата розбирання пастки). 

4. Загальна кількість гніздових порожнин (кількість відрізків стебла 

очерету чи малини (окремо), або кількість гніздових порожнин у вулику 

Фабра). 

5. Кількість заселених гніздових порожнин (загальна кількість 

гніздових порожнин, в яких було знайдено гнізда поодиноких бджіл та ос, не 

зважаючи на їх стан на момент розбирання). 



6. Якісний склад гнізд: для кожної гніздової порожнини підраховують 

кількість комірок, визначають їх вміст, за можливості визначають вид комахи, 

що збудувала гніздо. 

Для роботи слід мати спеціальний щоденник, який дозволить не лише 

зберегти всі потрібні дані, а й буде містити результати фенологічних 

спостережень, накопичених за польовий сезон. В нього ж слід заносити дані 

щодо результатів розбирання гнізд. Для виявлення заселених гніздових 

порожнин зручно користуватися довгою спицею, а для їх розкриття – 

звичайним ножем. При цьому слід встромити ніж в бік стебла біля його 

вершини та підняти надрізану частину стебла догори, розкриваючи гніздо. Не 

можна розрізати ножем стебло по всій його довжині, бо при цьому можна 

пошкодити комірки. 

Кожній з пасток треба надати номер, що складається з двох частин – 

номеру пастки та року експозиції (наприклад 1/2017 чи 1-2017, 2/2017 чи 2-

2017 тощо). Окремі ж гніздові порожнини при розбиранні слід нумерувати як 

1-2017-№1 тощо. Номери на кожну трубочку слід наносити маркером, який 

не змивається водою. За такою нумерацією можна легко ідентифікувати не 

лише пастку, а й кожну порожнину. Для прикладу, після розбирання пасток, 

кожна зі сторінок щоденника може мати такий вигляд: 

 

ПАСТКА 1-2017 

Україна, Київська область, м. Бровари, присадибна ділянка, Іванов В.А. 

Місце експозиції: під гілкою плодового дерева, на висоті 1 м. 

Час експозиції: з 15. 04. 2017 по 30.10.2017 

N загальне: 112 очер. + 23 малин. 

N заселених: 10 очер. + 4 малин. 

Склад:  

1-2017-№ 1 – очерет, гніздо оси _______ з 12 комірок (личинки в 

коконах). 

1-2017-№ 2 – те саме, 10 комірок з мертвими личинками. 



1-2017-№ 3 – очерет, гніздо бджоли Osmia ______ з 5 комірок (молоді 

личинки, перші три комірки з мертвим розплодом). 

1-2017-№ 4 – малина, гніздо оси ______ уражене паразитом ______ з 6 

комірок: №1 (господар), №2 (господар), № 3 (паразит), №4 (паразит), №5 

(паразит), №6 (паразит). 

В щоденник вносяться дані про усі заселені гніздові порожнини (в 

нашому випадку – до 1-2017-№ 14). 

В такому щоденнику порожні місця щодо видового складу комах 

заповнюються восени наступного року, коли з пронумерованих гнізд вийдуть 

імаго і їх можна буде ідентифікувати.  

Завдяки такому розбиранню в подальшому можна буде підрахувати для 

кожного з видів ос та бджіл ступінь смертності через різні фактори 

(наприклад, плісняву, зараження паразитами чи хижаками), загальну кількість 

комірок в гнізді, успішність заселення пасток, що проходили експозицію в 

різних мікростаціях тощо.  

Покинуті гнізда та ті, в яких загинув весь розплід, треба утилізувати 

(найкраще – спалювати), щоб вони не стали джерелом різноманітних 

грибкових чи бактеріальних інфекцій, проте дані про їх вміст обов‘язково 

повинні бути занесені до щоденника.  

Гніздові порожнини, в яких знайдено гнізда ос чи бджіл, слід помістити 

в пластикові чи скляні контейнери, закриті марлею чи цупкою тканиною (для 

газообміну). В такому вигляді гнізда мають перезимувати в закритих 

приміщеннях, бажано неопалюваних, але не вологих.  

В багатьох випадках будова гнізд та комірок комах-запилювачів є 

видоспецифічною, тому дані про їх будову та вміст можуть значно полегшити 

роботу з ідентифікації комах. Треба звертати увагу на матеріал, з якого 

зроблені міжкоміркові перетинки та стінки комірок, чи є в наявності кінцева 

пробка, якою провізією комірки було заповнено, яку форму та колір мають 

виявлені кокони тощо. При вивченні гнізд слід користуватись 

загальновживаною термінологією (Рис. 3) і пам‘ятати, що в гнізді першою 



коміркою вважається та, яка була збудована комахою першою: тобто комірка, 

розташована біля входу в гніздо – це остання комірка.  

 

Рис. 3. Загальна схема будови гнізда, розташованого у гніздовий порожнині (а) та 

зовнішній вигляд гнізда бджоли-осмії у гніздовій порожнині (б). 

 

Комплекс комах, що заселюють штучні пастки, дуже різноманітний і 

охоплює велику кількість видів поодиноких ос та бджіл.  

Нажаль, в науковій літературі бракує даних щодо визначення видів на 

основі будови гнізд, такий визначник розроблено лише для бджіл-мегахілід 

(Ромасенко, 1990). Саме тому необхідно виводити з гнізд дорослих особин. 

На території України частіше за все штучні гнізда-пастки та вулики 

Фабра обирають для гніздування такі комахи-запилювачі: 

- бджоли-осмії (рід Osmia): ранньо-весняні руда осмія (Osmia bicornis 

(Linnaeus)) та садова осмія (Osmia cornuta (Latreille)), а також синя осмія 



(Osmia caerulescens (Linnaeus)). Перші два види виготовляють міжкоміркові 

перетинки з ґрунту, а останній – з рослинних решток; 

- бджоли-лісторізи (рід Megachile): Megachile centuncularis (Linnaeus), 

Megachile versicolor Smith, Megachile nigriventris Schenck та інші. 

Характерною ознакою гнізд цих бджіл є виготовлення всіх його складових 

частин зі шматочків листя, яке самки вигризають за допомогою щелеп. 

- деякі бджоли-антокопи (рід Anthocopa), наприклад Anthocopa 

papaveris (Latreille) та Anthocopa villosa (Schenck). Гнізда цих бджіл вирізняє 

те, що всі їх складові частини зроблено зі шматочків пелюсток квітів. 

- бджоли-антидії (рід Anthidium): зазвичай Anthidium manicatum 

(Linnaeus). Ця бджола виготовляє комірки своїх гнізд з опушення ворсистих 

рослин, тому її гнізда виглядають як стовпчики з вати. 

- різноманітні оси-евменіни (підродина Eumeninae): Syneuodynerus 

egregius (Herrich-Schaeffer), Euodynerus dantici (Rossi), Euodynerus posticus 

(Herrich-Schaeffer), Symmorphus crassicornis (Panzer), Ancistrocerus antilope 

(Panzer), Ancistrocerus gazella (Panzer), Ancistrocerus parietinus (Linnaeus) та 

інші. Оси-евменіни будують ґрунтові міжкоміркові перетинки, а комірки 

провіантують гусеницями та личинками жуків. 

- деякі дорожні оси (родина Pompilidae), наприклад види роду 

Auplopus будують характерні бочкоподібні комірки з ґрунту та провіантують 

їх павуками. Частіше за все гнізда-пастки заселяє Auplopus carbonarius 

(Scopoli). 

- оси-трипоксили (рід Trypoxylon): Trypoxylon figulus (Linnaeus), 

Trypoxylon deceptorium Antropov, Trypoxylon clavicerum Lepeletier et Seville. Ці 

оси будують міжкоміркові перетинки з ґрунту, запасають павуків та 

заляльковуються в характерних видовжених коконах. 
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БІОТЕХНОЛОГІЯ В РОЗМНОЖЕННІ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ 

 

Досліджено індивідуальні особливості  отримання асептичної культури чорної 

смородини  сорту Санюта та елітної форми 01-1-9. Підібрано живильні середовища для 

проліферації і укорінення в культурі in vitro та способи адаптації до умов ex vitro. 

Показано позитивний вплив аскорбінової кислоти на  ефективність культивування 

мікропагонів.  

Ключові слова: чорна смородина; асептична культура; експланти; in vitro. 

 

Постановка проблеми. Чорна смородина (Ribes nigrum L.) є 

культурою, яка характеризується високою врожайністю, швидкоплідністю, 

високою якістю ягід, що мають лікувальні властивості. За вмістом вітаміну С 

ягоди смородини хоча дещо й поступаються шипшині, але в п‘ять разів 

переважають суницю, у 7–8 разів – малину та аґрус і у поєднанні з вітаміном 

Р є незамінними при лікуванні серцево-судинних захворювань та надмірних 

доз опромінення [1]. 

Останнім часом в Україні приймаються державні програми, спрямовані 

на збільшення об‘ємів валової продукції плодів і ягід. Намітилася тенденція і 

до збільшення виробництва ягід чорної смородини. Для цього необхідно  

покращувати існуючий сортимент, впроваджувати у виробництво сорти 

смородини, стійкі проти хвороб, шкідників, несприятливих умов та 

застосовувати інтенсивні технології, досягнення науки, техніки і передової 

практики. 

 Культура in vitro та мікроклональне розмноження рослин  є цінною 

альтернативою при фітовірусологічному контролі та збереженні генетичних 

ресурсів. В поєднанні з термо- чи хемотерапією цей метод дає можливість 



оздоровлення цінних сортів чи елітних форм, що існують в обмеженій 

кількості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо ряд робіт по 

мікроклональному розмноженню смородини чорної [2, 3, 4, 5], але з огляду 

на те, що регенераційна здатність ізольованих тканин цієї культури залежить 

від сортової специфіки материнських рослин, складу живильного середовища 

і концентрації регуляторів росту, оптимізація окремих етапів для конкретних 

генотипів та розробка комплексних технологій прискореного розмноження 

для нових сортів на основі біотехнологічних методів залишається 

актуальною. 

Формулювання цілей статті. Оптимізувати окремі етапи 

мікроклонального розмноження смородини чорної та розробити комплексні 

технології прискореного розмноження для нових сортів на основі 

біотехнологічних методів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили  у відділі 

вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур 

Інституту садівництва НААН України протягом 2014-2015 рр. У роботі 

використовували сорти чорної смородини Санюта, Галактика, Дебют та елітні 

форми 01-1-9 і 99-20-16 власної селекції. Пагони з бруньками, що 

знаходились у стані спокою, нарізали в січні-березні і пророщували в 

контрольованих умовах перед вилученням експлантів для введення в 

культуру in vitro. Здерев'янілі пагони відбирали у серпні. В якості експлантів 

при ініціюванні  асептичної культури використовували верхівкові та пазушні 

бруньки.  

Як стерилізуючий агент застосовували 0,1%-й розчин хлориду ртуті 

(HgCl2). Додатково використовували 70%-й етанол та комерційний розчин 

«Білизна» у розведенні 1:5. Приготування живильних середовищ та 

культивування рослин in vitro проводили за загальноприйнятими методиками 

[6]. На етапі введення в культуру та проліферації використовували 

середовище Мурасіге-Скуга (MS) з різними модифікаціями.  



Адаптацію до умов ex vitro укорінених пагонів, що досягли розміру 2 см 

і більше, проводили з початку квітня в теплиці на торф‘яному субстраті 

―Domoflor mix3‖(Литва) з додаванням незначної кількості перліту. 
 

Отримання стерильної культури є першим і дуже важливим етапом при 

мікроклональному розмноженні, особливо для ягідних культур, оскільки їх 

тривале вегетативне розмноження, як правило, призводить до масового 

зараження насаджень патогенною мікрофлорою, що гальмує розвиток 

експланта на живильному середовищі. Верхівкові та пазушні бруньки  із 

зелених та здерев‘янілих пагонів стерилізували 0,1%-ним розчином хлориду 

ртуті, як найбільш ефективним стерилянтом для смородини згідно з 

літературними даними [2]. Експозиція стерилізації складала 4 і 5 хвилин.  

Найвищий вихід асептичного матеріалу (69%) отримали для ЕФ 01-1-9 

із бруньок, які вилучали з зелених пагонів (табл. 1). Здерев′янілі пагони 

виявились не дуже вдалим джерелом експлантів через високий фон епіфітної 

мікрофлори. Загалом, вихід стерильних експлантів був невисокий при обох 

режимах стерилізації. Крім того, у процесі подальшого культивування 

проявилась латентна інфекція, у результаті якої були втрачені регенеранти 

сортів Галактика, Дебют та елітної форми 99-20-16. То ж наступні етапи з 

технологічної ланки мікроклонального розмноження ми відпрацьовували з 

сортом Санюта та елітною формою 01-1-9. Про високий рівень контамінації 

(до 64%) при введенні смородини в культуру in vitro повідомляють і інші 

автори [7]. 

 

1. Вплив режиму стерилізації та типу експланта чорної смородини на 

ефективність введення в культуру in vitro 

 

Сорт смородини 

Вихід стерильних  експлантів, % 

0,1% НgCl2   4 хв 0,1% НgCl2  5 хв 

Зелені 

пагони 

Здерев'янілі 

пагони 

Зелені 

пагони 

Здерев'янілі 

пагони 

Галактика 45 28 49 31 

Дебют 39 23 43 27 



Санюта 51 26 57 33 

01-1-9 63 31 69 35 

99-20-16 37 24 41 29 

 

Ми вважаємо, що попередня обробка джерела експлантів комплексом 

пестицидів та утримання вихідного матеріалу в контрольованих умовах 

перед введенням в культуру in vitro може суттєво знизити рівень 

контамінації. Крім того, для отримання більшої кількості асептичного 

матеріалу варто збільшити експозицію стерилізації, адже було показано, що 

при обробці експлантів розчином 0,1% НgCl2 протягом 15-ти хвилин 

ефективність стерилізації складала від 70 до 100% [2]. 

Для регенерації мікропагонів експланти були інокульовані на 

середовище MS, що містило 0,5 мг/л БАП – цитокінін, що найчастіше 

застосовують для стимулювання пагоноутворення [4]. Індолілмасляну та 

гіберелову кислоти додавали по 0,1 мг/л. Приживлюваність ізольованих 

бруньок підраховували через 30 діб культивування  (табл. 2). 

 Для обох досліджуваних генотипів більший відсоток приживлюваності 

мали латеральні бруньки, вилучені з зелених пагонів та апікальні - із 

здерев‘янілих. Порівняно з сортом Санюта приживлюваність експлантів ЕФ 

01-1-9 була дещо вищою. Загалом же як апікальні, так і латеральні бруньки 

можуть слугувати надійним джерелом експлантів при ініціюванні асептичної 

культури чорної смородини. Отримані нами результати не суперечать 

даним,що показані для смородини сортів Голубка та Алтайская десертная [8]. 

 

 2. Приживлюваність експлантів смородини після введення в культуру 

in vitro 

 

Генотип 

Приживлюваність експлантів, % 

Зелені пагони Здерев‘янілі пагони 

Апікальні 

бруньки 

Латеральні 

бруньки 

Апікальні 

бруньки 

Латеральні 

бруньки 

Санюта 73 81 62 53 



ЕФ 01-1-9 86 93 67 61 

 

Протягом першого місяця культивування на модифікованому живильному 

середовищі MS з ізольованих експлантів розвивались мікропагони, які 

пересаджували на середовище для формування розеток (рис.1.). 

                            . 

Рис.1. Процес регенерації з первинного експланта чорної смородини 

сорту Санюта в культурі in vitro 

Процес регенерації з первинних експлантів та проліферації смородини 

часто супроводжується виділенням ними в живильне середовище продуктів 

окислення фенолів, які пригнічують регенераційні і ростові процеси. Щоб 

знизити окислювальну активність ферментів використовують антиоксиданти, 

такі як аскорбінову та лимонну кислоти, глютатіон, полівінілпіролідон, 

дітіотриетол та інші. У наших дослідженнях здорові експланти вдалось 

отримати, додаючи до складу середовища на перших і наступних етапах 

культивування аскорбінову кислоту в концентрації 0,57mM. Зменшення 

тривалості пасажу до 30 днів теж зменшує негативні явища, пов‘язані з 

окисленням фенолів і сприяє інтенсивному росту мікропагонів. Як свідчать 

літературні дані, більш тривале утримання мікропагонів смородини на 

середовищі для культивування призводить до зниження ростової активності 

на 11-20% [9]. 

Для стимулювання розвитку адвентивних пагонів ми додавали в 

живильне середовище БАП в концентрації 0,5, 0,8 і 1,0 мг/л. Вміст 

індолілмасляної кислоти залишався сталим у всіх варіантах. Визначали 



коефіцієнт пагоноутворення та довжину мікропагонів (табл.3).  

При підвищенні концентрації БАП збільшувався коефіцієнт 

пагоноутворення, але при цьому спостерігали зменшення висоти 

мікропагонів в розетках з домінуванням одного-двох високих. Щоб отримати 

пагони більшої висоти, ми збільшували в середовищі для розмноження 

концентрацію гіберелової кислоти до 1,0 мг/л. Висота мікропагонів при 

цьому збільшилась незначним чином, а поодинокі рослини, що були більш 

високими, ставали лігніфікованими і їх здатність до розмноження 

знижувалась. Оптимальною на етапі розмноження виявилась концентрація 

ГК 0,5 мг/л, а на етапі укорінення – 0,1 мг/л.  

 

 3. Вплив концентрації БАП  на проліферацію смородини 

 

Генотип Вміст БАП, 

мг/л 

Коефіцієнт 

пагоноутворення 

Середня довжина 

пагонів, мм 

Санюта 0,5 2,5± 0,37 11,3±1,53 

0,8 З,2± 0,19 19,5±2,21 

1,0 3,5± 0,25 14,7±1,64 

ЕФ 01-1-9 0,5 2,8± 0,29 13,4±1,59 

0,8 3,4± 0,34 18,7±2,54 

1,0 3,6± 0,26 16,5±2,05 

 

При культивуванні смородини часто спостерігали явища хлорозу 

листків, що відмічали і інші дослідники [5]. Додавання подвійної 

концентрації хелату заліза знімає ці негативні явища. На утворення 

конгломератів сприятливий вплив мала також заміна сахарози глюкозою або 

використання цих двох вуглеводів у рівних кількостях. На горизонтально 

орієнтованих пагонах вдавалось отримати вищий коефіцієнт розмноження 

порівняно з пагонами орієнтованими вертикально. Також збільшенню 

коефіцієнту розмноження сприяє висадження мікропагонів на середовище не 

поодинокими рослинами, а невеликими кластерами. 

Укорінення мікропагонів стимулювали на середовищі, що містило 

індуктор ризогенезу ІМК в концентрації 0,1 мг/л. Концентрацію сахарози 



знижували до 20 г/л. Процес укорінення тривав 20-30 днів. Смородина досить 

легко укорінюється і на безгормональному середовищі, якщо висота 

мікропагонів досягає 2 см і вище. У обох генотипів відсоток укорінених 

рослин становив 95-100. Рослини з розвиненою кореневою системою 

висаджували в касети для адаптації (рис.2.). 

 

 

Рис.2. Адаптація рослин смородини чорної до умов ex vitro 

Адаптація, як і ініціювання асептичної культури, хоча і з різних причин, 

але є головною проблемою всієї технології мікроклонального розмноження. 

Рослини, вирощені в умовах in vitro, мають слабо розвинені провідну систему 

ксилеми і продиховий апарат. Приживлюваність регенерантів у нестерильних 

умовах у першу чергу залежить від здатності мікропагонів витримувати 

низьку вологість. Оскільки листові пластинки позбавлені епікутикулярного 

воску, вони швидко зневоднюються при перенесенні з умов in vitro в умови ex 

vitro і гинуть [10]. У зв‘язку з цим вибір умов адаптації має надзвичайне 

значення. Велика увага при цьому приділяється якості субстрату, який 

повинен бути легкий для хорошої аерації коренів, поживний та 

вологоутримуючий. Цим вимогам відповідає субстрат  ―Domoflor mix 3‖ 

(Литва). 

Адаптацію укорінених пагонів, що досягли розміру 2 см і більше до 

умов ex vitro проводили з початку квітня. Для підтримання високого рівня 



вологості (до 90%-100%) лотки з висадженими рослинами накривали 

поліетиленовою плівкою, яку поступово відкривали і повністю знімали на 

сьомий-десятий день. Температура в теплиці на початку адаптації трималась у 

межах 15 - 18
0
 С. За таких умов вихід адаптованих рослин становив 91% - 

98% .  

Висновки 

1. Для отримання асептичної культури смородини чорної найбільш 

придатні в якості експлантів апікальні та латеральні бруньки, вилучені з  

зелених пагонів. 

2. Додавання аскорбінової кислоти в концентрації 0,57 mM у 

середовище для ініціювання асептичної культури та для проліферації 

запобігає зниженню регенераційної та ростової активності експлантів у 

результаті окислення фенолів. 

3.Для культивування смородини оптимальним є середовище Мурасіге-

Скуга, що містить БАП (0,8-1,0 мг/л), ГК (0,5 мг/л) і подвійну концентрацію 

хелату заліза. 

4. Укорінення експлантів досліджуваних генотипів відбувається 

протягом 20-30 діб на середовищі, що містить 0,1 мг/л ІМК і складає 95-100 

%. 

5. Адаптація на субстраті  ―Domoflor mix 3‖ забезпечує регенерацію 

91% - 98% мікропагонів. 
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    БИОТЕХНОЛОГИЯ В  РАЗМНОЖЕНИИ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 

Исследованы индивидуальные особенности получения асептической культуры 

черной смородины сорта Санюта и элитной формы 01-1-9. Подобраны питательные 

среды для пролиферации и укоренения в культуре in vitro и способы адаптации к условиям 

ex vitro. Показано позитивное влияние аскорбиновой кислоты на эффективность 

культивирования микропобегов.  

Ключевые слова: чорная смородина; асептическая культура; экспланты; 

in vitro. 
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BIOTECHNOLOGY IN THE REPRODUCTION OF BLACK CURRANT 

The individual peculiarities of aseptic cultures obtantion for variety Sanyuta and elite 

forms 09-01-01 of black currant were studied. The cultural medium for rooting and proliferation 

in vitro and methods for adaptation to ex vitro conditions were selected. It was demonstrated the 

positive influence of ascorbic acid on the efficacy of microshoots cultivation.  

The most suitable explants for obtantion of black currants aseptic culture are apical and 

lateral buds from green shoots. The supplement of ascorbic acid (0,57 mM) into aseptic cultural 

medium for initiation of proliferation allows to prevent  the decrease of explants regeneration 

and growth activity caused by phenols oxidative effect. The optimal medium for black currant 

cultivation is Murashige-Skoog medium with BAP (0.8-1.0 mg / l),  HA (0.5 mg / l) and double 

concentration of iron chelate. Rooting of explants of genotypes studied occurs during 20-30 days 

in medium with IBA (0.1 mg/L) and achieves 95-100%. The adaptation on the "Domoflor mix 3" 

substrate provides 91 - 98% regeneration of  mikropshoots.  

         Key words: aseptic culture; black currant; explants; in vitro. 

 

 

 

УДК 631.87 

М.О. Пінчук, Л.Я. Жовтоножук 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 



НА УЧНІВСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНКАХ 

У статті розглядаються шляхи впровадження екологічного навчання та виховання 

учнівської молоді в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах на прикладі 

діяльності на учнівських навчально-дослідних земельних ділянках. Розкрита мета та 

основні напрямки запровадження на практиці екологічних принципів землеробства, де 

можна найбільш ефективно досліджувати інноваційні технології вирощування с/г 

культур. 

Ключові слова: учнівські навчально-дослідні земельні ділянки; органічне 

землеробство; екологічне навчання. 

 

 На сучасному етапі розвитку суспільства  держава ставить перед 

школою серйозні і відповідальні задачі  - забезпечити високий рівень знань 

школярів і підготувати  їх до свідомого вибору  майбутньої професії. Це 

можна досягти шляхом оновлення системи освіти, яке значною мірою 

пов‘язане з розробленням та впровадженням в навчально-виховний процес  

інноваційних педагогічних технологій - технологій розвитку інтелектуальних 

та творчих здібностей учнівської молоді. Однією з таких технологій є 

проведення науково-дослідницької роботи по впровадженню органічного 

землеробства на учнівських навчально-дослідних земельних ділянках. 

Впровадження таких технологій відіграє важливу роль  в підвищенні 

якості знань школярів з біології та екології, пробуджує і розвиває різні 

пізнавальні інтереси, ознайомлює з методами застосування природничих наук 

в практичній діяльності людини, є засобом залучення учнів до самостійного 

пошуку і узагальненню знань, сприяє удосконаленню практичних умінь і 

навиків, ознайомлює з основами аграрного виробництва, виховує інтерес до 

сільського господарства  і відіграє велику  роль в профорієнтаційній роботі, а 

саме головне -- це мотивація для споживання органічної продукції. 

У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 

базі навчально-дослідних земельних ділянок (НДЗД) старшокласники, як 

майбутні працівники аграрної галузі вчаться господарювати на землі 

проводять дослідницьку роботу. Саме на НДЗД шляхом запровадження на 

практиці екологічних принципів землеробства можна найбільш ефективно 



досліджувати інноваційні технології вирощування с/г культур [1, с. 33]. 

Йдеться про вирощування продукції, насамперед зернових, овочів та фруктів 

високої екологічної чистоти без застосування мінеральних добрив, хімічних 

факторів захисту від бур‘янів та шкідників, тобто цілком природним шляхом.  

Головною метою органічного землеробства є одержання продукції, яка 

не містить залишків хімічних препаратів, збереження родючості ґрунту та 

охорона навколишнього середовища. Спочатку всі новації даються  дуже 

складно. При використанні органічного землеробства з‘являється 

невпевненість,  адже в перші два роки, в так званий перехідний період 

падають врожаї, ще не вистачає досвіду і т.д. І тільки виконуючи всі 

принципи органічного землеробства можна відчути його основні переваги.  

Концепцією органічного землеробства є: 

 "екологізація" і "біологізація" сучасного землеробства, тобто 

створення землеробства, нешкідливого для навколишнього 

середовища, яке забезпечувало б людей і тварин біологічно 

повноцінними продуктами харчування; 

  ведення землеробства на основі максимальної реутилізації, 

рециркуляції всіх відходів господарства; 

  підвищення рентабельності господарювання [4, с. 8].  

Органічне землеробство - це така форма обробітку земель, при якій 

свідомо мінімізуються обсяги використання синтетичних добрив, 

пестицидів, регуляторів росту рослин та інших неорганічних добавок. 

Замість цього, для збільшення врожайності, боротьби з шкідниками та 

бур'янами, та забезпечення культур елементами мінерального живлення, 

застосовуються органічні добрива, різні методи обробітку ґрунту і ефект 

сівозмін.  

На даний момент вживаються заходи спрямовані на випуск препаратів, 

здатних збагачувати ґрунт корисними грибами, бактеріями, водоростями. В 

якості альтернативи глибокій оранці пропонується плоскорізний обробіток 

ґрунту, при якому ґрунт розпушується на глибину не більше 5 см. 



Так само одним із способів підтримки родючості ґрунту можна вважати 

висів рослин – сидератів, які поліпшують структуру ґрунту, збагачують 

поживними речовинами і пригнічують ріст бур'янів [5, с. 25]. 

На базі НДЗД Національного еколого-натуралістичного центру вже  

впроваджуються екологічні методи сільського господарства, спрямовані на 

поліпшення структури ґрунтів, відтворення природної родючості. 

 Забезпечується комплекс агротехнічних заходів ґрунтується на 

суворому дотриманні сівозміни та введенні до її складу бобових культур, 

використання рослинних решток, застосування перегною, компосту і 

сидератів, проведення механічних прополювань, захисту рослин 

біологічними методами.  

Учні під час проведення дослідів усвідомлюють роль і значення 

екологічних заходів, спрямованих на отримання екологічно чистої продукції 

та збереження родючості ґрунту.  

Як свідчать опитування, здійснені під час відвідувань закладів освіти 

Вінницької області третина  школярів готова купувати органічні продукти, 

інша третина – має бажання  вирощувати їх самотужки на присадибних 

господарствах, а решта – практично нічого про нього не знає. 

На нашу думку, виправити ситуацію можуть лише злагоджені дії школи 

з популяризації екологічно чистих та якісних продуктів харчування. 

На початку ХХІ ст.  проблема деградації земель звучить все частіше і 

частіше на всіх мовах світу. Основною  причиною деградації земель, тобто 

втрати їх родючості, є низька культура землеробства, порушення 

елементарних правил землекористувачами, їх безвідповідальне ставлення до 

землі та нехтування вимогам, щодо охорони ґрунтів. Нажаль, сучасні 

господарі землі – фермери, інвестори, керівники агрофірм не надавали і не 

надають до цього часу цій актуальній проблемі належного значення. 

 Підвищити родючість ґрунту можна навіть, без внесення додаткових 



добрив при умові, коли величезні запаси ґрунту стануть доступними для 

рослин (перейшовши в розчинний стан), коли ґрунтові організми 

максимально виконуватимуть свої функції. Цього можна досягти 

забезпечивши оптимальну вологу ґрунту через краплинне зрошення, 

мінімалізувати обробіток ґрунту,  впровадити ґрунтозахисну сівозміну та 

широко застосовувати сидерати. А використання ефективних мікроорганізмів 

(ЕМ) прискорить перегнивання органічних матеріалів та відходів до 

утворення компосту — цінного органічного добрива. Препарати ЕМ 

продукують стимулятори росту, антибіотики, підвищують імунітет рослин до 

несприятливих умов, шкідників і збудників хвороб, сприяють очищенню 

ґрунту від шкідливих мікроорганізмів, збагаченню його стимуляторами, 

антибіотиками. Біопрепарати допоможуть отримати органічну продукцію. 

У багатьох областях України у загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах на базі учнівських навчально-дослідних земельних 

ділянок досить ефективно впроваджуються основні принципи органічного 

землеробства.  

        На навчально – дослідній земельній ділянці Вінницької обласної станції 

юних натуралістів  та ЗШ І-ІІІ ст. с. Черепашинці Калинівського району 

проводяться експериментальні  дослідження з вивчення впливу біопрепаратів 

на ріст, розвиток та продуктивність для захисту рослин і підвищення 

родючості ґрунту ( виробництва ПП « БТУ  - Центр» м. Ладижина Вінницької 

області): 

- використання мульчування — суцільне  або міжрядне покриття ґрунту 

різними матеріалами (мульчею) з метою попередження його висихання, 

заощадження вологи, поліпшення умов для кореневої системи рослин, 

пригнічення  проростання  бур‘янів, посилення у ґрунті мікробіологічних 

процесів, покращення живлення рослин тощо.  

В органічному землеробстві ґрунт завжди повинен, бути накритий 

підстилкою. Мульчують усі ґрунти, окрім ґрунтів з надлишковим 



зволоженням.  Найбільш ефективне мульчування на  легких піщаних та 

супіщаних ґрунтах, а також у районах недостатнього зволоження.  

 В закладах освіти відмовляються від використання синтетичних 

агрохімікатів: міндобрив, пестицидів, стимуляторів росту тощо. У  якості 

матеріалів для мульчування використовують різні органічні матеріали 

(торфокришку, солому, дерев‘яну тирсу, хвою, траву, кору, спеціальний  

папір), які перегниваючи, збагачують ґрунт поживними речовинами. 

Застосовують також  агроволокно, темну поліетиленову плівку 

багаторазового використання. 

 Використовуючи ЕМ-препарати проводять компостування органічних 

відходів: соломи, бадилля, бур‘янів, трави, тирси, листя, паперу тощо. 

   Основна увага надається вирощуванню сидератів (люпин, середела, озима 

вика та сумішки озимих зі злаковими). При доброму врожаї седаратів в грунт 

вноситься 3,5 – 4,5 кг органічної маси на квадратний метр. Так, зелена маса 

люпину містить в середньому 0,45% азоту, 0,10% фосфору, 0,17% калію, 

0,47% кальцію. Сидерати у процесі розкладання у ґрунті перетворюють 

важкодоступні елементи у доступну форму.  

При розкладанні мікроорганізмами органічних речовин   проходить 

фіксація певної кількості фосфору. Завдяки використанню у 2016 році 

сидеральних культур на НДЗД Вінницької обласної станції юних натуралістів  

врожайність таких культур, як картопля, столовий буряк та кукурудза 

збільшилась на 5 %. В Печерській ЗШ І-ІІІ ст. Тульчинського району учні 

старшого шкільного віку власноруч виготовляють малогабаритну 

сільськогосподарську техніку, використовуючи її при роботі на НДЗД.          

Вихованці гуртка «Юні рослинники» Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, під 

керівництвом Федун Г. Р. протягом останніх років вивчали впровадження 

елементів органічного землеробства в дослідницьку роботу на навчально-

дослідній земельній ділянці і виявили, що важливим фактором в органічному 



землеробстві є правильно спланована сівозміна та впровадження «теплих 

грядок». Вирощуючи овочеві культури, гуртківці вводили в овочеву сівозміну 

такі культури, які відновлювали структуру і родючість ґрунту, а також 

висаджували ті рослини, які позитивно впливаючи одна на одну, виробляли і 

виділяли в ґрунт хімічні сполуки, на відносно невеликій території ділянки.  

Ця дослідницька  робота проводиться в рамках проекту «Впровадження 

органічного землеробства в шкільне агробіологічне дослідництво» на період 

2012-2017 р.р. (науковий керівник В. Підліснюк, професор Університету 

Матея Бела, Словаччина). 

У Ценявській ЗОШ І-ІІ ст. Коломийського району члени виробничої 

бригади також вирощували екологічно чисту сільськогосподарську 

продукцію, використовуючи наукові методи обробітку землі та догляду за 

сільськогосподарськими культурами, сівозміни, природні добрива, біологічні 

методи боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. 

Школа постійно підтримує тісні зв‘язки з науковцями та аматорами «Клубу 

органічного землеробства», основним завданням якого є пропаганда 

впровадження науково обґрунтованих методів ведення екологічного 

землеробства, зведення до мінімуму використання хімічних препаратів та 

фізичних навантажень в процесі обробітку землі та отримання екологічно-

чистої сільськогосподарської продукції [4, с. 26].  

 

Переваги органічного землеробства при впровадженні на шкільних 

навчально-дослідних земельних ділянках 

 

- одержання екологічно чистої продукції; 

- здешевлення виробництва продукції, зменшення витрат на добрива та засоби 

захисту рослин; 

- повторне використання органіки, вирішення проблеми утилізації органічних 

відходів, очищення довкілля; 

- формування родючого ґрунту; 



- очищення ґрунту від шкідливих мікроорганізмів; 

- праця як задоволення, насолода. 

 

Висновки. Під час запровадження органічного землеробства та 

проведення навчально-дослідницької роботи в учнів формується новий тип 

мислення, виробляються нові ідеї зі збереження довкілля, здійснюється 

посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних проблем 

і покращення стану природного середовища. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 

УЧЕНИЧЕСКИХ УЧЕБНО-ОПЫТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

 

 В статье рассматриваются пути внедрения экологического обучения и 

воспитания учащейся молодежи в общеобразовательных и внешкольных учебных 

заведениях на примере работы ученических учебно-опытных земельных участках. 

Раскрыта цель и основные направления внедрения на практике экологических принципов 

земледелия, где можно наиболее эффективно исследовать инновационные технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: ученические учебно-опытные земельные участки; органическое 

земледелие; экологическое обучение. 

 

 

 

 

Pinchuk M.O., Zhovtonozhuk L.Y.  

INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES OF ORGANIC FARMING OF 

STUDENT TEACHING AND RESEARCH LAND 

 

 The article examines the ways of introducing ecological education and training of 

students in general and extracurricular educational institutions by the example of the work of 

student educational and experimental land plots. The goal and the main directions of introducing 

the ecological principles of agriculture in practice, where it is possible to study the innovative 

technologies of growing crops, are revealed. 

Key words: student educational and research land plots; Organic farming; Ecological training. 
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КРАЩІ СОРТИ СЛИВИ З ПОМОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НЕНЦ 

 

Досліджено та узагальнено 25-річний досвід по вирощуванню сливи з 

помологічної колекції НЕНЦ. Розроблена інтегрована система захисту плодових 

насаджень цієї культури від хвороб та шкідників. Показано залежність продуктивності 

сортів сливи від певних агроекологічних умов вирощування..  

Ключові слова: сорт, слива домашня; слива гібридна, несприятливі 

фактори,господарсько цінні показники  

 

Постановка проблеми. Слива домашня (Prunus domestika L.) є 

культурою, яка характеризується високою врожайністю, швидкоплідніcтю, 

регулярністю плодоношення, широким спектром використання, тривалим 

часом збору врожаю за рахунок підбору сортів. Ряд лімітуючих факторів 

стають на заваді її успішного культивування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо багато робіт по 

агротехніці та сортовивченню сливи [1,2,3,4,5], але в зв‘язку зі зміною 

екологічних факторів оточуючого середовища останніми десятиріччями 

продуктивність цієї культури зводиться нанівець. В публікаціях недостатньо 

чітко висвітлена система захисту сливи від шкідників та хвороб. 

Формулювання цілей статті. На основі багаторічних досліджень 

рекомендувати до широкого впровадження у культуру нові, перспективні, а 

також маловживані на сьогодні сорти сливи, запропонувати інтегровану 

схему захисту від шкідників та хвороб. 

Виклад основного матеріалу 

Дослідження проводили  у помологічній колекції Національного 

еколого-натуралістичного центру. 

Лабораторія займається сортовивченням та оптимізацією агротехніки 

сливи вже 25 років. Слива - плодова культура нашого саду з самим високим 

потенціалом. Але в останні десятиліття зазнала значного спаду виробництва 

плодів через зміни умов навколишнього середовища. З однієї сторони ця 



плодова культура  може давати врожай, за рахунок підбору сортів, з початку 

липня до кінця жовтня. І навіть більш тривалий час може бути цей конвеєр, 

якщо врахувати той момент: що пізні сорти сливи можуть тривалий час 

зберігатися в умовах холодильника чи звичайного сховища. Тобто 

створюється ланцюг збору, переробки та споживання, як у ні одної іншої з 

кісточкових плодових культур. Плоди сливи мають найширший спектр 

використання у переробці. Їх можна сушити, в‘ялити, коптити, маринувати, 

зброджувати, консервувати у вигляді соків, варення, джему, цукатів тощо. 

Слива напрочуд швидкодкоплідна та регулярно плодоносяча 

культура: вже на другий рік після щеплення може давати врожай. І в 10- 

річному віці дає до 50-80 кг з одного дерева, З іншого боку її продуктивність 

стримують лімітуючі фактори [2,4], які дуже часто зводять нанівець 

результат, тобто повну втрату врожаю. Перш за все це ряд специфічних 

хвороб сливи: 

Шарка або віспа сливи [4]. Вірусне захворювання, яке вражає одні 

сорти - Кантата, Угорка італійська, Веріті, Емпрес, Киргизька превосходна, 

та інші. І є толерантним (не вразливим) захворюванням для багатьох інших: 

Ганна Шпет, Ренклод Альтана, Афаська жовта, Ренлод Уленса та багато 

інших.  Перші прояви цього вірусного захворювання проявляються на листі у 

вигляді концентричних плям. Врожай вкривається плямами сухої гнилі та 

передчасно осипається. Друге захворювання, що сильно дошкуляє сливі це 

моніліоз [2]. Не відображається після цвітіння на кроні, як це можна 

спостерігати на абрикосі, коли всихають цілі гілочки. А на сливі це 

проявляється пізніше – в червні, коли починають гнити плоди. На жаль 

стійких сортів  у абрикосу та сливи немає, але є ефективний захист 

фунгіцидами. 

 І дошкуляють останнім  часом нашу сливу шкідники [3]. Вже  

крилатим став вислів, що звучить  кожного року: «Цвіла слива як  молоко, 

а врожаю немає зовсім!»  Врожай знищив сливовий пильщик, 

самки якого відкладають яйця  у тільки створену зав‘язь, і за тиждень вона 



обсипається. А ще дістає попелиця та сливова плодожерка. Останній шкідник 

з‘являється на сливі коли в нашій місцевості починає цвісти акація.  

Тобто для стабільного отримання врожаю сливи в нашій місцевості 

необхідний чотирьохкратний обробіток насаджень комплексом пестицидів і 

тоді гілки сливи будуть гнутися від щедрого врожаю. Перший раз - «по 

рожевому бутону» - фунгіцид + інсектицид; 

- другий раз – після цвітіння- фунгіцид + інсектицид; 

- третій – на початку  цвітіння акації- фунгіцид + інсектицид; 

- четвертий – в кінці  червня- фунгіцид + інсектицид. 

Наші зими сливі не шкодять (мається на увазі мороз, ожеледь, вітер 

та інші несприятливі чинники). 

 Серед слив є багато  самоплідних сортів [1], але в будь-якому  

випадку краща продуктивність  при перехресному запиленні. Тому  

бажано щоб поряд ріс сорт - запилювач. Далі рекомендуємо широкому  

загалу сорти сливи з нашої  колекції, які вже  протягом  

багатьох років мають стабільне  та щедре плодоношення, високі  

товарні та смакові показники.  

 Всі нижче описані сорти сливи стійкі до шарки. Хоча вони не на 

слуху у пересічних садівників. 

Герман 

Один із самих ранньостиглих сортів в нашій колекції, шведської 

селекції, отриманий від схрещування сортів Цар і Рут Герштеттер, прибув до 

нас із Польщі. Дерево середньоросле, має широко-пірамідальну крону й 

темно зелене листя здорового вигляду. Плоди, типові угорки, вище середньої 

величини 30-35 г, темно синього забарвлення із блакитним пруїновим 

нальотом, м'якуш жовтий, дуже смачний, добре відділяється від кісточки. В 

плодоношення вступає на 2-3 рік регулярно й рясно плодоносить. Плоди 

достигають у першій половині липня, у 2016 році дегустували 12 липня. Сорт 

Герман стійкий до шарки, відгукується щедрим врожаєм при належному 

захисті від інших хвороб і шкідників. 



Кармен Блю 

Новий сорт диплоїдної (син.: японська, азіатська) сливи, доволі добре 

зарекомендував себе в садах Західної  Європи, завдячуючи своїй 

толерантності до шарки. Обнадійливі результати дає і в нас. Плоди 

достигають рано, в другій-третій декаді липня. Дерево сильноросле з 

кулевидною кроною та гострими кутами відходження пагонів. Однорічні 

пагони з рожево-коричневим забарвленням. Сорт самобезплідний, необхідне 

перехресне запиленняе іншими сортами японської сливи. Плоди крупні, 

вагою 50-60 г, округлої форми, бордового кольору з пруїновим покровом. 

М‘якуш, навіть в стиглих плодах щільний жовто-зеленого кольору, високих 

смакових якостей, вільно відділяється від кісточки. В рік з дощовою погодою 

під час достигання плодів, вони можуть розтріскуватися та загнивати на 

дереві. Плоди можуть дозарюватися в сховищі, будучи знятими з дерева в 

прозелень. В нашій колекції непогано себе зарекомендували і інші сорти 

диплоїдних слив: Альонушка, Блек амбер, Суперіор, Сан голд [4] та інші. В 

той же час Бурбант гігант та Галаксі не виправдали сподівань. 

Анжелено 

Продовжуючи розмову про японську сливу нас з року в рік тішить 

цей сорт – пізнього терміну дозрівання. Зазвичай наявні в нашій колекції 

сорти японської сливи ранні, а Анжелено дозріває в середині вересня. Крона 

компактна, загущена, дерево середньоросле. Потребує перехресного 

запилення. Сильно вражається попелицею, в незначній мірі моніліозом і не 

спостерігалось пошкодження пильщиком. Щедро і регулярно плодоносить. 

Плоди великі, вагою 40-50 г, округло-сплющеної з полюсів форми, темно-

вишневого забарвлення. М‘якуш соковитий, солодкий, з приємним ароматом, 

погано відділяється від кісточки. Плодоніжка довга. Плоди, зняті не зовсім 

зрілими, можуть дозарюватися в процесі зберігання. Близько 1 місяця плоди 

цієї сливи можуть зберігатися в холодильнику в свіжому вигляді, не 

втрачаючи товарних та смакових якостей. 

Фінікова 



Дерево низькоросле, пагони тонкі та пониклі. Зазвичай важко 

нарізати живців на маточному дереві на весняного розмноження. Назва цього 

сорту говорить сама за себе:  плоди цієї сливи дійсно схожі витягнутою 

формою на фініки, мають і невелику, як для сливи, вагу -20 г. Червоно-

фіолетового забарвлення, одномірні. В середині жовтого кольору, солодкі 

приємного смаку, з вільною кісточкою.  Містять значну кількість пектинових 

речовин, тому з Фінікової виходить першокласне повидло. Врожай  

формується гронами,  достигає в кінці серпня. 

Чачакська рання 

Ранньостиглий сорт югославської селекції. Вирізняється поміж 

іншими сортами швидкоплідністю – на 2-3 рік вже з врожаєм, швидким 

нарощуванням продуктивності, рясною й регулярною врожайністю 15-20 кг 

із 5-6 річного дерева, стійкістю до шарки, великими й смачними плодами. 

Дерево сильноросле з пірамідальною кроною, частково самоплідне, але 

краща продуктивність досягається коли поруч ростуть запилювачі: Стенлей, 

Ненька, Волошка тощо. Плоди красиві, «базарні», великі -35-50гр, 

яйцеподібної форми, шкірочка рожево-фіолетова із пруїновим нальотом. 

М'якуш жовто-зеленого кольору, соковитий дуже смачний, легко 

відділяється від кісточки. Плоди дозрівають  наприкінці липня-початку 

серпня. 

Амерс 

Новий американський сорт отриманий від схрещування сортів 

Стандарт і Стенлей, швидкими темпами завойовує все більші площі в садах і 

симпатії садівників-аматорів завдяки своїм цінним господарським 

властивостям: врожайності, швидкоплідності, крупноплідності й високим 

смаковим якостям плодів, стійкості до хвороб, насамперед, до шарки. Дерево 

середньо росле з кулястою кроною, плодоносити починає на 2-3 рік. Сорт 

частково самоплідний, запилювачами для нього є Стенлей, Чачакська 

найболія, Чачакська рання й інші. Плоди цього сорту дуже великі -50-60 г, 

овальні, злегка сплющені, шкірочка бордово – фіолетова покрита восковим 



нальотом. М'якуш жовтий або жовтогарячий, щільний, смачний, добре 

відділяється від кісточки. Дозрівання: на початку вересня дозрілі плоди 

обсипаються, тому не варто затримуватися зі збиранням врожаю. У наших 

садах Амерс може замінити більш пізній і потребуючий більше тепла 

Стенлей. 

Ренклодуленса 

  Старий французький сорт, що вирощувався у нас ще з 

дореволюційних часів. Дерево відзначається доброю силою росту, округлою 

кроною, щедрою врожайністю, великого розміру десертних плодів. Врожай 

достигає на початку серпня, за дощової погоди плоди тріскаються та 

загниваються, цьому також сприяє враження цієї сливи плодожеркою. Плоди 

великі 50 г вагою, округлі, шкірка жовто - зеленого забарвлення, м‘якуш 

жовтий, соковитий, з прожилками, дуже смачний, кісточка відділяється. 

Плоди цього сорту придатні для будь-якої переробки: повидло, желе, 

половинки в сиропі, компоти, сухофрукти та багато іншої „всякої всячини‖ 

можливо виготовляти з цього сорту. В нашій місцевості цілком зимостійкий 

сорт. 

Городищенська синя 

Цей мліївський сорт отриманий із сіянців від вільного запилення 

сорту Волошка. Дерево середньо росле, швидко вступає в пору 

плодоношення В нас були випадки, коли саджанці цього сорту починали 

плодоносити на другий рік прямо в розсаднику. Має добру зимостійкість та 

стійкість до грибкових захворювань. Відгукується на регулярні поливи: 

збільшенням маси плодів та покращення смакових якостей. Плоди масою 25-

30г, овальної форми фіолетового забарвлення з густим восковим покриттям. 

М‘якуш жовтий хрящуватий десертного смаку, кісточка вільна. Врожай 

достигає на початку вересня. Придатні для споживання у свіжому вигляді та 

переробки, особливо чорносливу. Можуть зберігатися в умовах сховища до 

двох тижнів. 

                                       Фаворитка султана 



Старий італійський сорт відзначається стійкістю до несприятливих 

умов. Дерево середньоросле, загущене, кут відходження скелетних гілок від 

стовбура майже прямий, формує красиву та зручну в догляді крону. Гілочки з 

плодовими утвореннями тонкі, пониклі. Плодоносить при значному запасі 

багаторічної деревини. В пору плодоношення вступає на 5-й рік, повільно 

нарощує врожайність. Плоди середнього розміру, вагою 35 г. обернено 

грушовидної форми рожево фіолетового кольору з пруїновим покриттям. 

М‘якуш кремового кольору, не соковитий, швидко темніє на повітрі, 

приємного смаку, кісточка не відділяється. Врожай достигає в кінці серпня, 

не осипається. 

Президент 

Досить старий англійський сорт, відомий ще з ХІХ століття, з 

недавніх пір зазнав «другої молодості» завдяки своїй стійкості до шарки. 

Плоди дозрівають в кінці вересня на  початку жовтня. Дерево сильноросле з 

кулястою кроною. Однорічні пагони червонуватого відтінку, листя блискуче 

з восковим нальотом, по цих ознаках досвідчений садівник визначить 

Президента навіть якщо на ньому не буде плодів. Сорт самоплідний, але 

якщо поруч будуть рости Ренклод Альтана, Стенлей або інші сорти сливи то 

перехресне запиленя сприятиме підвищенню продуктивності. Плоди великі 

50-60 г, овальної форми, бордового кольору. М'якуш навіть у дозрілих 

плодах твердий жовтого кольору, високих смакових якостей, вільно 

відділяється від кісточки. Урожай дозріває дружно, не осипається. Якщо 

дощова погода, плоди можуть розтріскуватися й загнивати на дереві. 

 

Ерліблу 

 Це американський сорт  невідомого походження. Зовсім він  

не ранній оскільки є сливи  в нашій колекції, що достигають  

значно раніше за ЕрліБлу: Чачакська рання, Опал, Каліпсо, Герман та інші. 

Дерево сильноросле до вступу в плодоношення. З його початком, а воно  

щедре та регулярне, приріст пригнічується. Сорт має гарну стійкість до 



несприятливих умов. Відзначається самоплідністю, але краща 

продуктивність при перехресному запиленні, гарним запилювачем тут 

виступає Опал. Плоди угорковидні, одномірні, вагою 40г, рожево- 

фіолетового забарвлення зі світло- блакитним нальотом. Плоди 

забарлюються на багато раніше до початку достигання М‘якуш зеленувато –

жовтого забарвлення, соковитий, ароматний високодесесертного смаку. По 

рейтингу смакових якостей в нас ЕрліБлу на першому місці. В нашому саду 

достигає на початку серпня. 

   Висновки 

Існує ще багато високопродуктивних сортів сливи, які успішно 

можна вирощувати в нашому саду. Але як висновок традиційно зазначимо те, 

що яким би сорт не був визначним, він нічого не вартий без належного 

агротехнічного догляду. А коли сад грамотно та вчасно обрізаний, 

підживлений, политий, захищений від шкідників та хвороб –  лише тоді 

сорти сливи проявляють себе якнайкраще. 
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Інституту проблем виховання НАПН України.  

Медведева Надія Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Медведєва Тамара Василівна, кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу вірусології, оздоровлення та розмноження  

плодово-ягідних культур Інституту садівництва НААН України. 

 Моляко Валентин Олексійович, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Натальчук Тетяна Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських  

наук,  молодший науковий співробітник відділу вірусології, оздоровлення та 

розмноження  плодово-ягідних культур Інституту садівництва НААН 

України.  

Пінчук Микола Олександрович, методист  Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, спеціаліст вищої категорії 

           Сафронова Лариса Борисівна, аспірантка лабораторії позашкільної 

освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

 Сидоренко Наталія Юріївна,  практичний психолог К З Сумської 

обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи талановитою 

молоддю.  

Тихенко Лариса Володимирівна,  кандидат педагогічних наук,  



директор К З Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти 

та роботи талановитою молоддю. 

Третяк Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Тряпіцина Наталія Василівна, доктор сільськогосподарських  наук, 

старший науковий співробітник, завідувач сектору біотехнологічних 

досліджень відділу вірусології, оздоровлення та розмноження  плодово-

ягідних культур Інституту садівництва НААН України. 

Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора КЗ 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді»  

 

 


