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професійного самовизначення, професійна спрямованість особистості, 

професійна орієнтація, дитяча технічна творчість. 

 

Професійне самовизначення учнів, будучи об’єктивним соціальним 

процесом, за формою є суб’єктивний процес. Це обумовлює важливе значення 

індивідуального підходу до професійного самовизначення учнівської молоді і 

управлінню цим процесом. Вибір майбутньої сфери професійної діяльності 

здійснюється учнями під впливом різних факторів: родини, школи, закладів 

позашкільної освіти та інших мікросередовищ у процесі різних видів 

діяльності, а саме:  ігрової, навчальної, комунікативної, трудової, творчої. 

Одним з факторів, що виявляють вплив на вибір учнями майбутньої сфери 

професійної діяльності є дитяча технічна творчість.  

Питаннями підготовки учнів до вибору професії в позаурочний час у 

технічній діяльності в Україні займалися вчені педагоги і психологи О. 

Бідошицький, О. Биковська, П. Гороль, О. Губенко, Д. Лебедєв, О. Липецький, 

В. Лозниця, А. Лякішева, В. Мачуський, Я. Кепша, Т. Третяк та інші. 

Дослідники відзначають, що технічній творчості учнів властивий інтегральний 

характер, тому що воно являє собою комплексну пізнавально-перетворювальну 

діяльність, що складається із взаємозалежних компонентів: теоретичних 

досліджень, експериментів, рішення технічних задач, створення моделей і 

технологічного обладнання, їх реального застосування. 

Мета статті – розкрити зміст підготовки вихованця до свідомого 

вибору професії в закладі позашкільної освіти. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що 

технічна творчість учнів є педагогічно керованою діяльністю школярів у галузі 

техніки, направленою на розвиток їх інтересів, здібностей і формування 

професійно важливих якостей. Технічна творчість - це засіб самовираження і 

самореалізації сутнісних сил учнів і підготовки їх до вибору майбутньої сфери 

професійної діяльності.  
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У процесі технічної творчості формуються і розвиваються інтереси учнів, 

зокрема  інтерес до технічної діяльності і професій технічної сфери. У своєму 

розвитку технічні інтереси проходять наступні етапи: споглядальний, 

маніпулятивно-практичний, пізнавально-теоретичний, творчий. Технічні 

інтереси учнів 8-11 класів відрізняються диференціацією, глибиною і 

усвідомленістю. Ознаками технічного інтересу є вибіркове ставлення учнів до 

технічних дисциплін, участь в гуртках технічної творчості, бажання вибрати 

майбутню професію, пов'язану з технікою. Технічний інтерес є важливою 

якістю особистості учня, спонукальним мотивом діяльності по підготовці до 

вибору майбутньої професії. Заняття технічною творчістю сприяє формуванню 

у школярів не лише загальнотехнічних, але й інтересів до конкретної професії. 

Дослідники відзначають, що часто учні пов'язують свої заняття в 

технічному гуртку з мрією згодом стати інженерами, конструкторами, 

техніками. Заняття в гуртку вони розцінюють як один з можливих шляхів до 

здійснення своєї мрії. За результатами наших досліджень, 78% випускників 

середньої школи, які не менше 3 років займалися в технічних гуртках обирають 

надалі свій професійний шлях у галузі техніки. 

У своєму розвитку професійний інтерес проходить шлях від інтересу до 

професії, викликаного її привабливістю і допитливістю суб'єкта професійного 

самовизначення, до власне професійного інтересу, обумовленого знанням 

вмісту професійної праці, усвідомленням своїх здібностей і переживанням 

успіху в майбутній професійній діяльності. 

У процесі технічної творчості учні спочатку знайомляться із зовнішніми 

особливостями тієї або іншої професії. Потім набувають конкретних знань і 

умінь, знайомляться з вмістом конкретної професійної діяльності. Доведення 

технічного задуму до готового технічного об’єкта викликає відчуття 

задоволеності технічною діяльністю і формує бажання і прагнення придбати 

професію, пов'язану з напрямком технічної творчості. 

Таким чином, технічна творчість сприяє перетворенню інтересу до 
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професії до власне професійного інтересу і формування його інтелектуального, 

емоційного і вольового компонентів. 

В умовах швидкого розвитку технологічного озброєння суспільства, 

зміни технологій людині необхідно бути професійно мобільним, готовим до 

можливої зміни професій і спеціальностей протягом життя. Тому виховання у 

школярів творчого ставлення до майбутньої професії і професійної діяльності 

набуває важливого значення в сучасних умовах. 

Відзначається, що технічна творчість учнів як педагогічний процес 

включає два основні взаємопов'язані компоненти. Перший - власне творча 

діяльність, мета якої збігається з метою технічної творчості взагалі. Другий - 

навчально-виховна робота педагогів, організаторів технічної творчості, метою 

якої є розвиток здібностей учнів до творчості. У процесі технічної творчості 

учні не лише засвоюють конкретні знання, уміння і навики, але і опановують 

шляхи їх надбання. Технічною творчістю є ланцюг завдань, що поступово 

ускладнюються. Вони викликають у школяра потребу в опануванні 

спеціальними знаннями і навичками для  створенні нового, такого, що не має 

аналога у його досвіді вирішення творчих завдань. На перший план виступає 

формулювання гіпотези, пошук способів її перевірки. Тим самим вже в самому 

процесі навчання учень піднімається на більш високий рівень інтелектуального 

і особистісного розвитку. 

Вибір майбутньої професії у рамках соціально-психологічного підходу 

розглядається як процес поетапного ухвалення рішень, за допомогою яких 

індивід формує баланс між власними перевагами і потребами системи 

розподілу праці в суспільстві. На процес ухвалення рішень про вибір професії 

роблять вплив зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх чинників 

відносяться діяльність педагогів, вплив батьків і друзів, кон'юнктура ринку 

праці та ін. Внутрішні чинники - це: особистісні потреби, переконання, ціннісні 

орієнтації, наявність необхідних знань і умінь, емоційний стан учня, адекватна 

самооцінка ним своїх можливостей. 
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При опитуванні старшокласників „Що (хто) має вплив на вибір Вашої 

майбутньої професії?" Ми отримали такі результати: 80% - батьки; 10% - 

школа, вчителі;  8% - заклади позашкільної освіти; 2% - друзі, ЗМІ, престиж. 

Це свідчить про те, що формування свідомості особистості підлітка 

відбувається під впливом вказаних соціальних чинників.  

Безперечно, що професійному самовизначенню особистості можуть 

більш ефективно сприяти заклади позашкільної освіти. Саме тут молодь, 

займаючись у гуртках, робить вільний, самостійний крок до вибору майбутньої 

діяльності: адже заняття в гуртках потребує оволодіння такими видами 

діяльності, як планування, конструювання нового образу виробу, докладання 

вольових зусиль для доведення роботи до кінця, вміння критично оцінити 

зроблене, вміння працювати в групі. 

Всі вище перераховані чинники формують риси особистості: 

відповідальність, уміння розраховувати час на виконання завдання та ставлення 

до своєї діяльності не як до навчання, а як до серйозної трудової діяльності 

(виготовлення літака, приладів, створення комп’ютерної програми, 

декоративних прикрас і т.ін. на рівні близькому до професіонального). 

Можливість демонструвати результати своєї праці навчає гідно ставитися до 

виконання свого завдання, ставитися до нього як до роботи, що формує 

уявлення про себе як суспільно-корисної людини. Участь у конкурсах, 

виставках навчає певних професійних комунікативних навичок, створює певний 

«відкритий» простір, якого іноді не вистачає учням в школі. В центрах 

позашкільних установ явні всі фактори виховання молоді як майбутнього 

фахівця в особистісному плані та зовнішній діяльності. Хочу ще раз зауважити, 

що ми ставимо перед собою завдання сформувати особистість, адаптовану до 

життя. А це і є особистість зі сформованою життєвою перспективою: свідомий, 

самостійний та відповідальний підхід до розв’язання життєвих завдань, бачення 

кінцевого результату, дієві механізми для реалізації своєї мети, а також 

розвиток вольових рис характеру.  
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Ці теоретичні положення знаходять практичне втілення в діяльності 

закладів позашкільної освіти технічного напряму.  Так, діяльність Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району міста Києва спрямована на модернізацію позашкільної освіти в умовах 

реформи освіти та на формування нового соціального замовлення суспільства: 

виховання людини з новими поглядами на життя і з новими вимогами до нього, 

креативної, ініціативної, толерантної, вільної від догм минулого. Нині Центр, 

як заклад позашкільної освіти, займає вагоме місце у єдиному освітньому 

просторі Дарницького району міста Києва і слугує розвиткові особистості, 

задоволенню його потреб у професійному становленні та професійній 

підготовці. У Центрі створено унікальні можливості, умови для формування 

сучасного світогляду на вибір професії. Саме тут молодь, займаючись у гуртках, 

клубах, об’єднаннях робить вільний, самостійний крок до вибору професії. Діти 

отримують інформацію про світ професій і знання та навики фахових технічних 

напрямів.  

Останні роки заклад позашкільної освіти працює за Проектом «Крок до 

професії». Головна мета Проекту полягає в формуванні творчої, працелюбної 

особистості, яка володіє поняттями, знаннями, вміннями та навичками роботи з 

різноманітними робочими інструментами, приладдям, матеріалами; тобто 

підготувати вихованця до свідомої професійної діяльності у системі 

виробництва, науки, освіти. 

Зміст Проекту оволодіння знаннями основ наук і професійними 

навичками, необхідними для роботи; розуміння загальних основ сучасного 

виробництва, прагнення розширювати політехнічний кругозір, опановувати 

культуру праці й основи її наукової організації; уявлення про основні масові 

професії, готовність до оволодіння певною професією, вибір професії 

відповідно до покликання, здібностей і з урахуванням суспільних потреб. 

Сутність Проекту - формування певних професійних інтересів та 

здібностей у вихованців через вибір різних профілів гуртків та творчих 
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об’єднань відповідно до нахилів вихованців для випробування себе у різних 

галузях науки, техніки. 

Профорієнтація починається з профінформації, проходить етап 

профконсультації і закінчується профнаправленням і здійснюється в системі 

навчально-виховної роботи. Зазначені елементи профорієнтації виконуються у 

взаємозв’язку, але відрізняються за своїм змістом.  

Шляхи реалізації Проекту: набір дітей у гуртки; консультація що до 

вибору гуртка; інформація про професії з галузі обраного гуртка; інформація 

про отримання професій з даного напрямку; ознайомлення з ПТНЗ, ВНЗ; бесіда 

з батьками; отримання вихованцями свідоцтв про позашкільну освіту. 

Проект підготовлений з урахуванням вікових особливостей і 

можливостей вихованців, їх пізнавальних потреб і здібностей. При підготовці 

Проекту враховувався досвід роботи гуртків нашого Центру ТТМ. 

Перші етапи роботи ґрунтуються на досвіді та спостереженнях 

вихованців. Перше пробне профвизначення, прояв інтересу до професій, 

розвитку нахилів та здібностей наших вихованців відбувається у відділі 

початкового технічного моделювання, де діти пробують себе у різних 

напрямках роботи. 

За допомогою нескладних тестів проводяться моніторинги, що дають 

позитивні результати з визначенням нахилів, здібностей. Один з таких 

тестів наведено в «Картці інтересів», розрахований на молодшу вікову 

категорію. (На екрані № ) 

Далі на другому етапі роботи відбувається теоретичне знайомство з 

класифікацією професій та предметом праці. Дитина займається пошуком себе 

у відділах технічної творчості: інформаційні технології; спортивно-технічний 

(авто, авіа моделювання); науково-виробничий (радіоелектроніка); 

Дитина у віці від 10 до 14 років під впливом трудової діяльності 

(витривалість, точність окоміру, дрібна моторика) у гуртках технічної творчості 
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має максимальний розвиток декотрих психологічних та фізичних здібностей. 

Розвиток їх після 15 років ускладнений. 

На третьому етапі старшокласники ознайомлюються з 

опитувальниками для визначення типу професії на основі самооцінки, 

складають особистісний професійний план(образ професійного шляху). Для 

цього впроваджено захист власної творчої роботи, де вихованці виступають в 

ролі працівника, що пропонує свою працю. Мотивує чому саме його знання та 

вміння є кращі, досконаліші. У такому доринковому періоді діти навчаються 

розкрити свій потенціал знань у майбутньому. Це веде до успішної соціалізації 

особистості в нинішніх ринкових відносинах   

За допомогою набутих знань, вмінь дитина старшого шкільного віку має 

уявлення про обрану професію та заклади освіти які дають знання з відповідної 

галузі. 

У ході реалізації Проекту встановлено, що за умов удосконалення та 

розширення діючих програм гуртків профорієнтаційною роботою у нашому 

закладі позашкільної освіти було досягнуто певних зрушень у вирішенні 

проблеми формування готовності старшокласників до вибору професії. 

Це є основним підґрунтям для визначення та спрямування головної мети 

навчально-виховного процесу, а саме розвиток творчої особистості, її 

професійного самовизначення, самореалізації, створення соціально активного, 

фізично здорового національного виробничого потенціалу.  
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. 
- Ознайомлення з різними 

професіями, зі змістом трудової 

діяльності в галузі кожної з них, з 

вимогами, які ці професії 

висувають до людини, а також, де 

ними можна оволодіти. 

- Лекції, бесіди: «Вибір професії: 

перші кроки», «Світ професій», 

«Сучасний ринок праці» та т.п. 

 

Виявлення 

індивідуальних 

схильностей, 

психофізіологічних 

можливостей, вміння 

зіставити їх з вимогами 

тієї професії, до якої 

мають інтерес і нахили, 

щоб прийняти 

правильне рішення про 

придатність до 

професійної діяльності в 

обраній галузі праці. 
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- Виявлення  властивостей 

темпераменту, характеру, 

інтересів, нахилів і здібностей 

вихованців; визначення мотивації 

професіонального вибору; оцінка 

професіонального людського 

типу; визначення відповідності 

«профілю особистості» і 

професіональних вимог. 

- Тести «У мене такий 

темперамент», «Що я знаю про 

себе», карта інтересів А. Є. 

Голомштока; опитувальник 

здібностей, опитувальник 

спеціальних здібностей, 

диференціально-діагностичний 

опитувальник  

Система психологічного 

визначення особистості 

з метою виявлення її 

професійно значущих 

властивостей і якостей. 



 16 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 к

о
н

су
л

ь
т
а
ц

ія
 

В
и

х
о

в
ан

ц
і,

 б
ат

ь
к
и

, 
п

ед
аг

о
ги

. 

Навчити прийомам самооцінки 

своїх якостей, щоб встановити їх 

відповідальність вимогам професії. 

Надання підліткам та їх 

батькам допомоги у 

виборі професії 

майбутньої професії 

дітям. Консультація 

медпрацівників, які 

попереджають про 

протипоказання 

стосовно основних 

професій і можуть 

запобігати небажаним 

випадкам. 

 

Необхідною умовою успішного вибору сфери майбутньої професійної 

діяльності  є адекватна самооцінка. Результати наших досліджень показали, що 

дані отримані від педагогів, не завжди співпадають з реальним станом справ. 

Вивчення думки учнів вносить певні поправки у картину реальної дійсності. 

3окрема самооцінка учнів суттєво відрізнялися від оцінки їх педагогами. За 

нашими даними, 53% учнів вважали, що вони володіють необхідними 

технічними уміннями і навичками, педагоги ж констатували факт наявності 

таких умінь і навичок лише у 32% гуртківців. 26% учнів стверджували що у них 

трапляються ті чи інші недоліки у процесі роботи над технічним виробом, 

педагоги такі недоліки знаходили у 33% учнів. 

Отже, технічна творча діяльність є важливим засобом пізнання рівня 

розвитку своїх особистісних якостей, схильностей, здібностей і формування 

адекватної самооцінки. 
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сознательному выбору профессии в учреждении внешкольного образования. 

Рассматриваются подходы ученых к определению сущности понятия 
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ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
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Матеріали статті представляють сучасний зміст соціально-

реабілітаційного напряму позашкільної освіти України. Визначено 

актуальні аспекти модернізації освітнього процесу у творчих 

об’єднаннях цього напряму, зокрема окреслено питання створення 

інклюзивного середовища у закладі позашкільної освіти, коротко 

представлено нормативну основу проблеми. 

Актуалізовано роль соціально-педагогічних технологій як засобів 

профілактики соціальних девіацій у дитячому і молодіжному 

середовищі (булінг, кібербулінг, вживання психоактивних речовин 

тощо), а також становлення світогляду, системи цінностей дітей та 

молоді. 

Стаття містить приклади з діяльності закладів позашкільної 

освіти, а також матеріали дослідження лабораторії позашкільної 

освіти Інституту проблем виховання НАПН України. 

Ключові слова: позашкільна освіта; заклади позашкільної освіти; 

соціально-реабілітаційний напрям; інклюзивне освітнє середовище; 

соціально-педагогічні технології; напрями модернізації.  

 

Система освіти України переживає період реформ, що 

відображено, головним чином, у Концепції нової української школи, 

Законі України “Про освіту” (2017) та інших нормативних документах. 

mailto:elenalitovchenko@ukr.net
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Зокрема, Законом визначено, що освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, запорукою 

розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 

держави. 

У такому контексті позашкільна освіта виступає одним із 

найбільш важливих освітніх інститутів виховання і соціалізації дітей та 

молоді, створює умови для ціннісного самовизначення, соціального 

розвитку та творчої самореалізації особистості, а також сприяє 

соціальній захищеності та професійній орієнтації дітей та молоді.  

Розвиток позашкільної освіти України відбувається у складних 

соціально-економічних і політичних умовах. Це підвищує актуальність 

творчих об’єднань соціально-реабілітаційного напряму позашкільної 

освіти, зміст діяльності яких спрямовано, головним чином, на створення 

умов для соціалізації дітей та молоді, зокрема, з особливими освітніми 

потребами, формування цінностей особистості, насамперед, 

громадянських цінностей,  здорового способу життя тощо; профілактику 

негативних проявів у дитячому і молодіжному середовищі. 

У контексті проблеми вагомими є теоретичні положення 

психолого-педагогічної науки (І. Бех, О. Докукіна, Г. Костюк, 

О. Кононко та інші), зокрема щодо громадянського та патріотичного 

виховання дітей та молоді (В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, 

К. Чорна та інші). Теоретико-методологічним основам позашкільної 

освіти присвячено праці В. Вербицького, Г. Пустовіта, Т. Сущенко та 

інших. Зокрема, Г. Пустовіт [6] наголошує на значному потенціалі 

позашкільної освіти як інституту соціалізації дітей та учнівської молоді. 

Питання інклюзивної освіти, створення інклюзивного освітнього 

середовища, а також роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

висвітлено у працях В. Засенка, Л. Коваль, С. Литовченко та інших. 

Теоретичні та практичні питання соціально-педагогічної діяльності, 
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зокрема, реалізації соціально-педагогічних технологій, висвітлено у 

працях Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, І. Звєрєвої, Т. Федорченко та інших.  

Суттєвими у межах проблеми дослідження є положення Концепції 

Нової української школи, Законів України “Про освіту” (2017) [3], “Про 

позашкільну освіту” (2000) [4], а також сучасні концепції щодо 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді [1]. 

Метою статті є коротко представити сучасний зміст та актуальні 

аспекти модернізації соціально-реабілітаційного напряму позашкільної 

освіти України.  

Зміст соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти 

зумовлений його специфікою. До такого напряму належать: клуби 

старшокласників, клуби спілкування, євро-клуби, школи лідерів та 

об’єднання учнівського самоврядування, творчі об’єднання для дітей з 

особливими потребами; творчі об’єднання, які мають на меті 

профілактику відхилень у соціальному розвитку і поведінці дитини 

тощо. Зокрема, мережа євро-клубів в умовах прагнення України до 

європейської інтеграції залучають учнівську молодь до спільної 

європейської культурної спадщини, демократичних цінностей, а також 

осмислення сучасних проблем європейської спільноти. 

Зміст соціально-реабілітаційного напряму представлено також у 

навчальних програмах, тренінгових курсах, спрямованих на формування 

здорового способу життя дітей та молоді (наприклад, тренінг-курс 

“Сприяння просвітницькій роботі рівний-рівному” серед молоді України 

щодо здорового способу життя”, “Кроки до здоров'я” та інші), 

формування безпечної поведінки (наприклад, “Правила дорожнього 

руху і робота загонів юних інспекторів руху в закладах освіти України”), 

програми проведення дозвілля (“Культура дозвілля” та інші); програми, 

спрямовані на соціальну реабілітацію підлітків з девіантною 

поведінкою, підготовку старшокласників до сімейного життя 
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(наприклад, “Школа майбутніх батьків”) тощо. 

На сьогодні у зв’язку із тим, що термін дії багатьох навчальних 

програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки (МОН) України, 

сплив, – існує необхідність розроблення, апробації та затвердження 

нових сучасних програм. Зокрема, серед нових переважають програми 

психологічного спрямування (“Граматика ефективного 

спілкування” (автор В.Митченко) (вікова категорія вихованців – 10-14 

років); “Пізнай себе” (автор З.Козачук) (15-17 років); “Психологічна 

майстерня” (автори О.Кушнір, Г.Морміль) (16-18 років); 

“Психологічний проектор” (автори В.Кізіма, Ю.Сапонова)  (діти 

старшого шкільного віку); “Танцювально-рухова психологія” (автор 

Л.Левковець) тощо). Затверджено навчальну програму “Основи 

учнівського самоврядування” (автори Д. Панченко, О. Литовченко) (14-

18 років), мета якої – створення умов для соціального розвитку, 

самореалізації особистості у соціальному житті, розвиток громадянських 

цінностей та лідерських якостей вихованців. 

Серед розробок, представлених на Всеукраїнському конкурсі 

рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти у 2018 

році (категорії “Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти: 

соціально-реабілітаційний напрям”), на увагу заслуговують такі:  

навчальна програма “Пізнай себе” (вікова категорія 7-11 років), 

новизною якої є спрямування освітнього процесу на забезпечення 

психопрофілактичної та колекційної підтримки дітей; корекційно-

розвивальна програма “Ми серед інших” (укладач Н. Гончаренко) 

(вікова категорія 7-12 років), спрямована на реалізацію у клубі 

спілкування дітей з особливими освітніми потребами “Сорока” (м. Сміла 

Черкаської обл.); навчальна програма “Журналістика для дітей” (автор 

Б. Нагорняк) (вікова категорія 11-17 років); навчальна програма “Клуб 

інтелектуальних ігор” (автор В. Сурков), (вікова категорія 12-13 років), а 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRl81VDdLU1k1QVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKRl81VDdLU1k1QVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQVdLR0VKM3MtZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKOU1vaTM3dDNsREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKelFmVlBZNUJoaHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKelFmVlBZNUJoaHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdEIxTTlvOU9DMnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTWtwc3FxamJ4MUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTWtwc3FxamJ4MUE/view?usp=sharing
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також, наприклад, методичні рекомендації “Тренінгові технології – 

ефективна форма організації навчання та виховання в гуртках соціально-

реабілітаційного напряму” (автор Ю. Андрєєва) тощо. 

Сучасні прогресивні світові та національні тенденції полягають у 

створенні рівних можливостей для освіти людей із різними освітніми 

потребами, що знайшло відображення в українському законодавстві та 

освітній практиці. Зокрема, у Законі України “Про освіту” (2017) 

визначено поняття “інклюзивне освітнє середовище” як сукупність умов, 

способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та 

розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей 

[3]. 

Відтак, суттєвою є роль творчих об’єднань соціально-

реабілітаційного напряму, орієнтованих на дітей з особливими 

потребами та дітей, які потребують підвищеної уваги. За статистичними 

даними МОН України (станом на 01.01.2018р.), серед вихованців 

закладів позашкільної освіти значною залишається частка дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (9,3 тис.), дітей з 

особливими освітніми потребами (9,4 тис.), дітей із малозабезпечених і 

багатодітних сімей (48 тис.). 

На сучасному етапі до Закону України “Про позашкільну освіту” 

(2000) внесено зміни, які регулюють організацію інклюзивного 

навчання. Зокрема, визначено поняття: “індивідуальна програма 

розвитку”, “інклюзивне навчання”, “інклюзивне освітнє середовище”, 

“особа з особливими освітніми потребами”; до основних завдань 

позашкільної освіти (ст.8) включено “розвиток інклюзивного освітнього 

середовища…”; ст.18 визначено, що “заклади позашкільної освіти 

утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні 

форми для навчання осіб із особливими освітніми потребами”; ст.22 

передбачено, що “педагогічним працівникам закладів позашкільної 
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освіти за роботу в інклюзивних групах встановлюється доплата у розмірі 

20 відсотків” тощо [4].  

Розроблено Проект “Порядку організації інклюзивного навчання в 

системі позашкільної освіти”, який має на меті правове урегулювання 

організації освітнього процесу в системі позашкільної освіти для дітей із 

особливими потребами. У закладах позашкільної освіти діють творчі 

об'єднання для дітей цієї категорії, створюються спеціальні та 

інклюзивні групи, клуби для батьків дітей з особливими потребами, 

реалізуються спеціальні проекти. Наприклад, у Центрі дитячої та 

юнацької творчості Солом'янського району м. Києва діє соціально-

творчий проект “Соціалізація дітей з особливими потребами” та Клуб 

сімейного спілкування для батьків, які виховують дітей з особливими 

потребами, серед основних функцій якого – надання соціальної 

підтримки, а також інформаційної, посередницької, освітньої допомоги. 

У Київському Палаці дітей та юнацтва діє родинний клуб “Дружні 

долоні” для сімей дітей з особливими потребами тощо.  

Загалом можливо відзначити позитивну тенденцію створення 

інклюзивного середовища у значній кількості закладів позашкільної 

освіти України. Водночас, значний досвід та освітня практика на 

сьогодні ще потребують нормативно-правового врегулювання. Значна 

частка питань організації роботи з дітьми з особливими потребами в 

закладах позашкільної освіти залишається невирішеними (створення 

безбар’єрного середовища, забезпечення асистентами педагога та 

іншими фахівцями, створення сучасних навчальних програм тощо). 

У контексті модернізації змісту соціально-реабілітаційного 

напряму позашкільної освіти актуалізуються питання: Що є 

результатом освітнього процесу? Які саме цінності і компетентності 

особистості необхідно виховувати?  



 26 

У Законі України “Про освіту” (2017) наголошується на вихованні 

патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; формуванні поваги до прав і 

свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, 

фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-

якими ознаками; формуванні громадянської культури та культури 

демократії; культури здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля тощо [3]. 

Концепція Нової української школи (2016) підкреслює 

необхідність виховання в учнів загальнолюдських цінностей, зокрема 

морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до 

життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних (свобода, 

демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 

патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 

солідарність, відповідальність). 

Перелік основних компетентностей учнів закладів позашкільної 

освіти можливо визначити у відповідності до міжнародних підходів. 

Міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти (ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та 

розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо), вивчають 

проблеми, пов’язані з компетентнісно орієнтованою освітою, 

пропонують класифікації компетентностей учнів. Зокрема, 

Рекомендаціями Європейського парламенту та Європейської Ради (від 

18 грудня 2006 року щодо ключових компетентностей ціложиттєвої 

освіти (2006/962/ЕС) визначено вісім ключових компетентностей, тобто 

таких, які кожен потребує для особистих досягнень і розвитку, 

активного громадянства, соціальної інклюзії та працевлаштування, 

зокрема: спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; 

математична компетентність та основні компетентності у природничих і 
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точних науках; соціальна і громадянська компетентність та ін.[2]. Саме 

такий перелік компетентностей покладено в основу сучасного 

освітнього законодавства України. 

Які соціально-педагогічні засоби є актуальними в контексті 

модернізації соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти? 

Можливо розглядати різні засоби, утім, усі вони спрямовані, 

головним чином, на створення сприятливих умов для соціального 

розвитку учасників освітнього процесу, становлення світогляду та 

системи цінностей учнів, задоволення їхніх потреб, творчу 

самореалізацію, а також соціально-педагогічну підтримку, профілактику 

ускладнень тощо. 

Зокрема, серед таких засобів доцільно розглядати різні соціально-

педагогічні технології. 

Останнім часом технологічний аспект соціальної роботи та 

соціальної педагогіки активно розробляється. Зокрема, технології 

соціально-педагогічної роботи  розуміють як систему послідовних дій 

професіонала, спрямовану на вирішення певної соціально-педагогічної 

задачі, проблеми.  

Необхідно відзначити потенціал технології організації учнівського 

самоврядування. В Україні існує значний науковий інтерес до 

учнівського самоврядування як соціально-педагогічного феномену; 

проводяться дослідження ролі учнівського самоврядування у розвитку 

соціально значущих якостей дітей та молоді, вивчається зарубіжний 

досвід. Сутність учнівського самоврядування розглядають як результат 

цілеспрямованих педагогічних зусиль для розвитку учнівського 

колективу, який сприяє формуванню громадянської позиції своїх членів 

шляхом залучення їх до управління справами закладу освіти та 

створення працездатних органів самоорганізації, наділених реальними 

правами і обов’язками. 
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Вагомим є досвід використання потенціалу учнівського 

самоврядування  саме у позашкільній освіті. Водночас, потребують 

розроблення сучасні навчальні програми творчих об’єднань.  

Значним потенціалом у контексті проблеми володіє технологія 

соціального проектування, яка має на меті реалізацію 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. Це дає можливість керувати 

соціальними процесами і є вираженням того нового, що характеризує 

тенденції соціального розвитку [7].  

Закономірним результатом проектної діяльності є проект - 

сукупність скоординованих дій із певними точками відліку і закінчення, 

спрямованих на досягнення певних цілей, із встановленими термінами, 

витратами і параметрами виконання. Проект містить концептуальну 

основу (опис ініціативи, її культурно-історичного смислу, гіпотези, 

оцінку їх новизни і можливих актуальних наслідків) і системно-

організаційну частину (опис конкретних механізмів та етапів реалізації 

проекту).   

Про значення соціального проектування у педагогічному контексті 

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

А. Капська та інші). Зокрема, зазначається про суттєвий вплив 

соціального проектування на розвиток соціально значимих якостей 

учнів, формування у них активної життєвої позиції. О. Безпалько 

акцентує на тому, що соціальні проекти можуть бути спрямовані на 

створення умов розвитку соціальності суб’єкта (особистості, групи); 

самореалізацію особистості в основних сферах соціального середовища, 
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мінімізацію несприятливих умов соціалізації особистості. 

Вирішенню соціально-педагогічних задач сприяє соціальне 

партнерство закладу освіти з іншими установами та організаціями, 

батьками тощо. Варто зазначити, що категорія “соціальне партнерство” 

належить, насамперед, до сфери соціально-трудових відносин. Утім, 

сьогодні цей термін активно інтегрується в теорію соціальної роботи, а 

також соціально-педагогічну науку. Налагодження соціального 

партнерства сприяє формуванню ознак стабільної комплексної 

соціальної роботи, характеризується прагненням до втручання у 

найбільш гострі соціальні проблеми.  

Актуальність соціального партнерства для закладів позашкільної 

освіти підтверджується значним досвідом застосування цієї технології у 

освітній практиці. 

Серед найбільш важливих соціально-педагогічних технологій у 

контексті модернізації змісту соціально-реабілітаційного напряму 

позашкільної освіти є технології профілактики, зокрема спрямовані на 

профілактику соціальних девіацій у дитячому і молодіжному середовищі 

(булінг, кібербулінг, вживання психоактивних речовин тощо). Зокрема, в 

Україні прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” (2018), 

яким визначено поняття “булінгу” як “діяння учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів 

електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 

неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників 

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого” [5]. Таким чином, 

програми і проекти, що реалізуються сьогодні у закладах позашкільної 

освіти, спрямовані на профілактику булінгу у дитячому і молодіжному 
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середовищі, сьогодні на часі. Водночас, слід відзначити, що важливою 

вимогою до таких програм має бути їх фаховий рівень, відповідність 

психолого-педагогічних підходам. 

Актульними у контексті проблеми є технології соціальної 

реабілітації, а також тренінгові технології, які сьогодні реалізуються у 

більшості закладів позашкільної освіти саме у творчих обєднаннях 

соціально-реабілітаційного напряму. 

Загалом, у контексті освітніх реформ та соціального замовлення, 

зокрема дітей та їх батьків, можливо визначити наступні актуальні 

напрями модернізації змісту соціально-реабілітаційного напряму 

позашкільної освіти: 

1. Створення сучасного змістово-методичного забезпечення 

позашкільної освіти, орієнтованого на формування ключових 

компетентностей та виховання загальнолюдських цінностей учнів, 

зокрема морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних 

(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і 

культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до 

закону, солідарність, відповідальність). 

2. Розвиток інклюзивного освітнього середовища, створення 

рівних можливостей для дітей із різними освітніми потребами. 

3. Реалізація сучасних навчальних програм, курсів, проектів, 

соціально-педагогічних технологій, спрямованих на профілактику 

соціальних девіацій у дитячому і молодіжному середовищі (булінг, 

кібербулінг, вживання психоактивних речовин тощо), а також 

становлення світогляду, системи цінностей дітей та молоді. 

Таким чином, у сучасних умовах розвитку країни зміст діяльності 

творчих об’єднань соціально-реабілітаційного напряму позашкільної 

освіти має бути спрямовано не лише на створення умов для соціалізації 
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та творчої самореалізації особистості, але також на становлення 

світогляду, системи цінностей дітей та молоді. Актуальність даного 

напряму позашкільної освіти зумовлює необхідність оновлення та 

удосконалення його змісту та соціально-педагогічних технологій.  
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Материалы статьи представляют современное содержание 

социально-реабилитационного направления внешкольного образования 

Украины. Определены актуальные аспекты модернизации 

образовательного процесса в творческих объединениях этого 

направления, в частности обозначены вопросы создания инклюзивной 

среды в учреждении внешкольного образования, коротко представлена 

нормативная основа проблемы.  
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Актуализирована роль социально-педагогических технологий как 

средств профилактики социальных девиаций в детской и молодежной 

среде (буллинг, кибербуллинг, употребление психоактивных веществ и 

т.п.), а также становление мировоззрения, системы ценностей детей и 

молодежи. 

Статья содержит примеры из деятельности учреждений 

внешкольного образования, а также материалы исследования 

лаборатории внешкольного образования Института проблем 

воспитания НАПН Украины. 

Ключевые слова: внешкольное образование; учреждения 

внешкольного образования; социально-реабилитационное направление; 

инклюзивная образовательная среда; социально-педагогические 

технологии; направления модернизации. 
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The materials of the article represent the modern content of the socio-

rehabilitation direction of out-of-school education in Ukraine. The actual 

aspects of modernizing the educational process in creative associations of this 

direction are determined, in particular, the issue of creating an inclusive 

environment in the institution of extracurricular education is outlined, the 

normative basis of the problem is briefly outlined. 

The role of socio-pedagogical technologies as means of prevention of 

social deviations in the children's and youth environment (bullying, 

cyberbullying, use of psychoactive substances, etc.), as well as the formation 
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of a worldview, a value system of children and youth, has been actualized. In 

particular, technology of student self-government organization, technology of 

social design, training technologies, etc. 

The article contains examples of activities of out-of-school educational 

establishments, as well as materials of the research of the out-of-school 

education laboratory of the Institute for the Education of NAPN of 

Ukraine.Among the main aspects of modernization of the social rehabilitation 

direction of out-of-school education is defined: 

• Creation of modern content-methodological support for out-of-school 

education, focused on the formation of key competencies and education 

of universal values of students. 

• Development of an inclusive educational environment, creating equal 

opportunities for children with different educational needs. 

• Implementation of modern curricula, courses, projects, social and 

pedagogical technologies aimed at preventing social deviations in 

children and youth (bullying, cyberbullying, use of psychoactive 

substances, etc.), as well as the formation of a worldview, a value system 

for children and young people. 

It is concluded that in today's conditions of development of the country, 

the content of the activities of creative associations of the social rehabilitation 

direction of out-of-school education should be aimed not only at creating the 

conditions for socialization and creative self-realization of the individual, but 

also for the formation of a worldview, a value system of children and young 

people. The urgency of this direction of out-of-school education necessitates 

updating and improving its content and socio-pedagogical technologies. 

Key words: out-of-school education; institutions of out-of-school 

education; social rehabilitation direction; inclusive educational environment; 

social and pedagogical technologies; directions of modernization. 
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Сучасні умови професійної діяльності, як, втім, у багатьох відношеннях 

повсякденне проживання багатьох людей пов’язані з безперервним 

надходженням в сферу їхньої уваги величезної кількості звичайної й нової 

інформації у візуальних і інших формах. В багатьох випадках суб’єкту 

доводиться займатися не тільки загальним аналізом цієї інформації, а й 

активною цілеспрямованою її переробкою, адаптацією її до своїх поточних 

потреб. Є фактично загальновизнаним, що проблема надлишку і 

невпорядкованості інформації стає хронічною, свого роду неминучою 

константою екологічної сфери, в якій перебуває суб’єкт. Успішне вирішення 

поточних проблем і тим більше неочікувано виникаючих задач, нових проблем, 

вимагає від суб'єкта для досягнення позитивного кінцевого результату крім 

загальної й спеціальної психологічної готовності до такого роду діяльності ще 

й наявності в структурі його спеціальної психологічної готовності наявності 

стратегій, тактик і дій, як у вигляді потенційних можливостей здійснення 

діяльності, застосування. До числа основних стратегій загального характеру 

ми відносимо перш за все стратегію пошуку аналогів (аналогізування), 

комбінування, реконструювання. Основу успішного (або неуспішного) 

конструювання нових образів складає актуалізована поява в ході вирішення 

суб’єктивного орієнтиру, адекватного умовам задачі, принаймні вихідним її 

вимогам. Суб’єктивні орієнтири проявляються в потоці вирішення як своєрідні 
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прообрази з архітектонічної сфери (запасу знань, досвіду), накладаючись на 

елементи, частини нової інформаційної системи, яка окреслюється умовами 

проблеми, ситуації. В результаті такого поєднання і з'являється образ-

орієнтир, а потім і провідний образ, які трансформуючись, обростаючи 

новими даними можуть привести (або не привести) до успішного рішення.  

Ключові слова: образ світу; інформація; творчість; стратегія; 

конструювання. 

Те, що буде сказано нижче в якості невеликого вступу в нашу дослідницьку 

проблематику, сьогодні прозвучить вже не дуже оригінально, оскільки кризи, 

екстремальність, катастрофічність навіть нашого повсякденного життя стали ледь 

не свого роду нормою (принаймні для сильно переважаючої частини населення 

більшості країн світу). Тут уже не треба перераховувати фантастичні, у той час, 

твори С. Лема, Рея Бредбері, І. Єфремова, та й ті, що стали класикою, 

футурологічні екскурси того ж А. Тоффлера, щоб лише підтвердити: багато 

негативних прогнозів і гіпотез збувається повніше й частіше, ніж оптимістичних. 

Утім про це більш ніж переконливо в сенсі попередження і заклику до духовної, 

моральної і розумової обачності сказано в «Одкровенні Іоанна Богослова 

(Апокаліпсис)». Однак, якщо «покопатися» в класичних архівах Єгипту, Індії, 

Китаю, то багато чого було передбачено ще до нової ери.  

А в чому все ж таки вона – фішка наших роздумів?  

Якщо зовсім коротко, то можна стверджувати наступне. 

Найстрашніше і ще більш жахливе, тому що швидше за все невідворотно – 

трапилося: вважаючи себе царем і підкорювачем природи (а у деяких авторів – і 

усього світу!), людина випустила із останньої, яка була в його розпорядженні, 

пляшки – чи по дурості, чи за незнанням, чи навмисно – зараз уже не має 

значення, – найнебезпечнішого свого Джина, хай в даному випадку і в дуже 

блискучому дамському вбранні – Її Величність Інформацію. Як і з часом стало 

зрозуміло, ця дама виявилася зовсім не тією, кому присвячували свої сонети 
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Данте і Петрарка, а Блок називав її не Чарівною Незнайомкою, а лише 

підступною Бабою Ягою, яка завдяки сучасним досягненням макіяжу змогла 

спокусити багатьох, якщо не усіх… 

Було перетнуто рокову червону лінію: в багатьох знаннях – багато смутку 

(Екклєзіаст). Ми вже не сиділи біля гірських струмочків чарівних знань; на нас 

впали зливи, водоспади інформації; спочатку корисної, потрібної, цікавої, а 

потім, коли підключилися труби інформаційної каналізації, ми почали 

здогадуватися, що щось дуже і дуже не так. І що у нас немає ні рятівних 

жилетів, ні адекватних протигазів. 

А, адже крім вказаних, ще вчасно попереджав астроном І. С. Шкловський про 

причини можливої загибелі людства на Землі. Нагадаю їх. 

Американський письменник-фантаст (чи дійсно фантаст?) Т. Старджон теж не 

так давно сказав: «90% будь-чого – абсолютний непотріб». 

Не помітили, не надали значення, скептично посміхнулися? Само собою, що то 

були помилки дурнів, якщо не ідіотів. 

Поговоримо про пані інформацію більш детально нижче, а зараз ще декілька 

ескізів реальної екстремальності й катастрофічності, в чомусь може й 

торкаючись проблеми надлишку інформації. 

Говорячи про катастрофічність сучасного життя в різних її масштабах, давайте 

коротко перерахуємо, які саме масштабні катастрофи вже увійшли у їх історію: 

 повінь у Санкт-Петербурзі, 

 цунамі у Південно-Східній Азії, 

 ураган Катрина в Новому-Орлеані, 

 землетрус на Гаїті, 

 загибель «Титаніка», 

 хвороби й епідемії, 

 залізничні катастрофи, 

 Чорнобильська аварія, 
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 авіакатастрофи, 

 загибель підводного човна «Курськ», 

 Саяно-Шушенська ГЕС, 

сюди також можна додати ще немало аварій і катастроф. А ось ще такі 

всесвітні, як: 

 Перша світова війна, 

 Друга світова війна, 

 війна в Кореї, 

 війна у В’єтнамі, 

 розгром Югославії, 

 Афганістан, Ірак, Лівія, Сирія… 

 війна на сході України….  

А ще опіумна війна в Китаї, торгові війни, великі депресії (в США, в усьому 

світі), лиха, такі як Ходинка, громадянська війна в Росії, ДКНС, 11 вересня, 

Беслан…[2]. 

Це всього лише загальний свого роду контурний перелік, навіть не всі найбільш 

великі лиха й катастрофи сюди увійшли (Всесвітня повінь, загибель Атлантиди, 

революція у Франції, Китаї, інших країнах на різних континентах). 

Ми спеціально обрали переважно ті, де особливо важливу, або визначальну 

роль відіграв людський фактор, в який у різних пропорціях і випадках 

включаються такі психологічні індикатори, як неуважність, психологічна 

неготовність, професіоналізм, відсутність вмінь поведінки в нових, 

екстремальних ситуаціях, схильність до паніки та інші. 

У нашому випадку важливо говорити про особливий стан творчої готовності до 

прийняття рішень, особливо в умовах дефіциту часу, нестачі або надлишку 

інформації, наявності різноманітних об’єктивних і суб’єктивних перешкод 

(середовище, сторонні подразники, спеціально організовані негативні впливи і 

т.д.). 
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Власне один із головних смислів як теоретичного, так і практичного, 

прикладного характеру нашого лонгітюдного дослідження полягає саме в 

виявленні різного роду творчих здібностей, стратегій і тактик, оперативних дій 

суб’єкта у вказаних режимах екстремального і катастрофічного характеру, і, 

зрозуміло, в більш пом’якшених умовах звичайної діяльності за наявності 

перешкод, поточних ускладнених факторів і т.п. 

На цьому етапі досліджень ми робимо спеціальний акцент на виявленні 

особливостей перцептивної оцінки ситуацій, перцептивно-мисленнєвого 

реагування на них, в тому числі й стратегічного реагування (це аналіз, оцінки, 

розуміння, інтерпретації, попередній вибір схеми дій і т.п.).  

Усвідомлюючи, що наші дослідження творчого сприймання це не більше, ніж 

мікроскопічний підхід, багато в чому початкові спроби проникнення в епіцентр 

психічної діяльності, яким ми вважаємо саме феномен свідомого сприймання 

об’єктивного світу в його різноманітті, доступних даному суб’єкту фрагментах, 

ми тим не менше вважаємо цілком можливим запропонувати до наукової уваги 

ряд положень, які в більш або менш чіткій формі можуть бути сформульовані 

на основі цілого тривалого циклу спеціальних розробок, в тому числі і, в першу 

чергу, в київському Інституті психології, де були закладені, як видається, 

багато в чому наріжні камені здійснення нового підходу до проблеми 

сприймання (Г. С. Костюк, М. Ю. Малков, Є. О. Мілерян та ін.).  

Тут не місце здійснювати скільки-небудь розгорнуту полеміку за цілим рядом 

традиційно дискусійних питань (взаємозв’язку між психічними процесами 

пам'яті, сприймання, мислення; свідомо-несвідомі взаємодії; домінування 

генетичного або відтворюваного шляхом здійснення індивідуально-соціальної 

практики та ін.); це вимагало б не тільки наявності великої «території» для 

дискусії, але й безумовно помітного додавання отриманих даних, які ще можуть 

бути тільки спроектованими. В цьому сенсі, як це нескладно зрозуміти, наше 

дослідження носить переважно пошуковий характер, в цілому орієнтоване на 

хай і наближене осягнення деяких «таємниць» власне творчої діяльності, які і 
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до сьогодні залишаються «за сімома печатками». Саме з врахуванням сказаного 

і варто будувати ставлення до запропонованих висновків в їх переважно 

гіпотетичних ракурсах (що, зрештою, без будь-яких перебільшень можна 

сказати й стосовно багатьох психологічних досягнень, які не тільки, на нашу 

думку, ще дуже далекі від аксіом, а тим більше – істин. Терра інкогніта 

психології ще чекає своїх не тільки космічних, але й більш скромних, але 

реальних, земних прибульців. Чи можемо ми претендувати на такі? Дуже 

непросте питання, на яке не нам давати відповідь. 

Але деякі наші міркування, що відображають загальне ставлення до проблем 

творчості, психології творчості, як і до стану сучасної психології хоча б в 

деяких вимірах, тут висловити все ж видається доречним. 

Для початку наведемо одну з цитат, яка добре ілюструє сучасний стан 

проблеми сприймання, як його тлумачать деякі з провідних спеціалістів в цій 

області: «Відповідно до традицій психології свідомості сприймання 

розглядається як квазіінтелектуальний процес побудови чуттєвої картини 

дійсності (В. Вундт, І. Рок, Дж. Хохберг, Г. Гельмгольц). Він спирається на 

підстави двоякого роду: «сенсорне» (констеляція відчуттів, які викликаються 

подразненням органів чуття) і «інтелектуальне» (форми організації чуттєвості, 

предметні значення, попередні знання про світ). У силу чисельності стимуляції 

відчуття несуть неадекватну або амбівалентну інформацію, яка потребує 

додаткової обробки. Це досягається за допомогою «несвідомих умовиводів» 

(ширше: інтерпретації відчуттів), які ґрунтуються на індивідуальному й 

видовому досвіді… Конструктивістський підхід фіксує факт двоїстості 

сприймання, наявності в ньому двох коренів: один – сягає проксимальної 

стимуляції, інший – досвіду індивіда. Чуттєвий образ – це констеляція 

відчуттів, організованих засобами просторово-часових і предметних форм. 

Однак і констеляція відчуттів, і форми їх організації беруться, по-перше, як 

готові, по-друге, як існуючі незалежно одні від одних…Парадокс 

конструктивістського підходу полягає в тому, що, намагаючись пояснити 
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сприймання в його власних термінах, він виявляє підстави динаміки в мисленні, 

уявленні або увазі» [3, с. 25-26]. 

Якщо не враховувати того, що даний навіть невеликий фрагмент тексту 

перевантажений далеко не обов’язковими, маловживаними латинізмами (при 

цьому мова йде про навчальний посібник!), які не роз’яснюють і без того 

загальновідому складність продуктів і процесів сприймання, то в принципі тут 

мова йде саме про труднощі реалізації конструктивістського підходу. 

Але труднощі саме конструктивістського підходу, крім всіх тих труднощів, які, 

так би мовити, супроводжують психологію з моменту її народження (предмет 

психології, інтроспекція – експеримент, автономність і інтегральність 

психічних процесів, становлення понятійно-термінологічного апарату, яке до 

речі не досягло задовільного рівня аж до наших днів), мають і свою специфіку. 

Адже тут, по суті, треба починати з постановки питань: а хто конструктор? А 

скільки їх – конструкторів? А які реальні межі можливостей власне 

конструювання образів, картин світу і ряд інших. 

Як би то не було, але видається не дуже спірним, якщо ми уявимо хай навіть як 

робочу схему реальної ієрархії «конструкторів» наступним чином (рис. 1): 

 

Рис. 1. 

де в ролі конструкторів виступають – природа (П), екологічна зона 

безпосередніх впливів (ЕЗ), суб'єкт вирішення (С), задача (З), продукт рішення 

(Р). 
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ЕЗ 

Р 
З 



 42 

У цю схему не включені видимі і невидимі процеси безпосереднього впливу на 

суб’єкта, який вирішує задачу, включаючи і роль відповідних рівнів свідомості 

й підсвідомості. 

Навіть з цієї, все ж достатньо спрощеної, схеми без особливих зусиль можна 

побачити, скільки поточних факторів впливають на процес вирішення як у 

стимулюючому, так і у блокуючому варіантах і їх поєднаннях. Саме тому 

видається принципово важливим встановлювати реальні ролі кожного з 

конструкторів, привхідних факторів, що, як правило, просто неможливо, що 

легко пояснити деякими східними філософськими концепціями (в тому числі і 

дзен-буддизмом), але майже зупиняє західну логіку на межі ірраціональності.  

При всьому європодетермінізмі нашої науки прийшов час (і навіть не сьогодні) 

включати в апарат нашого аналізу саме східні підходи до психологічного, 

особистості, діяльності, творчості і т.д. Тут, зрозуміло, величезне поле для 

асиміляційно-дискусійного в побудові теорії діяльності людини як творчо-

перетворюючого суб’єкта. В цьому випадку ми залучимо до короткого 

обговорення лише деякі фрагменти досить масштабних блоків східних 

філософсько-психологічних учень, та й те головним чином із «зон впливу» чань 

(дзен) буддизму переважно.  

Нас тут конкретно цікавить один із аспектів такого роду вчень, який пов'язаний 

саме з неусвідомлюваними розумовими потоками осягнення реальності, з тим, 

що прийнято називати інтуїцією, здогадками, просвітлінням, раптовим 

розумінням і т.п. Коли акцент робиться саме на спонтанному потоці роздумів, 

медитації, а нашому випадку і вирішень проблем, то видається доречним 

приділити увагу і трактовці таких, наприклад, понять, як саторі (раптове 

просвітління, здогадка, часто невербальне і навіть безобразне осягнення). 

Залишаючи тут осторонь багато супутніх положень в теорії дзен-буддизму, 

звернемо увагу саме на ту частину медитативного процесу, коли вивчається 

новий об’єкт (у нашому випадку – умова задачі, проблеми, умови ситуації і 

т.п.). Умова задачі як стимул реагування і є системою, яка запускає розумовий 
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процес. Ми вважаємо можливим пов’язати активізацію праобразної сфери з 

переходом до прообразів саме з появою здогадки, або як можна було б 

висловитися, «маленького саторі» (порівняно з осягненням вищих смислів, як 

це в першу чергу трактується у вченні дзен-буддизму). Але головне тут, 

оскільки ми залучили це поняття до аналізу, полягає в тому, що саторі може 

виникнути лише у випадку ускладнень в осягненні, в розумінні. А це 

передбачає домінуюче функціонування саме інтуїтивного мислення (або ж під 

ним для спрощення можна розуміти стани «замисленості», які проявляються в 

широкому діапазоні) від хаосу образів і ідей до повного «затемнення екрану 

свідомості».  

Розгляд питань формування і функціонування образів світу буде не зовсім 

зручним, якщо ми попередньо хоча б у загальних рисах не торкнемося 

смислової і такої, що є в обігу, наповненості саме цих ключових слів: 

особистість, світогляд, світорозуміння. 

Проблема особистості в психології, і не тільки, звісно, в психології, одна з 

найпопулярніших, затребуваних, звучних. Їй присвячена величезна кількість 

робіт, що, втім, з нашої точки зору, майже не наблизило нас до однозначного 

розуміння цього поняття, єдиного його тлумачення навіть на рівні робочого 

терміну. Ми тут не будемо приймати участі в спеціальному, навіть і 

мікроскопічному, дослідженні цієї проблеми, – належне їй ми вже частково 

віддавали [5], а лише оберемо свого роду коридор, канал для включення 

поняття особистості в загальний контекст даного конкретного аналізу, 

відсилаючи до більш повних і широкодіапазонних розробок, в першу чергу, до 

унікальної книги В. С. Мухіної – Особистість: Міфи і Реальність 

(Альтернативний погляд. Системний підхід: Інноваційні аспекти) [6]. 

В даному ж контексті ми будемо розуміти під особистістю суб'єкта творчого 

сприймання, конструктора нових образів світу і різноманітних картин 

суб’єктивної реальності (якщо зовсім коротко – для нас особистість – це творча 
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людина, тобто людина, яка сприймає, асимілює і використовує нову 

інформацію в різноманітних її видах). 

На нашу думку, В. С. Мухіна саме в такому ж ракурсі робить один зі своїх 

висновків у діаді «особистість – творчість», а саме: «Починаючи з образів, 

вибудуваних у нашому внутрішньому плані, від тілесних макро- і мікрорухів, 

від елементарних органів чуття до складних образно-символічних систем рідної 

й чужої мови, усного й писемного мовлення, мови прози і мови поезії, мови 

образотворчого мистецтва, мови музики і багатьох інших мов, людина створює 

в собі самій унікальний, внутрішньо властивий їй простір. Внутрішнє і 

зовнішнє взаємопов’язані» [6 ,с. 955]. 

Як це нескладно побачити, тут можна провести виправдану паралель між 

висновками В. С. Мухіної і нашою магістральною ідеєю конструктивної 

(проектно-конструкторської, добудовчої) сутності творчості і особистості як 

носія цієї конструктивної обдарованості. А що стосується внутрішнього 

простору, то в його багатошарові утворення ми і залучаємо праобразну 

змістовність тієї частини, яка переважно називається як підсвідомість, перед 

свідомість і т.п. До цього питання ми ще повернемось у наступній частині 

нашого аналізу. Це, власне, розгалужена мережа, яка вміщає поки що в 

недосяжному для нас порядку (або безпорядку?) потенційні стратегії, тактики, 

вроджені рефлекси і свого роду синтетичні утворення, які незалежно від 

актуальної свідомості детермінують зовнішні реакції й поведінку людини в 

якомусь генетично передбаченому діапазоні проявів (станів) зовнішнього світу. 

Хай не буде видаватися дещо натягнутим залучення до аналізу індивідуальних 

особливостей творчого сприймання в достатньо конкретних умовах таких 

понять, як «світогляд», «світосприймання», «світоглядна культура особистості» 

і подібних до них. Тут не тільки немає перебільшень, але й конкретно 

обґрунтовується жорсткий взаємозв'язок у кожному окремому випадку 

«творчого одноразового сприймання» з індивідом, особистістю, які так чи 

інакше є одночасними «носіями» не тільки актуалізованої творчої готовності до 
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сприймання нової інформації, але й того чи іншого рівня індивідуальної 

світоглядної культури, хай навіть вона й не може вразити своїм масштабом. 

В цьому, зрозуміло, немає ніяких сумнівів, оскільки в кожному випадку мова 

може йти про наявність у суб'єкта як загальних, так і спеціальних знань, які, в 

першу чергу, й визначають наперед успішність і загальний процес сприймання 

як чогось нового, так і чогось взагалі. Як ми вже відмічали в наших попередніх 

розробках, розуміння нової інформації однозначно обумовлене, в найпершу 

чергу, саме обов’язковою наявністю конкретних знань, уміння їх «накласти» на 

нову ситуацію. В одній з наших робіт ми виділили два основних типи хай 

навіть не первинної асиміляції чогось нового в задачі, проблемі, проблемній 

ситуації будь-якого жанру в практично будь-якому виді діяльності. Ми назвали 

їх тоді як приєднання (І) і оточення (ІІ), що схематично можна представити на 

малюнку (Рис. 2): 

   

 

 

 

 

 

І)      ІІ) 

 

Рис. 2 

де БНЗ – блок наявних знань, ФНЗ – фрагмент наявних знань, НІ – нова 

інформація. 

Зрозуміло, що тут може бути доволі багато варіантів подібних схем.  

До того ж ми відповідно можемо говорити про конструкції світогляду, 
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про конструкції первинних образів-понять, які виникають у процесі 

сприймання чогось нового, що також можна представити схематично (рис. 3): 

  

  

 

загальні знання 

світогляд 

        новий об’єкт 

   

 

світосприймання 

 

Рис. 3. 

Якщо продовжити аналіз, то нескладно побачити, що в усіх випадках 

сприймання, а тим більше – творчого, ефект осягнення нового матеріалу буде 

залежати від загальних знань суб'єкта, загальних вмінь роботи з масивами 

інформації (її впорядкування, структурування, класифікації і т.д.), а також від 

наявності в цій системі знань саме тих, які можуть бути залучені до процесу 

даного конкретного сприймання будь-чого.  

Вивченню функціонування стратегій як регуляторів творчих процесів у 

різноманітних царинах і масштабах упродовж вже тривалого часу нами 

присвячено значну кількість спеціальних робіт: до того ж з цієї проблематики 

здійснювали і здійснюють дослідження декілька десятків психологів та 

представників інших спеціальностей як у нашій країні, так і за її межами (див., 

наприклад, [1; 5; 7] та ін.). 

Тут ми представимо загальні відомості про функціонування стратегій, як це 

говорилось раніше, а також, вже з інтерпретаціями та деякими уточненнями і 

конкретизаціями на нинішньому етапі досліджень. 
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Оскільки поняття «стратегія» свого часу увійшло не лише в аналіз військових 

дій, а дещо пізніше – в теорію ігор, а ще пізніше – у психологічну практику, а 

тепер, ще й до ширшого вжитку – в педагогіці, політиці, підприємництві, та 

власне й до досить різноманітних видів діяльності (не задля гумору буде 

сказано, тепер можемо натрапити в пресі як мало не на розхожі висловлювання: 

«стратегія кохання», «стратегія бізнесу», «стратегія успіхів у повсякденному 

житті» і т.п.), можна вже і зараз віднайти у доволі розповсюдженій популярній і 

спеціальній літературі (як приклад, можемо назвати [1; 5; 7; 8]). При цьому 

варто зазначити, що у трактуванні поняття «стратегія» існує чимало 

розбіжностей, навіть у межах одних і тих самих шкіл. Це, не зважаючи на все 

інше, свідчить про те, що даний термін ще буде підлягати уточненням у міру 

здійснення спеціальних досліджень. А тут ми нагадаємо як він трактується і 

використовується у наших розробках. 

У свій час в ролі найбільш, на нашу думку, адекватного поняття, завдяки 

якому могли б описати процес творчої діяльності, була вибрана саме стратегія, 

яка у найкоротшому варіанті визначалася жорстким двовекторним 

взаємозв’язком: 1) як індивідуальна, особистісна схильність до вибору 

інформації, спрямованість (тенденція) на визначені дії в її переробці та 2) як 

система передуючих (ознайомлювально-оцінних-еталонних), проектуючих 

(плануючих, гіпотетичних) і виконавчо-апробуючих (перевірювальних) тактик і 

дій, спрямованих на побудову відповідної конкретної структури з конкретними 

функціями. Загалом ми дослідили стратегії в руслі пред’явлення суб’єкту нових 

задач, проблем, тобто передбачалося при розв’язуванні отримати задані 

параметри; проте це зовсім не виключало тих варіантів задач, що спонтанно 

виникали, або довільного їхнього вибору як інших варіантів власне творчої 

діяльності. Стратегія відповідно відображатиме соціальні диспозиції, професійні 

якості та ситуаційні вміння особистості як прояви під час аналізу проблеми, 

постановки задачі, пошуку проекту (формування задуму), перевірки проекту та 

прийняття рішення про його відповідність вихідним вимогам, приписам і т.п. 
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Варто нагадати, потенційно стратегія – це генетично, навчально-професійно та 

ситуаційно визначена готовність до здійснення пошукових дій і тих дій, що 

втілюються, а в «екстер’єрному» плані – це вже самі конкретні дії (креслення, 

картини, ноти, деталі механізмів, словесні конструкції і т.д.). У загальній 

структурі стратегії як максимального варіанту системи дій розглядаються 

тактики та інші її складові як такі, що належать і підпорядковуються їй. Якщо 

йдеться, наприклад, про конструкторсько-технічну діяльність, то це будуть:  

 тактика як підсистема дій, операцій і графів, спрямована на конкретне 

рішення однієї з важливих підзадач розв’язуваної задачі, наприклад, на аналіз 

умови задачі, побудову попереднього проекту та ін. 

 дія – поєднання операцій і графів, спрямованих на побудову будь-якого 

відносно автономного вузла; 

 операція – об’єднання графів і рухів, спрямованих на побудову деталі, 

що підпорядковується, однієї з деталей вузла і т. п.; 

 граф (мікродія) – одиниця представлення деталі або її частини за 

допомогою виконання графічного або мисленнєвого руху (цей термін подекуди 

пересікається з теорією графів, а в ряді видів діяльності – технічне конструювання, 

винахідництво, раціоналізація та ін. пов’язаний з власне графікою як такою). 

В процесах розв’язання різноманітних нових задач можна виокремити дещо 

спільне, зокрема, такі головні стадії, як вивчення умови, побудова плану 

рішення, реалізація плану і т. п. Ми визнали адекватнішими, зважаючи не на 

логічні зручності аналізу, а на реальність перебігу творчих процесів, не стадії, 

етапи, а найважливіші цикли у рішеннях. 

Перший цикл пов’язаний з вивченням умови, її розумінням, включенням у 

систему існуючих знань. Ми це називаємо еталонуванням, що означає 

співвіднесення нової умови з відповідними еталонами знань (власне з образно-

понятійною, смисловою сферами у межах ситуації конкретної задачі). 

Наступним є цикл побудови проекту – попередньої моделі шуканої структури. 

Це цикл, що визначатиме рішення загалом, головний напрям пошуку. Саме у 
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ньому формуються гіпотеза, задум майбутньої структури з відповідними 

характеристиками. 

Й останнім, третім циклом є цикл апробації проекту, власне рішення; в 

конструюванні це буде цикл, який можна назвати експериментальним 

ескізуванням (начерки, розрахунки та ін., залежно від жанру). 

Таким чином, ми представляємо творчий процес у формі трьох циклів: тонування, 

проектування, ескізування. Й відповідно, як про пункти, результати 

функціонування цих циклів рішення будемо мати: розуміння, проект (модель) 

структури, попереднє (або в окремих випадках – й остаточне) рішення. Дійсно, що 

ці цикли нічим не розділяються між собою, а навпаки – перебігають один в інший, 

переплітаються. Рішення загалом є своєрідним контрапунктом понять, образів, і 

тим складніше, по-своєму заплутане, чим складніша розв’язувана задача, і чим 

більший розумовий досвід суб’єкта, який вирішує цю задачу: його фантазія, уява, а 

також, супутні фактори (перешкоди або стимуляція різного роду). 

Принципова відмінність такої інтерпретації творчого процесу з тих пір як ми 

стали наполягати вже достатньо давно (це дослідження наприкінці 70-х – на 

початку 80-х років) полягає в тому, що ми представляємо цей процес як складне 

контрпунктичне переплетення циклів розуміння, проектування та апробації 

проекту (моделі). Тут немає і не може бути жорсткої послідовності дій, з точки 

зору формальної логіки: перебіг процесу розв’язання визначається 

особливостями домінуючих образів, понять, їхньою суб’єктивною значущістю 

(перевагою), кількістю і співвіднесенням (порівнянням) між собою й 

актуалізуючими еталонами попереднього досвіду. Увесь процес розв’язання, як 

можна сказати, регулюється стратегічно значущим образом-поняттям 

гіпотетично представленої майбутньої структури та її функцій. Ця регуляція 

розумового потоку розв’язання (а ми принципово наполягаємо на 

обов’язковому включенні в аналіз саме поняття потоку рішення), не зважаючи 

на все інше, може визначатися поняттям поточних рішень. Ієрархія таких 

рішень, залежно від ступеня складності творчої проблеми, також буде більш-
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менш складною, і не завжди підлягатиме усвідомленню, проте, очевидно, ми 

можемо говорити про такі вузлові точки, як розуміння умови задачі, 

затвердження проекту (моделі) і момент фіксації загальної адекватності даного 

проекту, шляхом його відповідної апробації. Вочевидь зрозуміло, що за 

непередбачуваних обставин, й не лише для зовнішнього «спостерігача», але й 

для самого суб’єкта, що безпосередньо бере участь у розв’язанні задачі, 

картини переплетення свідомого аналізу і тих самих даних, що «продукуються» 

свідомістю, причому, у кожному окремому випадку більш-менш масштабної 

творчості, може йтися про унікальність самого процесу, рішення, особливостей 

розумових (і не лише!) проявів. 

Оскільки у межах нашого дослідження процес творчого сприймання нової 

інформації (нової задачі, проблеми, ситуації) розглядатимемо як самостійний 

автономний процес, а не лише як цикл у загальному процесі, нагадаймо, для 

початку, як ми характеризуватимемо цей процес загалом, та регулюючі його 

стратегії (і тактики). 

Стратегія рішення включає зазначені три цикли, кожен з яких має свою 

структуру. 

Так, цикл розуміння умови нової задачі може бути представлений у вигляді 

цілого ряду мікроетапів. Це загальне ознайомлення з умовою задачі; вивчення 

окремих частин умови; співвіднесення різноманітних форм умови (наприклад, 

тексту і креслення, рисунка, усної інструкції тощо); розширення одного виду 

вихідної інформації іншим (наприклад, виконання додаткового до тексту 

рисунка, ескізу); перекодування умови задачі на «свою» мову, тобто 

переформулювання, вживання більш звичних понять, виразів, умовних 

зображень; новий загальний підхід до умови, новий синтез інформації; 

розробка окремих частин задачі; кінцева оцінка умови, виникнення відчуття 

впевненості (або невпевненості) у можливості розв’язання даної задачі 

(прийняття рішення про розуміння необхідних умов задачі). 
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Адекватне розуміння умови вирішуваної задачі, очевидно, необхідне для її 

подальшого правильного розв’язання. У цьому циклі наявна як оцінка задачі, 

так і своєрідна самооцінка суб’єктом своїх можливостей (знань, умінь). Інакше 

кажучи, розуміння – це перший прогноз успішності розв’язання загалом. 

Розвиваючись, розуміння трансформується у задум (гіпотезу, проект), у 

побудову моделі майбутньої конструкції будь-чого. Психологічну основу 

розуміння складає зіставлення нових структур з наявними у суб’єкта 

структурами (еталонами) будь-яких інших утворень. Окремі індикатори нової 

умовної структури порівнюються з показниками, ознаками інших структур, 

конструкцій. Отже, розуміння представлено як більш-менш тривалий процес 

порівняння, що характеризуватиметься своїми особливостями та наявністю 

типових мікростадій розвитку. 

У циклі формування задуму, проекту майбутньої конструкції можна 

виокремити дві головні мікростадії. 

Перша – виникнення образів-орієнтирів, що щільно переплітається з циклом 

розуміння. 

Друга мікростадія спрямована на розвиток образів-орієнтирів, формування 

ведучих образів, і закінчується прийняттям рішення про пошук у конкретному, 

визначеному напрямі. 

На початку формування задуму за асоціацією виникають образи-поняття, з яких 

суб’єкт вибирає ті, які, на його думку, максимально відповідають вимогам 

самої умови. Згодом уточнюються, конкретизуються, видозмінюються образи-

поняття, досягається все більше їхнє наближення до умови (вимог) і 

досягається перетворення їх у гіпотези – образи-ідеї. 

Залежно від ступеня складності і новизни задачі, від знань і досвіду 

конкретного суб’єкта, творчий задум може формуватися у кожному окремому 

випадку більш-менш швидко, може бути більш-менш ємним, згідно з 

включеною інформацією до нього. В одному випадку – це розуміння – 

здогадка, коли в результаті вивчення умови з’являється уявлення про 
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структурно-функціональні ознаки конструкції. Якщо ж задум формується 

переважно шляхом свідомого раціонального пошуку, то цей пошук може бути як 

завгодно короткотривалим, так і довготривалим. Інколи вже перша гіпотеза про 

використання будь-якого принципу виявляється вдалою. Буває, що формування 

задуму фактично збігається з розв’язком. Так само може різнитися і повнота 

задуму: одному суб’єкту достатньо мати лише поверхневе уявлення про 

структуру для початку її мисленнєвого монтажу; іншому – необхідно скласти 

цілком певне, чітке уявлення про головні параметри гіпотетичної конструкції – 

про її загальну структуру, функціональні ознаки основних блоків і т.п. 

Якщо формування задуму починається фактично з ознайомлення з умовою 

задачі, розуміння цієї умови, то його закінчення варто розглядати як момент 

появи у суб’єкта впевненості (саме суб’єктивної впевненості) в адекватності 

задуманої (запланованої) конструкції вимогам. Поява такої впевненості 

знаменує завершення формування задуму як самостійного циклу розв’язання. 

Зрозуміло, що ступінь суб’єктивної впевненості у кожному випадку буде 

різним. У подальшому, в міру розв’язання задачі, у задум можуть вноситися 

суттєві зміни, доповнення. Проте перехід до перевірки задуму, спроби його 

реалізації варто розглядати як якісно нову стадію, цикл, як перехід від 

гіпотетичного (певною мірою – теоретичного) формування стратегії 

розв’язання, до її практичного здійснення. 

Наступний цикл – попередній розв’язок або перевірка задуму, гіпотези. На 

цьому етапі у суб’єкта вже є уявлення про визначену конструкцію, структуру, 

що відповідатимуть вимогам завдання. Таке уявлення, залежно від жанру 

діяльності, може мати форму зорового образу, закріпленого у вигляді рисунка, 

ескізу, схеми. Не зважаючи на наявність якоїсь визначеності в уявленнях про 

шуканий продукт, цей цикл також може бути схарактеризований 

різноманітними творчими деформаціями (внесенням правок, змін). Якщо 

йтиметься, наприклад, про технічну конструкторську діяльність, то у цьому 

циклі особливу роль виконуватимуть саме ескізи, креслення, і його можна 
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назвати циклом перевірювального ескізування. На цьому етапі виконується 

попереднє креслення, що дозволятиме хоча б співвіднести частини пристрою, 

матеріалізувати задум, а це вже багато в чому визначатиме ті вміння, які 

насамперед необхідні суб’єкту, що розв’язує задачу: графічно інтерпретувати 

мисленнєві уявлення, тобто здійснювати переклад з мови зорових образів на 

мову певним чином формалізованої графіки. Якщо для професійних 

конструкторів такі вміння є самі собою зрозумілими, то у школярів вони не так 

розвинені, тому цей цикл для них може представляти особливі труднощі. 

Перед-проект (образ-ідея), що з’явився у суб’єкта, даватиме йому підстави 

вважати, що цей перед-проект становитиме й основу розв’язку, розробки 

конкретного пристрою. Що необхідно для підтвердження такого припущення? 

Насамперед, зіставлення параметрів проектованого пристрою з параметрами, 

заданими самим вихідним завданням (умовою задачі). В даному випадку це 

можуть бути характеристики структур і функцій як складових частин (деталей, 

вузлів, блоків), так і пристрою (механізму, приладу, іншого виробу загалом). 

Тепер, перед тим, хто розв’язує задачу, постане проблема перевірки свого 

припущення, встановлення його відповідності висунутим вимогам. Залежно від 

складності задачі та підготовки суб’єкта, що розв’язує задачу, така перевірка 

може здійснюватися по-різному. Це може бути короткотривалий мисленнєвий 

експеримент – зіставлення проекту з вимогами, або мисленнєвий експеримент і 

графічні побудови, або переважно графічні побудови. Коли суб’єкту досить 

важко дається розв’язання задачі, йому до останнього моменту може бути не 

зрозумілим наскільки передбачувана ним модель відповідатиме вимогам 

завдання. 

В процесі перевірки гіпотези психологічно найважливішим буде момент 

суб’єктивної впевненості в адекватності самої гіпотези. Цілком зрозуміло, що 

це залежатиме як і від знань суб’єкта, складності і ступеня точності 

(доступності) умови задачі, так і від ступеня складності пошукової структури з 

більш-менш складними функціями (див. [5; 7; 8]). 
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До цих пір ми розглядали головні складові конструкторських стратегій: 

розуміння і формування перших образів структури, формування задуму 

(проекту), настання підкріплюючої конкретними даними впевненості щодо 

відповідності цього проекту вихідним вимогам. Тепер перейдемо до 

конкретнішого опису стратегій: як ми розумітимемо їхні функції та структуру в 

контексті наших досліджень. 

Стратегія – це, як доповнення до того, про що йшлося вище, свого роду 

генеральна програма дій, головний напрям пошуку та розробки, якому 

підпорядковуються усі решта дій. Як і у військовому мистецтві, стратегія 

акумулює підготовчі, плануючі та реалізуючі дії. Вивчення умови задачі – це, 

власне, і є підготовчі дії; формування проекту – плануючі дії, і його втілення – 

реалізуючі. 
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Проблема образа мира в русле концепции конструктологии 

Современные условия профессиональной деятельности, как, впрочем, во 

многих отношениях и повседневное проживание многих людей связаны с 

непрерывным поступлением в сферу их внимания огромного количества 

обычной и новой информации в визуальных и других формах. Во многих случаях 

субъекту приходится заниматься не только общим анализом этой 

информации, но и активной целенаправленной ее переработкой, адаптацией ее 

к своим текущим потребностям. Является фактически общепризнанным что 

проблема избытка и неупорядоченности информации становится хронической, 

своего рода неизбежной константой экологической сферы, в которой 

пребывает субъект. Успешное решение текущих и тем более неожиданно 

возникающих задач, новых проблем требует от субъекта для достижения 

позитивного конечного результата помимо общей и специальной 

психологической готовности к такого рода деятельности еще и наличия в 

структуре его специальной психологической готовности стратегий, тактик и 

действий, как в виде потенциальных возможностей совершения деятельности, 

так и в плане их модифицированного конкретного осуществления, применения. 

К числу основных стратегий общего характера мы относим прежде всего 

стратегию поиска аналогов (аналогизирования), комбинирования, 

реконструирования. Основу успешного (или неуспешного) конструирования 

новых образов составляет актуализированное появление в ходе решения 

субъективного ориентира, адекватного условиям задачи, по крайней мере, 
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исходным ее требованиям. Субъективные ориентиры проявляются в потоке 

решения как своего рода прообразы их архитектонической сферы (запаса 

знаний, опыта), накладываясь на элементы, части новой информационной 

системы, которая очерчивается условиями проблемы, ситуации. В результате 

такого сочетания и появляется образ-ориентир, а затем и ведущий образ, 

которые трансформируясь, обрастая новыми данными могут привести (или не 

привести) к успешному решению. 

Ключевые слова: образ мира; информация; творчоество; стратегия; 

конструирование.  
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The problem of world image in the course of constructology conception  

 

Professional activity’s modern conditions, as, incidentally, in many respects 

and everyday living of many people, are associated with the continuous flow into the 

sphere of their attention of a huge amount of ordinary and new information in visual 

and other forms. In many cases, the subject has to deal not only with a general 

analysis of this information, but also with its active, purposeful processing, adapting 

it to its current needs. It is actually generally accepted that the problem of 

information excess and disorderness becomes chronic, a sort of inevitable constant of 

the ecological sphere the subject lives in. Successful solution of current and more 

unexpected problems, new tasks requires from the subject for achieving a positive 

final result, in addition to the general and special psychological readiness for this 

kind of activity, also the presence in the structure of his special psychological 

readiness of strategies, tactics and actions, both in the form of potential opportunities 

of activity’s performance, and in terms of their modified specific implementation, 

application. To the basic strategies of a general nature, we primarily refer the 
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strategy of searching for analogs (analogies), combining, reconstructing. The basis 

for successful (or unsuccessful) new images’ construction is the actualized 

appearance in the solving course of a subjective reference point that is adequate to 

the task conditions, at least to its initial requirements. Subjective reference points are 

displayed in the flow of solutions as a kind of their architectonic sphere’s prototypes 

(stock of knowledge, experience), superposing on the elements, parts of the new 

information system, which is outlined by the conditions of the problem, the situation. 

As a result of such a combination, a reference image appears, and then the leading 

image, which transforming, overgroving with new data can lead (or not lead) to a 

successful solution. 

Keywords: world’s image; information; creation; strategy; constructing. 
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Здійснюється структурно-функціональний аналіз процесу 

конструювання нового образу на основі реалізації диференціала «нетворча-

творча» перцептивно-мисленнєва діяльність. Подається психологічна 

характеристика конструктивного мислення старшокласників та структури 

процесу розв'язування конструктивної задачі. Формулюються критерії 

розвитку конструктивного мислення школярів в залежності від рівня: 
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творчосткості сконструйованого образу (від матеріалізації задуму, 

розробленого іншими, до самостійної постановки проблеми); стратегіальної 

організації творчого перцептивно-мисленнєвого інструментарію; новизни 

сконструйованого образу (від суб’єктивної новизни до обєктивної). 

Розглядаються методичні засоби розвитку творчого конструктивного 

мислення старшокласників на основі реалізації системи творчого тренінгу 

КАРУС. 

Ключові слова: образ; задача; перцептивно-мисленнєва діяльність; 

творчий процес; система КАРУС. 

Постановка проблеми. Згідно концепції творчого сприймання 

інформації, розробленої академіком Моляко В.О., творче сприймання 

передбачає сприйняття нового предмета або творчість проявляється при 

сприйманні чогось відомого у віднайденні нових елементів, ознак і т. ін. При 

цьому процес сприймання починається з активізації оперативних і глибинних 

структур... таке сприймання може бути описане як функціонування ланцюга 

«праобраз – прообраз – образ-орієнтир». В зв'язку з цим суттєвим є положення 

автора, згідно якого: «В будь-якому випадку розв'язання нової задачі 

формування творчого перцептивного образу конструкції відіграватиме роль 

організуючого і регулюючого процес проекту, або ж, навпаки, коли йдеться про 

створення неадекватного, хибного образу виступатиме в ролі блокіратора» 

[3; 4; 5; 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В залежності від системи 

координат аналізу функціонування ланцюга трансформації інформації «процес 

конструювання (проектування, побудови) нового образу, нового смислового 

утворення протікає за схемою: «праобраз – прообраз – образ-орієнтир – 

ведучий образ – образ-проект – образ-розв'язок», при цьому «нетворче» 

сприймання розглядається як фіксація чогось, а «творче» як вже розуміння, 

пояснення, тлумачення чогось (незалежно від глибини такого роду тлумачення, 

чи розуміння) [4]. 
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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 
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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 ї. 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 до висновку, що розвиток природи 

ґрунтується також на комбінуванні – коли новий об’єкт створюється шляхом 
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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 мисленневого 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. 

Формулювання цілей статті – розробка методичних засобів розвитку 

творчого мислення старшокласників. 

Виклад основного матеріалу. 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 
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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 системоутворюючим 

в особистості учня. 

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. 
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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: 
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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. 

Щоб навчити школярів творчо мислити, колективно розв’язувати 

задачі, треба використовувати ті задачі, які перед учнями ставить життя, які 

самі собою виникають у дитячому колективі і в стосунках між цим 

колективом і середовищем. В такому випадку у досліджуваних нема сумнівів 

відносно актуальності цих задач, у них вже сформовані мотиви прийняття 

такої задачі до розв’язування – задачу треба розв’язати, щоб урівноважити 

систему “група” чи систему “група - середовище”. В процесі розв’язання 

такої задачі, з одного боку робиться спроба усунути протиріччя в системі, з 

другого боку – школярі засвоюють той чи інший метод колективної 

творчості. 

Можна, наприклад, запропонувати учням оцінити, наскільки вони є 

дружними, на що в більшій мірі схожа їх група: на “Палаючий факел”, 

“Червоні вітрила”, “Мерехтливий маяк”, “М’яку глину” чи “Пісчану розсип”? 
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(Образний опис стадій розвитку колективу див. в кн.: Лутошкин А.Н. Как 

вести за собой?). 

Отже, загальна проблема сформульована. А як її розв’язати? Існує 

багато засобів колективного пошуку нових ідей. Це, зокрема, відомі “Штурм 

мозку”, “Корабельна нарада”. З цією метою може бути успішно реалізований 

КАРУС у формі полілога. 

Спочатку про КАРУС. Відомий психолог Валентин Олексійович 

Моляко розробив таку методику творчого пошуку, яка виявилась 

прийнятною не лише для сфери технічної творчості, на яку вона була 

спочатку орієнтована автором при її розробці, а і для вирішення проблем у 

будь-якій сфері творчості: науковій, художній, соціальній, комунікативній, 

педагогічній та ін. Адже життя людини взагалі можна розглядати як 

неперервний процес розв’язування творчих задач. А творчі задачі, строго 

кажучи, мають єдину структуру їх розв’язування. 

Найвищим рівнем прояву тенденції до реалізації комбінаторних і 

реконструюючих дій, аналогізування в процесі розв’язування творчої задачі є 

стратегія. За визначенням В.О.Моляко стратегія взагалі – це психологічна 

програма діяльності, система організації творчості, процесу розв’язування 

даної задачі, яка визначається наявними зовнішніми (екологічно-суспільними 

(задачними)) і внутрішніми (особистісними) умовами. При цьому “стратегія” 

охоплює всю структуру розв’язування задачі: підготовчі дії (розуміння умови 

задачі), плануючі (формування задуму) і реконструюючи (перевірка задуму, 

експеримент). 

В.О.Моляко вказує на такі види мислительних стратегій: “Це пошуки 

аналогів, комбінуючі, реконструюючі, а також універсальні (що включають 

всі названі дії) і дії, які необ’єднані єдиним стержнем пошуку і які ми умовно 

назвали стратегією “випадкових підстановок” [3, 34]. 
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Тепер про КАРУС у формі полілога. Відомо, що діалог – це коли 

розмовляють двоє. А полілог  - це коли спілкуються кілька людей. У даних 

методичних засобах реалізується технологія полілога за С.Ю.Степановим [7]. 

КАРУС у формі полілога складається з таких етапів. 

Вступний. Керівник формулює загальну проблему, над якою буде 

працювати група. В даному випадку – “Що треба зробити для того, щоб наша 

група стала ще дружнішою?” 

Учні розміщуються по колу (при організації полілога бажано, щоб коло 

будувалося від найменш компетентного до найбільш компетентного у 

пізнаваній проблемній області учасника). 

Керівник пропонує учням по колу відповісти на питання, актуальні для 

розв’язування загальної проблеми. А саме: 

1) Чим ти захоплюєшся? 

2) Чого ти міг би навчити інших? 

3) Чого ти хотів би навчитись сам? 

Це коло обговорення є тренувальним, спрямованим на засвоєння 

кожним учнем “технології” проведення кола. Кожний учасник у 

відповідності з організацією кола відповідає на три вищезазначені запитання. 

Кожен попередній виступаючий (який вже виступив) конспектує (бажано 

дослівно) сказане наступним виступаючим і здає свої записи керівнику. 

Таким чином можна отримати свого роду “банк інформації групи” про 

уподобання, можливості, побажання її членів, про її творчий потенціал, щоб 

належним чином допомогти дітям реалізувати їх прагнення навчитись 

якимось речам чи силами батьків цих учнів, чи знайшовши для цього 

відповідні гуртки, курси тощо. Врешті-решт створити мікрогуртки, де 

інструкторами були б учні цього ж класу. 
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Наступне коло полілога спрямоване на побудову поля актуальних 

проблем, пов’язаних із розв’язанням загальної проблеми: “Що треба зробити 

для того, щоб наша група стала ще дружнішою?” 

Кожен учасник у відповідності з організацією кола висловлює свої ідеї 

з приводу того, що треба зробити, які часткові проблеми треба розв’язати, 

щоб вирішити загальну проблему. При цьому забороняється повторювати 

вислови попередніх виступаючих, пропонується знаходити нові ідеї, 

реалізуючи комбінаторні дії, здійснюючи пошук аналогів і антиподів, 

структурувати всі згадані проблеми за ступенем їх важливості і за можливою 

послідовністю розв’язання. Кожен попередній виступаючий конспектує 

(бажано дослівно) наступного виступаючого і здає свої записи керівнику. 

Керівник по ходу структурує проблеми за їх важливістю і 

взаємопов’язаністю, не втручається в обговорення, не нав’язує своєї думки. 

Якщо в учасника, який виступив, з’явились нові ідеї, доповнення або 

заперечення щодо ідей наступних виступаючих, він фіксує це і передає 

аркуш керівнику. 

Оцінка проблемного поля. Керівник обґрунтовує структуру 

проблемного поля. Кожен учасник може уточнити розуміння проблеми за 

допомогою запитань (у відповідності із структурою кола). Підсумковий 

список проблем у порядку їх значущості фіксується на дошці. 

У процесі побудови проблемного поля школярі висловлюють різні ідеї, 

як конкретного характеру (наприклад, піти всім разом у похід, на екскурсію), 

так і більш загальні за змістом (поставити групу у екстремальні умови; 

добитись у групі взаєморозуміння, взаємоповаги та ін.). У порівнянні із 

старшокласниками підліткам важко здійснити змістовний, масштабний 

аналіз задачі. Порівняно з підлітками старшокласники конструюють більш 

змістовне і більш масштабне проблемне поле. Учні молодшого шкільного 

віку також з великою цікавістю ставляться до побудови проблемного поля, 
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намагаються сформулювати якомога більше проблем. Однак і 

старшокласники, і підлітки, і молодші школярі в решті решт приходять до 

висновку про необхідність реалізації таких справ, щоб вони були і 

колективними і творчими. 

Після того як проблемне поле побудоване (сформульовані всі часткові 

проблеми, котрі треба вирішити для розв’язування загальної проблеми про 

структуровані за рівнем складності розв’язання і за послідовністю 

розв’язування), здійснюється перехід до наступного кола. 

Побудова поля розв’язків. Кожен учасник пропонує ідеї щодо 

розв’язування конкретних проблем, реалізуючи комбінаторні дії, здійснюючи 

пошук аналогів і антиподів (інформація фіксується таким же чином, як і в 

попередньому колі) і в першу чергу тих, які ще не розв’язувались 

попередніми учасниками, а потім робить оцінку і доповнення відносно 

проблем, яких вже торкались попередні виступаючі. 

Оцінка поля рішень. Керівник доповнює, розвиває і обґрунтовує 

найбільш вдалі на його думку розв’язки на основі тієї роботи, яку він 

здійснив під час цього кола полілога. Інформація коротко записується на 

дошці поряд із відповідними проблемами. 

Наступне коло передбачає фіксацію і узагальнення рішень. Відповідно 

колу перший учасник пропонує своє формулювання по відповідній частині 

проекта постановки, розв’язання проблем і їх обґрунтування (спосіб фіксації 

інформації той же, але протокол не передається керівнику, а переходить по 

колу). Кожен наступний виступаючий вносить свої доповнення. Керівник 

здійснює остаточну редакцію даної частини тексту. По такій же схемі 

обговорюються решта частин проекту. 

В залежності від можливостей групи, КАРУС у формі полілога можна 

проводити в скороченому варіанті. Наприклад, обмежитись проведенням 

лише двох кіл: пошуком проблем і пошуком розв’язків, а коло обґрунтування 
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розв'язків у формі протокола не проводити. Можна після побудови 

проблемного поля вибрати такі проблеми, які необхідно розв’язати в першу 

чергу (це може бути і одна проблема) і розглянути їх на другому колі, 

присвяченому побудові поля рішень. Якщо потрібно, між колами можна 

робити паузи для відпочинку. 

 Проблемне поле містить матеріал для розробки плану роботи групи. 

На основі проблемного поля можуть бути розроблені програма-мінімум і 

програма-максимум, спрямовані на розв’язання загальної проблеми, оскільки 

з тих чи інших причин частина проблем не може бути розв'язана найближчим 

часом і тому доводиться їх об’єднати у програму-максимум. В програму-

мінімум входять задачі, для розв’язування яких в даний час вже є реальні 

умови. 

Перше заняття по вивченню даного методичного засобу може бути 

присвячене лише побудові проблемного поля і розв’язанню однієї-двох 

актуальних задач, оскільки учням важко протягом одного заняття розв’язати 

масштабну проблему до кінця (для цього, наприклад, може знадобитись 4 – 6 

годин). Тому розв’язування решти проблем можна перенести на інші заняття, 

але при цьому слід враховувати, що інтервали між заняттями мають бути 

такими, щоб творчий настрій учасників полілога на розв’язування проблеми, 

бажання її розв’язати не згасли.  

Слід відзначити, що цей методичний засіб є ефективним для 

розв’язування задач учнями будь-якого віку, навіть молодшого шкільного. 

Необхідно лише відповідно “дозувати” тривалість “кіл”, щоб школярам було 

цікаво працювати. Адже він передбачає творчий аналіз проблемних ситуацій, 

завдяки чому школярі вчаться аналізувати властивості оточуючих об’єктів, 

ситуацій, знаходити в добре відомих їм об’єктах нові властивості, нові 

функції. 
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В процесі спільного розв’язання задачі відбувається не лише 

осмислення самого її змісту, але й самоаналіз з боку розв’язуючого задачу, 

усвідомлення ним своєї ролі в цьому процесі; спілкування учасників групи 

під час спільного мислительного пошуку, що дозволяє подолати пасивність 

практично всіх учасників обговорення проблеми. Заборона на “повторення” 

примушує кожного прогнозувати хід думки інших учасників, рефлексувати, 

уважно слідкувати за ходом мислительного процесу в групі і на основі 

аналізу суджень, висунутих іншими, формулювати свої пропозиції. 

Хоча на початкових етапах роботи з цим методичним засобом деякі 

труднощі в учнів викликає необхідність поєднання кожним учасником 

функцій критики щодо попередніх виступаючих і генератора щодо всіх 

наступних, однак у процесі набуття досвіду вплив цього фактора 

зменшується, підсилюється здатність школярів до саморегуляції, 

самоуправління. 

На певному етапі наступить момент, коли учні перед початком роботи 

будуть розміщуватись по “колу” від найменш компетентного до найбільш 

компетентного, орієнтуючись не на рекомендацію керівника, а на самостійну 

оцінку своїх можливостей і можливостей інших учасників, коли функцію 

керівника буде виконувати хтось із школярів. 

Розв’язування задач за допомогою такої технології дозволяє 

сформувати психологічні механізми взаємодії, взаєморозуміння між самими 

учнями, між школярами і дорослими, долати конфліктність у їх стосунках, 

створює умови для співробітництва. 

Висновки. 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 
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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”. 

Перспективи подальших досліджень полягають в тому, що 

передбачається розробка комплексу методичних засобів розвитку творчого 

мислення старшокласників. 
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Конструирование образа в процессе перцептивно-мыслительной 

деятельности старшеклассников 

Осуществляется структурно-функциональный анализ процесса 

конструирования нового образа на основе реализации дифференциала 

«нетворческая-творческая» перцептивно-мыслительная деятельность. Подается 

психологическая характеристика конструктивного мышления 

старшеклассников и структура процесса решения конструктивной задачи. 

Формулируются критерии развития конструктивного мышления школьников в 

зависимости от уровня: творческости сконструированного образа (от 

материализации замысла, разработанного другим, до сасостоятельной 

постановки проблемы); стратегиальной организации творческого перцептивно-

мыслительного инструментария; новизны сконструированного образа (от 
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субъективной новизны до объективной). Рассматриваются методические 

средства развития творческого конструктивного мышления старшеклассников 

на основе реализации творческого тренинга КАРУС. 
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Construction of an image in the process of senior pupils’ perceptive-

mental activity 

Structural-functional analysis of the new image construction process basing on 

the realization of a differential “noncreative-creative” perceptive-mental activity is 

made. Psychological characteristics of pupils’ constructive thinking, external and 

internal conditions of its realization and levels of display depending on the creative 

task novelty are given.  

The structure of the creative constructive task solving is analyzed. The criteria 

of the pupils’ constructive thinking development depending on the level: of the 

constructed image creativeness (from the materialization of idea, developed by 

somebody else, to the independent problem statement); strategical organization of 

creative perceptive-mental instruments; constructed image novelty (from the 

subjective novelty to objective) are formulated. 

The kinds of perceptive-mental strategies, taking place in the process of new 

image construction while creative task solving, are characterized. Methodical means 

of the senior pupils’ creative thinking development basing on the realization of 

creative training system KARUS are observed. 

Keywords: image, task, perceptive-mental activity, creative process, KARUS 

system. 
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У статті подано загальну характеристику творчій системі КАРУС та 

описано етапи формування стратегій пошуку аналогій у процесі здійснення 

творчого тренінгу на основі КАРУСу для дітей старшого дошкільного віку. 

Зокрема, проаналізовано варіант творчого перцептивно-розумового тренінгу 

на оволодіння дітьми стратегією аналогізування, тобто порівняння певних 

об’єктів і знаходження в них чогось спільного, однакового або використання 

відомого в нових умовах і по-новому та подано розширену його 

характеристику на всіх етапах здійснення. Також у статті розглядаються 

спеціальні методи ускладнення процесів розв’язання, які моделюють 

різноманітні перешкоди в реальних процесах ігрової або навчально-творчої 

діяльності дітей, а саме: метод інформаційного дефіциту або інформаційної 

насиченості, метод часових обмежень, метод раптових заборон та методичні 

прийоми (прийом абсурду, прийом ситуативної драматизації та ін.) і підказки 

(вербальні, малюнки, жести, комбіновані тощо), які можуть 

використовуватись на будь-якому етапі розв’язання дітьми нових завдань.  

Ключові слова: творча діяльність; стратегія; пошук аналогії; система 

КАРУС; творчий тренінг; старший дошкільний вік. 
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Постановка проблеми. У продовження наших попередніх статей, присвячених 

аналізу перцептивно-конструктивної діяльності старших дошкільників при 

розв’язанні ними нових завдань, при ознайомленні та сприйманні нової 

інформації, спеціально зупинимось на деяких особливостях функціонування у 

дітей мисленнєвих стратегій аналогізування. Як вже раніше зазначалось, 

стратегії аналогізування в цьому віці функціонують ще у порівняно спрощених 

варіантах, особливо на початкових етапах розв’язання і у дітей дошкільного 

віку спостерігається тенденція перетворювати будь-яку пізнавальну задачу в 

ігрову, керуючись мотивами практичної ігрової значущості. Успішність 

розв’язання дошкільниками нових завдань залежить як від рівня знань, їхнього 

попереднього досвіду, так і від рівня сформованості мисленнєвих стратегій, у 

старших дошкільників ще тільки перцептивно-мисленнєвих предстратегій. Для 

зручності ми будемо використовувати термін «стратегія», маючи на увазі, що у 

дітей цього віку мова йде про стратегічні тенденції, своєрідні «зародки» 

стратегій, оскільки у більш чіткому вигляді вони у дошкільників ще майже не 

сформовані. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Орієнтуючись на широкий спектр 

спеціальних досліджень та їх практичного впровадження, пов’язаних з розробкою 

системи КАРУС (В.О. Моляко, І.М. Біла, Л.Г. Вержиківська, Ю.А. Гулько, 

Н.М. Латиш, В.С. Лозниця, Н.В. Медведева, Т.М. Третяк та ін.) [2, 3, 6] нами 

пропонується один із варіантів здійснення творчого тренінгу на основі КАРУСу 

для старших дошкільників, основні положення якого ми пропонуємо нижче. 

Як відомо, система КАРУС орієнтована на навчання творчості, творчим 

вмінням, знаходженню творчих рішень при розв’язанні нових задач у 

різноманітних сферах діяльності, науки, техніки, побуду (наприклад, перелік 

подібних систем є у працях Г.Я. Буша та ін.) [1]. Усі подібні системи 

налаштовані на загальну та спеціальну підготовку суб’єкта до різних видів 

діяльності в сучасних умовах інформаційного навантаження, стресових 

ситуацій, використання комп’ютерної техніки тощо. До останнього часу 
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переважаюча частина досліджень присвячена школярам, студентам, 

професійним працівникам і в незначній мірі дітям дошкільному віку, що 

суперечить давно висвітленим питанням інтелектуальної, розумової, емоційної 

підготовки дошкільників до шкільного навчання з орієнтацією їх на успішну 

учбову діяльність (Г.С. Костюк, В.Т. Кудрявцев, В.С. Мухіна, Й. Ібука, К. 

Чуковський та багато інших). 

Цілі статті: дати загальну характеристику системі КАРУС та розглянути етапи 

формування стратегій пошуку аналогій у старших дошкільників у ігровій та 

навчально-творчій діяльності. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням автора системи КАРУС 

В.О. Моляко, стратегіями є «психологічні програми діяльності, що включають і 

логічні складові, й інтуїтивні компоненти, які полягають у готовності суб’єкта 

до творчої діяльності, в наявності у нього комплексу умінь і здібностей до 

здійснення творчої діяльності взагалі або ж визначених її видів…» [4, с. 10-11]. 

На думку вченого, стратегія виступає як основа стратегіальної організації 

процесу творчої діяльності, як системоутворюючий фактор та регулятор і 

організатор дій суб’єкта при розв’язанні нових задач. 

Виходячи з розробок лабораторії психології творчості [5, 7], пов’язаних з 

вивченням особливостей творчого сприймання нової інформації та творчої 

діяльності в умовах її новизни, дефіциту, або навпаки, надлишку, що в будь-

якому випадку створює ускладнену ситуацію, яка потребує проявів творчих 

умінь, навичок подолання не тільки суто суб’єктивних перешкод, але і самого 

суб’єктивного реагування на труднощі, ми орієнтуємо нашу програму на 

формування у старших дошкільників як загальної психологічної готовності до 

подолання подібних перешкод, так і з можливостями формування у них 

перцептивних умінь, які органічно вплітаються в загальну структуру 

особистісного інтелекту, теоретичного і практичного мислення, що в кінцевому 

результаті буде визначати вже конкретні можливості суб’єкта у подоланні 

стресогенних ситуацій, здійсненні діяльності та досягнення кінцевого успіху, 
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чим можна охарактеризувати практично будь-яку діяльність дітей, починаючи з 

ігрової та навчальної. 

Пропонована нами програма включає дві основні частини: теоретичну й 

методичну. У теоретичній частині подаються загальні відомості з проблем 

творчості, психології творчості, короткі характеристики найбільш відомих 

підходів до проблеми творчої діяльності. Тут ми у скороченому вигляді 

розглянемо деякі основні положення системи КАРУС, які мають безпосереднє 

відношення до реалізації нашої програми. 

Спочатку зупинимось на методичних прийомах, які моделюють різноманітні 

ускладнення, перешкоди в реальних процесах діяльності дітей. Найбільш 

поширеними із них можна вважати наступні (для зручності будемо називати ці 

методичні прийоми методами). 

Метод інформаційного дефіциту, який використовується саме на перших етапах 

розв’язання задачі, проблеми, коли потрібно особливу увагу звернути на прояви 

пошукової активності суб’єкта, спрямовані на доповнення фрагментів вихідної 

інформації, яких очевидно не вистачає для того, щоб можна було розпочинати 

пошуки розв’язання. Тут можливі різні варіанти подання умови завдання, а 

саме: 

- представлення лише картинки, схеми, малюнка, без будь-якого 

супроводжуючого коментаря; 

- усне подання умови, без одночасного представлення наочності, ескізу, 

коли в ньому дійсно є потреба; 

- навмисне нечітке неповне представлення частини графічної або 

вербальної інформації відносно умови задачі або її вимог. 

Наприклад, дошкільнику можна просто подати аркуш паперу з зображенням 

якоїсь геометричної фігури, не вказуючи на те, для чого вона подається в даному 

випадку. Побіжно можна задати питання «Що це?», «Що тут зображено?» та ін., 

не надаючи інструкції для подальшого її використання, а орієнтуючись на 

запитання, які виникають у дошкільника. В залежності від реагування дитини, 
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надалі можна подавати інструкцію, але в обмежених варіантах (наприклад, «Що 

це?», «Що з цим можна здійснити?», «Як би ти використав цю фігуру?»). Так 

само подання умови задачі можна давати в усній формі («Намалюй трикутник», 

«Як можна цей трикутник використати?» та ін.). 

Наступний метод, метод інформаційної насиченості, в свою чергу пов’язаний з 

поданням в умову задачі дублюючих непотрібних даних – у вигляді візуальних 

зображень, або ж так само, як у попередньому випадку, в усній формі, 

промовлянням. Скажімо, нами передбачається подання у завданні зображення 

кола з подальшою інструкцією розмноження кіл, зменшення або збільшення їх 

діаметрів, а на зображенні можуть бути подані поряд з колом «зайві» 

трикутник, квадрат, прямокутник та ін. Впродовж цього процесу можуть бути 

подані різні інструкції (наприклад, такі «Які фігури треба обрати, щоб 

зобразити будинок, людину?», «Як можна розташувати на городі десять 

кавунів?» та ін.). Метод інформаційної насиченості може бути більш 

ускладненим, якщо ми на додачу до нього використаємо інші методичні 

ускладнюючі прийоми. 

Так, одним з таких прийомів, який може до того ж бути автономним і не 

пов’язаним з іншими, є методичний прийом часових обмежень у процесах 

розв’язання дітьми нових завдань будь-якого характеру, як у ігрових ситуаціях, 

так й виконання якоїсь творчої діяльності (наприклад, складання об’єктів у 

широко відомих конструкторах Лего та ін.). Цей метод може мати чимало 

модифікацій, наприклад: «Намалюй за три хвилини якомога більше будь-яких 

малюнків», «Намалюй за одну хвилину десять трикутників», «Склади з цих 

фігурок якусь конструкцію за три хвилини» та інші. 

Цей список варіантів можна було б продовжити в залежності від змісту задачі, 

її складності, відомих заздалегідь особливостей дитини: можна пропонувати 

якусь задачу за абсолютно неможливий час або ж виділити для розв’язання, 

наприклад, чверть години, коли цю задачу даже не підготовлений дошкільник 

може розв’язати значно швидше (тут враховується сам вплив фактору 
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обмеження часу, оскільки встановлено, що певний в даному випадку віковий 

контингент саме включення в інструкцію часового обмеження буде сприймати 

як суттєво блокуючу дію). У цьому відношенні слід нагадати, що в деяких 

дослідженнях виявлено кілька типів реагування на обмеження часу, до речі, так 

само як при використанні інших методичних прийомів: 

- підвищення активності у діяльності з досягненням порівняно кращих 

результатів, ніж можна було очікувати; 

- зниження активності у різній мірі, погіршення результатів, зокрема й 

невиконання завдання; 

- деформація процесу розв’язання завдання, збільшення помилок, 

хаотичні пошуки, повне відмовлення від пошуків розв’язання. 

Сюди також можна додати метод раптових заборон, який може здійснюватись 

на будь-якому етапі розв’язання. Наприклад, можна навести такі варіанти як: 

часткова або повна зміна умов задачі, вимога не використовувати певний підхід 

або певний інструментарій, заборона на конкретний варіант остаточного 

розв’язання. Таким чином цей метод буде спрямований на більш творчий підхід 

до розв’язання, оскільки блокує використання суб’єктом відомого для нього 

прийому, стереотипного виконання тощо. У цьому відношенні з цим методом 

тісно пов’язаний інший метод, метод пошуку нових варіантів, коли після 

досягнення одного з рішень пропонується відшукати інші варіанти, якомога 

більшу їх кількість («А як ще можна розв’язати це завдання?», «Відшукай ще 

якийсь новий варіант розв’язання», «А може бути якесь нове рішення?» і ін.). 

Тут можна побіжно нагадати прийоми, які також рекомендуються в системі 

КАРУС, а саме такі прийоми як: прийом абсурду, прийом ситуативної 

драматизації. Перший з них пов'язаний з пропозицією виконати заздалегідь 

нереальне завдання, другий – з внесенням в контекст будь-яких некомфортних 

для дошкільника умов (різні види відволікання, шум та ін.). 

Як вказує автор системи КАРУС, виділені методи можуть бути доповнені 

іншими різними прийомами в залежності від задуму тренера, від перебігу 
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процесу тренінгу конкретної творчої діяльності дитини (функціонування її 

уваги, пам’яті, уяви, не кажучи вже про особливості перцептивної  й розумової 

діяльності дитини). До того неабияке значення має також, чи тренінг 

здійснюється індивідуально, окремо з кожною дитиною, чи з групою в кількості 

двох-трьох чи більше осіб.  

Пропонуємо один з найбільш адекватних для даного віку дітей варіант творчого 

перцептивно-розумового тренінгу, орієнтуючись на найбільш поширену 

стратегію пошуку аналогів, стратегію аналогізування, тобто порівняння певних 

об’єктів і знаходження в них чогось спільного, однакового або лише часткового 

схожого. Загальний сценарій тренінгу при цьому може бути складений 

наступним чином. 

1. Спочатку дітям слід запропонувати для розв’язання різноманітні задачі 

(наприклад, розказати, що дитина бачить на картині; або скласти з 

запропонованих іншу фігуру; віднайти у складному малюнку, на зразок 

малюнків-плутанин, окремі предмети, наприклад, де у гілках дерев,приховані 

окремі тварини, люди, предмети та ін.). При цьому слід фіксувати особливості 

перцептивної і загально-творчої поведінки, діяльності дітей, як вони 

висловлюють свої фіксації, враження, якими прийомами користуються, які 

труднощі у них виникають, які запитання вони задають та ін. 

2. На наступному етапі дітям пропонується нова невелика серія задач, які 

будуть схожими на попередні, але вже дещо складнішими (наприклад, за 

рахунок додання кількості окремих деталей, представлення складнішої 

картини). Тут ми вже спеціально фіксуємо чи вдаються діти до використання 

аналогій, як вони комбінують деталями, частинами об’єктів, предметів та ін. У 

кожному окремому випадку є сенс орієнтуватись на те, до якої саме діяльності 

більше схильний дошкільник – до використання аналогій чи до комбінування, 

або, що трапляється досить рідко, до реконструювання – бажання зробити «не 

так», «навпаки» та ін.  

3. Безперечно доцільним буде наступний спеціальний етап ознайомлення 



 82 

дітей з основами творчої діяльності, надаючи їм відомості з психологічної 

«абетки» творчості. Тут можна запропонувати таку схему: а) поняття про 

творчість, її особливості, відмінність від нетворчої діяльності; б) які продукти 

творчості ми бачимо навколо себе; в) хто такі творчі люди (на прикладі поетів, 

винахідників, вчених та ін.); г) до яких видів творчості діти можуть вдаватись 

(до конструювання, складання віршів, оповідань, казок, придумування 

подорожей, сюжетно-рольових ігор та ін.); д) як психологія, наука про 

поведінку людини, досліджує творчість, а саме, творчу особистість, творчий 

процес, продукти творчості, колективна творчість тощо. Зрозуміло, що усі ці 

відомості подаються у адаптованому для цього віку дітей вигляді, без 

використання складних термінів, висловів, а краще з звертанням до казок, 

байок, оповідань, оточуючої техніки та ін. 

4. Дітям у будь-яких модифікаціях подається інструкція – настанова: 

розв’язуючи завдання, які ми вам пропонуємо намагайтесь використати ті 

задані відомості, які ми оголошували, шукайте різноманітні шляхи розв’язання, 

не бійтесь фантастичних варіантів, не бійтесь зробити помилку. Виконуйте 

якщо вам потрібно, малюнки задавайте запитання, коли відчуваєте якійсь 

труднощі чи коли вам просто щось незрозуміло. Розв’язуючи задачу, шукайте 

схоже, аналогічне, й несхоже, комбінуйте елементами, підставляйте на те, що 

подано, щось інше, раніше відоме вам. Висловлюйте усе, що вам «приходить в 

голову», фантазуйте, шукайте нові варіанти розв’язання, нові пояснення. (Як і в 

більшості випадків взагалі, такі побіжні інструкції надаються ситуативно, 

впродовж розв’язання конкретного завдання конкретним дітям). 

5. Обов’язково треба мати на увазі використання підказок в кожному 

конкретному процесі розв’язання. Як це добре відомо, підказки мають суттєве, 

іноді вирішальне значення в досягненні позитивного результату. Існує 

спеціальна література по використання підказок, ми лише нагадаємо, що при їх 

використанні треба мати на увазі: 

- конкретний момент надання підказки: на початку розв’язання, десь в 
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процесі або навіть наприкінці, коли вимальовується позитивне або негативне 

неуспішне розв’язання; 

- обсяг підказки, умовно кажучи процент інформації – натяк, повноцінна 

вказівка, яка фактично становить частину процесу розв’язання. В деяких 

випадках для перевірки впевненості дитини у правильності обраного шляху, 

прийому, можна вдаватись до неправильної підказки, але такий прийом слід 

вживати досить акуратно, щоб не деформувати процес творчого пошуку 

дитини, не підірвати віру дошкільника у правильності його дій; 

- форма підказки (вербальна, малюнок, жест, комбінована), підказка 

може бути також у формі запитання, повторного запитання як своєрідне 

акцентування на якійсь деталі, фрагменті чи на напрямку дій взагалі. 

Тепер розглянемо як може здійснюватись тренінг, орієнтований на стратегію 

пошуку аналогів, яка у своїх порівняно простих модифікаціях цілком 

приступна для старших дошкільників, і навіть більш того – вона фактично 

використовується ними в різноманітних іграх, вербальних та предметних 

імпровізаціях, коментарях тощо. У змістовному варіанті тут передбачається 

наступне: 

а) дітям коротко нагадуються дані про сутність аналогії, пошуку аналогів у 

процесі порівняння, їх різновидах й особливості самої розумової перцептивної 

діяльності при цьому. Проводиться опитування дошкільників, учасників 

тренінгу по спеціальному опитуванню (№1, подано нижче). Надаються 

індивідуальні поради на основі відповідей дітей та на поставлені ними запитання; 

б) дітям надаються приклади та здійснюється демонстрація використання 

стратегії пошуку аналогів на конкретних малюнках, оповідях графічних 

зображеннях; 

в) пропонується для розв’язання кілька задач, їх кількість визначається окремо, 

але при цьому слід орієнтуватись на певну серію, щоб була можливість 

встановити, чи використовує дитина вказані стратегії і в якій мірі вона це 

здійснює; 
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г) разом з дітьми здійснюється аналіз розв’язань, вказується на правильні і 

хибні дії, підтверджується рівень успіху та ін.; 

д) проводиться опитування по опитувальнику №2 (дивись нижче). 

Надалі вказані цикли розв’язання задач можуть повторюватись у можливих і 

раціонально значущих межах, при цьому завдання ускладнюються і 

пропонується використовувати більш складні і віддалені аналогії. Коли йдеться 

про одержання діагностичних результатів цього циклу тренінгу, то наприкінці 

кожному дошкільнику може бути запропонована якась контрольна задача (для 

всіх одна й та ж сама), а після цього бажано провести спільне обговорення 

успішності діяльності з метою з’ясувати наскільки ними засвоєні особливості 

використання стратегії пошуку аналогів. 

Розглянемо один з можливих варіантів здійснення вказаного тренінгу, 

звертаючи увагу в першу чергу на його змістову сутність. 

На перших етапах наголошується, що стратегія пошуку аналогів зорієнтована 

на встановлення суттєвої схожості між окремими предметами, структурами, 

функціями, двох або більше об’єктів – це можуть бути нескладні технічні 

системи, тексти, малюнки, а також рослини, тварини та ін. 

Встановлення такої схожості, аналогічності дає підстави переносити відповідну 

структуру, ознаку, принцип у контекст нового розв’язання, якщо це відповідає 

умовам задачі. При цьому, зрозуміло, встановлюються аналогії максимально 

повні, суттєві, або ж часткові, фрагментарні. Повна аналогія свідчить про 

майже стовідсоткове співпадання структур або ознак, суттєва свідчить про 

можливість досить повного використання, а часткова може бути віднесена до 

якогось одного елементу, якоїсь окремої ознаки. 

Аналогії розподіляються також по тому, наскільки «географічно» (мається на 

увазі один тип об’єктів, картин та ін.) вони будуть близькими чи віддаленими: 

так якщо порівнюються два циферблати, то мова йтиме про наближену 

аналогію, а коли квітка на одній картині порівнюється з тропічним деревом 
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пальмою, то можна говорити про віддаленість аналогових структур. Тут може 

бути дуже великий діапазон порівнянь. 

Після чергового аналізу здійснених розв’язань дошкільникам слід запропонувати 

дати відповіді на вказаний опитувальник №1, який включає такі запитання: Що таке 

аналогія? В чому сутність стратегії пошуку аналогів? Які аналогії ви можете 

пригадати у навколишньому оточенні, у техніці, літературі та ін. 

Звичайно ці запитання можуть подаватись у різних редакціях, пристосованих 

до конкретного дошкільника, його знань, успішності чи неуспішності 

здійснених розв’язань, а аналіз відповідей дозволить внести певні доповнення, 

корективи, зміни у надання дітям відповідної інформації стосовно реалізації 

стратегій пошуку аналогів. Для цього спеціально обирається приклад 

здійснення пошуку аналогів, це можуть бути будь-які задачі зі сфери техніки, 

літератури, природознавства та ін. 

Для більш глибокого засвоєння теоретичного та практичного матеріалу, 

пов’язаного з використанням стратегії пошуку аналогів цім же дошкільникам 

пропонується одна-дві або навіть серія нових задач, більш складних і бажано з 

іншої сфери, порівняно з тими, що надавались перед цим. Як найкраще було б 

як би на цьому етапі розв’язання здійснювались з кожним дошкільником 

індивідуально і в плані подальшого діагностування його творчого потенціалу й 

вивчення конкретних шляхів оптимізації як його дій, так само й положень, які 

слід включати в програму навчання. 

Після спільного аналізу розв’язань у другій, а може бути й третя, четверта серії, 

вдаємось до реалізації опитувальника №2: Як ти шукав аналогії, розв’язуючи 

цю задачу? Які аналогії ти віднаходив при розв’язанні цих задач? Які труднощі 

при пошуках аналогій ти відчував? 

На основі відповідей на вказані запитання, а також усього попереднього 

процесу діяльності кожному дошкільнику надаються конкретні поради, 

побажання, пропонується розв’язувати самостійно інші задачі, самостійно 

віднаходити аналогії, давати поради іншим як знаходити аналогії. 
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Подальше продовження творчого тренінгу може здійснюватись шляхом 

ускладнення задач, орієнтуванням на пошуки максимальної кількості 

розв’язань, їх варіантів. При цьому слід переходити від одного типу задач до 

іншого, змінюючи сфери, в яких заявлені ці задачі. 

Як на цьому наполягають фахівці, у процесах подібного тренінгу на певних 

його етапах слід нейтрально ставитись до помилок, неправильних розв’язань, 

не роблячи зауваження, а навпаки надавати дітям можливість здійснювати 

пошук у режимі вільного вибору, фантазування. 

Як показують дослідження, на даному віковому рівні (старші дошкільники 5-6 

років) не тільки завчасно, а й цілком доречно залучати для розумового розвитку 

дітей певним чином організовані наукові знання у досить широкому діапазоні – 

нині діти набагато більше виявляють інтерес до «дорослих» знань, мимохідь 

або ж цілеспрямовано залучаються в потоки інформації з екранів телевізорів, чи 

з комп’ютерів та планшетів. У цьому відношенні дуже важливим виявляється 

підключення батьків, вихователів до процесів більш етично й естетично 

виважених порад, коли переважно стихійні інформаційні навантаження можуть 

значною мірою негативно впливати на перцептивно-розумове пізнання дітьми 

оточуючого світу. Ми вважаємо, що тренінги, подібні до описаного, можуть 

бути корисними в цьому відношенні, оскільки сприятимуть виробленню 

формуванню у дітей стратегій та тактик свідомої переробки різноманітної, 

часом зайвої, небажаної інформації, фільтрувати й розподіляти її для 

використання у майбутньому і водночас позбавлятись від тих їх надлишків, які 

можуть бути навіть шкідливими у процесах навчання та у повсякденному житті 

дітей. 

З усього вищесказаного можна зробити такі висновки. 

1. В епоху хронічних інформаційних перевантажень, у тому числі на 

рівні дитячого віку, зокрема це особливо стосується старших дошкільників, 

потрібно віднаходити нові ефективні психолого-педагогічні заходи, які б 

максимально сприяли формуванню у дітей психологічної готовності до 
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навчальної та трудової діяльності, з врахуванням тенденцій до ускладнення 

повсякденного життя, зростання стресових навантажень, у тому числі й 

інтелектуальних. З цією метою нами було обрано для реалізації вже апробована 

система творчого тренінгу КАРУС. 

2. Система КАРУС включає характеристики найбільш вживаних 

розумових стратегій (комбінування, аналогізування, реконструювання, 

універсальну, спонтанних дій), тактик, цілої низки спеціальних методичних 

прийомів ускладнення процесів розв’язання, наближаючи їх тим само до 

реальних процесів в умовах надміру або дефіциту інформації, часових 

обмежень та ін. 

3. Нами пропонується адаптований варіант творчого тренінгу в його 

загальному вигляді з орієнтацією на оволодіння стратегією пошуку аналогів та 

подається розширена його характеристика на всіх етапах здійснення вказаної 

системи тренінгу (загальна схема тренінгу, поточні інструкції, опитувальники та ін.). 

4. Як це засвідчують численні дослідження, творча система КАРУС 

суттєво сприяє надбанню дітьми не лише знань, умінь та навичок, але й у значній 

мірі формуванню у них своєрідного імунітету до впливу різноманітних перешкод, 

ускладнень, які супроводжують будь-яку діяльність у сучасних умовах. 

Подальші перспективи досліджень полягатимуть у здійсненні більш 

розширеної програми тренінгу, яка буде включати навчання дітей іншим 

стратегіям, зокрема стратегіям комбінування та реконструювання, а також 

застосування ускладнюючих умов з орієнтуванням на пошуки максимальної 

кількості розв’язань та їх варіантів. 
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Этапы формирования у детей стратегий аналогизирования по 

творческой системе КАРУС 

В статье подана общая характеристика творческой системы КАРУС и 

описаны этапы формирования стратегий поиска аналогий в процессе 

проведения творческого тренинга на основе КАРУСа для детей старшего 

дошкольного возраста. В частности, проанализирован вариант творческого 

перцептивно-мыслительного тренинга по овладению детьми стратегией 

аналогизирования, то есть сравнения определенных объектов и нахождение у 

них чего-то общего, одинакового или использование известного в новых 

условиях и по-новому и подана расширенная его характеристика на всех этапах 

осуществления. Также в статье рассматриваются специальные методы 

усложнения процессов решения, которые моделируют разнообразные помехи в 

реальных процессах игровой или учебно-творческой деятельности детей, а 

именно: метод информационного дефицита или информационной избытка, 

метод временных ограничений, метод внезапных запретов, а также 

методические приемы (прием абсурда, прием ситуативной драматизации и др.) 

и подсказки (вербальные, рисунки, жесты, комбинированные), которые могут 

использоваться на любом этапе решения детьми новых задач.  
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The stages of analogizing strategies forming in children according to the 

creative system CARUS 

The article gives a general description of the creative system of KARUS and 

describes the stages of the analogies searching strategies’ formation in the process of 

carrying out a creative training on the basis of KARUS for senior preschool age 

children. In particular, the variant of the creative perceptual-mental training for the 

acquisition of children by the analogizing strategy is analyzed, that is, the comparison 

of certain objects and the finding of something common, the same or the use of the 

known in the new conditions and in a new way and provides its expanded description 

at all stages of implementation (general training scheme, current instructions, 

questionnaires, etc.).  

Also, the article observes the special solving processes’ complication methods 

that simulate various difficulties in the real processes of children's play or educational 

and creative activity, namely: the method of information deficit or information 

saturation, the method of time constraints, the method of sudden prohibitions and 

methodical techniques (the method of the absurd, method of situational 

dramatization, etc.) and hints (verbal, drawings, gestures, combined, etc.), which can 

be carried out at any stage of the new tasks’ solving by children.  

Creative system KARUS significantly promotes gaining by children not only 

knowledges, abilities and skills, but also significantly forming some kind of 

immunity to the influence of different obstacles, difficulties, which accompany any 

activity in modern conditions. 
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В статті викладено особливості прояву розумових тенденцій дітей під 

час занять образотворчим мистецтвом, зокрема таким його видом як 

ліплення. Показано, що доцільним методом розвитку розуму дітей дошкільного 

віку є методика КАРУС. Зясовано, що окрім визначення загальної тенденції 

розуму до пошуку аналогів та комбінацій існують додаткові показники 

творчого мислення більш локального плану,  що додатково свідчитимуть про 

неповторний авторський характер реалізації дитиною творчої стратегії. 

Ними є: суб’єктивні уподобання, суб’єктивні орієнтири, реакції на ускладнені 

умови внутрішнього і зовнішнього походження. 

Ключові слова: методика КАРУС, мислення, ускладнюючі умови, 

субєктивні орієнтири 

 

Постановка проблеми. Чуттєва предметно-практична образотворча 

діяльність це генетична основа розвитку мислення. Ця діяльність спрямована не 

на адаптаційні, а на перетворювальні дії. Навіть, коли дитина копіює дії вчителя 
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з пластиліном або глиною, створюючи свої перші ковбаски й кульки, вона 

здійснює свої авторські пробні дії - трансформації, що породжують суб’єктивні 

винаходи, ідеї, задуми [2; 3]. По суті це експериментальні дії, завдяки яким 

породжується розуміння того як і що можна робити [5]. Особливої значущості 

рабуває предметна практична образотворча  діяльність в цифрову епоху, коли 

багато предметних видів діяльності виконуються дітьми за домомогою 

гаджетів. Зрозуміло, що таке заміщення чинить вплив на розумовий розвиток і 

результати цього впливу можна спостерігати вже зараз, коли на консультації до 

спеціалістів психологів приходять діти підліткового віку із погано розвиненою 

дрібною і крупною моторикою тому що не пройшли важливий етап розумового  

розвитку повязаний із розвитком багатьох творчих сенсорних предметно-

практичниз завдань. Також за останні роки спостерігається зростання кількості 

дітей із погано розвиненими операціями розумового планування, та 

недорозвитком емоціійно-вольової сфери. А ці важливи базові складові 

розумового розвитку формуються й розвиваються саме у предметно 

практичних видах творчох діяльності у перші 5 — 6 років життя. Зокрема 

необхідна складова розумового розвитку, як планування найоптимальнішим 

обраом розиватимиться під час навчання дітей творчим стратегіям засобами 

тренінгу КАРУС [6]. Адже це передбачає створення, трансформацію та 

реалізацію певних творчих задумів. рВище сказаним й обумовлюється 

актуальність поставленої проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На кінець 21 століття 

психологія творчої діяльності перестала розглядатися тільки як розділ загальної 

психології та стала набувати загального теоретико-методологічного статусу, 

головними постулатами якого є положення про творчу природу психіки 

людини. Вирішальну роль в цьому відіграли роботи О.Г.Асмолова, В. П. 

Зінченко, Г. С. Костюка, В. Т. Кудрявцева, В. О. Моляко, М. М. Поддякова, 

Н.І.Чуприкової та ін. До теперішнього часу склалася досить чітка визначена 

методологічна база, що дозволяє осмислювати пізнавальні процеси людини, в 
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тому числі й маленьких дітей, з точки зору стратегіальної природи творчої 

діяльності. Виконані останнім часом дослідження особливостей регуляції 

розумових процесів у дітей дозволяють говорити про наявність загального 

регулятора який обумовлює й задає векторний напрямок всьому розумовому 

розвитку дитини. Цей вроджений регулятор прийнято називати «стратегією» 

(згідно концепції В. О.Моляко). Наявність стратегії розумового розвитку 

простежується по ряду показників, які мають внутрішнє походження, не 

обумовлене суто зовнішнім середовищем. Саме стратегією розумового 

розвитку пояснюється сприйнятливість дитини до одних впливів оточуючого 

середовища й несприйнятливість (стійкість) до інших, бажання займатися 

одними видами діяльності при ігноруванні інших. Прояви генеральної стратегії 

розумового розвитку дитини важко диференціюються тому що сама стратегія в 

стадії становлення. Тому і легко піддається стратегія розвитку впливам 

навколишнього середовища (в той час, коли стратегії розвитку дорослої 

людини, що займається творчою діяльністю, суттєво не піддається зовнішнім 

впливам). Однак, стратегіальну тенденцію розвитку розуму можна 

відстежувати по індивідуальним особливостям входження дитини в світ 

предметів і людей, по тому як і  що дитині цікаво сприймати і розуміти, по тому 

яким видам діяльності вона надає перевагу, які предметні дії в неї улюблені. 

Адже навіть у немовлят існують улюблені неспецифічні дії, (мова йде про 

немовлят яких не сповивали тим самим не обмежуючи рухову активність). 

Також стратегіальна тенденція розвитку розуму відстежується й по тому які, як 

і коли відбувається у дитини зміна провідного виду діяльності і утворюються 

психічні новоутворення необхідні для подальшого розвитку, адже практичним 

психологам з великим досвідом роботи відомо наскільки великим інколи може 

бути часовий діапазон появи психічних новоутворень у різних психологічно 

здорових дітей одної вікової групи. За наявність генеральної стратегії 

розумового розвитку свідчить й поява, кількість і особливості не провідних 

видів діяльностей, адже якщо залишити дитині лише одну провідну діяльність, 
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позбавляючи її усіх інших, про нормальний розвиток не може бути мови [1]. За 

наявність становлення індивідуальної стратегії розумового розвитку свідчить й 

той факт, що не існує єдиної освітньої системи яка б підходила всім дітям, 

часом педагогам й психологам потрібно шукати, а то й створювати «під 

дитину» альтернативні методики навчання й розвитку (в даному випадку мова 

йде про дітей з інтелектом, що відповідає загальноприйнятим нормам). 

За останній час рядом досліджень показано, що не тільки у старших 

дошкільників, а й більш молодших дітей, в пізнавальному потоці можна 

фіксувати провідну спрямованість розуму на пошук аналогів, на комбінування і 

реконструювання [6]. Загалом рядом грунтовних робіт, виконаних за останні 

пятдеся років в Україні, доведено ефективність розвитку розуму засобами 

системи КАРУС, що спрямований на розвиток природних схильностей на 

пошук комбінацій, поук аналогів та реконструювання інформації поданої у 

різних формах. Проте специфіка такої внутрішньої спонтанної спрямованості 

розуму молодшого дошкільника спеціально не вивчалась, зокрема не 

досліджувались розумові реакції дошкільників на ускладнені умови.  

З огляду на вищесказане було сформульовані наступні цілі даної статті: 

- описати розумові стратегіальні тенденціїї дошкільників в процесі 

ліплення; 

- зясувати роль суб’єктивних уподобань та суб’єктивних орієнтирів дітей 

в процесі виготовленння виробу з пластиліну 

- субєїктивних;  

- дослідити та описати реакції дітей на ускладнені умови внутрішнього і 

зовнішнього походженн під час їх творчої роботи з пластиліном. 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб виявляти особливості 

стратегії розумового потрібно взяти за одиницю дослідження цілісний процес 

створення дошкільником нового продукту, скажімо вироблення дитиною 

пластилінового виробу. Одиниця дослідження безумовно є і «клітинкою» 

розвитку. Іншими словами, стратегія створення дитиною нового виробу 
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виступатиме одиницею (клітинкою) становлення стратегії її розумового 

розвитку. В структурі стратегії розумової діяльності виділяються три віхових 

етапи, що свідчать про розвиток думки, це - розуміння завдання, поява задуму і 

реалізація рішення.  

На першому, діагностичному етапі роботи дітям можна запропонувати 

вільне ліплення. Інструкція дитині може бути такою: «Подивись, перед тобою 

пластилін різних кольорів, зліпи з нього що не будь, що тобі хочеться». Дитина 

приступає до ліплення, а психолог спостерігає за тим, які предметні дії в неї 

переважають: дитина більше з’єднує, роз’єднує - реконструює частини; 

комбінує частини; або ліпить цілісні окремі об’єкти шляхом схожих дій – 

аналогізує; або в неї універсально проявляються усі описані дії. В ліпленні 

чітко простежується взаємозалежність предметних дій і образних дій, тому 

психологу потрібно окремо оцінювати стратегію створення образу, 

зовнішнього виду виробу. Цілісний образ пластилінового виробу є 

відображенням  образу як продукту уявлення. Ці образи можуть бути створені: 

по аналогії (скажімо дитина ліпить казкового героя, тварину, предмет 

домашнього вжитку тощо), або ж шляхом створення комбінації кількох образів 

(кошик з фруктами, чоловік у човнику, композиція з кількох тварин або людей 

тощо). Інколи дитина замислює зліпити якийсь предмет, що її приваблює, але 

вона має про нього лише часткові знання, тому ліплячи, вона більш домислює 

його на основі неповних уявлень, тоді мова йде  про стратегіальну тенденцію 

до реконструювання (скажімо, дитина виліплює мобільний телефон 

намагаючись відтворити деталі кількох цифр і кнопок).  

Окрім визначення загальної тенденції до стратегії аналогізування, 

комбінування, реконструювання тощо, яскраво проявлятимуться ряд показників 

локального плану, що додатково свідчитимуть про  неповторний авторський 

характер реалізації дитиною творчої стратегії. Ними є: суб’єктивні уподобання, 

суб’єктивні орієнтири, реакції на ускладнені умови внутрішнього і зовнішнього 

походження. 
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Поняття “суб’єктивні уподобання” не часто зустрічаються у 

психологічній науковій літературі, присвяченій проблемам інтелектуально-

творчого розвитку. Однак, саме вони впливають на відношення суб’єкта до 

форм, розмірів, загального вигляду і суті того, що підлягає пізнанню. В.А. 

Моляко пропонує розглядати суб’єктивні уподобання у двох планах: перший 

стосується вибору якоїсь якості, елемента, системи, серед інших якостей, 

елементів і систем. Другий план носить емоційно-естетичний відтінок. Отже, у 

процесі створення нового продукту суб’єктивні уподобання мають дві 

тенденції, одна з яких пов’язана із естетичною привабливістю, емоційністю, а 

друга – з практичною потрібністю, раціональністю. Суб’єктивні уподобання 

дітей під час створення виробу з пластиліну можна спостерігати із тої миті як 

вони починають розминати, «розігрівати» пластилін перед ліпленням. В цей час 

діти демонструють ті практичні дії, яким надають суб’єктивну перевагу. Одні із 

більшим задоволенням катають пластилін у долоньках, інші здавлюють, більше 

розминають його роблячи в ньому різноманітні вм’ятини, третім подобається 

відірвати шматки й знов приліплювати їх тощо. Особливу увагу слід звертати 

на характер дій, які вони різки, поривчасті, або більш плавні, занадто сильні, 

або не сильні (яскраво не виражені). Такі дії дитині наповнені певним 

емоційним смислом.   

Під час ліплення виявляються суб’єктивні уподобання до: 1) певних форм 

(правильних, неправильних, гострих або округлених тощо); 2) до функцій. Одні 

діти надають перевагу поєднанню в своїй саморобці однорідних форм 

(наприклад, весь виріб складається з видовжених кульок різного розміру), в 

інших випадках проявляються суб’єктивні уподобання до різноманітних 

правильних і неправильних форм (тобто задумане дитиною досягається шляхом 

створення і поєднання деталей різноманітних форм). Існує група дітей 

(переважно хлопців), що під час ліплення більшу увагу приділяють не 

зовнішньому види, а тому, для чого саморобка (яка в неї функція), вони можуть 
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так розповідати про свій виріб: «тут ллється, а це коліщатко крутитися», «тут 

стріляє і котиться сюди» тощо.  

Під час ліплення можна виділити дві групи дітей: 

- в першу увійдуть діти, що з початку готують деталі (ковбаски, 

кружечки, кульки) а потім вже поєднують їх у конструкцію; 

- другу групу складуть ті діти, що ліпить по одній деталі, приєднують 

готову деталь до конструкції і тільки тоді приступають до ліплення іншої. 

Отже, на розвиток творчого розумового процесу суттєво впливають 

суб’єктивні уподобання дітей. У широкому плані вони обумовлюють прийняття 

або неприйняття завдання і реагування на форму його подання. Скажімо, 

пропозиція ліпити квіти може бути сприйнята більшістю дівчат із захопленням, 

і нейтрально або негативно сприйнята більшістю хлопчиків. Форма подання 

завдання може бути вербальною або образною, зрозуміло, що найбільш 

оптимальним є змішаний варіант подання завдання, коли  дітям ставиться нова 

задача в усній формі і подаються наочні зразки. Однак, в групі дітей 

обов’язково виявляться ті, які надають перевагу задачам поданим суто у 

вербальній формі й діти, що віддають перевагу і краще розуміють задачі, умова 

яких подається у суто наочній образній формі. 

У частковому плані суб’єктивні уподобання проявляються у виборі форм, 

способів розташування у просторі, розмірів, структур і функцій. Суб’єктивні 

уподобання щодо певних об’єктів обумовлені у дошкільнят більш глибокими 

знаннями про них і розвинутою здатністю дітей до узагальнень, що дає 

можливість переносити добре знайоме у різні нові ситуації.  

Наступне, на що  слід звертати увагу, це те як дитина створює власні 

смислові орієнтири яким слідує в процесі створення виробу з пластиліну. В 

даному випадку важливо спостерігати за трьома видами орієнтирів, слідування 

яким забезпечує успіх у створенні виробу. 1. За об’єктивними орієнтирами, що 

задані педагогом і завдяки яким досягається успіх у ліпленні певного виробу. 2. 

За стихійними орієнтирами, які дитина самостійно знайшла без сторонньої 
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допомоги, які склалися в неї в результаті експериментальних дій з пластиліном. 

3. За суб’єктивними орієнтирами, що основані на постійному аналізі ситуації, 

яка постійно змінюється.  

Розглянемо більш детально орієнтири третього плану. Творча ситуація 

виготовлення пластилінової саморобки характеризується постійними, 

непередбачуваними дитиною, змінами. Це зміни пов’язані по перше, з 

недостатнім рівнем сформованості практичних дій ліплення, результат яких 

часто несподіваний для дитини, скажімо учень сильно здавив пластилін і 

деформував свій виріб, або його частину, невдало виліпив якусь частину, 

невдало, на його думку, приєднав, чи випадково роз’єднав тощо (не будемо 

множити подібні приклади, адже подібні ситуації постійно супроводжують 

процес ліплення). По друге, у дітей можуть бути не сформовані в достатній мірі 

зорові сприймання які б давали змогу правильно вимірювати потрібну кількість 

пластиліну, розташовувати деталі виробу на належній відстані, правильно 

виміряти відстань між деталями плоского рельєфного виробу на обмеженій 

площині тощо. Тому дуже часто діти роблять деталі помилково завеликі або 

замалі для своїх виробів, невдало розташовують деталі у просторі, що не 

дозволяє здійснити задумане. Як відомо розвиток практичних дій і зорових 

сприймань знаходиться у тісному взаємозв’язку. Згідно із дослідженнями Л.А. 

Венгера розвиток вміння вирішувати задачі «на сприймання» проходить певні 

стадії починаючись з простих практичних проб, що розвиваючись стають 

осмисленим примірюванням з яскраво вираженою орієнтувальною функцією. І 

згодом, на завершальному етапі розвитку вміння розв’язувати візуальні задачі 

на сприймання, дитина здатна «на око» виділяти властивості и зв’язки не 

вдаючись до практичних дій. Отже, спостерігаючи за тим як дитина відщипує 

потрібну кількість пластиліну, як розташовує деталі на своєму виробі, як 

розташовує виріб у просторі, психолог має можливість встановити чи здатна 

дитина вимірювати «на око» без практичних проб, чи використовує дитина 
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експериментальні дії приміряння під час ліплення, або вона діє на навмання, не 

передбачаючи неправильність своїх дій. 

Для того щоб з’ясувати вплив ускладнюючих умов на творчу діяльність 

дитини, практичний психолог може вводити певні штучні ускладнення і 

спостерігати за реакціями дитини на ускладнення.     

Отже, наступний етап діагностичної роботи – ліплення в ускладнених 

умовах. Із усіх методів, що пропоновані у тренінгові системі КАРУС, 

доцільніше обрати три, які найбільш підходять для роботи із дітьми: метод 

інформаційної недостатності; метод раптових заборон; метод нових варіантів. 

Безумовно методи потребують певної адаптації як до творчої ситуації ліплення 

так і до вікових особливостей дітей. 

Так, метод інформаційної недостатності (коли для активізація діяльності 

на перших етапах розв’язку творчої задачі, психолог подає умову завдання 

навмисно не озвучуючи суттєві данні умови) доцільніше модифікувати в 

«метод недостатності предметного матеріалу». Психолог виділяє для ліплення 

замалу кількість пластиліну і пропонує дитині зліпити з нього достатньо 

складний об’єкт, скажімо пташку, або квітку. Однак на столі неподалік від 

дитини потрібно розкласти деякі інші предмети, якими можливо буде 

компенсувати недостатність пластиліну, це може бути бусини, деталі 

конструктора, пластмасовий ножик для пластиліну. Дитині не говориться про 

те, що ці предмети можна буде застосовувати. 

Використання цього методу може: 

1. Блокувати творчу розумову діяльність, дитина відмовиться ліпити, 

скаже, що пластиліну замало, так не вийде пташка і т. ін.;  

2. Призвести до її спрощення - дитина починає ліпити ігноруючи 

завдання психолога. Вона переформулює для себе завдання виходячи із 

недостатності пластиліну і спростить його – почне ліпити кульку, паличку 

тощо. Наприклад, Ілля скаже, що з цього шматка пташка не вийде, а вийде 

лише колобок, запитає, а чи можна зліпити колобка?, а Марина, зліпить крихти 
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для годування пташок. Безумовно такі розумові реакції дітей є творчими і 

свідчать про те, що вони вміють виходити із складної ситуації, однак високо 

оцінити їх не можна, тому що ігноруються вихідні умови завдання – ліпити 

конкретний об’єкт.  

3. Стимулювати творчу діяльність, стимулювати розумовий пошук і 

відповідно приводити високого рівня перебігу творчої діяльності. Так, дитина 

розмірковуючи над тим, як можна виконати завдання прийде до висновку, що 

треба використовувати підручні засоби. Так наприклад, Оля подивилась на 

пластилін, подивилась навколо себе, запитала психолога чи можна брати 

бусинки, отримавши позитивну відповідь розплющила шматочок пластиліну і 

на ньому бусинками виклала квітку, стебло й листячко домалювала ножичком. 

Стасик прямокутному блоку конструктора Лего додав зліплений великий дзьоб 

і очки, сказав, що в нього вийшов «дятел».  

Особливості розумової діяльності дітей описанні в останніх двох 

випадках яскраво свідчать про те, що розумові дії проявлені у діях практичних і 

вербальних коментарях дітей, лише частково залежать ввід умови завдання, а у 

набагато значній мірі відображають індивідуальну стратегію розвитку розуму. 

Залучаючи у свою діяльність нові, не задані умовою задачі об’єкти, діти 

проявляють надситуативнисть мислення, створюють якісно нову ситуацію своєї 

діяльності. 

Наступний метод «Раптових заборон» спрямований на зміну діяльності, 

його суть полягає в тому, що на будь якому етапі ліплення дитині 

забороняється далі діяти так, як вона діяла до того. Використання методу 

раптових заборон може виступати яскравим свідченням того, що творчу 

активність достатньо важко блокувати. Схематично можна так представити 

вплив заборон на творчу діяльність дошкільника:  Заборона імпровізувати із 

зовнішнім видом – дитина змінює техніку ліплення – заборона імпровізувати і 

змінювати техніку ліплення – дитина переносить ситуацію ліплення в іншу 

сферу діяльності…. 
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Отже, використання методу раптових заборон також дозволяє 

прослідковувати прояви розумових стратегій і спостерігати за тим як 

змінюється форма творчої діяльності, як у наведеному прикладі блокування 

творчих авторських проявів ліплення призвело до зміни вектора діяльності з 

творчої предметно-практичної (дитина експериментувала з зовнішним видом 

виробу, з технікою виконання) на творчу соціальну (запропонував піЙти до 

інших дітей). Метод раптових заборон дозволяє практичному психологу 

діагностувати творчі реакції дитини на заборони у зміні техниці виконання, 

заборони на введення нових елементів, спостерігати за тим, як дитина буде 

творче виходити із під впливу заборон. 

Цей метод також дає можливість встановити вплив цього конкретного 

ускладнення на творчу діяльність (негативний, нейтральний, стимулюючий). 

Окрім того, введення подібних ускладнень дозволяє з’ясовувати емоційні 

реакції на них. Адже негативні емоційні реакції на ускладнення (образа, 

роздратування, навіть гнів) також не дозволяють проявлятися стратегії 

творчого пошуку. Однак досвід застосування методів КАРУСу при роботі із 

дітьми свідчить за те, що діти швидко адаптуються до ускладнюючих умов, і в 

їх діяльності починають проступати властиві їм розумові тенденції.   

Як різновид «Методу раптових заборон» можна розглядати «Метод нових 

варіантів».  

Його суть полягає в тому що б вимагати від дитини ліпити все нові і нові 

пластилінові вироби. Психолог пропонує дитині ліпити виріб лише з пласких 

кульок и паличок, інші деталі виліплювати забороняється (метод раптових 

заборон), як тільки дитина зробила свою пластилінову конструкцію, психолог 

вимагає від неї ліпити іншу. Як правило цей метод не викликає у дошкільнят 

негативних емоціональних реакцій, а налаштовує на творчий пошук. 

Використання цього методу веде до підвищення рівня оригінальності задуму, 

тому що, якщо на перших порах діти будуть ліпити з паличок і кульок 

вишеньки, чоловічків, квіти, будинки, то після 4, 5 варіантів, замисел їх виробу 
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буде ставати все більш оригінальним, скажімо це може бути такі варіанти: 

«лабіринт», «крижинка», «візерунок», машина тощо. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Розвиток  мислення 

дітей на заняттях з образотворчого мистецтва  засобами тренінгу КАРУС 

доцільно здійснювати у певній послідовності. На першому, діагностичному 

етапі роботи дітям пропонується вільне ліплення. Увага експериментатора 

фіксується на тому які предметні дії  переважають: дитина більше з’єднує, 

роз’єднує - реконструює частини; комбінує частини; або ліпить цілісні окремі 

об’єкти шляхом схожих дій – аналогізує; або в неї універсально проявляються 

усі описані дії. В ліпленні чітко простежується взаємозалежність предметних 

дій і образних дій, тому окремо оцінюється стратегія створення образу і 

зовнішнього виду виробу. 

Окрім визначення загальної тенденції до стратегії аналогізування, 

комбінування, реконструювання тощо, яскраво проявлятимуться ряд показників 

локального плану, що додатково свідчитимуть про  неповторний авторський 

характер реалізації дитиною творчої стратегії. Ними є: суб’єктивні уподобання, 

суб’єктивні орієнтири, реакції на ускладнені умови внутрішнього і зовнішнього 

походження. 

У процесі створення нового продукту суб’єктивні уподобання мають дві 

тенденції, одна з яких пов’язана із естетичною привабливістю, емоційністю, а 

друга – з практичною потрібністю, раціональністю. Суб’єктивні уподобання 

дітей під час створення виробу з пластиліну можна спостерігати із тої миті як 

вони починають розминати, «розігрівати» пластилін перед ліпленням. В цей час 

діти демонструють ті практичні дії, яким надають суб’єктивну перевагу. 

У частковому плані суб’єктивні уподобання проявляються у виборі форм, 

способів розташування у просторі, розмірів, структур і функцій. Суб’єктивні 

уподобання щодо певних об’єктів обумовлені у дошкільнят більш глибокими 

знаннями про них і розвинутою здатністю дітей до узагальнень, що дає 

можливість переносити добре знайоме у різні нові ситуації.  
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З усіх методів, що пропоновані у тренінгові системі КАРУС, доцільніше 

обрати три, які найбільш підходять для роботи із дітьми: метод інформаційної 

недостатності; метод раптових заборон; метод нових варіантів. Безумовно 

методи потребують певної адаптації як до творчої ситуації ліплення так і до 

вікових особливостей дітей. 

Так, метод інформаційної недостатності (коли для активізація діяльності 

на перших етапах розв’язку творчої задачі, психолог подає умову завдання 

навмисно не озвучуючи суттєві данні умови) доцільніше модифікувати в 

«метод недостатності предметного матеріалу». Використання цього методу 

може: 

4. Блокувати творчу розумову діяльність, дитина відмовиться ліпити, 

скаже, що пластиліну замало, так не вийде пташка і т. ін.;  

5. Призвести до її спрощення - дитина починає ліпити ігноруючи 

завдання психолога. Вона переформулює для себе завдання виходячи із 

недостатності пластиліну і спростить його – почне ліпити кульку, паличку 

тощо. 

6. Стимулювати творчу діяльність, стимулювати розумовий пошук. Так, 

дитина розмірковуючи над тим, як можна виконати завдання прийде до 

висновку, що треба використовувати підручні засоби.  

Наступний метод «Раптових заборон» спрямований на зміну діяльності, 

його суть полягає в тому, що на будь якому етапі ліплення дитині 

забороняється далі діяти так, як вона діяла до того. Використання методу 

раптових заборон може виступати яскравим свідченням того, що творчу 

активність достатньо важко блокувати. Схематично можна так представити 

вплив заборон на творчу діяльність дошкільника:  Заборона імпровізувати із 

зовнішнім видом – дитина змінює техніку ліплення – заборона імпровізувати і 

змінювати техніку ліплення – дитина переносить ситуацію ліплення в іншу 

сферу діяльності…. 
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Отже, використання методу раптових заборон також дозволяє 

прослідковувати прояви розумових стратегій і спостерігати за тим як 

змінюється форма творчої діяльності, як у наведеному прикладі блокування 

творчих авторських проявів ліплення призвело до зміни вектора діяльності з 

творчої предметно-практичної (дитина експериментувала з зовнішним видом 

виробу, з технікою виконання) на творчу соціальну  

Окрім того, введення подібних ускладнень дозволяє з’ясовувати емоційні 

реакції на них. Адже негативні емоційні реакції на ускладнення (образа, 

роздратування, навіть гнів також не дозволяють проявлятися стратегії творчого 

пошуку. Досвід застосування методів КАРУСу при роботі із дітьми свідчить за 

те, що діти швидко адаптуються до ускладнюючих умов, і в їх діяльності 

починають проступати властиві їм розумові тенденції. 
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Развитие мышления на занятиях изобразительным искусством 

средствами тренинга КАРУС 

 В статье изложены особенности проявления умственных тенденций 

дошкольника во время занятий изобразительным искусством, в частности 

таким его видом как лепка.  Выяснено, что кроме общей тенденции ума к 

поиску аналогов и комбинаций существуют дополнительные показатели 

творческого мышления детей более локального плана, дополнительно 

свидетельствующие о неповторимом авторском характере реализации ребенком 
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творческой стратегии. Этими показателями являются: субъективные 

предпочтения, субъективные ориентиры, реакции на осложненные условия 

внутреннего и внешнего происхождения. 

Ключевые слова: методика КАРУС, мышление, усложняющие условия, 

субъективные ориентиры. 
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The development of thinking on the visual art classes by the means of 

training KARUS 

The development of children’s thinking on the visual art classes by the means 

of training KARUS contains some succession.  On the first, diagnostic work stage, 

children are offered free modelling. Besides the defining of general tendency for the 

analogizing strategy, vivid displays have some local indicators, which additionally 

testify the unique author character of creative strategy realization by a child. They 

are: subjective inclinations, subjective orienteeres, and reactions on the complicating 

conditions of internal and external origin. In the process of a new product creation the 

subjective inclinations have two tendencies, one of which is related with aesthetic 

attractiveness, emotionality, and the second – with the practical necessity, rationality. 

Trough all methods, proposed in training system KARUS it is reasonable to choose 

three, which are the most suitable for the work with children: method of sudden 

prohibitions, method of new variants. Application of the method of informational 

deficiency may provoke such consequences: 1. blocking of creative mental activity, a 

child may refuse to model, may say, that plasticine is not enough, the bird will not 

come out and so on; 2. May result in its simplification – a child starts modelling 

ignoring psychologist’s task. He may reformulate task reasoning from the lack of 

plasticine and simplificate it – may start modelling a ball, stick or something like that; 

3. Stimulate creative activity, stimulating creative search. So, a child, thinking on the 

ways of task solving may come to the conclusion, that he should use anything 

mailto:creativity.psylab@gmail.com
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available. Using of method of sudden prohibitions may be the vivid evidence that it is 

difficult to block creative activity. The usage of method of sudden prohibitions helps 

to observe the displays of mental strategies and observe the changing of creative 

activity form.  

Key words: method KARUS; thinking; complicating conditions; subjective 

guidelines. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЦЕПТИВНО-

МИСЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ В КОНСТРУКТИВНІЙ ТВОРЧОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Латиш Н.М., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

e-mail: natalilatysh31@gmail.com 

В статті аналізуються прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій в 

конструктивній творчості молодших школярів. Дослідження здійснено в 

рамках концепції творчого сприймання В. О. Моляко, де 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. Творче конструювання 

розглядається як процес розв’язування творчих задач, де стимульним 

матеріалом є геометричні фігури та графічні зображення однієї та різної 

кількості крапок. Показано, що функціонування перцептивно-мисленнєвих 

стратегій творчого конструювання в учнів молодших класів відбувається через 

трансформацію зорових образів, починаючи від праобразу до образу-рішення; 

процес пошуку організовується і реалізовується стратегією (аналогізування, 

комбінування, реконструювання). 
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Ключові слова: творче сприймання; молодший шкільний вік; 

конструювання; графічна інформація; творча задача; стратегіальні тенденції. 

Постановка проблеми. Виховання творчо мислячої особистості, здатної 

адекватно сприймати і аналізувати нову інформацію та успішно вирішувати 

нові, часом нестандартні задачі є першочерговим завдання сучасної школи і 

суспільства загалом.  

В дослідженнях, здійснених під керівництвом В.О. Моляко, неодноразово 

зазначається, що необхідність адаптації до постійнозмінюваних реалій 

середовища з метою вирішення різноманітних завдань і самореалізації 

передбачає готовність саме до творчого сприймання інформації. Адже 

сприймання відіграє важливу роль у процесі взаємодії людини з оточуючим 

світом. А творчі перцептивні процеси є важливою складовою мисленнєвої 

діяльності, оскільки образи та поняття, які при цьому формуються, визначають 

структуру розв’язання нової задачі, стратегію її розв’язання [4].  

Варто зазначити, що на сьогоднішній день все частіше спостерігається 

застосування подання інформації у вигляді графічних зображень та 

залежностей, як найбільш економічних, наочних і змістовних. Графічні засоби 

подання інформації застосовуються в різних областях візуальної комунікації 

для того, щоб прискорити процеси мислення, уяви, розуміння поставленої 

задачі та її розв’язання. Малюнок, графік, креслення є таким засобом, за 

допомогою якого ідею чи думку можна компактно передати у вигляді 

графічних зображень.  

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. Виходячи з цього, 
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конструювання з геометричним матеріалом у своєму дослідженні ми 

розглядаємо як процес творчого сприймання графічної інформації. 

В силу своєї специфіки, конструювання є передумовою прояву та розвитку 

художньо-конструктивних здібностей, розвитку сенсомоторних якостей, 

просторових уявлень, уяви, цілеспрямованих дій, творчих здібностей, що в 

свою чергу є основою для успішного розв’язання в подальшому конструктивно-

технічних та науково-творчих задач. 

Аналіз останніх досліджень даної проблематики. Виходячи з результатів 

проведених сучасних наукових досліджень творчого сприймання нової 

інформації, В.О. Моляко зазначає, що «саме через те, що йдеться про 

лабіринтну, хаотичну в тій чи іншій мірі організації структуру інформаційного 

простору, ми вважаємо однозначно необхідною саме творчу організацію 

реагування, поведінки, будь-якої діяльності в складних режимах перебування 

суб’єкта» [4, c. 8]. Вчений виокремлює такі важливі аспекти дослідження 

творчого сприймання: 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.) [4]. 

Стосовно вивчення специфіки творчого сприймання в дитячому віці в руслі 

стратегіально-діяльнісної теорії творчості, розробленої В.О. Моляко, здійснено 

ряд досліджень. Зокрема, Гулько Ю. А. зазначає, що при конструюванні нових 

знань дітьми молодшого дошкільного віку основну функцію виконують 

перцептивні і наочно-образні мисленнєві процеси, які протікають у нерозривній 
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потоковій цілісності. Встановлено, що регуляційний механізм перцептивно-

мисленнєвої стратегії проявляється на таких етапах конструювання нового 

знання: загальне цілісне сприйняття малюнка і домислювання як первинне 

дифузне розуміння смислу зображуваного; стихійне виділення дитиною кількох 

конкретних фрагментів (як образів) малюнку і наочно-образне 

експериментування з ними, яке протікає як об’єднання їх смисловими зв’язками 

і руйнування смислових зв’язків між ними; виокремлення за допомогою 

дорослого нових, не помічених на перших етапах сприймання, фрагментів – 

образів малюнку, що обумовлює розриви створених раніше смислових 

конструктів; прийняття  смислових орієнтирів, заданих дорослим і формування 

нових припущень у вигляді нечітких, неясних знань; підтвердження 

гіпотетичного знання у процесі предметно-практичного експериментування; 

вербалізація нових знань у вигляді зв’язного тексту як завершальний етап їх 

конструювання [2, с. 96]. 

Досліджуючи творче сприймання інформації в дошкільному віці, Н.А. Ваганова 

зазначає, що для дітей старшого дошкільного віку характерна мала 

деталізованість сприймань і їх велика емоційна насиченість, недостатнє 

розмежування суттєвих та несуттєвих ознак, синкретичність, нечітке та 

«розмите» сприймання. У процесі активної пізнавальної діяльності сприймання 

набуває цілеспрямованого, творчого характеру, а наприкінці дошкільного віку 

характеризується такими властивостями як предметність, цілісність і 

осмисленість. Процес сприймання в дошкільному віці набуває характеру 

осмисленої, керованої дії, що має свої особливі цілі і засоби для їх здійснення. 

При цьому на ранніх ступенях свого розвитку, воно виступає як ззовні 

організований процес і лише наприкінці дошкільного віку сприймання стає вже 

внутрішньо регульованою дією [4, с. 62-63].  

Результати проведених експериментальних досліджень творчого сприймання з 

молодшими школярами дозволили Н.В. Медведевій визначити рівні 

сформованості спостережливості у дітей: найвищий рівень характеризується 
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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 такий 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 [4, с. 78-79]. 

Метою нашого дослідження є аналіз проявів перцептивно-мисленнєвих 

стратегій в конструктивній творчості молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Науковцями зазначається, що в молодшому 

шкільному віці відбуваються певні кількісні та якісні зміни процесу 

сприймання. Зокрема зростає швидкість перебігу процесу сприймання, 

збільшується кількість сприйнятих об’єктів, сприймання стає більш довільним, 

цілеспрямованим і категорійним процесом. Сприймаючи нові предмети і 

явища, учні відносять їх до певної категорії об’єктів і 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 [5]. 

У своєму дослідженні ми орієнтувались на положення концепції творчого 

сприймання В. О. Моляко, де творче сприймання розуміється саме як процес 

(та його результат), конструювання суб’єктивно нового образу, який в більш чи 
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менш значній мірі видозмінює, своєрідно модифікує предмети та явища 

об’єктивної реальності [3].  

Процес конструювання графічної інформації ми розглядали як процес 

розв’язування творчих задач, де стимульним матеріалом є геометричні фігури 

та графічні зображення однієї та різної кількості крапок. 

За результатами нашого дослідження було виявлено, що функціонування 

перцептивно-мисленнєвої стратегії конструювання нової графічної інформації 

здійснюється в 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 розв'язування творчих графічних задач на всіх етапах нами було 

зафіксовано здебільшого прояви мисленнєвої стратегії аналогізування: діти у 

своїх зображеннях орієнтуються на певним чином відтворення попереднього 

досвіду, емоційні переживання (діти, які приїхали із зони АТО, зображують 

військові події в темному кольорі), відтворення якогось бажання, мрії чи ігор 

(навіть якщо це фантастичний герой, то він запозичений з комп’ютерних ігор 

чи мультфільмів). 

Аналіз результатів нашого дослідження дозволив нам виділити три категорії 

учнів стосовно «стартового механізму» при розв’язуванні запропонованих 

завдань. Найбільшою виявилась кількість учнів, коли в процесі побудови 
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конструкцій з геометричних фігур домінуючою виявляється орієнтація 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, коли в процесі побудови конструкцій з геометричних фігур домінуючою 

виявляється орієнтація 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 

використала всі крапки як елементи в зображенні малюнку. Також була 

категорія учнів, які задіяли не всі крапки в своєму зображенні. У процесі 

виконання завдання, коли на аркуші паперу було зображено велику кількість 

крапок, учні включають 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; 1]. Тому важливим стає оволодіння такими мисленєвими 
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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 [6]. 

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 шляхом виконання 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 
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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 збільшилась кількість 

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 одержані 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 створювалось з орієнтацією на структурні властивості 
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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 негативний вплив; та учнів, на яких 

обмеження в часі не справило негативного впливу. 

Для учнів, які зазнали негативного впливу дефіциту інформації, процес 

формування задуму, зокрема початковий етап – 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 ж 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 
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тенденції аналогізування. Прохання експериментатора сконструювати із 

елементів конструктора щось цікаве, в таких випадках цілком ігнорувалось. 

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. В 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 

відзначаємо прояв другого та третього рівня реалізації творчого сприймання 

графічної інформації. 

Висновки. Функціонування перцептивно-мисленнєвих стратегій творчого 

конструювання в конструктивній творчості молодших школярів відбувається 

через трансформацію зорових образів, починаючи від праобразу до образу-

рішення; процес пошуку організовується і реалізовується здебільшого 

стратегією аналогізування, рідше комбінування та реконструювання.  

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати дослідження 

творчого конструювання в молодшому шкільному віці можуть стати підґрунтям 

для створення методичних прийомів, спрямованих на активізацію творчої 

діяльності учнів зазначеного віку. 
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Особенности функционирования перцептивно-мыслительных стратегий в 

конструктивном творчестве младших школьников 
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лаборатории психологии творчества Института психологии имени 

Г. С. Костюка НАПН Украины 

e-mail: natalilatysh31@gmail.com 

 

В статье анализируются проявления перцептивно-мыслительных 

стратегий в конструктивном творчестве младших школьников. Исследование 

осуществлялось в рамках концепции творческого восприятия В. А. Моляко, где 

творческое восприятие рассматривается как процесс (и его результат), 

конструирование субъективно нового образа, который в той или иной мере 

видоизменяет, своеобразно модифицирует предметы и явления объективной 

реальности. Творческое конструирование рассматривается как процесс решения 

творческих задач, где стимульным материалом являются геометрические формы 

и изображения одной и разного количества точек. Показано, что 

функционирование перцептивно-мыслительных стратегий творческого 

конструирования в графической деятельности младших школьников 

осуществляется посредством трансформации зрительных образов, начиная от 

http://lib.iitta.gov.ua/10364/


 120 

праобраза до образа-решения; процесс поиска регулируется стратегией 

(аналогизирования, комбинирования, реконструирования). 

Ключевые слова: творческое восприятие; младший школьный возраст; 

конструирование; графическая информация; творческая задача; стратегиальные 

тенденции. 

 

The peculiarities of perceptive-mental strategies functioning in junior 

pupils’ constructive creative activity 

Latysh Nataliia Mykhailivna, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher of the 

Psychology of Creativity Department, H. S. Kostiuk Institute of psychology of NAES of 

Ukraine,  

e-mail: natalilatysh31@gmail.com 

 

In the paper the displaying of perceptual and thinking strategies of constructive 

creative activity of younger school children are analyzed. The research is conducted 

within the concept of creative perception of V. O. Moliako where creative perception 

is understood as process (and its result), construction of subjectively new image 

which in the more or less considerable degree alters, peculiar modifies objects and 

phenomena of objective reality. Creative construction is considered as process of the 

solution of creative tasks where stimulating material are geometrical figures and 

graphics of one and different quantity of points. It is shown that functioning of 

perceptual and thinking strategies of creative construction in graphic activity of 

younger school children happens through transformation of visions, beginning from a 

prototype by the solution image; process of searching is organized and implemented 

by strategy (an analogy, combination, reconstruction). The functioning of perceptive-

mental strategy of new graphic information construction has such sequence of stages: 

1) appearance of future construction or painting idea (examination of task condition, 

initial idea creation in the form of image-orienteer); 2) the development of the future 

construction idea (goes in the process of painting or practical construction and is 
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characterized by the development of the initial image-orienteer in the process of the 

elements’ structural-functional analyzes; 3) practical realization of the idea (final 

design of the painting or construction building on the plane).  

Keywords: creative perception; younger school age; construction; graphic 

information; creative task; strategy tendency.. 
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В статті розглядаються психологічні показники здатності студентів 

до художньої діяльності. Запропоновано методичні матеріали для її 

діагностики та розвитку, розроблені на основі результатів дослідження 

проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій у художній діяльності студентів. 

Подано програму підтримки здатності студентів до художньої діяльності, 

яка передбачає чотири етапи: діагностика за показниками здатності до 

художньої діяльності; аналіз середніх значень та факторних навантажень 

досліджуваних показників; просвітницька робота; виконання студентами 

індивідуальних творчих завдань, спрямованих на усвідомлення та розвиток 

перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій в живописі та 

творчої спрямованості особистості студентів. 
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Ключові слова: художня діяльність, перцептивно-мисленнєва 

стратегія, художні орієнтації в живописі, творча спрямованість 

особистості, студенти. 

 

Постановка проблеми. Художню діяльність ми розглядаємо у 

широкому сенсі, як самостійну естетичну творчість у сфері мистецтва та 

літератури [6], що включає як сам процес творчості, так і сприймання його 

продуктів глядачем [3]. Тому психологічна готовність до художньої діяльності 

також передбачає сформованість психологічних передумов як самого процесу 

творчості, так і сприймання його продуктів глядачем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До специфічних 

особливостей художньої діяльності належать:  

1) наявність спеціальних здібностей;  

2) синкретизм (інтегративність, цілісність);  

3) особистісний тип відображення;  

4) свобода вибору цілі;  

5) високий ступінь ризику невдачі [6]. 

У художній діяльності можна виокремити такі її складові: пізнавальна 

діяльність, в результаті якої художник відображає об’єктивну дійсність, пізнає 

взаємозв’язки між особистістю, суспільством та природою в кожну конкретну 

історичну епоху; перетворювальна діяльність, в ході якої художник перетворює 

у створюваному ним образі природний матеріал (фарби, форми, звуки), а також 

матеріал життя людини та суспільства через його трансформацію у різних 

сюжетно-композиційних відношеннях (сюди ж включається виховна діяльність 

як аспект перетворювальної діяльності, що проявляється у намаганні 

художника впливати на духовний світ реципієнтів через власні твори); 

оцінювальна (ціннісно-орієнтувальна) діяльність, коли художник виражає своє 

ціннісне ставлення до світу, відображаючи явища дійсності крізь призму 

власних інтересів, потреб, смаків, ідеалів; комунікативна діяльність, що є 
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засобом прямого або опосередкованого спілкування художника з реципієнтом 

свого твору через знакову, семіотичну систему [6]. 

Як показано, зокрема, у дослідженні О. В. Завгородньої, художньо 

обдарованій молоді у процесі навчання потрібна психологічна підтримка, 

спрямована на отримання нею безпосереднього досвіду відкритого вільного 

самовираження та зворотного зв'язку в діалозі з високопрофесійним 

наставником, викладачем, вчителем, на усвідомлення нею себе особистістю, що 

має індивідуальний шлях розвитку, осмислення власних індивідуальних 

особливостей [2]. 

Метою цієї публікації є описати психологічні показники здатності 

студентів до художньої діяльності, а також запропонувати методичні матеріали 

для їх діагностики та розвитку. 

Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження проявів 

перцептивно-мисленнєвих стратегій у художній діяльності нами визначено 

наступні показники здатності студентів до художньої діяльності: 

1. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій (аналогізування, 

комбінування, реконструювання та демонстрування особистості митця у 

художньому творі); 

2. Домінуючі художні орієнтації в живописі («емоційне навантаження 

художнього твору», «техніка зображення», «творчий підхід художника» та 

«смислове навантаження художнього твору»); 

3. Показники творчої спрямованості особистості. 

Реалізація розробленої програми підтримки здатності студентів до 

художньої діяльності передбачає п’ять етапів: 

1. Діагностика за показниками здатності до художньої діяльності. 

2. Аналіз середніх значень та факторних навантажень досліджуваних 

показників. 
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3. Просвітницька робота, яка включає обговорення зі студентами 

(абітурієнтами) результатів дослідження, особливостей художньої діяльності та 

необхідних психологічних передумов її ефективності. 

4. Виконання студентами індивідуальних творчих завдань, 

спрямованих на усвідомлення та розвиток власних перцептивно-мисленнєвих 

стратегій, художніх орієнтацій в живописі та творчої спрямованості особистості 

студентів. 

5. Повторна діагностика здатності студентів до художньої діяльності за 

запропонованими показниками аналогічно першому етапу. 

І етап – діагностика здатності студентів до художньої діяльності за 

названими вище показниками здійснюється із застосуванням таких методик: 

Методика 1. Авторський опитувальник «Художня спрямованість 

сприймання творів живопису» [10], що є адаптованим варіантом розробленого 

та апробованого раніше опитувальника «Оцінка художності картини» [3] і 

дозволяє визначити, на які прояви перцептивно-мисленнєвої стратегії в 

живописі досліджувані орієнтуються більшою мірою, а також дозволяє оцінити 

домінуючі художні орієнтації досліджуваних у процесі сприймання творів 

живопису за показниками «емоційне навантаження художнього твору», 

«техніка зображення», «творчий підхід художника» та «смислове навантаження 

художнього твору». 

Методика 2. Опитувальник особистісних творчих характеристик 

Ф. Е. Вільямса, модифікований О. Є. Тунік [9] для визначення творчої 

спрямованості особистості студентів, який дозволяє визначити наступні 

показники творчості студентів: схильність до ризику, складність 

(комплексність), допитливість та уяву. Схильність до ризику має такі прояви: 

конструктивне сприйняття критики, припущення можливості невдачі; 

намагання висувати припущення; діяти у неструктурованих умовах; захищати 

власні цілі. Складність (комплексність) проявляється в пошуку багатьох 

альтернатив; баченні різниці між тим, що є, і тим, що могло б бути; прагненні 
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привести в порядок невпорядковане; аналізувати складні проблеми, 

сумніватися в 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, довірі до інтуїції [9, с.12]. 

ІІ етап – аналіз середніх значень та факторних навантажень 

досліджуваних показників передбачає розрахунок середніх значень 

показників, факторних навантажень та визначення системоутворювальних 

факторів прояву перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій у 

живописі та показників творчої спрямованості особистості у досліджуваних. 

Для визначення системоутворювального фактору серед 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]. За допомогою цих 

розрахунків визначається той з означених показників, оцінка студентами якого 

є визначальною в об’єднанні усіх виявлених характеристик у систему. 

Визначення системоутворювальних факторів прояву перцептивно-

мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій у живописі та показників творчої 

спрямованості особистості у групі студентів може застосовуватися як метод 

оптимізації роботи викладача зі студентами. Отже, у діагностиці та розвитку 

здатності студентів до художньої діяльності необхідно звертати увагу саме на 

системоутворювальні показники, вдосконалення яких дозволить більш 

ефективно підвищити її рівень. 

ІІІ етап – просвітницька робота полягає в обговорення зі студентами 

(абітурієнтами) результатів дослідження особливостей художньої діяльності та 

необхідних психологічних передумов її ефективності (для підготовки див. [3; 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 11]).  

Орієнтовний план обговорення: 

1. Визначення стратегії, її основні функції, види. 
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2. Визначення та характеристика перцептивно-мисленнєвої стратегії. 

3. Характеристики перцептивно-мисленнєвих стратегій аналогізування, 

комбінування, реконструювання та демонстрування особистості митця у 

художньому творі. 

4. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій аналогізування, 

комбінування, реконструювання та демонстрування у художній діяльності. 

5. Показники здатності до художньої діяльності. 

1. Визначення стратегії, її основні функції, види. Cтратегія 

визначається як генеральна програма дій, головний напрямок пошуку й 

розробки, що підпорядковує собі усі інші дії. У рамках стратегіального підходу 

В. О. Моляко визначає такі п’ять основних стратегій творчої діяльності: 

1) стратегія аналогізування, 2) стратегія комбінування, 3) стратегія 

реконструювання, 4) універсальна, 5) стратегія спонтанних, «випадкових» 

підстановок [5]. 

На основі аналізу словників та робіт з психології творчості нами 

визначено основні функції стратегії: 

- визначає готовність суб’єкта до творчої діяльності; 

- упорядковує інформацію, що надходить до особистості; 

- дозволяє оцінити своєчасність певних дій; 

- задає напрям здійснення певної творчої діяльності; 

- виділяє певну інформацію із загального інформаційного потоку; 

- задає напрям інтерпретації інформації; 

- визначає орієнтацію на майбутнє (оцінка ситуації з позиції 

довгострокової перспективи, а не миттєвої вигоди; прогнозування розвитку 

ситуації в майбутньому, можливих наслідків прийнятого рішення); 

- вибудовує ієрархію цілей; 

- визначає вектор пошуку, напрям вирішення задач [8]. 

Змістом, суттю стратегії є її перцептивно-мисленнєвий характер.  
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2. Визначення та характеристика перцептивно-мисленнєвої 

стратегії. У найбільш узагальненому вигляді перцептивно-мисленнєву 

стратегію визначено як властивість, що спрямовує особистість на досягнення 

гармонії з оточуючим середовищем у процесі їх взаємодії [8]. 

Перцептивно-мисленнєва стратегія інтегрально визначає здатність 

особистості до творчої діяльності, спрямовує її на успішність прийняття і 

здійснення рішень у процесі розв’язання задач, задає основний напрям 

інтерпретації, розуміння актуальної інформації, в подальшому реалізується у 

певній діяльності, орієнтує особистість на майбутнє. Перцептивно-мисленнєва 

стратегія сприяє конструктивному вирішенню протиріч між наявними у 

суб'єкта знаннями й досвідом та новими вимогами актуальної ситуації, в чому 

полягає її творчий характер. Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість 

особистості визначає її індивідуально-психологічні особливості [8]. 

Стратегії творчої діяльності описують певний спосіб організації, 

поєднання складових частин, елементів та функцій для створення нового 

об’єкта [5]. Вони виконують поєднувальну функцію, що є необхідною 

складовою творчості художника. У художньому творі митець організовує 

зв’язки між елементами образу таким чином, щоб вони утворювали єдине ціле. 

Розглянуті стратегії забезпечують художнику можливість такого вдалого 

поєднання, що у свою чергу робить картину більш привабливою для 

сприймання глядачем. 

3. Характеристики перцептивно-мисленнєвих стратегій 

аналогізування, комбінування, реконструювання та демонстрування 

особистості митця у художньому творі.  

Аналогізування передбачає використання раніше відомих конструкцій чи 

їх частин при створенні нового пристрою [5]. 

У загальному вигляді аналогізування ми визначили шляхом виокремлення 

таких його основних характеристик [7; 11]: 

- вміння знаходити суттєві ознаки; 
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- вміння знаходити подібність відношень; 

- вміння знаходити відмінності; 

- вміння поєднувати різне; 

- здатність переносити ознаки з одного явища на інше; 

- інакомовність; 

- спрямованість на прояснення менш зрозумілого через більш зрозуміле. 

Отже, аналогізування – це вміння поєднувати різне на основі подібності 

суттєвих ознак та відношень, перенесення ознак з одного на інше для 

прояснення менш зрозумілого через більш зрозуміле [7; 11]. 

Умовність художніх творів є яскравим проявом аналогій. Досить часто 

художнику необхідно зобразити те, що на полотні картини предметно 

відобразити дуже складно або навіть неможливо. Тоді знаходяться різні 

замісники, які при сприйманні картини дозволяють глядачу провести зворотну 

аналогію. Тому вміння художника знаходити суттєві подібності та відмінності 

лежить в основі художньої творчості як створення умовної моделі 

відображуваної дійсності. 

Аналогізування у живописі за формальними ознаками проявляється у 

реалістичності (динаміка, об’єм та ін.) зображення. За змістовними ознаками 

воно забезпечує можливість розкрити у чуттєвому образі абстрактне поняття чи 

ідею. 

Комбінування полягає в поєднувальному використанні різноманітних 

механізмів та їх функцій [5]. Воно включає в себе такі основні характеристики-

вміння [7; 11]: 

- перебирати варіанти; 

- поєднувати елементи у певних співвідношеннях; 

- розташовувати елементи у певному порядку; 

- складати ціле з частин; 

- організовувати частини за певними принципами; 

- добирати доречні елементи; 
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- виключати недоречні [7; 11]. 

Отже, комбінування – це вибір оптимального співвідношення, порядку 

розташування та принципів організації частин цілого шляхом перебору і 

виключення недоречних варіантів [7; 11]. 

У живописі комбінування проявляється у композиції картини як 

гармонійна організація образного матеріалу в просторі, цілісність композиції, 

смислова єдність. 

Художники пишуть картини не тільки з натури з повною відповідністю 

зображеного побаченому. Також вони збирають матеріал для своїх творів з 

багатьох ескізів, об’єднуючи їх потім у цілісний художній образ. У цьому 

випадку й застосовується комбінування як домінуюча перцептивно-мисленнєва 

стратегія, коли твір складається художником з різних частин, об’єднаних у 

єдине ціле з метою вираження авторського творчого задуму в картині. 

Реконструювання пов’язане з перебудовою, переконструюванням [5]. 

Характеристиками реконструювання є [7]: 

- визначення принципів організації цілого; 

- вміння виокремлювати частини в цілому; 

- вміння відтворювати ціле з частин; 

- здатність змінювати принципи організації; 

- здатність замінювати деякі частини, елементи; 

- вміння змінювати взаємне розташування частин; 

- спрямованість на вдосконалення існуючого. 

Отже, реконструювання – це вміння знаходити оптимальне рішення 

шляхом перебудови складових частин та зміни принципів організації вже 

існуючого з метою його вдосконалення [7]. 

У художньому творі реконструювання проявляється в наданні 

реалістичності нереальному, у незвичному смисловому поєднанні об’єктів, що 

призводить до появи нових смислів, у виявленні незвичайного або незвичного в 
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об’єкті зображення. Ці прийоми, надаючи виразності мові живопису, є 

необхідними для створення картиною особливого враження на глядача. 

Універсальна стратегія включає в себе відносно рівномірне застосування 

попередніх трьох стратегій. Особливість стратегії спонтанних, «випадкових» 

підстановок полягає в неможливості виявлення у діях суб’єкта якоїсь 

домінуючої тенденції, встановлення логічних зв’язків [5]. 

Оскільки художня діяльність, навіть більшою мірою ніж 

конструкторська, передбачає необхідність врахування особливостей 

сприймання продуктів цієї діяльності іншими людьми, при цьому велике 

значення має вміння художника продемонструвати свою особистість через 

естетичні якості твору, до виокремлених В. О. Моляко стратегій творчої 

діяльності ми додали демонстрування особистості художника у творі 

мистецтва як окрему перцептивно-мисленнєву стратегію творчого 

конструювання у художній діяльності [11]. Характеристиками демонстрування 

є: 

- орієнтація художника на особливості сприймання, властиві іншим 

людям; 

- врахування митцем психологічних особливостей цільової аудиторії, для 

якої призначено певний твір; 

- спрямованість митця на вираження власних світоглядних позицій 

засобами, досяжними для сприйняття аудиторією; 

- встановлення прямого та зворотного зв'язку митця з тими, хто сприймає 

твір; 

- надання художником великого значення естетичним якостям твору. 

4. Прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій аналогізування, 

комбінування, реконструювання та демонстрування у художній діяльності. 

Розглянемо прояви застосування художником перцептивно-мисленнєвих 

стратегій аналогізування, комбінування, реконструювання та демонстрування 

особистості митця у художньому творі [7; 11]. 
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Проявами аналогізування є: 

- вміння митця реалістично зображати предмети, об’єкти та явища, 

передавати динаміку й об’єм на площині картини; 

- знаходження художником тих тем для вираження певного змісту, які 

хвилюють глядача, тих художніх засобів та прийомів, що дозволять глядачу 

відчути актуальність твору; 

- підбір художником необхідних зображальних засобів для вираження 

настрою на полотні; 

- забезпечення відповідності кольорів зображуваній дійсності. 

Комбінування проявляється у: 

- вдалому підборі елементів для втілення задуму; 

- гармонійній організації елементів зображення у просторі для 

досягнення цілісності композиції, смислової єдності; 

- у використанні кольорових поєднань, які при їх сприйманні 

створюють просторові ефекти; 

- у поєднанні просторового розміщення елементів зображення з 

кольоровою гамою для створення відповідного настрою у глядача. 

До проявів реконструювання належать: 

- незвичне смислове поєднання об’єктів, коли у звичній сцені 

проявляється незвичне; 

- синтез протилежностей, коли нереальна сцена виглядає реальною; 

- досягнення гармонії контрастів; 

- використання здавалось би непоєднуваних кольорових тонів у 

гармонійних співвідношеннях. 

Демонстрування особистості митця як окрема перцептивно-

мисленнєва стратегія його творчої діяльності [7; 11] при створенні художником 

картини має такі прояви: 

- забезпечення створення картиною певного враження на глядача, 

зовнішня привабливість картини; 
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- здатність картини викликати у глядача здивування, переживання, 

зацікавленість; 

- розкриття художнім образом абстрактного поняття чи ідеї; 

- створення картиною ефекту залученості глядача, здатність картини 

викликати у нього певні спогади. 

5. Показники здатності до художньої діяльності. Обговорюються 

системоутворювальні перцептивно-мисленнєві стратегії та художні орієнтації у 

студентів, виявлені за результатами нашого емпіричного дослідження [11], 

проведеного серед студентів 1-7 курсів Житомирського державного 

університету імені І. Франка (соціально-психологічний факультет) – 37 осіб 

(58%) та Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (механіко-технологічний факультет) – 13 осіб (20%) віком від 16 до 25 

років, а також інших – 14 осіб (22%) віком від 25 до 44 років. Загальна кількість 

досліджуваних – 64 особи, з них 48 осіб (75%) жіночої статі, 16 (25%) – 

чоловічої. Дослідження проводилося дистанційно із застосуванням сервісу 

«Google-форми».  

Розглянемо результати розрахунків факторних навантажень прояву 

перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх орієнтацій у живописі та 

особистісних творчих характеристик у загальній вибірці досліджуваних, а 

також у групах студентів-психологів, студентів технічного спрямування та 

групі «інші досліджувані».  

За розрахунками факторних навантажень серед проявів перцептивно-

мисленнєвих стратегій встановлено, що:  

1)  у всіх досліджуваних найбільше факторне навантаження мають одразу 

дві перцептивно-мисленнєві стратегії – демонстрування та аналогізування, що 

не дає можливості визначити, яка з них є системоутворювальною, і свідчить 

про наявність певних умов, за яких кожна з них може такою стати. Найменш 

визначальними за нашими розрахунками є перцептивно-мисленнєві стратегії 

реконструювання та комбінування. 
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2) у групі студентів-психологів системоутворювальною є перцептивно-

мисленнєва стратегія аналогізування.  

3) у студентів технічного спрямування демонстрування особистості 

митця. 

4) в групі «інші досліджувані» серед проявів перцептивно-мисленнєвих 

стратегій системоутворювальною є демонстрування особистості митця.  

Отже, за результатами розрахунків тільки у групі студентів-психологів та 

«інших досліджуваних» виявилося можливим визначити системоутворювальні 

фактори, у студентів технічного спрямування та у загальній вибірці 

досліджуваних перші дві перцептивно-мисленнєві стратегії мають однакові 

факторні навантаження, що свідчить про наявність певних умов, за яких кожна 

з них може стати системоутворювальною. 

Також відзначимо варіативність прояву системоутворювальних 

показників перцептивно-мисленнєвих стратегій у групі студентів-психологів та 

«інших досліджуваних», а саме – у студентів-психологів 

системоутворювальною є стратегія аналогізування, а у групі «інші 

досліджувані» – демонстрування.  

В цілому ж, як бачимо, більшу факторну вагу мають стратегії 

демонстрування й аналогізування порівняно зі стратегіями реконструювання і 

комбінування. 

Системоутворювальним серед проявів художніх орієнтацій у живописі у 

всіх групах досліджуваних є емоційне навантаження твору. 

Відзначимо інваріантність прояву системоутворювальних художніх 

орієнтацій досліджуваних у живописі, а саме: у всіх досліджуваних та у кожній 

групі окремо визначальним є емоційне навантаження твору, техніка зображення 

для досліджуваних є найменш визначальною. 

Системоутворювальною серед особистісних творчих характеристик у 

досліджуваних є допитливість – у всіх досліджуваних; допитливість – у групі 

студентів-психологів; складність – у групі студентів технічного спрямування; 
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допитливість – у групі «інші досліджувані».  

Виявлені відмінності у системоутворювальних показниках кожної групи 

досліджуваних свідчать про їх варіативність.  

IV етап – виконання студентами індивідуальних творчих завдань, 

спрямованих на розвиток перцептивно-мисленнєвих стратегій, художніх 

орієнтацій в живописі та творчої спрямованості особистості. Для виконання 

цих завдань студентам пропонуються ті перцептивно-мисленнєві стратегії 

творчої діяльності, домінуючі художні орієнтації у живописі та творчі 

характеристики особистості, які за здійсненими на попередньому етапі 

розрахунками факторних навантажень, є системоутворювальними. 

Завдання формулюються таким чином: 

1) Обрати декілька репродукцій картин відомих художників, у яких 

найбільш виразно проявляється застосування митцем перцептивно-мисленнєвої 

стратегії аналогізування, комбінування, реконструювання чи демонстрування 

особистості митця у художньому творі та описати особливості її застосування у 

кожній картині за основними проявами. Потім написати власну картину із 

застосуванням цієї перцептивно-мисленнєвої стратегії. Це завдання спрямоване 

на розвиток та усвідомлення студентами власного індивідуального стилю 

художньої діяльності.  

2) Обрати декілька репродукцій картин відомих художників, у яких 

найбільш виразно проявляється орієнтація митця на емоційне навантаження 

твору, техніку зображення, творчий підхід чи смислове навантаження твору. 

Потім написати власну картину із застосуванням цієї домінуючої художньої 

орієнтації. Це завдання спрямоване на розвиток та усвідомлення студентами 

власної художньої орієнтації в живописі. 

3) Обрати декілька різних картин відомих художників, у яких 

найбільш виразно проявляються схильність до ризику, складність, допитливість 

чи уява художника. Потім написати власну картину, намагаючись виразити 

одну з власних особистісних творчих характеристик. Завдання спрямоване на 
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усвідомлення та розвиток власних творчих характеристик особистості 

студентів. 

4) Обрати декілька різних картин відомих художників, у яких 

найбільш виразно проявляються системоутворювальна перцептивно-

мисленнєва стратегія, художня орієнтація та творча характеристика особистості 

митця в комплексі. Потім написати власну картину, виразивши у ній усі ці 

показники.  

Після виконання студентами індивідуальних творчих завдань 

передбачається їх подальше обговорення у групі (мікрогрупі) під професійним 

супроводом викладача. Професійний супровід викладачем таких виступів та 

дискусій необхідний для того, щоб спрямовувати їх у необхідне русло, 

уникнути надмірного фантазування студентів, відірваного від предмету 

обговорення та переходу бесіди на побутовий рівень. 

Для підведення підсумків і побудови майбутньої власної траєкторії 

розвитку здатності до художньої діяльності кожного студента проводиться 

V етап – повторна діагностика здатності студентів до художньої діяльності за 

запропонованими показниками аналогічно першому етапу. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Одержані результати 

дослідження проявів перцептивно-мисленнєвих стратегій у художній діяльності 

студентів можуть стати основою для обґрунтування психологічної підготовки 

та психологічного супроводу студентів образотворчих спеціальностей шляхом 

включення до навчального плану таких дисциплін, як «Психологія творчості», 

«Психологія сприймання», «Психологія художньої діяльності» тощо. 

Розроблені методичні матеріали діагностики та розвитку здатності студентів до 

художньої діяльності можуть бути корисні для студентів образотворчих 

спеціальностей, викладачів закладів вищої освіти мистецького спрямування, 

керівників гуртків образотворчого мистецтва та інших зацікавлених.  
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Психологические показатели способности студентов к 

художественной деятельности 

В статье рассматриваются психологические показатели способности 

студентов к художественной деятельности. Предложены методические 

материалы для ее диагностики и развития, разработанные на основе 

результатов исследования проявлений перцептивно-мыслительных стратегий в 

художественной деятельности студентов. Подается программа поддержки 

способности студентов к художественной деятельности, которая 

предусматривает четыре этапа: диагностика по показателям способности 

студентов к художественной деятельности; анализ средних значений и 

факторных весов изучаемых показателей; просветительская работа; 

выполнение студентами индивидуальных творческих заданий, направленных на 

осознание и развитие перцептивно-мыслительных стратегий, художественных 

ориентаций в живописи и творческой направленности личности студентов.  

Ключевые слова: художественная деятельность, перцептивно-

мыслительная стратегия, художественные ориентации в живописи, творческая 

направленность личности, студенты. 
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Psychological indicators of students’ ability to artistic activity  

The article observes psychological indicators of students’ ability to artistic 

activity. Methodical materials for its diagnosis and development, constructed on the 

basis of perceptive-mental strategies displays in the students’ artistic activity research 

results. Specific features and components of artistic activity are proposed. The 

author's questionnaire “The Artistic Orientation of Painting Perception” is proposed, 

which allows to determine the types of perceptive-mental strategies in which the 

subjects are oriented most of all (analogizing, combining, reconstruction and 
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demonstration of the artist’s personality in painting), and also allows to estimate the 

dominant artistic orientation of personality in the process of painting perceiving on 

the basis of “the emotional content”, “the technique of depiction”, “the artist’s 

creative approach” and “the semantic content”. The paper determines the students’ 

ability to artistic activity indicators, describes a program, which has been developed to 

support students’ ability to perform artistic activity. It provides four stages: diagnostics 

of students' ability to artistic activity; analysis of mean values and factor weights of the 

studied indicators; educational work; the fulfillment by students of individual creative 

assignments aimed at understanding and developing perceptive-mental strategies, 

artistic orientations in painting and the creative orientation of the students’ personality. 

Key words: artistic activity; perceptive-mental strategy; artistic orientations in 

painting; creative orientation of personality; students.. 
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РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН, 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

Вальчук А. Р., вчитель біології та географії  Білецьківського навчально-
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кваліфікаційної категорії, вчитель-методист 
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Мулявка Є. Р., вихованка гуртка «Юні охоронці природи» будинку дитячої та 

юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради, учениця 11 класу 

Білецьківського навчально-виховного комплексу 

Кременчуцької районної ради 

 

Анотація: матеріали статті представляють результати комплексного 

дослідження екологічного стану озера Мочинське як природно-аквального 

комплексу (ПАК), які здійснені згідно методики В. О. Мартинюка. Вона 

базується на вивченні просторово-часових змін його улоговини, стану 

антропотехногенно трансформованих ценозів поверхні водозбору. В статті  

дана ландшафтометрична та лімнометрична оцінка структури басейнової 

системи озера Мочинське, обґрунтовано основний об’єкт ландшафтознавчо-

лімнологічного аналізу (ЛЛА), яким є геокомплекс «озеро-водозбір»; виконано 

оцінку земельних угідь за параметрами залісненості, заболоченості, 

розораності в межах водозбору озера; побудовано картосхему природно-

аквального комплексу озера Мочинське. 
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Ключові слова: ландшафт; озерно-басейнова система; природнo-

аквальний комплекс; аквафація, урочище (акваурочище); геокомплекс «озеро-

водозбір». 

Аннотация: материалы статьи представляют результаты комплексного 

исследования екологического состояния озера Мочинское  как  природно-

аквального  комплекса (ПАК), которые были сделаны соответственно 

методике В. О. Мартынюка. Она основана на изучении пространственно-

временых изменений его впадины, состояния антропогенно 

трансформированных ценозов поверхности водосбора. В статье дана 

ландшафтнометрическая и лимномитрическая оценка структуры бассейновой 

системы озера Мочинское, обосновано основной объект 

ландшафтнопознавательно-лимнологического анализа (ЛЛА), которым 

является геокомплекс  «озеро-водозбор» ; оценены земельные угодья за 

параметрами заросшей местности, заболачивания, распахивания в пределах 

водосбора озера: составлено картосхему природно-аквального комплекса озера 

Мочинское.   

Ключевые  слова:  пейзаж,  озерно-бассейная система,  природно-аквальный 

комплекс,  аквафация, урочище( акваурочище), «геокомплекс,  озеро-водозбор» . 

Annitation:the material of the article represents results if integrated research of 

Lake Mochinske`s ecological condition,as a matter of natural aquatic complex 

(NAC), which was realized according to Martyniuk`s metholody. This is based on 

exploring spatial-temporal changes of its hollow, the condition of 

anthropotechnological  transformed coenosis of water collection`s surface. In this 

article we have landscape and limnometric estimation of a basin system structure`s of 

Lake Mochinske`s, the main object of landscape-limnological analysis (LLA), that is 

geocomplex «lake-water collection» is justified. An evaluation of land on the 

parameters of forestry, swampiness and land clearance within lake`s water collection 

is completed, the schematic map of natural aquatic complex of Lake Mochinske`s is 

constructed.  
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Key words: landscape, lake-basic system, natural aquatic complex, aquafacies , stow 

(aqua stow), geocomplex «lake-water collection». 

 

У третє тисячоліття ми увійшли з проблемами порушення екологічної 

рівноваги у навколишньому природному середовищі, виснаження і погіршення 

якості водних ресурсів – джерел питної води. Через недостатню забезпеченість 

Полтавщини в цілому, й Кременчуччини зокрема, водними ресурсами 

важливого значення набуло дослідження поверхневих вод місцевого стоку 

озера. Не виключенням є Білецьківська сільська рада Кременчуцького району 

Полтавської області, фермерські господарства якoї потребують великих витрат 

води. Вирішувати проблеми використання, забруднення, екологічної деградації 

та рекультивації водних ресурсів — це проблема сьогодення та проблема 

нашого села [1]. 

Ця інформація стала поштовхом проведення дослідження причин 

зникаючого озера Мочинське, розташованого на південній околиці села 

Білецьківка. Теоретичні дослідження причин та наслідків зникнення природних 

водних об’єктів, вивчення стану місцевих пересихаючих озер дадуть 

можливість дійти до головного висновку, що людство не може існувати без 

води, а особливо чистої, потребує вжиття заходів до збереження її природних 

джерел [2]. Важливо привернути увагу місцевих органів на це питання і в 

майбутньому, як результат, ми мали б збережені місця відпочинку та відновлені 

місцеві біоценози для дослідження флори та фауни. 

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена тим, що діагностика 

пересихаючого озера Мочинське шляхом вивчення причин цього процесу має 

важливе місце у вивченні його екологічного стану, стану підземних джерел та 

визначає насамперед необхідність розробки системи подолання цього явища. 

Мета дослідження: здійснити комплексний аналіз екологічного стану 

озера Мочинське як природно-аквального комплексу, з’ясувати перспективи 

його раціонального використання і збереження. 
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Об’єктом дослідження є басейнова система озера Мочинське південної 

околиці села Білецьківка Кременчуцького району Полтавської області, а 

предметом  його  геоекологічний стан.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

- здійснити гідрологічну характеристику озера Мочинське та оцінити 

його сучасний екологогідрологічний стан; 

- провести ландшафтно-лімнологічний аналіз басейнової      

   системи озера Мочинське згідно методики В. О. Мартинюка; 

- запропонувати комплекс природоохоронних робіт, спрямованих на 

раціональне використання озерних ресурсів та   визначити 

перспективи їх збереження.  

Матеріали та методика досліджень  

Для підготовки науково-дослідницької роботи був проведений аналіз 

літератури відомих науковців в галузі екології: к.б.н. Смоляр Н. О, проф. 

Голика Ю. С., к.т.н. Ілляш О. Е. – кафедри прикладної екології та 

природокористування (ПолтТУ ім. Ю. Кондратюка) ; науковців у галузі 

географії : к.г.н. В. О. Мартинюка, к.г.н. Л. В. Ільїна , к.г.н. Л. М. Булави та 

інших. Використані архівні дані клімату Світловодської гідрометобсерваторії 

(Кіровоградська область) за 1960-2018рр., картографічні та архівні матеріали 

Кременчуцького краєзнавчого музею. Методикою дослідження слугували 

інструментальні польові вишукування, методика ландшафтознавчих та 

лімнологічних пошуків [15, 21], картографічного моделювання [19], досвід 

досліджень озерно- басейнових систем Рівенщини [9, 10], використано також 

фондові матеріали Кременчуцької ГЕС. 

Робота виконана вихованкою  гуртка будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради «Юні охоронці природи»  Мулявкою Євою 

Романівною на базі кабінету біології Білецьківського НВК Кременчуцького 

району впродовж 2016-2018 років загальноприйнятими в екології методами. 
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Конкретними методами дослідження стали загально-географічні: порівняльний, 

аналізу та синтезу, абстрагування, моделювання, польових досліджень: 

експедиційні, маршрутні, ключових ділянок, картографічні: 

великомасштабного ландшафтного картографування, цифрового 

картографування за допомогою ГІС-технологій; комплексно-лімнологічні, 

математико-статистичні; ландшафтно-геохімічні. Сучасний підхід до 

дослідження озер передбачає вивчення динамічних процесів їх існування не 

лише взаємно, а й з процесами, що відбуваються на водозбірному басейні [3]. 

Методичні рекомендації В.О. Мартинюка, які обрані нами, допоможуть їх 

вивчити.  

Гідрологічна характеристика озера Мочинське та його сучасний 

еколого-гідрологічний стан. 

Найдавніша інформація про існування озера була знайдена на військово-

топографічній карті, так званій «трьохверстовці», видання 1869 року 

Фрагмент військово-топографічної карти, 1869 р., М 1:126000 

Тут озеро помічено як досить велика водойма (розміром                  320 м х 

106 м), що розміщене у природній улоговині і отримує воду тимчасових 

водотоків зі схилового стоку. На карті видно, що територія навколо озера 

переважно безліса, вкрита ярами.  

За 

допомогою 

інших 

топографічних карт, картосхеми сільськогосподарських угідь колишнього 
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радгоспу «Більшовик» було вивчено місцевість навколо озера, територію його 

водозбору. Географічні джерела допомогли ознайомитися з рельєфом 

місцевості. 

 

Картосхема земель радгоспу «Більшовик», 1973 р., М 1:45000 

Неодноразово на засідання гуртка «Юні охоронці природи» будинку 

дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради були запрошені 

односельчани: старожил села 80-річний Мусієнко Микола Миколайович, який 

працював з 1950–1967 роки їздовим у цій місцевості та Степаненко Олександр 

Петрович (колишній директор радгоспу). Микола Миколайович розповів про 

свої спостереження за озером та ознайомив із спогадами своєї бабусі, яка 

прожила в селі з 1886 по 1950 рік. Озеро в ті часи називали Рица за його 

чашоподібну форму. Бабуся працювала в колгоспі. На полях, неподалік від 

озера, лани були засіяні коноплями. Восени снопи намочували в озері. Навесні 

їх витягували, вибивали стебла прямо на землі, а іноді клали у воду і там 

вибивали. Процес повторювався доти, доки не залишалося саме волокно, з 

якого роботящі селяни ткали полотно. Завдяки процесу вимочування коноплі в 

цьому озері в народі його почали називати Мочинське. Площа водного дзеркала 
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на той час становила близько 4000 м
2
. Воно мало чашоподібну форму, глибина 

до 3 м (його перепливав кінь). Вода в озері була чиста. Найбільш прозора та 

чиста вода в період літньо-осінньої межені (серпень-жовтень) і взимку. Озеру 

властива яскраво виражена висока весняна повінь. 

У вересні 2017 року на засідання гуртка був запрошений колишній 

директор радгоспу «Більшовик» Степаненко Олександр Петрович (1982–1995 

р.р). Його розповідь внесла додаткові матеріали про історію озера. З його слів 

дізнались, що навколо озера розміщувались поля. Горбиста місцевість заважала 

обробітку земель. Полтавський інститут землекористування запропонував 

систему контурно-меліоративного обробітку. Проте недотримання цієї системи 

призвело до розмиву полів та винесенню родючого ґрунту в озеро. Рівень води 

різко почав знижуватись. 

Для поліпшення стану озера у 1985 році було проведено розчищення дна 

озера від намулу. Тисячі тонн сапропелю (органічні мули, відклади яких 

містять понад 15% органічних речовин) було знято і вивезено на поля радгоспу. 

Джерела механізовано розчищені. У той же рік в північній частині озера була 

побудована гребля висотою до 3 м, щоб перешкоджати відтоку води через 

тимчасовий водотік у північному напрямку. Проте озеро так і не набрало води 

до трьохметрової відмітки. Протягом двох десятків років неподалік від озера 

розміщувалися літні табори, де утримували молодняк великої рогатої худоби 

(більше 1000 голів). Стада корів на березі озера випасало і місцеве населення. 

Це також істотно вплинуло на подальше існування озера, як водної екосистеми. 

Таким чином, з часу виникнення озера між його водною масою, 

улоговиною, басейном і організмами, які його населяють, відбулося порушення 

взаємодії у вигляді складних механічних, фізико-хімічних та біологічних 

процесів, що зумовило його загибель. Для здійснення заходів його 

оздоровлення нами здійснена спроба наукового обґрунтовання режиму озера 

Мочинське, його ролі в народному господарстві, впливу діяльності людини на 

водойми. 
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Протягом століття воно неодноразово міліло, висихало, заростало 

болотною рослинністю, а потім знову заповнювалося водою. Спогади 

допомогли у складанні хронології існування озера та розкритті даної проблеми. 

Нам вдалось виділити деякі етапи у житті озера: 

1. З середини ХІХ ст. до середини 30 років ХХ ст. – повноцінне існування озера 

з короткочасними періодами пересихання, заростання болотною рослинністю 

(1913 р.). Глибини в озері – до 4 м. Поверхня озера влітку вкривалась білим 

лататтям. 

2. 1934 – 1939 р.р. – різке зниження рівня води, яка збереглася тільки в центрі 

озера. 

3. 1941 р. – улоговина озера заповнилася водою після рясного сніготанення. 

4. 50 роки ХХ ст. – підйом води, поверхня озера вільна від рослинності.  

5. 60 роки ХХ ст. – зниження рівня води в озері, глибина не більше 2 м. 

6. 1972 рік – сильне висихання, заболочення. 

7. 80 роки – підвищення рівня води до 2 м, але колишнього рівня не досягнуто. 

8. 1985 р. – розчищення дна озера і спорудження дамби. 

9. 1990–2000 р.р. – спостерігається деяке підняття води. Глибина в озері 

становить не більше 2,4 м. 

10. 2014–2018 рр. – залишилися окремі ділянки озера. 

Отже, сукупна дія природних та антропогенних чинників призвела до зниження 

рівня води в озері, замуленню джерел.  

Озерні улоговини являють собою від'ємні форми земної поверхні – депресії. В 

період виникнення морфологія улоговин залежить головним чином від 

походження і специфіки протікання геолого-геоморфологічних процесів у 

даному регіоні. Із моменту заповнення улоговини водою основну роль в її 

перетворенні відіграє динаміка водної маси (хвилі, течії, коливання рівня) в 

поєднанні з зовнішніми кліматичними і гідрологічними факторами (притік і 

витік). Процес перетворення (переробки) улоговини проходить протягом більш-
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менш тривалого часу залежно від параметрів водойми, геологічної будови 

схилів [5].  

Окремим, особливим об'єктом вивчення є підводна частина озерної 

улоговини. Підводна акумулятивна тераса ототожнюється з поняттям літоралі. 

Вона формується в результаті накопичення продуктів руйнування на межі 

згасання прибійної хвилі. Ширина літоралі дуже різноманітна і залежить від 

морфологічних характеристик улоговини. В більшості озер площа з глибинами 

до 2 м складає більше 50 % площі озер (сюди відносяться майже всі заплавні 

озера). 

Морфометричні та фізико-географічні характеристики озера 

Морфологія озера Мочинське вивчалась за топографічними картами, 

доступними в інтернет-ресурсах, картою Білецьківської сільської ради та 

картосхемою сільськогосподарських угідь радгоспу «Більшовик». За цими 

даними озеро мало чашоподібну форму. Воно витягнуте з північного сходу на 

південний захід. Максимальна площа озера близько 3,8 гектарів. Північна 

частина ширша, ніж південна. Берегова лінія порізана слабо. Його береги 

оточують луки у поєднанні з лісами (панській ліс), чагарниками та 

сільськогосподарськими угіддями. У паводки розлив відбувається, в 

основному, у північному напрямку (до греблі). Різниця рівнів води у межень і 

паводок досягала до 1,0 м, як зазначав у спогадах старожил Мусієнко М. М. 

Протягом липня-вересня 2017року нами досліджувалася улоговина 

пересихаючого озера. Схили його улоговини у літоральній зоні пологі. До 

центру озера крутизна їх збільшується. Максимальна глибина улоговини    4 м. 

Максимальна потужність сапропелів 0,75 м, середня – 0,66 м. Донні відклади 

представлені переважно водоростево-карбонатно-сапропелевими різновидами.  

Аналіз морфологічних елементів показав, що озеро Мочинське зазнало 

істотних змін за період з 1980 по 2017 рік, а саме: озеро набуло неправильної 

форми; площа озера зменшилась з 3,8 га до 2,0 га; максимальна глибина озера 

зменшувалась від 3 м до 2,4 м; пізніше до     1,0; 0 м. Різниця рівнів води у 
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межень і паводок досягла незначних коливань і була непомітною; екотопи 

водозбірної території значних змін не зазнали. 

Морфометричні дослідження озера Мочинського за методичними 

рекомендаціями професора Мартинюка В. О. проводились протягом червня – 

вересня 2016–2018 років. На основі результатів проведених досліджень 

(супутникова карта, картосхема земель радгоспу та топографічна карта), нами 

зроблена оцінка морфометричних показників озера Мочинського .  

Аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновок, що життя 

озера знаходиться в генетичному зв’язку з водозбором й тому доцільно 

розглядати його як своєрідну природну систему «озеро-водозбір».  

З’ясовано, що форма озерної улоговини є одним із значних факторів, які 

визначають процес нагромадження відкладів. Географічне положення озера в 

певній мірі відображає загальні кліматичні особливості району, а висотне 

положення визначає також місцеві впливи кліматичних та інших факторів на 

процеси, що відбуваються. 

Дослідження донних відкладів озера показало значний їх вплив на 

формування гідрохімічного режиму у водоймах з уповільненим водообміном та 

на якість води в них. Вони характеризуються високою накопичувальною 

здатністю, а тому сприяють самоочищенню водного середовища[6]. 

Протягом тривалого періоду на берегову область озерної улоговини озера 

Мочинське впливали кліматичні чинники (вітер, опади). Вони руйнували гірські 

породи і зносили розмитий матеріал вниз по схилах на дно озера. В результаті 

цього збільшувалися розміри узбережжя і мілини розмиву, одночасно з цим 

збільшувалася площа намиву і озеро зменшувалося за рахунок глибинної 

області. Територія дослідження значною мірою еродована [1]. 
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Останнє заростання дна озера Мочинське почалося на початку 2004 року. 

Кількість мінеральних опадів та органічного мулу на дні озера збільшувалася з 

кожним роком, внаслідок чого дно поступово підвищувалося. Пологі береги 

озера з південного та західного напрямків вкривалися водно-болотними 

рослинами, які широким зеленим кільцем оточували дзеркало води. До 2009 

року з’явилися острівці верболозу невеликої площі, відірвані від берегів.  

Потім у міру подальшого обміління озера вони розросталися, 

з'єднувалися. На момент дослідження улоговина дна заповнена рослинністю на 

70 % її площі.  

Отже, порушення взаємодії озера у вигляді складних механічних, фізико-

хімічних та біологічних процесів мало істотний вплив на форму озерної 

улоговини. Вона змінювалась під дією малих поверхневих водотоків, які 

розмивали на своєму шляху ґрунти і виносили продукти розмиву[7]. Це у 

великій мірі зумовило його поступове зникнення.  

Просторово-типологічна структура угідь водозбору, унікальних 

приозерних ландшафтів, зазнало змін. Вони вимагають цілого ряду 

взаємопов’язаних природоохоронних завдань, які можна вирішити лише на 

Конфігурація оцифрованої 

 площі озера :( 0,038 ) від 1931 р. 

Конфігурація оцифрованої  

площі озера: (0,02 ) від 2018 р. 
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основі комплексних ландшафтно-лімнологічних досліджень. 

Сьогодні простежується недостатній рівень ландшафтно-географічного 

вивчення озерно-басейнових систем (ОБС). Не виключенням є озеро 

Мочинське. Саме ці природні системи є найбільш уразливими з позицій впливу 

на них природних та антропогенних чинників і розвитку трансформаційних 

процесів. Формування та розвиток озер відбувається у парагенетичній 

залежності із його водозбором. Відтак, «озеро-водозбір» розглядається нами як 

єдина природна система, що виокремлена за «одностороннім 

системоутворюючим потоком речовини та енергії» [12]. Озерно-басейнова 

система (ОБС), з точки зору поліструктурності геосистем, формує 

територіальну структуру ландшафту. З позиції рівня пізнання ОБС можна 

зазначити, що досліджувана територія вивчена недостатньо.  

Рельєф території, навколо озера – горбиста рівнина, пересічена численними 

ярами і балками. Глибина ярів місцями досягає 5 м. Серед ґрунтів 

найпоширеніші типові мало і середньогумусні чорноземи й лучно-чорноземні 

солончаки та підзолені чорноземи. У ландшафтному відношенні згідно даних 

Комплексного Атласу України – це хвиляста лесова еродована лісостепова 

височина. Геологічна будова пов’язана з еоловими, делювіальними та еолово-

делювіальними відкладами плейстоценового часу. Саме через піддатливість 

ерозії на території спостерігаються численні несприятливі процеси, такі як 

зсуви, яружна та площинна ерозія [8]. Геологічні та гідрогеологічні умови 

створили передумови для розвантаження підземних вод у чашу озера. Берегова 

смуга улоговини озера висока. 

Типові ландшафтні комплекси (біотопи) водозбору (природні територіальні 

комплекси, ПТК) є наслідком взаємозв’язаного і взаємозумовленого розвитку 

всіх природних компонентів (гірських порід і рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, 

рослинності й тваринного світу). Більша частина Полтавщини (92% її площі) 

розташована в межах лісостепової зони (з переважанням природних 

ландшафтів лісостепового типу східноєвропейського рівнинного класу) і лише 
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ландшафти крайнього півдня та південного сходу (територія дослідження) – до 

степового типу. Для зони в межах Полтавщини, а саме Кременчуччини, 

характерне поєднання трьох підтипів ландшафтів цього типу: широколистяно-

лісових, лучно-степових, та власне лісостепових, які утворюють проміжну 

смугу між ними. Це є наслідком наступу й відступу лісу або степу через зміни 

клімату в післяльодовикову епоху. Природний рослинний покрив на більшій 

частині району в наш час знищений або значною мірою трансформований [2]. 

Територія дослідження відноситься до Південно-придніпровської 

височинної області в Ботвинсько-Світловодському районі. Грунтовий покрив 

має значну строкатість: у ньому поєднуються типові чорноземи з опідзоленими. 

Територія водозбору дуже розчленована ярами і балками. У південно-східній і 

західній частинах водозбору невеликі площі зайняті свіжими дібровами 

(чорнолісся), у яких переважають дуб звичайний (Quercus robur), ясен 

звичайний (Farxinus excelsior), в'яз гладенький (Ulmus laevis), робінія звичайна 

(Robinia pseudoaccacia), клен гостролистий (Acer platanoides), липа серцелиста 

(Tilia cordata). У них розвинений підлісок із ліщини звичайної (Corylus 

avellana), бруслин європейської (Euonymus europaeae) та бородавчастої 

(Euonymus verrucosa), калини звичайної (Viburnum opulus), крушини звичайної 

(Frangula alnus). На схилах північної та західної балок зустрічаються чагарники 

з терну (Prunus spinosa), крушини звичайної (Frangula alnus), гльодів (Crataegus 

sp.) і шипшин   (Rosa sp.), а з північної сторони – зарості чагарникових верб 

(Salix sp.), тополь чорної (Populus nigra L.), тремтячої (Populus tremule), груші 

дикої (Pyrus communus), яблуні лісової (Malus sylvestris), ясена звичайного 

(Fraxinus excelsior). Територія оточена луками, які використовують як вигони і 

пасовища. Днища балок зайняті лучною і болотною рослинністю. Загалом на 

водозборі улоговини озера Мочинське виділено 17 видів деревних порід. За 

деревними порами на дослідному об’єкті домінують насадження: дуба 

звичайного (35%), сосни звичайної (25,0%), і робінії звичайної (8%), інші 

породи представлені менше від загальної площі вкритою лісовою рослинністю. 
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Біотопи порід дерев розкидані групами серед пасовищ та луків. Вони 

відіграють важливу ландшафтно-гідрологічну роль, а також мають суттєве 

еколого-стабілізуюче значення в розвитку ОБС [9,25].  

Отже, ландшафтно-сукцесійні процеси, що сьогодні відбуваються в 

межах ОБС озера Мочинське, мають чітку тенденцію щодо трансформації його 

в болотно-озерний комплекс. 

Наступний етап пошуків ( весна – літо 2018 року) був спрямований на 

пізнання особливостей ландшафтної структури та земельних угідь водозбору 

озера, тобто на реалізацію моделі (М – «Озерний водозбір»). Вона направлена 

на встановлення ландшафтно-географічної моделі ОБС озеро Мочинське, що 

включає батиметричну та ландшафтні карти, основні гідрологічні та 

геокомплексні параметри природно-аквального комплексу (ПАК). Формуючи 

разом з іншими елементами природного середовища, ПАК впливає на 

мікроклімат довкілля і рівень залягання ґрунтових вод, регулює стік, змінює 

мінералізацію вод, накопичує та трансформуює речовини, що надходять з їх 

водозборів, створює особливі умови для життя гідробіонтів. Від геоекологічних 

процесів, що протікають у межах водозбору, буде залежати гідроекологічна 

ситуація в самій водоймі[6]. 

 

Структура земельних угідь водозбору озера Мочинське 

(розраховано за картографічними матеріалами) 

S, 

км
2 

Р, 

км 
m 

Площа угідь 
Sобр./ 

Sнеобр. 

% 

F fліс. fбол. fорн. fс.з. 

км
2 

% км
2 

% км
2 

% км
2 

% км
2 

% 

6,25 8,1 1,57 0,13 6,13 0,34 16,04 – – 

  

0,63 29,72  3,51 
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Примітка: S – площа водозбору, Р – периметр водозбору,                     m – 

коефіцієнт порізаності лінії водозбору, Fоз. – площа озера, fліс. – залісненість, 

fбол. – заболоченість, fорн.– орні угіддя, fс.з. – забудовні землі, Sосв. (%) – 

показник господарського освоєння водозбору.  

За результатами польових інструментальних досліджень і фондових 

матеріалів науково-дослідних і пошукових установ нами складена ландшафтна 

картосхема структури водозбору озера Мочинське. В межах водозбору, як 

свідчать картометричні розрахунки, немає частки площ оброблюваних земель 

(орні угіддя та забудовані землі), тобто з 2003 року, 100% зайнято 

необроблюваними землями. 

Встановлено, що морфологічна будова природно-аквальних комплексів, 

характерних тільки для водних об’єктів (за Якушко, 1986; зі змінами 

Мартинюка, 2006) [8], доводять, що ПАК озера Мочинське ми розглядаємо, як 

просте акваурочище. 

Небезпечні геоекологічні процеси у межах водозбору озера Мочинське 

простежувалися упродовж періоду з 1910 по 2014 роки. Максимальні зміни 

були зафіксовані в останні роки. У самій водоймі зустрічалися зарості 

високотрав`я із переважанням рогозу вузьколистого та очерету. Численні види 

птахів та звірів мешкали там. Із 2000 року водна рослинність поступово 

зникала. Внаслідок впливу господарської діяльності та природних чинників 

озеро майже пересохло та вкрилось частково кущами верболозу . Рівень води в 

ньому підтримувався протягом багатьох десятиліть за рахунок талих вод, які 

стікали з трьох напрямів в озеро та рідких атмосферних опадів, яким сприяв 

клімат у Кременчуцькому районі. В останньому десятилітті в залежності від 

природних особливостей території та характеру її господарського використання 

відбувалися зміни у процесах функціонування компонентів ландшафту, що 

змінили озерний ландшафт у цілому. 

Доведено, що Мочинське є прісним озером. Екзогенні та ендогенні 

процеси сприяли утворенню його у межах днища великої балки. Природні 
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умови села Білецьківка Кременчуцького району сприятливо впливали на його 

водний режим. Основною причиною сучасних екологічних порушень в межах 

водозбору є певне ігнорування закономірностями та принципами, якими 

повинно користуватися суспільство у стосунках з довкіллям. Серед них 

формалізовані здобувачем: а) правило розвитку змінених господарською 

діяльністю басейнів озер: «будь-яка порушена чи антропогенно змінена озерна 

макроекосистема за біопродуктивністю повинна бути рівною або вищою від 

непорушених природних систем без зміни видового різноманіття та 

біопродуктивності прилягаючих водних та суходільних ценозів»; б) правило 

«червоної лінії»: порушення природного середовища у ОБС припустиме до 

межі, яка гарантує збереження екологічних зв’язків біоценозів, видової 

різноманітності та біопродуктивності; в) правило заборони: «без детального 

вивчення і збереження екологічних зв’язків та забезпечення умов розвитку 

водної біоти, відтворення суходільних і водних біоценозів, втручання у 

природне середовище неможливе»; г) правило «абсолютності живої речовини»: 

«жива речовина не виникає і не зникає – вона вічна, так само, як і речовина 

косна, в окремій генералізованій річковій екосистемі при даній енергетичній 

базі маса органічної речовини є постійною» [1.10]. Ці правила ігнорувалися 

користувачами водозбору озера Мочинське. Антропогенна складова при 

формуванні стоку мінеральних солей, органічної та зольної речовини, 

біогенних сполук стала рівною природній або перевищувала її за стоком солей 

– на 35,0% – 25,0% для ОБС Ботвинсько-Світловодського ландшафтного 

району. Порушення енергетичних зв’язків, значна антропогенізація поверхні 

водозбору озера, поверхнево-схиловий сільськогосподарський стік сприяли 

винесенню домішок на його дно [12]. 

Поступовому знищенню ОБС сприяло: інтенсивне розорювання полів на 

схилах без застосування протиерозійних заходів; спорудженням численних 

доріг без спеціальних водопропускних отворів для пропуску талих вод зі 

схилів; проведенням розчистки дна озера з розкриттям підстильних лесових 
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порід і порушення умов розвантаження підземних вод у чашу озера; 

інтенсивним випасанням худоби на прилеглій до озера території, що сприяло 

знищенню грунтово-рослинного покриву і змиву грунту. Розмитий матеріал 

зносився вниз по схилах на дно озера, де нагромаджувались донні відклади, як 

потенційне джерело вторинного його забруднення. Пересихання озера 

пов’язане з кліматичними чинниками. Аналізуючи віковий хід аномалій 

глобальної температури (за останні 130 років), виділено три періоди з різним 

характером її зміни в часі: 

1. Період первинного потепління XX століття – часовий інтервал з початку 

століття до 1940 років характеризувався інтенсивним підвищенням 

температури. 

2. Період стабілізації – з 1940 до 1970 років. 

3.  Період вторинного потепління – з 1970 років до теперішнього часу 

спостерігається нове інтенсивне підвищення температури повітря. 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудовані нами суміщені графіки зміни глибина озера (за даними 

старожилів) і зміни середньорічного значення опадів по гідрометеостанції               

Суміщені графіки зміни глибини озера Мочинське та середньорічної кількості 

опадів на метеостанції в м. Світловодська 
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м. Світловодська показали, що до 80 років спостерігалась певна залежність між 

глибиною озера і опадами. Зокрема, посушливі 70 роки відповідали періоду 

пересихання озера, а зростання кількості опадів на початку 80 років відповідало 

новому наповненню озера. Після спуску і розчищення озера від намулу у 1985 

році наповнюваність озера втратила зв'язок з кількістю опадів. Зростання 

кількості опадів у середині 2000 років не призвело до зростання кількості води 

в озері. Навпаки, у ці роки спостерігається поступове його обміління та 

пересихання. 

На графіку нанесено також події, пов’язані з господарською діяльністю: 

роки наповнення водосховищ на Дніпрі та рік розчищення дна озера від намулу 

(рис. 3.1.). Ймовірно, що це чинник, пов'язаний з господарською діяльністю. 

Зокрема, під час розчищення озера були відкриті шари пористих лесових порід, 

що підстилали дно. Це призвело до порушення рівноваги притоку і витоку води 

у підземні горизонти. Через пористі лесові породи озерна вода, що поступає з 

водозбору, просочилась вглиб. Ймовірно також, що скорочення притоку води в 

озеро пов’язане зі зменшенням площі його водозбору внаслідок спорудження 

доріг і перекриття схилового стоку. 

Кінцеві результати досліджень озера Мочинське 

Висунуто припущення, що пересихання озера, яке спостерігається з 2000 

року, пов’язане з господарською діяльністю людини на території водозбору: 

– інтенсивним розорюванням полів на схилах без застосування 

протиерозійних заходів; 

– спорудженням численних доріг без спеціальних водопропускних 

отворів для пропуску талих вод зі схилів; 

– проведенням розчистки дна озера з розкриттям підстильних лесових 

порід і порушення умов розвантаження підземних вод у чашу озера; 

– інтенсивним випасанням худоби на прилеглій до озера території, що 

сприяло знищенню грунтово-рослинного покриву і змиву грунту.  
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Аналізуючи еколого-гідрологічний стан озера Мочинське та біотопи 

водозбірної площі, можна стверджувати, що територія на даний момент зазнала 

значного антропогенного впливу на всій площі. Тому стан озера можна вважати 

незадовільним. 
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Нам вдалося вперше проаналізувати історію функціонування озера 

Мочинське Білецьківської сільської ради за останнє століття і встановити 

зв'язок змін його водного режиму з характеристиками клімату. Зустріч зі 

старожилом Мусієнко М. М. та директором радгоспу Степаненко О. П, 

класична методика дослідження Л. В. Мартинюка дали можливість вивчити 

основні характеристики озера та частково визначити причини його 

теперішнього пересихання та рекомендації щодо перспектив його відновлення. 

Іншого шляху вивчення ми поки що не бачимо, а може і не знаємо. 

Дуже цікаві матеріали нам вдалося опрацювати, а саме статтю в журналі 

«Scientific Reports». В ній піднята проблема впливу клімату на розподіл води 

по всій земній кулі. Це один з чинників, який використаний у нашому 

дослідженні. «Зміна клімату займає важливе місце у колообігу води в природі. 

Це дослідження показує те, як зміна клімату впливає на просторові 

закономірності та природу такої кількості опадів. Таке явище може істотно 

вплинути на доступність питної води, а також збільшити кількість повеней, які 

відбуваються все частіше і частіше», – зауважив Мирон Мітчелл (Myron 

Mitchell), співавтор та викладач Таміри Пунтсаги. Слова Мирона Мітчелла 

дали нам позитивний заряд для винайдення шляхів його оздоровлення. «Наше 

дослідження допомагає нам краще зрозуміти природу дощу і снігу та виявити 

причину звичайного стану речей. Також наша робота висвітлює таке 

актуальне питання як майбутня доля водних ресурсів, – розповів Мітчелл. – 

Це ще один чіткий доказ того, що зміна клімату несе за собою жахливі 

наслідки. Якщо ми хочемо зрозуміти, як температура та вода взаємодіють між 

собою, тоді важливо зрозуміти як зміна клімату та порушення водного циклу 

впливають на нас на локальному, регіональному та глобальному рівнях». 
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Висновки.  Озерно-басейнові системи є найбільш уразливими з позицій 

впливу на них природних та антропогенних чинників і розвитку 

трансформаційних процесів. Вирішуючи важливу дослідницьку проблему, 

направлену на рівень ландшафтно-географічного вивчення озерно-басейнової 

системи (ОБС) озера Мочинське, охарактеризовано типові ландшафтні 

місцевості у структурі фізико-географічних районів, а також здійснено 

ландшафтометричну оцінку геокомплексів індивідуальних ландшафтів. 

За результатами польових інструментальних досліджень і фондових 

матеріалів науково-дослідних і пошукових установ складено ландшафтну 

картосхему структури водозбору озера Мочинське. Аналіз суміщених графіків 

зміни глибини озера Мочинське та середньорічної кількості опадів показав, що 

до 80 років спостерігалась певна залежність між глибиною озера й 

інтенсивністю опадів. Залишки рослинних і тваринних організмів утворювали 

донні відклади, підводна частини стала переходити у надводну і перетворювати 

озеро в болото. Водозбірна площа території дослідження  на даний момент 

зазнало значного антропогенного впливу на всій площі та потребує його 

оздоровлення.  

Аналізуючи еколого-гідрологічний стан озера Мочинське та біотопи 

водозбірної площі, можна стверджувати, що територія на даний момент зазнала 

значного антропогенного впливу на всій площі. Тому стан озера можна вважати 

незадовільним. 

 Із метою оздоровлення озера Мочинське нами запропоновано ряд 

першочергових заходів соціального спрямування, основними з яких є: 

формування у населення екологічного світогляду стосовно озера Мочинське як 

природної перлини й важливого екосистемного компоненту;  організація акцій 

щодо розчищення прилеглих зон до озера й недопущення подальшого 

захаращення дна й території навколо озера сміттям; винесення в натуру меж 
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водоохоронної зони та облаштування прибережних смуг; виготовлення та 

встановлення інформаційних щитів для населення щодо неприпустимих 

проявів поведінки біля озера; постійне ведення різних форм гідробіологічного 

моніторингу.  
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       Серія: Сільськогосподарські науки 

 

 

                                                                                 УДК  518.143.6:634.2:632.38 

ОСОБЛИВОСТІ РИЗОГЕНЕЗУ ПІДЩЕПИ ВИШНЯ СТУДЕНИКІВСЬКА 

В КУЛЬТУРІ  IN VITRO. 
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Дослідження показали, що додавання в середовище нафтилоцтової кислоти 

збільшує кількість укорінених рослин, але негативно впливає на якість коренів. 

Постійна присутність ІМК в середовищі ½ MS + 1 мг / л ІМК +    1,6 мг / л В1 + 

150 мг/л Fe-EDDHA забезпечує 100 % укорінення мікропагонів протягом 45 –ти 

днів культивування.  

Ключові слова: вишня Студениківська, регулятори росту, ризогенез, Fe-

EDDHA, in vitro. 

 

Вступ.  В Україні, як і за кордоном, останніми роками зростає 

популярність культури черешні. Одним з основних факторів, що стримують 

подальше збільшення її виробництва, є дефіцит підщеп. Саме від них залежать 

такі характеристики плодового дерева як розмір і характер росту, довговічність, 

терміни проходження фенофаз, морозо- та зимостійкість, витривалість до 

засолених, а також до важких та слабоеродованих ґрунтів, близького залягання 

ґрунтових вод тощо. 

Тому протягом двох останніх десятиріч основна увага як вітчизняних, так 

і зарубіжних дослідників зосереджена на проблемі підбору слаборослих 

mailto:medvedevatv@ukr.net


 166 

вегетативно розмножуваних підщеп для черешні [1,2]. Серед таких підщеп 

однією з найбільш досліджених у плодоносних насадженнях північної частини 

Лісостепу є вишня Студениківська [6].  

Вишня Студениківська - cлаборосла підщепа української селекції 

(Cerasus vulgaris х Cerasus fruticosa), виділена в Інституті садівництва НААН  

К. Д. Третяком та О. А. Кіщак. За даними авторів, дерева черешні на ній на 25-

30 % нижчі, ніж на антипці, та на 35 – 45 %, ніж на черешні дикій. Вони 

формують компактну і добре освітлену крону, відзначаються доброю 

сумісністю, морозостійкістю, довговічністю і забезпечують у 2,2-4,3 рази вищу 

питому продуктивність порівняно з деревами на антипці [3].  

 Однак, недоліком цієї підщепи є її низька вкорінюваність зеленими 

живцями та горизонтальними відсадками, що й змусило шукати більш 

ефективні способи її розмноження, одним з яких може бути мікроклонування. 

Матеріали і методика. Досліди проводили  у відділі вірусології, 

оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур Інституту 

садівництва НААН України протягом 2016-2018 рр. Колекційні насадження 

підщепи вишня Студениківська були перевірені на відсутність вірусів 

класичним сендвич-методом імуно-ферментного аналізу і експланти для 

введення в культуру in vitro відбирали тільки з безвірусних рослин. Відбір 

експлантів проводили на початку липня, коли спостерігався максимальний 

приріст однорічних пагонів. Для ініціювання асептичної культури  

використовували верхівкові та пазушні бруньки рослин.  Стерилізуючим 

агентом служив 0,1%-й розчин хлориду ртуті (HgCl2).  

Мікропагони культивували на живильному агаризованому середовищі 

Мурасіге-Скуга (MS) з різними модифікаціями протягом 16-годинного 

світлового дня з освітленням 2000-2500 лк за температури 23-25ºС і вологості 

повітря 50-60 %. Основна ж увага в розробці методики мікроклонального 

розмноження підщепи вишня Студениківська була зосереджена на дослідженні 

ризогенезу в умовах культури in vitro. Для укорінення відбирали мікропагони 
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довжиною > 10 мм після восьмого пасажу. Для індукції ризогенезу виконали 

дві серії дослідів: перший -  було випробувано різні типи та концентрації 

ауксинів в якості індукторів ризогенезу – індолілмасляна (ІМК) та 

нафтилоцтова кислоти (НОК) і нафтилацетамід (НАД). У другій серії постійно 

використовували в середовищі ІМК (1 мг/л), але з додаванням половинної або 

повної концентрації макросолей по MS   та  Fe-EDDHA (етилендіамін ді 2 

гідроксіфенілацетат заліза) (150 мг/л). Контролем було  середовище МS, що 

містило 1 мг/л ІМК. 

Загальний відсоток укорінених рослин, середню кількість коренів на 

пагін та середню довжину коренів для кожного варіанта визначали після 

культивування протягом 45 днів. Усі середовища стерилізували за допомогою 

автоклавування при температурі 120 ºС і тиску 1 атм на протязі 20 хв.  

Результати і обговорення. 

Як свідчать дані першої серії досліджень, ефективність ризогенезу в тих 

варіантах, де він спостерігався, була дуже низькою (табл.1).  

Таблиця 1 – Вплив типу та концентрації ауксинів на укорінення підщепи 

вишня Студениківська в культурі in vitro 

 

 

Середовище 

В середньому на рослину 

кількість коренів, 

шт. 

довжина коренів, 

см 

MS б/г  - - 

MS + 1мг/л ІМК  2,1+0,46 4,8+0,30 

MS + 0,2мг/л НАД  - - 

MS + 2мг/л НОК 3,2+0,29 5,0+0,37 

MS + 1мг/л ІУК + 

0,1мг/л НАД 
- - 
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При використанні в якості індуктора ризогенезу НОК в концентрації 2,0 

мг/л кількість коренів в середньому на рослину склала 3,2 шт, з довжиною 5,0,  

але корені при цьому були гіпертрофовані, а самі мікропагони слабо розвинені 

(рис.1, Б). Загальна кількість укорінених рослин склала близько 30 %.  

Використання ІМК за даних умов дозволило отримати близько 20 % укорінених 

рослин з середньою кількістю  коренів на рослину 2,1 шт та  з довжиною 4,8 см, 

проте на відмінну від середовища з використанням НОК, вони мали нормальну 

морфологію і рослин, і коренів. Інші ауксини та їх комбінації виявились 

неефективними в індукції ризогенезу досліджуваної підщепи так само, як і 

середовище, що не містило регуляторів росту. 

 

    

      А. MS + 1мг/л ІМК                                                Б. MS + 2мг/л НОК 

Рисунок 1. Укорінення підщепи   вишня Студениківська на середовищі з 

різними індукторами ризогенезу. 

Щоб зняти інгібуючий вплив БАП на процес ризогенезу, мікропагони 

після восьмого пасажу були пересаджені на середовище, яке не містило жодних 

регуляторів росту. Культивування за таких умов тривало дві неділі, після чого 

рослини пересаджували на середовище з  ІМК в різних концентраціях (0,5, 1,0 

та 1,5 мг/л). Обліки, які були проведені через 45 днів, показали, що відсоток 

укорінених рослин складав від 80% до 90% в залежності від концентрації 

ауксину. Максимальну кількість укорінених мікропагонів спостерігали на 

середовищі, що містило 1,0 мг/л ІМК, дещо меншу (87%) – при використанні 
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0,5мг/л ауксину. І рослини, і корені при цьому мали нормальну морфологію 

(рис.1., А) і були придатні для подальшої адаптації та акліматизації. 

  

Рисунок 2. Вплив концентрації ІМК на кількість та довжину коренів підщепи   

вишня Студениківська при укоріненні в умовах in vitro. 

Було відмічено, що із збільшенням концентрації ІМК в середовищі для 

укорінення мікропагонів довжина коренів зменшувалась, а їх кількість 

збільшувалась (рис.2.).  Оптимальні параметри як по кількості та довжині 

коренів, так і по відсотку укорінених мікропагонів забезпечує додавання до 

складу живильного середовища ІМК в концентрації 1,0 мг/л після двох тижнів 

культивування на безгормональному середовищі. 

Оскільки введення додаткового етапу культивування на 

безгормональному середовищі перед висадкою на укорінення призводить до 

додаткових затрат, були проведені дослідження для їх мінімізації. 

Випробовували чотири варіанти середовища MS зі сталим вмістом 

індуктора ризогенезу ІМК (1 мг/л). В цій серії дослідів не було проміжної стадії 

культивування на безгормональному середовищі – мікропагони переносили на 

середовище для укорінення безпосередньо з середовища для розмноження. В 

середовище з повним  та половинним вмістом  солей додавали тіамін 

гідрохлорид (вітамін В1) підвищеної концентрації (1,6 мг/л) та комплексну сіль 

заліза Fe-EDDHA (етилендіамін ді 2 гідроксіфенілацетат заліза) (табл. 2).  

Максимальна кількість укорінених мікропагонів утворювалася на 

середовищі як з половинним, так і з повним вмістом макросолей за 
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використання  як джерела заліза комплексу Fe-EDDHA та підвищеної 

концентрації тіаміну – 80 і 100% відповідно.  Середнє число коренів на рослину 

та їх загальна довжина теж значно перевищували контрольні показники. Про 

вплив заліза на вкорінення підщеп для вишні і черешні вказують і інші 

дослідники. Так, в дослідах  Aghaye et al. (2013) було досягнуто 100% 

вкорінення підщепи Гізела 6  при додаванні в середовище різних концентрацій 

тіаміну та Fe-EDDHA [7]. В наших дослідженнях по укоріненню цієї підщепи з 

використанням підвищеної концентрації тіаміну та Fe-EDDHA отримано 

укорінення на рівні 98% [5]. Наші дані по підщепі вишня Студениківська не 

суперечать цим результатам, а лише підтверджують позитивний вплив заліза в 

поєднанні зі збільшеною кількістю вітаміну В1 на процес ризогенезу підщепи, 

що вивчалась. 

Таблиця 2 – Вплив джерела заліза в середовищі на укорінення підщепи 

вишня Студениківська в культурі in vitro. 

 

 

 

Середовище 

В середньому на рослину 

кількість 

коренів, шт. 

довжина коренів, 

см 

 MS + 1 мг/л ІМК  (К) 2,4+0,33 4,1+0,57 

½ MS +  1 мг/л ІМК   2,4+0,26 3,0+0,34 

 MS + 1мг/л ІМК + Fe EDDHA 2,5+0,32 4,7+0,43 

½ MS + 1мг/л ІМК + Fe EDDHA 2,9+0,36 2,8+0,29 

 

Дослідний варіант з половинним вмістом солей виявився оптимальним. 

Кількість укорінених рослин склала 100%, коренів на рослину – 2,9, серед яких 

були корені першого, другого  і незначна кількість коренів третього порядку. 

Загальна довжина коренів першого порядку складала 327,2 см, другого порядку 

– 85,6 см і третього порядку – 1 см. Тривалість процесу укорінення складає до 
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півтора місяці. Цей варіант виявився оптимальним для укорінення підщепи 

вишня Студениківська в культурі in vitro, оскільки забезпечував максимальний 

вихід укорінених мікропагонів та скорочував тривалість культивування за 

рахунок вилучення стадії культивування на безгормональному середовищі. 

Не менш важливою проблемою мікроклонального розмноження є 

адаптація мікропагонів до нестерильних умов. Рослини, вирощені в умовах in 

vitro, мають слабо розвинені провідну систему ксилеми і продиховий апарат [4]. 

Тому наявність в них коренів, оптимальної їх кількості та довжини має важливе 

значення для забезпечення вдалого процесу адаптації. Оскільки ми отримали 

100 % укорінення рослин в умовах in vitro, то й етап адаптації пройшов успішно 

з отриманням 87%  адаптованих рослин  (рис. 3.) . 

 

Рис. 3 Адаптовані до умов ex vitro  рослини підщепи вишня Студениківська 

 

Висновки. 

1.  В результаті наших досліджень було встановлено, що на 

вкорінення підщепи вишня Студениківська  в умовах in vitro впливає тип 

ауксину та його концентрація, а також не менш важливе значення має 

мінеральний склад живильного середовища;  
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2. додавання до його складу, в якості індуктора ризогенезу НОК, в 

концентрації 2,0 мг/л забезпечує 30% укорінених мікропагонів, але корені в них  

гіпертрофовані, а самі мікропагони слабо розвинені; 

3. додавання в середовище 1,0 мг/л ІМК після двох тижнів 

культивування мікропагонів без регуляторів росту забезпечує укорінення від 

80% до 90% мікропагонів підщепи   вишня Студениківська; 

4. оптимальним для укорінення є середовище MS з половинним 

вмістом  солей + вітамін В1 (1,6 мг/л) +  Fe-EDDHA (150мг/л). 
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ОСОБЕНОСТИ РИЗОГЕНЕЗИСА ПОДВОЯ ВИШНЯ 
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Исследования показали, что добавление в  среду нафтилуксусной кислоты  

увеличивает количество укорененных растений, но оказывает отрицатильное  

влияние на качество корней.  Постоянное присутствие ИМК в среде ½ MS + 1 

мг / л ИМК +  1,6 мг / л В1 + 150 мг/л Fe-EDDHA обеспечивает укоренение 100 

% микропобегов в течение 45-ти дней культивирования.  

Ключевые слова: вишня Студеныкивская, регуляторы роста, ризогенез, Fe-

EDDHA, in vitro. 
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Studies have shown that the addition of naphthylacetic acid  to the medium does not 

increase the number of rooted  plants,  but  negatively affects the quality of the roots. 

The constant presence of  IBA in the medium ½ MS + 1 mg / l IBA + 1.6 mg / l B1 + 

150 mg / l Fe-EDDHA provides the 100 % of microshoots rooting during 45 days of 

the cultivation.  

 

Key words:  cherry Studenykivska, growth regulators, rhizogenesis, Fe-EDDHA, in 

vitro. 
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ЗРАЗКИ ГЕНОФОНДУ КАЛІСТЕФУСУ КИТАЙСЬКОГО 

(СALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NEES.) ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА 

НААН УКРАЇНИ 
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03027, Київ -27, Садова, 23,  методист НЕНЦ м. Київ 
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За останні двадцять років виділено та зареєстровано  в Державному 

реєстрі сортів придатних для поширення в Україні 15 нових сортів 

калістефусу китайського, що є цінними зразками генофонду рослин України. 

Вони характеризуються великим діаметром суцвіття (10 - 13 см), високою 

декоративністю (9 балів) і продуктивністю (до 3,3 г/кущ) і стійкістю до 

збудника  Fusarium oxysporum (9 балів). 

Стаття містить опис сортів названої культури, котрі представлено як  

матеріал для дослідження на навчально дослідній земельній ділянці 

Національного еколого - натуралістичного центру  м. Києва (далі – НЕНЦ), 
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зокрема з метою  ознайомлення учнівської молоді з біологічними 

особливостями їх вирощування. 

Ключові слова: калістефус китайський, сорт, зразок генофонду, 

учнівська молодь  

 

Калістефус китайський являє собою ідеальний приклад мистецтва 

селекції. За порівняно короткий період часу, близько 200 років, з 

недекоративного дикорослого виду калістефусу садівниками було створене те 

різноманіття сортотипів і сортів, яке ми маємо нині. 

Калістефус китайський належить до родини складноцвітих (Asteracea 

Dum). Вид був описаний Карлом Лінеєм під назвою Aster chinensisL.У 1825 

році вид був виділений Олександром Кассіні в самостійний рід Callistephus (він 

використав назву Callistephus hortensis). Правильною назвою цього виду зараз 

вважається Callistephus chinensis (L)Neеs [1,2,3]. Назва роду в перекладі з 

грецького означає "прекрасний вінок", і тим самим відображає високі 

декоративні якості рослини. Рід калістефус включає тільки один вид – 

калістефус китайський (Callistephus chinensis (L.) Neеs), який і отримав широке 

поширення в квітникарстві під назвою калістефусу китайського [4,5]. 

 Наукова робота є складовою частиною тематики наукових досліджень 

Інституту садівництва НААН згідно НТП на 1996–2000 рр. “Садівництво” за 

завданням 01.13 «Удосконалити сортимент декоративних культур на основі 

виведення нових та інтродукції існуючих сортів, форм, різновидів культур з 

високими декоративними якостями» (№ держреєстрації 0196U018180); 

відповідно до НТП «Плодове і декоративне садівництво» 2001–2005 рр. за 

завданням 01.08 «Удосконалення сортименту одно - та багаторічних садових 

декоративних культур шляхом виведення нових та оцінки інтродукованих 

сортозразків з високими декоративними якостями» (№ держреєстрації 

0104U004112); відповідно до НТП “Садівництво і ягідництво” на 2006–2010 рр. 

за завданням 01.08 «Удосконалення сортименту одно - та багаторічних квітково-
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декоративних культур шляхом виведення нових та оцінки інтродукованих 

сортозразків з високими декоративними якостями» (№ держреєстрації 

0104U004126); відповідно до НТП “Садівництво» 2011–2015 рр. за завданням 

6.01/36 «Створити нові та виділити інтродуковані сорти квітково-декоративних 

культур із заданими параметрами господарсько-цінних ознак для сучасних 

інтенсивних технологій» (№ державної реєстрації 0111U003159) та 01.09  НТП 

“Генетичні ресурси рослин” 2006–2010 рр. за завданням “Визначити сорти-

еталони, джерела та донори господарсько-цінних ознак для формування 

базових, ознакових, генетичних,  спеціальних та інших колекцій; збагатити та 

зберегти колекції генетичних ресурсів плодових, ягідних, горіхоплідних, 

малопоширених та декоративних культур” (№ державної реєстрації 

0104U004113) та  2011–2015 рр.за завданням  09.02.02.02  «Визначити  сорти-

еталони, джерела та донори господарсько-цінних ознак для формування 

базових, ознакових, генетичних,  спеціальних та інших колекцій»(№ державної 

реєстрації 0111U003160). 

Мета досліджень. Метою досліджень було визначення впливу біотичних 

та абіотичних чинників на ріст і розвиток сортів калістефусу китайського в 

онтогенезі їх рослин, формування рівня продуктивності та декоративності їх 

показників з метою використання в селекційному процесі. 

У результаті багаторічної наукової роботи селекціонерами ІС НААН 

Шевель Лариси Олексіївни та Кондратенко Віри Василівни, створено 15 сортів 

калістефусу китайського з високими декоративними якостями і господарсько-

цінними ознаками. Всі вони входять до «ознакової» колекції генофонду, яка 

зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України  м. 

Харків.  Опис сортів калістефусу китайського наводиться нижче [6,7].  

Шоколадка (UT2300093). Сорт середній. Отриманий від вільного 

запилення сорту Рубінові звьозди. Рослина висотою 65-70, шириною 38-42 см,  

розлога. Гілок І порядку 5–7. Квітконоси міцні, пігментовані, довжиною 40 см. 

Цвітіння починається в першій декаді серпня. Під час масового цвітіння на 
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кущі одночасно квітує до 7 суцвіть, які розташовані сферично. Суцвіття – 

кошик шоколадно-бордового забарвлення, сферичне за формою, густо махрове, 

діаметром 14-16 см. Декоративний ефект створюють довгі, вузькі, закручені в 

трубочку язичкові квітки, в окремі роки при завершенні цвітіння може 

відкритися диск,  декоративність - 10 балів. (рис. 1.) 

 

Рис. 1. Шоколадка. 

Насіннєва продуктивність 2-3 г з куща. Сорт стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2009 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Ангеліна (UT2300101). Сорт середній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Кірквел. Рослина висотою 60-65, шириною 25 см, компактна, міцна, 

колоноподібна. Гілок І порядку  5-7, є також гілки  ІІ-го і ІІІ- го порядків. 

Квітконоси міцні, довжиною 45 см. Цвітіння починається наприкінці І декади 

серпня.  Під час масового цвітіння на кущі одночасно квітує 8-10 суцвіть, які 

розташовані сферично.  Суцвіття – кошик темно-фіолетового забарвлення з 

жовтим центром, діаметром 10 см.  Декоративний ефект створюють трубчасті 

квітки, декоративність –  10 балів. (рис. 2.) 
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Рис. 2. Ангеліна. 

Насіннєва продуктивність 2,0-2,5 г з куща. Стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2010 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Літня ніч (UT2300088) Сорт середній. Отриманий в результаті обробки 

сорту Оксана хімічними мутагенами. Рослина висотою 45, шириною 30 см, 

компактна, міцна, округлої форми, сильно розгалужена. Гілок І-го порядку 6-8, 

ІІ-го і наступних - багато. Під час масового цвітіння на кущі буває 7-10 

одночасно розкритих суцвіть, загалом їх 19-25 шт. Цвітіння починається в І 

декаді серпня.  Суцвіття -  кошик темно-фіолетового забарвлення, густо 

махрові, діаметром до 8 см. Декоративний ефект створюють широкі, довгі, 

човникоподібної форми язичкові квітки, які підіймаються від краю суцвіття до 

центру і повністю закривають центральний диск, коли суцвіття відцвітають, на 

кінчиках пелюсток з’являється сріблястий наліт. Декоративність – 9,8 балів. 

(рис. 3.) 
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Рис. 3 Літня ніч. 

Сорт стійкий до несприятливих погодних умов і фузаріозу. Насіннєва 

продуктивність – 2,5 – 3,0 г. 

Призначення – для озеленення. В 2007 р. занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, як придатний до поширення Поліссі та Лісостепу. 

Анастасія (UT2300097). Пізній сорт. Отриманий від вільного запилення 

сорту Снєжний шар. Рослина висотою 60-65, шириною 30 см, компактна, 

колоноподібна, дуже міцна. Гілок І порядку 4-5. Квітконоси міцні, довжиною 

40-45 см, пігментовані. Цвітіння починається наприкінці ІІ декади серпня. 

Суцвіття – кошик темно-синього забарвлення із сріблястим створюють вузькі, 

довгі язичкові квітки, які зростаються в трубочку, що в центрі суцвіття 

підіймаються до гори і закривають диск з жовтих трубчастих квіток, 

декоративність 10 балів. відтінком, густо махрове, діаметром 12 см. 

Декоративний ефект  
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Насіннєва продуктивність 3,1 г з куща.  

Рис. 4. Анастасія 

Стійкий до несприятливих погодних умов і фузаріозу. Призначення – 

універсальне. В 2009 р. занесений до Державного реєстру сортів рослин, як 

придатний до поширення в Поліссі та Лісостепу. 

Анжеліка (UT230010). Ранній сорт. Отриманий від вільного запилення 

сорту Веснянка. Рослина висотою 70-75, шириною 35 см, 

компактна,колоноподібна, міцна. Гілок І порядку 4-5. Квітконоси міцні, 

довжиною 40 см, не пігментовані. Цвітіння починається в ІІІ декаді липня. 

Суцвіття – кошик абрикосово-бежевого забарвлення , густо махрове, діаметром 

14 см. Декоративний ефект створюють широкі, довгі,  
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човникоподібної форми язичкові квітки,  декоративність 10 балів.(рис. 5.) 

Насіннєва продуктивність 2,5-3,0 г з куща. Сорт стійкий до 

несприятливих погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальний. 

Царівна (UT2300098). Сорт пізній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Ніна. Рослина висотою 45, шириною 32 см, напіврозлога, дуже міцна. 

Гілок І порядку 6-7, які розташовані сферично. Квітконоси міцні, довжиною 28-

30 см, не пігментовані, густо вкриті листям. Цвітіння починається наприкінці ІІ 

декади серпня. Під час масового цвітіння на кущі одночасно квітує 3-4 суцвіття, 

які розташовані сферично,   загалом їх 6-10 шт. Суцвіття - кошик ніжного біло-

рожевого забарвлення, густо махрове, кулястої форми, діаметром 12 см. 

Декоративний ефект створюють довгі, широкі, лопаточкоподібні язичкові 

квітки, які повністю закривають центральний диск, декоративність 10 балів 

(рис. 6) 

 

Рис. 6 Царівна 

Насіннєва продуктивність 2 г з куща. Сорт стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2010 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Либідь (UT2300084). Сорт ранній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Жозефіна. Рослина висотою 45 – 50 , шириною 27 – 30 см, розлога,  
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міцна.  Гілок І-го порядку 3-5, а ІІ-го і наступних мало. Квітконоси дуже міцні, 

довжиною 35- 40 см, слабо пігментовані. Цвітіння починається в ІІІ декаді 

липня. Під час масового цвітіння на кущі буває 3-5 одночасно розкритих 

суцвіть, які розташовані сферично,  загалом їх 5-7 шт. Суцвіття – кошик блідно-

блакитного  забарвлення, дуже махрові, плоско-кулястої форми, діаметром 14-

16 см. Декоративний ефект створюють вузенькі, довгі, язичкові квітки, згорнені 

в тоненькі трубочки, які радіально розходяться  із центра. Диск з жовтих 

трубчастих квіток - закритий , декоративність -10 балів. 

Насіннєва продуктивність 2,0-2,2 г з куща. Сорт стійкий до 

несприятливих погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2004 

р. занесений до Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення 

в Поліссі та Лісостепу.(рис. 7.) 

 

Рис.7. Либідь. 

Софія (UT2300085). Сорт ранній. Отриманий в результаті обробки сорту 

Рубінові звьозди хімічними мутагенами.  Рослина висотою 65, шириною 30 см, 

пірамідальної форми. Гілок І-го порядку – 7 шт. Квітконоси міцні, довжиною 

35-40 см. Цвітіння починається в ІІІ декаді липня.  Під час масового цвітіння на 

кущі буває до 16 одночасно розкритих суцвіть, які розташовані зверху в однієї 

площині. Суцвіття – кошик яскраво-фіолетового забарвлення, іноді з 
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памороззю, плоско-кулястої форми, махрове, діаметром до 12 см. 

Декоративний ефект створюють вузькі, довгі, закручені в вузьку трубочку 

язичкові квітки, центральний диск з коротких жовтих трубчастих квіток, 

закритий, декоративність – 10 балів. (рис. 8.) 

 

Рис. 8. Софія. 

   Насіннєва продуктивність – 3,0 – 3,5 г. Сорт стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2007 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Фламінго (UT2300094). Сорт ранній. Отриманий в результаті обробки 

сорту Ніжність хімічними мутагенами.   Рослина висотою 45-50, шириною 20-

22 см компактна, щільна, конусоподібна, міцна. Гілок І-го порядку  5-6. 

Квітконоси міцні, довжиною 20-25 см. Цвітіння починається в останній декаді 

липня.  Під час масового цвітіння на кущі буває до 6 одночасно розкритих 

суцвіть. Суцвіття – кошик жовто-бузково-рожевого забарвлення, дуже махрові, 

сферичної форми, діаметром 14 см. Декоративний ефект створюють довгі, 

закручені в вузьку трубочку язичкові квітки, декоративність – 9,9 балів. (рис. 

9.) 
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Рис. 9. Фламінго. 

Насіннєва продуктивність – 2,5-3 г. Сорт стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – для озеленення. В 2009 р. занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Оксамит (UT2300102). Сорт середній. Отриманий в результаті обробки 

сорту Рубінові звьозди хімічними мутагенами. Рослина висотою 60-65, 

шириною 35 см,  розлога, міцна. Гілок І порядку 7-9, які розташовані сферично. 

Цвітіння починається наприкінці І декади серпня. Суцвіття – кошик темно-

бордового забарвлення, густо махрові, діаметром 12 см, їжаковоподібної 

форми. Квітконоси міцні, довжиною 45 см. Декоративний ефект створюють 

довгі, вузькі, закручені в трубочку язичкові квітки, центральний диск повністю 

прикритий, декоративність 10 балів. (рис.10.) 
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Рис. 10 Оксамит 

Насіннєва продуктивність 2,0-2,5 г з куща. Стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2010 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Саманта (UT2300086). Сорт пізній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Павлина. 

Рослина висотою 47-50, шириною 23-25 см, компактна, дуже міцна. Гілок 

І-го порядку – 7 шт. Квітконоси дуже міцні, довжиною 35-40 см, пігментовані. 

Цвітіння починається в ІІ декаді серпня. Під час масового цвітіння на кущі 

буває 7-8 одночасно розкритих суцвіть. Суцвіття – кошик, бузково-рожевого 

забарвлення, густо махрові, діаметром до 15 см.  Декоративний ефект 

створюють вузькі, довгі, закручені в вузьку трубочку язичкові квітки, 

центральний диск прикритий, декоративність – 10 балів. (рис. 11.) 
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Рис.11.  Саманта. 

Насіннєва продуктивність – 2,0 г. Сорт стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальне. В 2007 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 

Сніжана (UT2300090). Сорт ранній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Варя.Рослина висотою 70, шириною 30 см, прямостояча, міцна, 

колоноподібної 

форми. Гілок І-го порядку – 7-9, ІІ-го порядку – 12-15 шт. Квітконоси 

дуже міцні, довжиною 35-40 см. Цвітіння починається в останній декаді 

липня.Під час масового цвітіння на кущі буває 6-9 одночасно розкритих 

суцвіть, загалом буває 16-30, які розташовані сферично. Суцвіття – кошик, 

білого забарвлення з жовтою серединою, густо махрове, щільне, діаметром 14 

см. Декоративний ефект створюють довгі, трубчасті квітки, які оточені 2-3 

рядами язичкових квіток, декоративність – 9,9 балів. (рис.12.) 

 

Рис. 12. Сніжана. 

Насіннєва продуктивність – 2,5-3 г. Сорт стійкий до несприятливих 

погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальний. В 2007 р. занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, як придатний до поширення в Поліссі та 

Лісостепу. 



 187 

Янтарна (UT2300107). Сорт пізній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Юлія. 

Рослина висотою 75-80, шириною 35-40 см, компактна, дуже міцна. Гілок 

І порядку 5-6, які розташовані сферично. Квітконоси міцні, довжиною 35-40 см, 

не пігментовані, густо вкриті листям. Цвітіння починається на початку ІІІ 

декади серпня. (рис. 13.). Під час масового цвітіння на кущі одночасно квітує 5-

6 суцвіття, які розташовані сферично, загалом їх 6-8 шт. Суцвіття - кошик 

абрикосово-рожевого забарвлення, густо махрове, кулястої форми, діаметром 

14 см.Декоративний ефект створюють довгі, широкі, лопаточкоподібні язичкові 

квітки, які повністю закривають центральний диск, декоративність 10 балів. 

 

Рис. 13. Янтарна 

Насіннєва продуктивність 2,5-3,0 г з куща. Сорт стійкий до 

несприятливих погодних умов і фузаріозу. Призначення – універсальний.  

Машенька (UT2300104). Сорт ранній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Ніна. Рослина висотою 35, шириною 30 см, розлога, міцна. Гілок І 

порядку 8-9, які розташовані сферично. Квітконоси міцні, довжиною 20 см, не 

пігментовані, густо вкриті листям. Цвітіння починається в І декаді серпня. Під 

час масового цвітіння на кущі одночасно квітує 6-7 суцвіть, які розташовані 

сферично, загалом їх 8-10 шт. Суцвіття - кошик ніжного рожевого забарвлення, 

густо махрове, кулястої форми, діаметром 10 см. Декоративний ефект 
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створюють довгі, широкі, лопаточкоподібні язичкові квітки, які повністю 

закривають центральний диск, декоративність 10 балів. (рис.14.). Насіннєва 

продуктивність 2 г з куща. Сорт стійкий до несприятливих погодних умов і 

фузаріозу. Призначення – для озеленення.  

 

Рис. 14. Машенька. 

Красуня (UT2300105). Сорт середній. Отриманий від вільного запилення 

сорту Жемчуг. 

Рослина висотою 65-70, шириною 32 см, напіврозлога, дуже міцна. Гілок 

І порядку 7-8, які розташовані сферично. Квітконоси міцні, довжиною 35-40 см, 

не пігментовані, густо вкриті листям. (рис. 15.) 

 

Рис. 15 Красуня. 



 189 

Цвітіння починається наприкінці ІІ декади серпня. Під час масового 

цвітіння на кущі одночасно квітує 5-6 суцвіть, які розташовані сферично, 

загалом їх 6-10 шт. Суцвіття - кошик яскравого рожево-червоного забарвлення, 

густо махрове, кулястої форми, діаметром 14 см. Декоративний ефект 

створюють довгі, широкі, лопаточкоподібні язичкові квітки, які повністю 

закривають центральний диск, декоративність 10 балів. Насіннєва 

продуктивність 2 г з куща. Сорт стійкий до несприятливих погодних умов і 

фузаріозу. Призначення – універсальний.  

У 2019 р насіннєвий матеріал калістефусу китайського був наданий 

Національному еколого –натуралістичному центру м. Києва.  З метою 

закладання дослідів учнівської молоді НЕНЦ у співпраці з науковцями 

ІС НААН на НДЗД. Завдання досліду: вивчити ботанічну характеристику 

калістефусу китайського, ознайомлення з  його сортами, а також набути  

навиків збору та чищення насіння. 

Висновки. Таким чином, багатоплідна селекційна робота науковців 

ІС НААН дала змогу поповнити генетичні ресурси рослин України, цінними 

зразками калістефуса китайського та створити ознакову колекцію, яка 

зареєстрована у НЦГРРУ. А також створити навчальну польову базу 

(колекцію), для учнівської молоді у позашкільних закладах. Створення 

навчальної колекції калістефуса китайського на території позашкільного 

закладу, буде надихати дітей на відчуття прекрасного та спонукати освоєнню 

такого напрямку, як  озеленення територій. 
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Образцы генофонда калистефусу китайского (СALLISTEPHUS CHINENSIS 

(L.) NEES.) Институт садоводства НААН Украины 

А.И. Трохимчук, кандидат сельскохозяйственных наук Институт 

садоводства (ИС) НААН Украины, Киев-27, Садовая, 23, методист НЭНЦ 

 e-mail: a.trokhymchuk@ukr.net 

За последние двадцать лет выделено и зарегистрировано в 

Государственном реестре сортов пригодных для распространения в Украине 

15 новых  сортов) калистефусу китайского, которые являются ценными 

образцами генофонда  растений Украины. Они характеризуются большим 

диаметром соцветия (10 - 13 см), высокой декоративностью (9 баллов) и 

производительностью (до 3,3 г / куст) и устойчивостью к возбудителю 

Fusarium oxysporum (9 баллов). 

Статья содержит описание сортов названной культуры, которые 

представлены как материал для исследования на учебно исследовательской 

земельном участке Национального эколого - натуралистического центра г.. 

Киева (далее - НЭНЦ), в том числе с целью ознакомления учащейся молодежи с 

биологическими особенностями их выращивания. 

Ключевые слова: калистефус китайский, сорт, вроде генофонда, 

учащаяся молодежь 
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The purpose is to study and select China aster cultivares with high 

characteristics valuable for economy and from a collection of this crop. Methods are  

field ( to establish the flowering period, in florescence diameter, plant height, fusarial 

wilt resistance to, etc.), laboratory-field (determine the  inflorescence colouring 

according to the RHS - color scale), comparative and generalization.  

During the past twenty years 15 new (Snizhana, Flamingo, Krasunja, 

Mashen'ka, Samanta, Oksamyt, Jantarna, Sofija, Lybid', Carivna,Anzhelika, 

Anastasija, Litnja Nich, Angelina, Shokoladka) Callistefus chinensis cultivars have 

been identified and registered in the State Register of the cultivars favourable for the 

spread in  Ukraine, which are valuable patterens of the genetic fund of the Ukrainian 

plants. They are characterized with big inflorescence diameter (10 - 13 cm), high 

ornamentality (9 points), and productivity (up to 3.3 g / bush) and resistant to the 

causative agent Fusarium oxysporum (9 points). 

The paper contains the description of Callistefus chinesis cvs that are 

presented as material  for research on the educational and experimental  plot of the 

National Ecological and Naturalistic Center of the  Kyiv (hereinafter - NENC), in 

particular,  to familiarize the schoolchildren with biological characteristics of those 

varieties cultivation. 

Key words: callistefus chinensis, cultivar, genetic fund pattern, the 

schoolchildren 
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Матеріали Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та 

віртуальних ресурсів з еколого- натуралістичного 

напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю 
 

 

Богдана Альфавіцька 

Підприємливість та ініціативність 

як невід’ємні складові ключових 

компетентностей у формуванні ощадного ставлення до використання 

природних ресурсів як джерела здоров’я та добробуту людини і спільноти 

                
                    ( методичні матеріали на допомогу вчителю хімії ) 

 
 

                                                   Вступ 
Підприємництво поступово стає природною складовою української економіки, що свідчить 

про її просування до ринкових форм і методів господарювання. Для багатьох громадян 

України підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної зайнятості. 

Особливо тяжіє до заняття підприємницькою діяльністю молоде покоління України. Успіх у 

здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з неодмінних 

умов досягнення результативності практично в будь-якій підприємницькій діяльності є 

отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи та сфери 

підприємницької діяльності. Тобто підприємництву потрібно вчитися. 

З 2014 року в Україні з ініціативи Еви Бобінської  реалізується  проект «Уроки з 

підприємницьким тлом», покликаний розширити можливість формувати підприємницьку 

компетентність молоді не тільки на уроках економіки чи основ підприємницьких знань, а й у 

рамках інших шкільних предметів: української та світової літератури, рідної та іноземної 

мов, хімії, біології, фізики, інформатики, історії 

та ін. 

Цей проект реалізовано за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Польщі в 

рамках «Польської допомоги», що підтверджує велику увагу уряду Республіки Польща до 

розвитку добросусідських відносин з Україною  

Проект «Уроки з підприємницьким тлом» допомагає вчителям формувати в учнів 

підприємливість та ініціативність. Саме ці якості визначають здатність особи втілювати 

задуми і бути конкурентноздатними. 

Креативність, інноваційність, здатність ризикувати, а також планувати заходи, які 

допоможуть досягти окреслених цілей, – це вміння, на які є найбільший запит роботодавців і 

які життєво необхідні для розвитку сучасної економіки. Для української економіки, що 

перебуває на шляху переходу до ринку, розвиток підприємливості має виняткове значення. 

          Компетентність «Підприємливість та ініціативність» у шкільній практиці – необхідна 

умова її формування. Підприємницькі компетентності (які містять певні характеристики 

особистості й поведінки, пов’язані з розігруванням ролі підприємця) та емоційний інтелект 

можна вважати універсальним набором компетентностей, необхідних для саморозвитку 

людини у розвиненому суспільстві. 

         Перед учителем, який формує компетентність підприємливості й ініціативності, стоїть 

завдання підготувати учнів до самостійності 

у здобуванні знань та вмінь. Він є організатором і співвиконавцем процесу навчання через 
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пізнавання учнями навколишньої дійсності. Вчитель підтримує  учасників занять, дбає про 

розвиток їхньої вправності, відчуття власної гідності, готує до діалогу в неоднорідному 

середовищі, до співпраці в колективі, допомагає учням усвідомлювати причинно-наслідкові 

зв’язки у природі і її цілісність, дбати про збереження, раціональне й ощадне використання 

природних ресурсів, від яких залежить його здоров’я, добробут і сталий розвиток країни 

.Педагог упорядковує інформацію, турбується про відчуття безпеки, водночас заохочуючи до 

нового досвіду, що сприймається як виклик: «Наука - це можливість удосконалити вміння!». 

 

 

                                          Чому слід навчати по іншому? 

     Однією з тих інституцій, де все відбувається, як і п'ятдесят років тому, надалі 

зостається місцева школа  

Renate Nummelaand Geoffrey Caine. Making 

Connections. Association  for Supervision and 

Curriculum Development 

 

Нікому не прийде сьогодні на думку розпалювати вогонь через тертя однієї палички об іншу, 

однак ті концепції, що ми використовуємо в освіті, ґрунтуються саме на таких застарілих 

технологіях. 

"Сьогодні, як ніколи, доконечно потрібна зміна всієї концепції освіти та навчання.  

" Чарльз Ганді, автор відомих праць про  

потенціал людського мозку та ефективні  

методи навчання. 

       «Не достатньо багато знати, щоб бути мудрим», - говорив ще       давним-давно 

Геракліт 

 Вчитель повинен пам’ятати про те, що він працює не винятково для того, щоб 

представляти іншим готові рецепти, подавати як на тарілці акуратно приготовлені порції 

знань, а передусім для того, щоб мотивувати інших до мислення. 

 Світ навколо нас невпинно вимагає креативності, ухвалення рішень, прийняття 

відповідного вибору, оцінювання людей, явищ, речей. 

Якість твого життя залежить від 
якості  твоєї комунікації 

Зиґ Зіґлар 
 Індіанське прислів’я говорить:  

«Дай мені рибу, і я матиму що їсти весь день. Навчи мене ловити рибу, і я матиму що їсти 

все життя». 

 Уміння результативно порозумітися - це найважливіше джерело успіху в кожній сфері 

життя. Використовуючи інтерактивні методи, ми навчаємо дітей :               

 
  Учитель не повинен знати всього, але може й повинен забезпечити своїх учнів 

основними вміннями, щоби зарадити собі в умовах реального світу, що бурхливо змінюється 

. Вчитель створює умови для того, щоб учень умів: 
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Ключові компетентності для навчання 
впродовж  життя  

                                       (Європейські орієнтири) 
У документі «Рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування 

ключових компетентностей ціложиттєвої освіти» зазначено, що вкрай необхідно, «щоб 

молодь після здобуття базової освіти та відповідного навчання в школі мала ключові 

компетентності, потрібні їй у дорослому житті для подальшого навчання та роботи, і щоб 

дорослі могли розвивати власні ключові компетентності впродовж усього життя, 

пристосовуючи їх до змінних умов світу». Саме Рекомендації спричинилися до 

реформування освіти у багатьох країнах ЄС й оновили призабуте за десятиліття гасло: 

 
 

Компетентність - це поєднання: 
а) наявних знань у даній галузі («знаю, що»); 

б) уміння (операційні цілі - «знаю як і зумію»); 

в) установок («хочу і готовий використати свої знання»). 

Люди незалежно від свого віку можуть навчитися достоту всього, якщо їм дати змогу 

використовувати власний стиль навчання і свої сильні риси.  

Barbara Prashing. The Power Of Diversity.  

Auckland, David Bateman Publishers. 

 
Компетентність 

«підприємливість та  ініціативність» 
Компетентність «підприємливість таініціативність »означає:  

здатність особи втілювати задуми в життя. 

Вона охоплює такі аспекти, як : 
 креативність;  

 потяг до інновацій і вміння ризикувати;  

 здатність планувати заходи і реалізовувати їх. 

Шляхи формування ініціативності та підприємливості на уроках хімії можуть бути 

різноманітними, а саме:  

- робота над створенням групового проекту;  

- навчатися, щоб знати; 

- навчатися, щоб діяти; 

- навчатися, щоб жити разом,  

                        жити з   іншими; 

- навчатися, щоб бути. 
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- дискусійні обговорення проблемного питання;  

- ситуативне моделювання; 

- проведення лабораторних досліджень.  

Тому доцільно було б організовувати: 
- уроки- конференції,  

- уроки-семінари,  

    - планувати урок або його етапи у формі гри, подорожі, казки. 

Недаремно найефективніші інноваційні навчальні методики акцентують на гаслі: 

90% практики + 10% таланту = 100% успіху 

 
 

«Наука (в принципі) є приємністю, отже, у  школі ніхто не  повинен 
страждати!» 

Маргарита Тарашкевич 
 За даними Європейської Комісії від 13 квітня 2012 року, Польща стала однією з 13 

країн, які сформували своє стратегічне бачення навчання підприємництва у національній 

Стратегії розвитку ціложиттєвої освіти. Крім неї, такими стратегічними планами можуть 

похвалитися Австрія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ліхтенштейн, 

Словаччина, Словенія, Іспанія і Туреччина.  

 Деякі країни, до речі, пішли навіть далі, окресливши окремі стратегічні плани щодо 

підприємницької освіти (Данія, Естонія, Литва, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Уельс, 

фламандська частина Бельгії).  

Потребу розвитку підприємництва в дітей та юнацтва закладено і в основному стратегічному 

документі «Європа 2020», що базується на трьох китах:  

 «Співдружність інновацій»;  

 «Мобільна молодь»;  

 «Програма нових здатностей та працевлаштування». 

Ці стратегічні документи стали поштовхом до реалізації конкретних кроків у галузі  

підприємницької освіти 

 
Про потребу виховання підприємливості в 

наших дітей та  молоді сьогодні не 
сперечається  ніхто. 

 Песимістичний погляд 
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 Песимісти наголошують на тому, що школа за суттю своєю не здатна виплекати 

підприємливість - це вроджена якість, яка дається Богом і передається генетично 

                          Оптимістичний погляд 

 Оптимісти переконують, що, незважаючи на прогалини в програмах та їх слабку 

пристосованість до формування компетентностей, школа може і повинна це робити. 

  Насправді істина в цих суперечках лежить десь посередині - і школа, і родина, і 

довкілля (наприклад, через суспільні потреби) можуть виховувати підприємницькі якості. 

 

 

                                                           Проект 
«Уроки з підприємницьким тлом»: 

крок  уперед до  змін 
 

«Час, що наближається, - це епоха інтелектуального працівника, який, крім формальної 

освіти, володіє ще й практичним застосуванням знань та навичками неперервного 

навчання». 

                                                                                         Петер Дракер 

 
           Усякі  реформи починати треба з учителя 

 Ця відома істина, коли йдеться про навчання підприємливості, створює додаткові 
труднощі. Як може навчити підприємливості той, хто не завжди сам є підприємливим? І що 

означає підприємливий учитель? Розуміючи всю неоднозначність відповіді, багато країн із 

високим розвитком підприємницької освіти залучають підприємців до викладання дисциплін 

економічного циклу (напр., Англія), а навіть більше - до розроблення навчальних програм із 

цих предметів (напр., Австрія). Хто - педагог чи підприємець - у цій ролі вчителя буде 

переконливішим і ефективнішим, залежить від багатьох обставин. Зрештою, це розсудять 

учні. 
 І оптимісти, і песимісти переконані, що сьому ключову компетентність - 

підприємливість та ініціативність, мало розвивати в рамках предметів економічного циклу, 

навіть якщо переконаємо вчителів цих дисциплін по-новому подивитися на навчально-

виховний процес. Потрібен системний процес, який передбачає інтегрованість 

«підприємницьких дисциплін» в усі шкільні предмети. Саме таке вирішення цієї проблеми 

підказали нам польські колеги в рамках українсько-польського проекту «Уроки з 

підприємницьким тлом». 

 Креативність, інноваційність, здатність ризикувати, а також планувати заходи, які 

допоможуть досягти окреслених цілей, - це вміння, на які є найбільший запит роботодавців і 

які життєвонеобхідні для розвитку сучасної економіки. Для української економіки, що 

перебуває на шляху переходу до ринку, розвиток підприємливості має виняткове значення. 

 
Уроки з підприємницьким тлом» 
 Мета українсько-польського проекту «Уроки з підприєм- 

ницьким тлом» - виховувати підприємливість можна на будь-якому уроці.  

 Підприємливий учитель - це, звичайно ж, не той, хто приїжджає до школі на дорогому 

мерседесі, а той, хто відчуває покликання, інноватор, ініціативний, активний, творчий, 

відважний, має почуття власної гідності і вміє побачити те, що не бачать інші…  
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 Отож підприємливості може навчити не тільки вчитель економіки, а будь-який 

інший компетентний учитель. 

 

 

 
Вмотивований і компетентний учитель 
зуміє  створити підприємницьке  тло на 

будь-якому уроці 
Творення підприємницького тла через: 

-  зміст уроку; 

- пов’язаність змісту уроку з реальним світом;  

- форми роботи на уроці; 

- інтерактивні методи; 

- методи «змішаного» навчання; 

- вихід за межі класу; 

- «когнітивні гачки» та звертання до досвіду учнів; 

- проектні технології; 

- відповідні форми оцінювання. 

 
 
Опис методів, які активізують навчання: 

- драма 

- інсценізація 

- мозковий штурм 

- моделювання 

- пазли 

- дерево прийняття рішень 
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- проект 

- асоціативний кущ 

- робота в групі 

- ментальні карти 

- лекція з презентацією 

- SVOT-аналіз 

- ПНЦ (переваги, недоліки, цікаве) 

 

 

 

Формування основ підприємливості та ініціативності учнів на 
уроках хімії 

                          через проектні технології 
 

Результати своєї праці учні представляють у вигляді: 

презентацій, газет, малюнків, фотографій, відеофільмів, реклами. 

       Учні 8 класу представили проекти: 

«Вода- джерело прибутку»;  

«Пісок-основа бізнесу»;  

«Мінерали, каміння і прикраси». 

        Учні 9 класу: 

«Вирощування кристалів»; 

 «Жувальна гумка». 

        Учні 10 класу: 

«Пункт прийому склобою» 

«Виготовлення зубної пасти» 

        Учні 11 класу: 

«Бізнес на свіжовичавлених соках»; 

 «Магазин побутової хімії»  

 

Бізнес – план  «Пісок- основа бізнесу» 8 кл. 
 

 
Бізнес-план «Вода – джерело прибутку» 8 кл. 
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Бізнес- план «Жувальна гумка» 9 кл 

 
 
«Бізнес на свіжовичавлених соках» 8-11 кл 

 
Бізнес-ідея «Магазин побутової хімії»  11 кл 
 

 
 
«Вирощування кристалів» 9 кл 
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Розробки уроків  з підприємницьким тлом 
                             Урок  1 

Тема уроку: Узагальнення  знань з теми «Оксиди.  
Кислоти». 

Цільова група: учні 8 класу 

Мета: 
- узагальнити знання про оксиди і кислоти, аналізувати залежність між складом і 

властивостями оксидів і кислот; 

- розвивати вміння й навички складати хімічні формули оксидів, кислот, рівняння реакцій, 

які характеризують хімічні властивості оксидів, кислот;       

 -сформувати вміння виражати інформацію у формі схем, таблиць, асоціативних малюнків; 

-розвивати та удосконалювати здатності до класифікації та узагальнення; 

-розкрити природні джерела оксидів і кислот їх практичне використання ; 

-виховувати свідоме ставлення і здатність до правильного використання речовин у різних 

побутових та виробничих ситуаціях; 

-формувати ключову компетентність ініціативності та підприємливості;  

-  розвивати особисту і групову відповідальність за прийняття рішення. 

 

Операційні цілі (завдання): 
  Після закінчення уроку учень 

знає: 
• назви оксидів, кислот за сучасною науковою українською номенклатурою; 

• індикатори (лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, універсальний індикатор); 

розуміє: 
• фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот; 

• залежність між складом і властивостями оксидів і кислот; 

• значення оксидів, кислот та їх використання у побуті та на виробництві; 
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вміє: 
• прогнозувати перебіг хімічних реакцій  кислот з металами, основними оксидами, основами 

та солями; 

• складати хімічні формули кислот, рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості 

кислот; 

• дотримуватися запобіжних заходів під 

може: 

• бути відповідальним у прийнятті рішення; 

• прогнозувати майбутні результати; 

• працювати у групі, команді; 

• шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми; 

• планувати експеримент, проводити його, описувати спостереження, робити висновки, 

виявляти ініціативність та підприємливість. 

 

Методи і техніки: 
робота в групах; робота в парах; інтерактивні вправи: «Пазли», «Карусель», «Мікрофон» , 

«Щоденник ділової людини»; метод взаємоперевірки завдань, метод самооцінювання і 

взаємооцінювання. 

 

Обладнання: 
Природні індикатори, зразки оксидів, моделі кислот, комп’ютер, проектор, презентація 

«Вода-джерело прибутку», відеофільми: « Виробництво художнього скла», «Малюнки на 

піску», презентація «Оксиди і коштовності» , картини з піску, виставка учнівських  робіт 

(бізнес-плани), рекламні відеоролики. 

 

Допоміжні матеріали: 
Додаток 1. Біблійна розповідь про вихід Авраама із землі(Бут. 12, 1-9) 

Додаток 2. Матеріал до вправи «Мікрофон» 

Додаток 3. Фотографії оксидів для вправи «Пазли» 

Додаток 4. Віртуальні моделі формул кислот для вправи  «Карусель» 

Додаток 5. Схема «Щоденник ділової людини» 

Додаток 6.  Листок оцінювання 

Додаток 7.  Учнівські проекти 

 

                                                                      Хід уроку 

I. Вступна частина 

1. Привітання  

                                  Девіз уроку: 
                     Навчатися-щоб знати, 

                     Навчатися- щоб діяти, 

                     Навчатися- щоб жити разом, жити з іншими, 

                     Навчатися- щоб бути. 

 

2. Біблійна розповідь. 

3. Повідомлення теми уроку та  визначення цілей уроку.  

    Урок проводиться у формі гри під час якої учням пропонується здійснити подорож на 

острів «Підприємливість» 

4. Учні об’єднуються у дві команди. Кожна команда імітує «підприємство», формулює 

назву і девіз роботи.  
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Вправа 1. Знайомство 

Команда №1 називає основні поняття, які використає під час подорожі. Команда №2 

формулює цілі, задля яких здійснюється запропонована подорож. 

 

Вправа 2. «Мікрофон» 

Кожен учень по черзі відповідає на одне запитання. Говорить тільки той, у кого в руках 

мікрофон. 

 

Вправа 3.  «Пазли» 

  На екрані по черзі висвітлюються фотографії оксидів.  Команди отримують пазли із 

формулами і назвами оксидів. За зразками оксидів визначають який це оксид, складають 

його назву , формулу і класифікують. Пазли з відповідями прикріплюють на дошці. 

 

Вправа 4. «Карусель» 

  На екрані почергово висвітлюються віртуальні моделі графічних формул кислот. Команди 

по черзі називають назви і формули кислот. 

 

Вправа 5. «Щоденник ділової людини» 

  Кожна команда отримує картку самоконтролю. За поданою схемою потрібно записати 

рівняння реакції , де це можливо. 

 

II. Основна частина 
   Кожна команда презентує  проект «Бізнес- план власного підприємства» 

Команда №1 преставляє проект « Вода- джерело прибутку». 

   Команда №2 представляє проект «Пісок- основа бізнесу». 

 

III. Підсумкова частина 

Вправа 6. « Коло ідей» 
    Учні закінчують речення, висловлюючи ідеї щодо організації власної справи: 

- Сьогодні на уроці для мене найважливішим відкриттям було… . 

    -    Я хочу і готовий використати свої знання , щоб організувати і відкрити власне 

підприємство... . 

 

Вправа 7. « Листок оцінювання» 

Кожна команда отримує листок самооцінювання. Кожен учень оцінює власні результати 

праці, керівники команд  виставляють свої бали. З отриманих результатів виводиться 

середній бал.   

 

Додаток 1. Біблійна розповідь (Бут. 12, 1-9) 
 

Додаток 2.  Вправа «Мікрофон» 

1. Назвіть елемент, який завжди присутній у складі оксидів. 

2. Скільки елементів входить до складу оксидів? 

3 Що є спільним у складі кислот? 

4.За якими ознаками класифікують кислоти? 

5. Як кислоти класифікуються за основністю? 

6. Як кислоти класифікуються за вмістом Оксигену? 

7.  Найпоширеніший оксид... 

8. Як класифікують оксиди? 

9. Які оксиди не утворюють солей? 
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10.Які оксиди реагуючи з водою утворюють основи? 

11. Які оксиди реагуючи з водою утворюють кислоти? 

12. Які оксиди взаємодіють між собою? 

13. У чому проявляється небезпечність кислот? 

14. Як кислоти потрапляють в організм людини? 

15. Яка кислота є завжди з нами? 

 

Додаток 3. Вправа «Пазли» 

 

                                                  Оксиди 

Основні Кислотні Амфотерні 

   

 

Додаток 4 . Вправа « Карусель» 

Віртуальні моделі графічних формул кислот створені за допомогою програми «Avogadro» 

                                                       Кислоти 

За вмістом Оксигену                     За основністю 

Оксигено 

вмісні 

Безоксигенові Одноосновні Двоосновні Триосновні 

     

 

я реакції 

Додаток 5 . Схема  «Щоденник ділової людини» 
 

Команда 1    Команда 2 

 
Додаток 6«Листок оцінювання» 

 

№ Прізвище учня Само- 

оцінювання 

Взаємо-

оцінювання 

Оцінювання      

  вчителя 

Середній    

    бал 

      

      

      

      

      

      

      

 

Додаток 7 Представлення учнівських проектів. 

 

Проект №1« Вода –джерело прибутку». 
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Презентація 

Слайд №1 

Чиста вода - життєво важливий ресурс. 
Вода важлива для життя людини.                   Вживання неякісної 

води загрожує розвитком інфекційних та  

онкологічних  захворювань. 

Ні для кого не секрет, що для вживання в їжу, люди намагаються 

вибирати найбільш чисту і якісну воду. Її виробництво та 

доставка в наш час є альтернативним заняттям. Спробувавши 

приймати в їжу привізну воду, вже мало хто відмовляється від її 

вживання. Зараз, в середньому, близько 30% громадян купує питну 

воду, у великих містах цей відсоток ще 

більше. Цей бізнес має хороші перспективи 

розвитку, адже з кожним роком якість природної води 

помітно погіршується і судячи по всьому дана тенденція 

зупинятися не збирається. 

 

Слайд №2 

Мета 
1.Створення підприємства з добування, очищення і продажу води колективного 

користування. 

2. Системне вирішення проблеми забезпечення населення високоякісною і недорогою водою 

в безпосередній близькості від місця проживання. 

3.Створення сприятливих інвестиційних умов, які стимулюватимуть реалізацію проекту. 

Слайд №3 

Пошук джерела 
   Повний цикл бізнесу починається з пошуку джерела води. Це можуть бути як природні 

джерела (свердловини, вода річок, озер), так і міський водопровід. Практика показує, що 

частіше вибирається свердловина. 

   Для того, щоб пробурити артезіанську свердловину, необхідно на спеціалізованому 

підприємстві замовити проект на свердловину,  отримати дозвіл на буріння і ліцензію на 

експлуатацію. 

   Вартість буріння коштує 200-500 грн метр.     

   Глибина на яку потрібно бурити коливається в діапазоні 20-150 м, а деякі і глибше. 

   Доставляти воду зі свердловини потрібно насосом. Існує кілька фірм-постачальників 

такого роду продукції. Лідерами є німецькі, італійські та американські компанії. Вартість 

насоса 500 — 5000 $. На ньому краще не економити.  

   На кожну продукцію має бути сертифікат відповідності. 
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Слайд №4 

Якість води 
    Питне водопостачання в Україні майже на 80% забезпечується поверхневими водами. 

Якість води у поверхневих водних об’єктах є вирішальним чинником санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення. 

Орієнтовно 4,6 млн. громадян, які проживають в 161 місті, 100 селищах міського типу в 25 

регіонах держави, отримують з місцевих джерел питну воду 

з відхиленням від нормативних вимог за тимчасовими 

дозволами. У такій воді підвищені показники загальної 

твердості, вмісту хлоридів, сухого залишку, сульфатів, 

фтору, заліза, нітратів, аміаку, мангану. 

Для аналізу необхідно принести 1,5л води: 
вода перед аналізом повинна зберігатись не більше 24 годин 

(бажано не більше 12 годин) при температурі не більше 

+22С. 

Орієнтовна вартість аналізів: 
Якщо у вас викликає побоювання її бактеріальний склад (близькість вигрібних ям, туалетів, 

сільськогосподарських підприємств), то можна замовити аналіз тільки за мікробіологічними 

параметрами. Його середня ціна складає від 100 до 500 грн. 

Мінімальний хімічний аналіз за 9 показниками (каламутність, запах, окислюваність, 

кольоровість, жорсткість, рівень РН, марганець, залізо +2, залізо +3) обійдеться вам у суму 

від 200 грн. 

Середня вартість розширеного дослідження хімічного складу (за 18 показниками) становить 

від 300 до 500 грн. 

Комплексний аналіз якості питної рідини лабораторії виконують за 500- 2000 грн 
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Слайд №5 

Очищення води як джерело доходу 
   Як правило, початок такого бізнесу полягає в купівлі міні –заводу, тобто устаткування . 

Приблизно закупівля устаткування і відкриття свого водоочисного заводу обійдеться близько 

5-6 тис.$ залежно від комплектації і виробника. 

   Можливі декілька варіантів розвитку бізнесу по очищенню води. 

Наприклад:  

   ви можете продавати чисту воду “на розлив”, орієнтуючись на житлові райони, можете 

пропонувати доставку чистої бутильованої води, а можете заробляти на продажі і 

установці очисних систем.  
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Слайд №6 

Продаж води на розлив 
    Для установки очисної системи не потрібно багато місця -вимагається всього біля 5 кв.м. 

Встановити систему очищення води можна в супермаркеті, в невеликому магазині і т.д. 

Відносно вибору місця можна сказати наступне – оптимальним вважається, звичайно ж, 

спальні райони, а саме місця довколишні до висотних новостроїв, на перетині аллей і 

стежин, якими більшість жителів цього району ходять на  роботу, в магазин, на зупинку, 

відводять дітей в дитячий садочок. 

   Бізнес з продажу чистої води на розлив можна назвати”бізнесом одного району.”   Далі, ніж 

за межі 1-2 житлових кварталів,  мало хто добиратиметься за питною водою на транспорті і 

витрачати на це і час, і гроші. Але добре зміцнившись в одному районі і напрацювавши 

клієнтуру, а, отже, і авторитет, можна сміливо ”завойовувати” сусідні квартали, відкриваючи  

нові точки. 

   В якості способу залучення клієнтів можна  проводити показові тести води, яку приносять 

клієнти, що сумніваються. Адже, насправді, дуже багато хто вважає, що якість води, яку 

пропонують в точках розливу, не краща, а то і гірша, ніж якість води з бювету або очищеної 

домашнім способом. Таким невіруючим можна наочно продемонструвати, що п’ють вони, і 

що пропонуєте їм пити Ви. Повірте, після таких “презентацій” кількість покупців різко піде 

вгору. 

  
 

 

Слайд №7 

Очищення стічних вод 
   Цей напрям має масштабніший характер. Тут потенційними 

клієнтами є вже не офіси і не приватні особи, а великі 

підприємства і безпосередньо міська влада. 

   Очищення промислових стічних вод потрібне на великих 

заводах і виробництвах, де 

використовують воду безпосередньо в 
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процесі виробництва. Згідно з нормативними актами і законами, такі підприємства 

зобов’язані робити очищення води і повітря, якщо вони не відповідають нормам після 

процесу виробництва. Саме установку системи очищення стічних вод Ви і можете 

запропонувати підприємству. Конкуренція в цьому сегменті не висока, але дуже жорстка. 

  

Слайд №8 

Доставка 
   Якщо ж ви не в змозі почати бізнес з видобутку води, то можна заробляти доставкою цього 

продукту від виробників до споживачів. Для такого бізнесу потрібен автомобіль і клієнти. 

   Бізнес на воді досить прибутковий. Причому у всіх трьох варіантах. Видобуток і 

водопідготовка вимагає великих вкладень, а свою маленьку справу на доставці води можна 

почати хоч зараз. 

 
Слайд №9 

Трохи статистики 
На даний момент 35% усіх напоїв, що продаються, у світі – це питна вода. Ситуація 

підвищення попиту на прісну воду обумовлена не лише катастрофічною забрудненістю 

прісних вод, але і територіальне розташування ресурсу. Так, наприклад, Австрія на продажі 

прісної води заробляє близько 500 000 000 $ що року. І ці темпи ростуть у всьому світі 

приблизно на 15% щорічно. 

У багатьох же країнах підприємці узяли на озброєння системи очищення води. Попереднє 

очищення води і продаж споживачеві вже чистої і придатної до пиття води -рентабельний 

бізнес з низькою собівартістю товару. 

У країнах СНД ця сфера діяльності доки ще не досягла колосальних обсягів виробництва і 

займає, за оцінками фахівців, до 30% потенційного об’єму. Але темпи зростання 

переконливі, і з ухваленням рішення зволікати не можна. 

Українці до 2030 року будуть споживатимуть більше води, причинами чого стануть зміни в 

кліматі та потреба в споживанні більш якісної води. Якщо на сьогодні споживається 

приблизно від 2,5 до 4 літрів води щодня, то в рік ця цифра може досягати 1200 - 1500 літрів. 
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Слайд № 10 

Принципова схема роботи 
Місце видобутку води, водопідготовки (очищення і фільтрації) та накопичення 
1.Глибинна свердловина з    видобутком 

артезіанської води 

2. Резервуар для зберігання води 

 

Автомобіль для 

розвезення води 
 

Автомат розливу очищеної артезіанської 

води 
- Об’єм до 3000 літрів 

- Запас: 2-4 дні 

- Розлив води у тару покупця (1л-18,9л.) 

- Автоматична система видачі води 

- Прийом купюр, монет та платіжної картки (від 0,1грн. - 20грн.) 

                       Режим роботи 
                          9:00 - 18:00 

1.Контроль за процесом водозбору та заправки водовозу 

2. Очищення 

3. Фільтрація 

4. Перевезення від місця видобутку та первинного накопичення до 

мережі автоматів 

5.Розміщення в зонах торгівельних мереж ,  

супермаркетах , продовольчих та 

 непродовольчих ринках , зонах відпочинку, закладах харчування , 

виробництві, наукових та навчальних закладах,тощо . 

Слайд №11 

Критерії вибору місць монтажу 

обладнання 
Для визначення місця розміщення та підготовки 

рекомендацій щодо встановлення автоматів 
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продажу в певному регіоні пропонується наступний ряд параметрів для оцінки міста, в якому 

планується встановити водомат. 

Принципи вибору міст 
-    Покриття всіх міст з населенням в 100 тисяч мешканців; 

-    Покриття найбільш привабливих міст, з точки зору окупності проекту, із населенням 

більше 50 тисяч мешканців; 

-    Покриття міст із населенням більше 25 тисяч мешканців за умови окупності проекту та 

суттєвої екологічної забрудненості води в місті; 

-    Покриття інших селищ згідно з національною безпекою - суттєво  

 забруднені території. 

 

Слайд 12 

Елементи системи 

водопідготовки 
Кран розливу води 

Джерело чистої води (далі 

- ДЧВ) - здійснює розлив 

питної води. Змонтовано 

зовні кіоска. Розрахунки 

за воду виробляються за 

допомогою абонентських 

карт та за готівковий 

розрахунок. Передбачена 

функція поповнення 

балансу карт. Розлив 

здійснюється в бутлі ємкістю 5 

і 18,9 літрів. 

 

  

Кіоск-автомат 
Продуктивність 1500 

літрів/доба. 

Резервуар води - 2 

куб.м.; 

Вихід води під тиском 

1,2 атм. 

Слайд №13 

Рентабельність 

Літр води зараз як мінімум варто 37 

центів, людина в день випиває в 

середньому 0,5 літра пляшкової 

води, а якщо прорахувати це на 20 

робочих днів, то це вийде 10 літрів 

на одну людину А якщо в офісі, 

який ви будете обслуговувати 

працює 50 осіб, то за рік тільки з 

одного цього офісу можна 

заробити від 1900 до 2500 доларів. 

І це без урахування оренди обладнання клієнтами. 
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Важливим нюансів вашого бізнес плану виробництва води є продаж або оренда кулерів. На 

продаж вони від 110 до 190 доларів, а в оренді від 12 до 15 доларів в місяць. 

                 Витрати: 

Приміщення-157 394 грн 

Обладнання-148 662 грн 

Свердловина-231 616 грн 

Зарплата персоналу(8 чол.) 628 922 грн 

Реклама-26 414 грн 

Всього-1 192 136 грн 

                  Дохід: 
Продаж готової продукції- 100 636 грн в міс. 

Доставка води в офіси-21 830 грн в міс. 

Всього 1 323 116 грн в рік 

Даний вид бізнесу дуже перспективний, і прислухаючись до думок аналітиків бізнес план 

виробництва води можна включити те, що всі капіталовкладення можна повернути 

приблизно через 16-18 місяців 

 

Проект №2«Пісок- основа бізнесу 
Пісок вважається одним з найбільш поширених і затребуваних будівельних матеріалів. 

Широкий попит змушує багатьох бізнесменів задуматися про такий вид заробітку. 

 

Ідея №1. 

Добування і продаж піску з кар’єру 
Бізнес не з легких, але  окупність настане досить швидко.  

 

 

 

 

Оформлення документів для видобутку піску. 

 Фахівці рекомендують зареєструвати форму діяльності на основі ТОВ, оскільки в даному 

випадку буде діяти спрощена система оподаткування. Ліцензія для роботи відкривається на 

період 5 років, в подальшому можна буде продовжити свою діяльність. 

Щоб отримати ліцензію варто звернутися за допомогою в юридичну контору. В першу чергу 

створюється попередня оцінка запас надр вибраної ділянки для видобутку піску, видається 

дозвіл на діяльність, готується матеріально-сировинна база, ставиться кар'єр на баланс і 

тільки після цього можна отримати необхідну ліцензію. 

При цьому вкласти в це доведеться не менше 12 тис. $. 
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Устаткування для видобутку піску. 

Наступним найбільш витратним пунктом стає закупівля необхідних пристроїв для видобутку 

піску: 

1. Екскаватор  - від 25 тис. $; 

2. Фронтальний навантажувач.  - від 24 тис. $; 

3. Самоскид від 35 тис. $; 

4. Утеплений вагон для будівельників - 7 тис. $; 

5. Рації - 1,5 тис. $; 

6. Пожежний щит - 600 $; 

7. Баки для палива з ємністю в 200 літрів - від 500 $; 

8. Баки під масло з ємність в 200 літрів - від 200 $; 

9. Обігрівач, що працює на столярні - 500 $; 

10. Газова плита - 400 $; 

11. Балон газовий - 600 $; 

12. Баки з водою - 170 $; 

13. Генератор для вагончика на дизелі - 2,5 тис. $; 

14. Об'єм холодильної камери - 600 $; 

15. Столи і стільці - до 1 тис. $. 

Загальна сума не менше 180 тис. $. 

Сума дуже висока, тому в створенні такого бізнесу активно запрошують інвесторів або 

просять дотації у держави. 

Устаткування для переміщення піску. 

Крім закупівлі основного обладнання необхідні додаткові пристрої для перевезення 

видобутої сировини: 

1. Тягач - 25 тис. $; 

2. Самоскидний напівпричіп - від 11 тис. $; 

3. Гідровузли в кількості не менше 7 одиниць - 6 тис. $. 

Загальна вартість буде становити не менше 50 тис. $. 

Для роботи на підприємстві необхідно 

таку кількість робітників: 

1. Прораб - 550 $; 
2. Екскаваторник (2 людини) - 1,2 тис. $; 

3. Навантажувач - 500 $; 

4. Водій КрАЗа - 660 $; 

5. Сторож (2 людини) - 200 $; 

6. Кухар - 200 $. 

Всього на підприємстві буде працювати персонал в кількості від 10 осіб.  

Щомісячна сума вкладень на їх працю становитиме близько 5 тис. $. 

Для стимулу і поліпшення трудовитрат, збільшення кількості видобутого піску за один день 

роботи і мотивації робітників рекомендовано створювати квартальні премії - не менше 15% 

до зарплати. 

Необхідні матеріали для роботи. 

Крім закупівлі основного кількості матеріалів необхідно також вкласти гроші в закупівлю 

додаткових матеріалів для роботи: вогнегасники, газові балони, захисні шоломи , рукавиці, 

спеціальне взуття та одяг,дощовики,лопати, ліхтарі на вагончики, сокири, молотки, кувалди, 

щипці, викрутки, набори гайкових ключів, плоскогубці. Можливо, що для охорони і в 

допомогу вашим охоронцям знадобляться собаки. 

На дані потребивитрачають близько 5 тис. $. 

Чистий прибуток складе близько 250 тис. $.  

Окупність пройде через 6-10 місяців. 
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Варіанти розвитку і клієнти. 

Пісок цікавий посередникам і великим будівельним організаціям. Розвиватися можна 

пропонуючи продаж піску за кордон або ж добуваючи інші корисні копалини. 

 

Ідея № 2. 

Створення картин з піску в пляшці 
Бізнес ідея створення картин з піску в пляшці прийшла до нас із країни, де гори піску і 

пляшок, залишені після туристів, ця країна Єгипет. Це унікальна і в той же самий час досить 

проста техніка для творчості.Все що потрібно, це прозорі пляшки, різнокольоровий пісок і 

палички.Від вас буде потрібно приділити кілька днів для вивчення техніки «Санд» - 

створення картин в пляшці. Для цього існує безліч відео та фотоматеріалів на просторах 

Інтернету.  

Пляшки повинні бути прозорими, незвичайних форм, як правило, плоскі, типу фляги. У 

плоских пляшках  коньяк. Набагато складніше діставати пляшки інших унікальних форм, 

пошукам вам потрібно займатися самостійно в своєму регіоні. Або замовляти в інтернет - 

магазинах. 

Пісок для картин використовується різнокольоровий. Такий пісок ви зможете зробити 

самостійно за допомогою додавання барвників.  Для цього річковий пісок промивається у 

воді, до повної чистоти. Далі пісок просіюється через дрібне сито. 

Технологія фарбування річкового піску дуже проста. Для цього в кип'ячену воду додають 

ложку столового оцту і насипають барвник потрібного кольору. Від концентрації барвника 

буде залежати насиченість кольору піску. Далі засипається чистий пісок, і варитися якийсь 

час. Потім пофарбований пісок просіюється і просушується. 

Картини в пляшці створюються шляхом засипання шарів різнокольорового піску один на 

одний.  Палички використовуються для  розрівнювання і промальовування елементів 

картини через шари піску. Для створення середньої картини вам потрібно пісок приблизно з 

восьми - десяти кольорів і відтінків. 

Зі збутом такої продукції справи йдуть досить не складно. Завдяки тому що в даний момент 

продаж картин з піску не так поширена, то ви, створюючи свої відмінні від конкурентів 

картини з легкістю зможете запропонувати їх на реалізацію в роздрібні магазини вашого 

міста. Ціна на картини з піску в пляшці починається від 200 грн. 
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Ідея № 3. 

Кінетичний пісок 
Що таке кінетичний пісок і як його зробити своїми руками 

Зараз дуже модно розвивати таланти і творчі 

здібності дітей мало не з пелюшок. А останнім 

часом все більшим попитом стає новинка -

 кінетичний пісок.  

Кінетичним, тобто той, що рухається, називають 

суміш звичайного кварцового піску і синтетичної 

добавки.Ця добавка, яка називається силіконове 

масло, додається до суміші в малій кількості, але 

зате вона дуже добре схоплює всю масу і надає їй 

особливу консистенцію. Дана добавка безпечна для 

дітей, навіть якщо пісок потрапить в рот. 

Придумали таке диво в Швеції, а звідти цей пісок перебрався до Європи та інших країн.  

Популярність кінетичного піску 

Поле для творчої з кінетики величезне: 

 Ліплення руками і з формочками звіряток, букв, цифр; 

 Будівництво замків з піску; 

 Малювання по піску тонкою паличкою; 

 Ліплення виробів, як з тіста або пластиліну, які можна легко різати пластиковим 

ножем. 

 Він не псується від попадання води, його можна просто підсушити і грати далі; 

 Він чистий і безпечний для дитини; 

 Його властивості зберігаються мінімум 3 роки; 

 Він не розсипається всюди, його просто зібрати (зате його можна просіяти або 

пересипати в руках); 

 Пісок зберігається в закритій упаковці, що повністю виключає потрапляння в нього 

бруду або слідів життєдіяльності тварин, як це може бути в пісочницях на вулиці. 

Робимо кінетичний пісок самостійно 
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Робити це дуже просто, витрати мінімальні, а результат майже такий же, як і у оригінального 

космічного піску.Відгуки про чудо-пісок позитивні. Виявляється, до звичайного піску можна 

додати звичайний харчовий крохмаль і воду, щоб вийшла липуча маса, яка добре підійде для 

дитячих занять та ігор. 

Рецепт кінетичного піску, приготованого з домашніх продуктів: 
 4 частини звичайного чистого піску; 

 2 частини крохмалю; 

 1 частина води. 

Відео-реклама « Кінетичний пісок» 

https://24tv.ua/igrashka_z_kinetichnogo_pisku_vid_yakoyi_vazhko_vidirvatis_n370588 

  

Ідея №4 

Виробництво скла і виробів з нього 
Відео «Завод художнього скла» 

https://www.youtube.com/watch?v=5_DPIaJHwBU 

Ідея № 5 

Створення картин з піску 
Відео «Малює піском» 

https://www.youtube.com/watch?v=ychEKIADaE0 

 

 
 

 
 

    Опанувавши техніку «тіні і світла» можна створювати картини з піску. Такі малюнки  

можна зберегти лише на фотографіях , з яких можна створити музей, а також взяти участь у 

шоу «Україна має талант» . 

Рентабельність 

Бізнес ідея з видобутку і подальшого продажу піску дуже перспективна і обіцяє гарний 

прибуток. 
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Урок  2 
Тема уроку: Етанова (оцтова )кислота 

 

Цільова група: 
• учні 9 класу 

Тривалість: 
• 45 хв. 

Мета: 
• формувати систему знань про фізичні та хімічні властивості та застосування етанової 

кислоти, розвивати вміння і навички складати молекулярну і структурну формули етанової 

кислоти та досліджувати її властивості під час експерименту; 

• формувати ключову компетентність ініціативності та підприємливості; розвивати вміння 

планувати свої дії, самостійно аналізувати, порівнювати та систематизувати інформацію. 

Операційні цілі (завдання): 
Після закінчення уроку учень 

знає 

• фізичні та хімічні властивості етанової кислоти; 

розуміє 

• значення та застосування етанової кислоти 

вміє 

• складати молекулярну та структурну формули етанової кислоти; 

• дотримуватися запобіжних заходів під час роботи з хімічними речовинами; 

може 

• самостійно аналізувати, порівнювати та систематизувати інформацію; 

• планувати свої дії для вирішення проблеми; 

• виявляти ініціативність, підприємливість; 

• працювати у команді толерантно ставитися до членів групи,поважати їхні думки. 

Методи і техніки: 
інтелектуальна розминка; 

бліц-опитування; 

аналіз джерел інформації; 

навчальний експеримент; 

Обладнання: 
штатив із пробірками; 

розчинетанової кислоти, індикатори, магній, натрій гідроксид, натрій гідрогенкарбонат, 

етанол. 

 

Допоміжні матеріали: 
Додаток 1. Завдання для вправи «Так чи Ні» 

Додаток 2. Матеріал до вправи «Мозковий штурм» 

Додаток 3. Слайди «Молекулярна та структурна формули етанової кислоти». 

Додаток 4. Матеріал до вправи «Асоціативно-логічна схема "Павучок"» 

Додаток 5. Картка-інструкція до вправи «Дослідницька лабораторія» 

Додаток 6  Матеріал до вправи «Спільне і відмінне»  

Додаток7.. Матеріал до вправи «Джерела інформації». 

Додаток 8. Матеріал до вправи «Ромашка» 

Додаток 9. Матеріал до вправи «Що?Де?Коли?» 

Додаток 10. Презентація «Оцет в моєму домі» 
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I. Вступна частина 

Вправа  „ТАК” чи „ НІ” (Додаток 1) 

Учитель зачитує запитання на які учні дають відповіді „так” чи  

„ ні”. 

 

Вправа «Мозковий штурм» (Додаток 2) 
За назвами речовин запишіть їх  формули .  

 

II. Основна частина 

Оцтова,  або  етанова  кислота   

Утворюється  в  процесі  гниття  і  бродіння.  Міститься  в  рослинах  та  виділеннях  

тварин.  Це  перша  кислота,  яка  стала  відома  людству,  у  вигляді  оцту,  який  

утворюється  під  час  бродіння  вина.     Синтетично  оцтова  кислота  вперше  

отримана  у  1700р. 

2.1 . Склад і будова молекули (Додаток 3) 
-Який клас речовин ми вивчаємо? (карбонові кислоти) 

-Назвіть речовину, яка є представником цього класу? (етанова 

(оцтова) кислота) 

-Назвіть її формулу (СН3СООН) 

Демонстрація слайду: молекулярна і структурна формула етанової кислоти.                                               

 

2.2. Фізичні властивості 

Вправа «Асоціативно-логічна схема "Павучок"»(Додаток 4) 

Записати фізичні властивості етанової кислоти за планом: 

агрегатний стан, колір,  запах, смак, густина, температура плавлення, температура 

кипіння, розчинність у воді. 

 

2.3. Хімічні властивості 

Вправа   « Дослідницька лабораторія» (Додаток 5) 

Учні формують кілька груп. Кожна група проводить власне дослідження. 

Для роботи в групі необхідно: 

а) прочитати відповідний абзац параграфа; 

б) провести відповідні експерименти; 

в) записати відповідні рівняння реакцій. 
    Перед початком роботи пригадайте правила безпекижиттє-діяльності під час 

виконання дослідів. 

1. Дисоціація: 

СН3СООН  =  СН3СОО
-
    +  Н

+ 

2. Дія етанової кислоти на індикатори : 

Дослід №1.Дія етанової кислоти на індикатори.  

- Який індикатор змінює свій колір?? 

3.Взаємодія етанової кислоти з металами : 

Дослід №2.Взаємодія етанової кислоти з металами. 

- Як відбувається реакція? (Бурхливо) 

- Що утворилося в результаті реакції (виділяється газ - водень) 

СН3СООН + Mg = (CH3COO) Mg + H2 ↑ 

4. .Взаємодія етанової кислоти з лугами.  

Дослід №3 .Взаємодія етанової кислоти з лугами. 

- Що відбувається з розчином лугу при дії на нього індикатора. 
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- Що відбувається з розчином при додаванні етанової кислоти 

СН3СООН + NaOH = CH3COONa + H2 O 

5. Взаємодія етанової кислоти з солями. 

Дослід №4Взаємодія етанової кислоти з солями. 

- Що утворюється в результаті реакції?. 

CН3СООH + NaHCO3=CH3COONa + CO2  ↑+ H2O 

6. Взаємодія етанової кислоти зі спиртами.  

Дослід №5 Взаємодія етанової кислоти зі спиртами 

- Що утворюється в результаті реакції?. 

СН3СООН + НОС2Н5 → СН3СООС2Н5 + Н2О                  

7. Горіння етанової кислоти : 

Етанова кислота - органічна речовина, тому для неї характерна реакція горіння 

(повного окиснення).  

Дослід №6 . Налиємо в пробірку трохи чистої етанової кислоти й нагріємо її 

(пригадайте, за якої температури кипить оцтова кислота). Не припиняючи нагрівання, 

підпалімо палаючою скіпкою пару оцтової кислоти. Вона горить слабосвітним 

полум'ям. 

 СН3СООН+O2→CO2  ↑+ H2O 

 

Вправа «Спільне і відмінне» (Додаток 6) 

Учні роблять висновок про спільні і відмінні ознаки між карбоновими кислотами і 

неорганічними кислотами (у вигляді таблиці). 

 

2.4.Застосування 

Вправа «Джерела інформації» (Додаток 7) 

Оцтова кислота — один з базових продуктів промислового органічного синтезу. 

Світові потужності по виробництву оцтової кислоти становлять близько 12 млн тон. 

Структура використання оцтової кислоти наведена на діаграмі. 

 

Вправа «Ромашка» (Додаток 8) 

Учні складають схему про застосування етанової кислоти  

 

Вправа «Що?Де?Коли?» (Додаток 9) 

Висловіть припущення щодо явищ , які відбулися. 

 

Презентація «Оцет в моєму домі» 

 

III. Підсумкова частина 

Вправа "Мікрофон" 

"Сьогодні на уроці я…" 

 Дізнався про… 

 Зрозумів … 

 Навчився… 

 Я вдячний… 

 

3.2.Самооцінювання і взаємооцінювання. 

 

Додаток 1. Вправа «Так чи Ні» 

1.Спирти –це органічні сполуки, які містять гідроксогрупи. 
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2. Одноатомні спирти містять одну гідроксогрупу. 

3. Гліцерин відноситься до одноатомних спиртів. 

4. Спільна властивість спиртів –взаємодія з активними металами. 

5. Всі спирти можна виявити за допомогою свіжовиготовленого розчину купрум (ІІ)   

    гідроксиду. 

6. Етанол можна застосовувати для пом’якшення шкіри. 

7. Гліцерин можна застосовувати для пом’якшення шкіри. 

8. Етанол і гліцерин застосовують у парфумерії. 

9. Метанол відносять до багатоатомних спиртів. 

10.Метанол –отрута. 

 

Додаток 2.Вправа «Мозковий штурм» 
За назвами речовин запишіть їх  формули:  

етин, етен, пропан, метан, етанол,  поліетилен, хлорметан, гліцерин (1,2,3-

пропантріол),  натрій етанолят, етиленгліколь ( 1,2-етандіол ). 

Додаток 3.Молекулярна і структурна формула етанової кислоти 

 

 

Додаток 4. Вправа «Асоціативно-логічна схема "Павучок"» 

Етанова  кислота -  безбарвна рідина, летка, має різкий специфічний запах, змішується 

з водою в будь – яких пропорціях, розчин кислий на смак; густина-1,05 г/см
3
 

,температура плавлення 16,6℃, температура кипіння 181,1℃, при температурі  -16 ℃ 

концентрована  оцтова  кислота  „замерзає”,  її  кристали  нагадують  лід,  тому  100%  

оцтову  кислоту  називають  льодяною,  70 – 80%  - оцтова  есенція. 

 

Додаток 5. Вправа «Дослідницька лабораторія» 

Дія етанової кислоти на індикатори 

Завдання 

Дослідіть  дію оцтової кислоти на індикатори. Як змінюється забарвлення 

індикаторів. Про що це свідчить 

Обладнання: штатив з пробірками  

 Реактиви: столовий оцет;  розчини індикаторів (метилового оранжевого, 

фенолфталеїну, лакмусу; універсальний індикаторний папір). 

Інструкція 

У пробірки  внесіть по 5 крапель розчину оцтової кислоти і добавте по 1-2 краплі 

розчинів індикаторів. Краплю оцтової кислоти нанесіть на універсальний індикаторний 

папір.  
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Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами, солями 

Завдання 

Дослідіть і порівняйте взаємодію оцтової  кислоти з магнієм, натрій гідроксидом у 

розчині, натрій карбонатом (кальцій карбонатом, натрій гідрогенкарбонатом). 

Обладнання: штатив з пробірками . 

 Реактиви: столовий оцет;  магній (порошок або ошурки); кристалічний натрій 

карбонат (кальцій карбонат, натрій гідрогенкарбонат); розчини фенолфталеїну та 

натрій гідроксиду. 

Інструкція 

У пробірки  внесіть по 5 крапель розчину оцтової кислоти. До першої пробірки з 

розчином оцтової кислоти добавте трохи магнію (10-12 крупинок), до другої - кілька 

крапель фенолфталеїну. Далі до другої пробірки краплями додавайте розчин натрій 

гідроксиду до зміни забарвлення.  

Поясніть, для чого до кислоти попередньо було добавлено фенолфталеїн. До третьої 

пробірки добавте трохи кристалічного натрій карбонату (або кальцій карбонату, натрій 

гідрогенкарбонату).  

 

Додаток 6.Вправа «Спільне і відмінне» 
 

                               Хімічні властивості етанової кислоти 

Спільні властивості з неорганічними 

кислотами 

Специфічні 

властивості 

1. З металами 

2. З оксидами металів 

3. З лугами 

4. Дія на індикатори 

5. Із солями 

1.Горіння 

2.Зі спиртами 

(реакціяестерифікації) 

 

Додаток 7. Вправа «Джерела інформації» 

 
 

Додаток 8.Вправа «Ромашка» 
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З  усіх  карбонових  кислот  оцтова  має  найбільше  практичне  значення: 

-  у  виробництві  лікарських  препаратів  -  аспірину,  фенацетину,  які  виявляють  

протизапальну  та  жарознижуючу  дію; 

-  сіль  оцтової  кислоти  -  алюміній  ацетат  застосовують  як  в’яжучий  засіб  при  

запаленнях  шкіри  та  слизових  оболонок 

-для виробництва ацетатного волокна 

-як складова косметичних засобів 

-сировина для органічного синтезу похідні  цієї  кислоти  використовують  для  

фарбування  тканин  і в  сільському  господарстві  для  боротьби  з  бур’янами 

-у побуті як засіб для видалення накипу 

-засіб для дезинфекції 

-у хімічній промисловості як розчинник 

-у кулінарії як консервант і харчова  приправа  

-столовий  оцет  (3 – 9%  розчини  оцтової  кислоти)  використовують  як  смакову  

приправу  та  консервант,  наприклад,  під  час  виготовлення  маринадів.  Кисле  

середовище,  що  утворюється,  пригнічує  розвиток  гнильних  бактерій  і  пліснявих  

грибків.   

 

Додаток 9.Вправа «Що?Де?Коли?» 

1.. Дев'ятикласник Сергій чув, що за допомогою оцтової кислоти вибавляють плями. 

На його магнієвій стругачці для олівців з'явилися темні плямки. Хлопець налив у 

пластиковий стаканчик оцту й поклав туди стругачку, аби надати їй первісного 

вигляду. Наступного дня Сергій зазирнув до стаканчика й дуже здивувався... Висловіть 

припущення, що так вразило хлопця. Як би ви пояснили Сергію його помилку? 

2. Тимофій насипав на дно високого хімічного стакана шар питної соди і поставив на 

нього запалену свічку. Далі він почав обережно наливати у стакан невеликі порції оцту. 

Висловіть припущення щодо явищ, які відбулися внаслідок Тимофієвих дій, опишіть і 

поясніть їх. 

3. Оленчина мама, аби прочистити злив умивальника, заливала в його отвір рідкий 

засіб «Кріт». Раптом частина їдкої рідини хлюпнула на руку. Жінка швидко змила її 

водою. Але далі завагалася: чим промити уражену ділянку - розчином питної соди чи 

розбавленим водою оцтом? А що порадите ви? Чому? 

 

Додаток 10. Представлення учнівського проекту 
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Проект «Оцет в моєму домі» 

Презентація 

Слайд №1 

Оцет в моєму домі 

 
 

Слайд №2 

Різновиди оцту 
 Яблучний оцет 

 Солодовий оцет 

 Червоний і білий винний оцет 

 Ківовий оцет 

 Фруктовий оцет 

 Кокосовий оцет 

 Трав’яний оцет  

 Тростинний оцет 

 Бальзамічний оцет 

 Рисовий оцет – ніжність і ароматАзії 
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Слайд №3 

Оцтова кулінарія 
Оцтове печиво «Пальчики» 

• 2 пачки маргарини» 

• 10 ст. ложок перекип’яченої холодної води; 

• 2 ст. ложки цукру; 

• 2 ст. ложки оцту; 

• 800 г муки.  

Замісити і поставити на 6 годин в холодильник (можна 

на ніч).  

Із охолодженого тіста скручувати рулетики із 

начинкою і розрізати на «пальчики».      

Пекти в духовці при температурі 180 С. 

 

Рецепт маринованих огірків «Пряні» 

Інгредієнти:  

1л води 80-100г оцту 9%  

50г солі  

25г цукру  

В банки: по 2-3 гвоздики, зерен гіркого і запашного перцю 

15г зелені 2 лаврових листа 1-2 зубчики часнику 

огірки селера цибуля,морква петрушка 

 

Слайд №4 

Відео  «Докторенгофф" виготовляє оцет з фруктами та 

спеціями»https://24tv.ua/doktorengoff_vigotovlyaye_otset_z_fruktami_ta_spetsiyami_n263545 

 
 

Слайд №5 

Оцтові історії 
Давня східна притча 
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Один раз в одному східному місті до шановного практикуючого лікаря прийшов швець зі 

скаргами на болі в животі. Як не лікував його лікар, але поліпшення не спостерігалося. І от, 

через якийсь час, говорить швець лікареві: « Вибачте шановний, але приснився мені сон, у 

якому я пив оцет і вилікувався. Можна я вип'ю оцту?" Лікар, не знаючи, що ще порадити 

дозволив. Випив швець оцту й вилікувався. Лікар у своєму щоденнику зробив запис: " 

Такого-то числа, такого то місяця лікував шевця від болю в животі, нічого не допомагало. 

Але випив швець оцту й вилікувався!" 

Через якийсь час до лікаря звернувся пекар з болем у животі, як не лікував його лікар, нічого 

не допомагало. Бачачи погіршення стану пацієнта, лікар розповів йому про випадок із 

шевцем і дав випити оцту. Пекар помер... 

Лікар у своєму щоденнику зробив запис" Такого-то числа, такого то місяця лікував пекаря 

від болю в животі, нічого не допомагало, дав випити пекареві оцту й той помер! 

Висновок: що допомагає шевцеві, може не допомогти пекареві!" 

 
 

Слайд №6 

Рецепти приготування оцту 
№1. Рецепт оцту з червоної смородини 

Що знадобиться для приготування  Два літри води  

500 грам червоної смородини  20 грам вишневих 

листя  200 грам цукру  

№2. Рецепт винного оцту Інгредієнти: 

Кисле вино столове - три літри;  Кип'ячена вода - вісім 

або десять літрів;  Мед або цукор - 

вісімсот грамів;  Винний камінь або по-

іншому осад від вина - дванадцять грамів 

 

Слайд №7 

Оцтове дерево 
Всім відомо, що є хлібне дерево, шоколадне, 

динне... Але чи знаєте ви, що існує оцтове дерево 

(сумах пухнастий)? Це невелике дерево або кущ до   

4 м висоти. Листки перисті, великі, зелено-сірі, восени 

набувають яскраво-червоного кольору. Сумах 

використовують як декоративне дерево у парках та 

садах. Плоди оцтового дерева застосовуються як 

гостра приправа до м´ясних страв. 
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Слайд №8 

Оцет в моєму домі: Практичні поради 
 Використовується як консервант. 

 Використовується як харчова приправа до їжі. 

 Жирний посуд, сковорідкилегшевимити, якщо у воду додатитрохи оцту. Так само 

перутьсякухонні рушники, відмиваються губки й щітки.  

 Досить у воду влити трохи оцту і надтріснуте яйце не витече під час варіння. 

 Ватним тампоном, змоченим в оцті, відмінноочищаютьсяраковини, емальований 

посуд.  

 Комірецьшерстяноїсукніабо костюма можнапочиститиваткою, змоченою в 

підігрітомуоцті, - блискщезне.  

 Щобочищенісвіжігриби не чорніли, треба покластиїху воду, додавши в неїсолі й оцту.  

 Свіжіяблука не потемніють, якщоочищеніскибкипокласти у злегкапідкислену оцтом 

воду.  

 Запах затхлого хліба  зникне, якщо ви потрете розчином оцту стінки буфету.  

 Налийте на сковорідку трішки оцту, поставте її на слабкий вогонь й дим, запах жиру 

риби, часнику незабаром щезне.  

 Щоб картопля (чищена)  не чорніла, додайте у воду трохи оцту. 

 
 

Слайд № 9 

Оцет - помічник здоров’я 
 При артритіприймають: 10 ч. л. яблучного оцту на 1 склянку води, п’ютьтричі на 

день (як свідчить практика через місяць такого лікуваннянастаєполіпшення стану на 75%: 

зменшуєтьсябіль, кульгавістьтощо). 

 Прилікуванніоперізувального лишаю:поливатинерозведеним оцтом ураженуділянку 4 

рази на день (зменшуєтьсясвербіж та біль). 

 Приопікахобробляютьураженіділянкинерозведеним оцтом (поливають, роблять 

ванночки). 
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 При варикозімісця з ураженими венами поливаютьнерозведеним оцтом, легко 

втираючийого в шкіру, внутрішньоприймають 2 ч. л. яблучного оцту, розведеного в 1 

склянці води. 

 Протипоказання: гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. 

  

 
Слайд №10 

Оцет для краси (рецепти Клеопатри) 
 Оцтова дієта 

 Широко розповсюджене застосування 

яблучного оцту як засобу для схуднення. Щоб 

схуднути, рекомендують пити вранці на пів 

стакана води столову ложку оцту. Крім 

схуднення спостерігаються й інші ефекти – 

поліпшується колір і тонус шкіри людини, 

відступає депресія й відчувається 

приплив енергії. 

 Оцет для волосся 

 Яблучний оцет використовується і 

як зовнішній засіб. Добре всім відомо яким 

шовковистим й блискучим стає волосся після 

ополіскування його розведеним яблучним (або винним) оцтом. 

 Оцтовий лосьйон 

 Оцтовий лосьйон – ідеальний тонізуючий засіб для шкіри. Він стимулює циркуляцію 

крові в капілярах, що пронизують шкіру, знищує бактерії. Мало того – органічні кислоти, що 

втримуються в ньому, розгладжують зморщечки! Не підійти він може хіба що тим, у кого 

шкіра відрізняється підвищеною чутливістю. Застосовувати треба розведений яблучний оцет 

(1:8). Можна додати в лосьйон небагато лаванди, пелюстківтроянди, гвоздики, настояти 7 

днів, періодично збовтуючи, перед уживанням процідити. 

 
Слайд № 11 

Оцет і мистецтво 



 228 

Звернемось до стародавньої легенди. В ній розповідається, що цариця Клеопатра виграла 

оригінальне парі, з´ївши „сніданок”, який коштував 100 000 систерцій (дуже велика сума). 

Ось як це описано в повісті Г. Хаггарда „Клеопатра – володарка зорі”: „...Вона вийняла з 

вуха одну з величезних перлин...і... опустила її в оцет. Запала мовчанка, вражені гості, 

завмерши, спостерігали, як незрівнянна перлина повільно розчиняється в міцному оцті. От 

від неї не залишилось і сліду, і тоді Клеопатра підняла кубок, покрутила його, і випила весь 

до останньої краплі.” 

 

На полотні «Бенкет Клеопатри» зображено композицію, яка є одним з варіантів улюбленого 

Тьєполо сюжету. Клеопатра, єгипетська цариця, знявши із себе перлину небаченої величини, 

показує її Антоніо перед тим, як опустити в келих з оцтом (його тримає вартий позаду мавр). 

Клеопатра, розстаючись із безцінним скарбом, показує своєму коханому. що ніщо у світі, 

крім його любові, нецінне для неї. 

 
 

 Художник Джованні Батисту Тьєполо (1696—1770)  

«Бенкет Клеопатри». Полотно, масло.  

Інформація для роздумів 
 Люди Людивчаться тоді, коли готові до навчання 

 вчаться на практиці 

 Люди вчаться тоді, коли навчають інших 

 Люди вчаться на помилках  

 Люди легше вчаться того, що їм близьке і безпосередньо їх стосується 

 Люди мають різні стилі навчання 

  Люди не можуть навчитись того, чого не розуміють 

 Люди вчаться краще, коли бачать свій поступ і відчувають, що їх хтось оцінює 

 Люди вчаться найкраще, коли знання та вміння пристосовані до їх специфічних 

потреб і стилю навчання 
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Висновки 
1.Найважливіша компетентність педагога ХХІ століття – забезпечити освітнє 

середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини і формує її багатий духовний світ 

2.Проект «Уроки з підприємницьким тлом», який успішно реалізували українські 

педагоги, переймаючи польський досвід, змінює погляди на процес навчання. Урок – це не 

традиційне інформування. Знання – це не мертва інформація, готова до відтворення будь-

якої миті. Людина повинна вміти здобувати знання самостійно, а ще використовувати 

здобуті знання для створення оригінального продукту, що дасть змогу не лише задовольнити 

її власні потреби, а й покращити життя іншим людям.  

3.Ефективність освіти залежить від упровадження в навчальний процес таких форм, 

методів і технологій навчання, які створюють можливості школярам виконувати ті ролі, 

завдання, шукати такі розв’язки проблем, робити такі відкриття, які їм доведеться 

застосовувати у повсякденному житті. Інноваційні форми роботи сприятимуть формуванню 

підприємницької компетентності. Такі уроки можна назвати уроками з підприємницьким 

тлом. 

4.Метод проектів уважається основною технологією формування ключових життєвих 

компетентностей учнів, зокрема й підприємницької. Адже діти, працюючи над створенням 

проектів, навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і як можна застосовувати 

набуті знання, генерувати нові ідеї, бути комунікабельним, постійно самовдосконалюватися. 

Вибір 

5.Перш за все слід пам’ятати, що методи навчання є тільки інструментами, що 

служать для реалізації свідомо визначених цілей. Тому ми повинні мати чітку картину того, 

куди ми прямуємо, чого ми хочемо досягти, чого ми хочемо навчати, які цінності передаємо, 

які знання і вміння повинен мати сучасний випускник.  
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6.Пропагування і поширення підприємницької тематики і формування 

підприємницьких позицій та підприємливого способу мислення – важливий крок до успішної 

України. 
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 Інформаційні повідомлення за матеріалами тематичних виїздів до 

областей 

  

Соціальне партнерство комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 
На сучасному етапі перспективною формою діяльності закладів 

позашкільної освіти є соціальне партнерство.  Соціальне партнерство  – це 

принципова необхідність, бо очевидно, що успішно розвивається той заклад 

освіти, 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 закладі позашкільної освіти.  

Основна мета комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» щодо організації 

ефективного співробітництва - це забезпечення відкритості  його соціо – 

культурному довкіллю; розвиток партнерської взаємодії з  різними соціальними 

інституціями у навчанні, вихованні та соціалізації учнів.              

Основні напрямки організації соціального партнерства обласного   закладу 

позашкільної освіти: 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 і рекламної роботи; впровадження спільних програм і 

проектів; участь в організації соціальної практики вихованців. 

Педагогічний колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» налагодив тісну 

співпрацю із закладами вищої освіти  області, державними, громадськими, 
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науковими  організаціями, управліннями, серед них: Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства, 

департамент екології і природних ресурсів в Кіровоградській області, 

Центрально-український державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, Центрально-український національний технічний 

університет, Орхуський екологічний інформаційно-тренінговий  центр, що діє 

при відділі документів з економічних, технічних та природничих наук 

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І.Чижевського» та інші. 

Сучасний  заклад позашкільної освіти – це передовсім відкрита соціально-

педагогічна система, спрямована на виховання дитини як суб’єкта власного 

життя й успіху, на оволодіння учнем ключовими компетентностями.  Але 

заклад позашкільної освіти  не зможе досягти цього статусу, не зможе втримати 

його, якщо не буде  взаємодіяти із  закладами загальної середньої освіти. Тому, 

зараз особливого значення набуває інтеграція закладів загальної середньої  та 

позашкільної  освіти, яка передбачає створення єдиного виховного простору 

для творчого розвитку дітей та учнівської молоді. 

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 заклади загальної 

середньої освіти області. Партнерство з ними здійснюється на основі укладання 

угод про співпрацю, якими передбачаються дії обох сторін, вказуються 

напрями взаємодії, інформаційно-методичного супроводу тощо. 

Основні напрямки співпраці  педагогів закладів загальної середньої освіти 

і ОЦЕНТУМ: 
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- створення умов для використання школою творчого потенціалу  закладу 

позашкільної освіти 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 професійної орієнтації 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. 

У досвіді ОЦЕНТУМ апробовано й доведено  ефективність таких способів 

партнерства із  закладами загальної середньої освіти, 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. 

Сьогодні обласний заклад позашкільної освіти став партнером закладів 

загальної середньої освіти області у вирішенні багатьох питань організації 

позашкільного життя учнів, особливо в профільному навчанні учнівської 

молоді. Тому що, саме в закладах позашкільної освіти  є реальні можливості 

розвитку мотивації учня на продовження професійної освіти в обраному ним 

напряму діяльності. Позашкільна освіта першочергово зорієнтована на процес 

індивідуалізації дитини, тому володіє значним потенціалом для вирішення 

задач введення профільного навчання та співпрацює з іншими закладами 

освіти, установами та організаціями, щодо вирішення цього питання. 

В позашкільній освіті виділяють такі основні принципи профільного 

навчання:  

- забезпечення рівного доступу до отримання профільного навчання різним 

категоріям учнів відповідно їх здібностей;  
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- поєднання загальнокультурної й професійно-орієнтованої функції  

закладу позашкільної освіти; 

- забезпечення зміни профілю в процесі навчання;  

- підготовка учнів до усвідомленого вибору напрямку профільної 

орієнтації; 

- спрямованість на розвиток інтересу до майбутньої професії; 

- орієнтація учнів на потреби ринку праці конкретного регіону та інші. 

Для здійснення профільного навчання заклади позашкільної освіти 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 закладами вищої 

освіти, 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 закладів позашкільної освіти  отримують та узагальнюють знання, 

практичні навички, виконують науково-дослідницькі завдання та проекти на 

базі цих установ. 

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, усі державні лісогосподарські підприємства області всіляко 

сприяють розвитку учнівських лісництв, заохочуючи шкільну молодь до участі 

у щорічній акції по створенню нових лісів «Майбутнє лісу у твоїх руках» та 

усіх громадських заходах по примноженню і збереженню лісових багатств 
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нашого краю. Результатом цієї співпраці є створення  в Кіровоградській області 

39 шкільних лісництва.  

Лісівники Кіровоградщини небайдужі до того, хто прийме від них 

природоохоронну естафету і чи зможуть їхні діти чи онуки не лише зберегти 

створені ліси, а й примножити їх. З метою створення належних умов для роботи 

шкільних лісництв в облаштованих кабінетах природи, забезпечення 

можливостей учням проводити дослідницьку роботу та брати участь у 

всеукраїнських і міжнародних конкурсах природоохоронного напрямку, 

обласною програмою «Ліси Кіровоградщини» на 2016-2020 роки  визначено 

орієнтовні обсяги коштів місцевих бюджетів на екологічне виховання молоді 

через шкільні лісництва. Активізація пізнання довкілля через участь у роботі 

шкільного лісництва – це могутня підвалина національного виховання. Тут 

школяреві створені найкращі умови для дослідницької діяльності. Накопичений 

чималий досвід, є успіхи в роботі. Шкільні 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-дослідної 

роботи та досліджень за завданнями вчених та фахівців лісової справи, на 

допомогу вчителям біології та керівникам шкільних лісництв педагоги 

ОЦЕНТУМ розробили методичні матеріали: «Учнівські лісництва 

Кіровоградщини», «Методичні рекомендації по організації роботи учнівського 

лісництва», «Учнівські лісництва – важлива ланка екологічного вихоовання», 

«Формування трудових цінностей та екологічної свідомості особистості в 

учнівських лісництвах». Щороку ОЦЕНТУМ організовує проведення семінарів 

на базах кращих учнівських лісництв області для керівників учнівських 

лісництв за участю головних лісничих лісогосподарських підприємств. Під час 
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роботи семінарів учасники ознайомлюються з матеріальною базою, досвідом 

роботи та вивчають роботу окремих ланок учнівського лісництва. 

Співпраця  ОЦЕНТУМ з працівниками Інституту сільського господарства  

Степу НААН дозволяє вихованцям закладу позашкільної освіти глибоко 

оволодіти як теоретичними знаннями, так і практичними навиками в 

сільськогосподарській галузі. Під час екскурсій до лабораторій землеробства, 

кормовиробництва та фітопатології, селекції і насінництва зернових і технічних 

культур учні знайомляться з новітніми технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур. Умови та обладнання Інституту сільського 

господарства  Степу НААН  допомагають гуртківцям під контролем науковців 

проводити свої перші лабораторні та практичні роботи. 

Юні рослинники ОЦЕНТУМ на навчально-дослідних земельних ділянках 

висівають селекційні сорти сільськогосподарських культур, які не адаптовані 

до конкретних агроекологічних умов вирощування. Гуртківці, за розробленими 

технологіями їх вирощування вивчають строки, норми та способи сівби та 

проводять фенологічні спостереження.  

Тісна співпраця ОЦЕНТУМ з Центрально-українським 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 позашкільної освіти еколого-

натуралістичної напрямку 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 

в гуртках та масових заходів. Студенти ІІІ та IV курсів проходять літню 

практику на базі ОЦЕНТУМ, використовуючи НДЗД, зоолого-тваринницький 

відділ.  
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Кожному педагогу відомо, що інтерес до громадського життя не виникає 

на порожньому місці, а з’являється лише тоді, коли діти щодня відчувають, що 

країна, в якій вони живуть, бачить в них «живу частинку держави». 

Необмежені можливості у цій сфері розвитку особистості – соціального 

становлення – мають  заклади позашкільної освіти. Вони разом з органами 

місцевої влади і 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 у суспільно корисних справах. 

Взаємодія педагогів і представників органів влади об’єктивно зумовлена 

потребами часу. Кожний із суб’єктів взаємодії має свої можливості у справі 

виховання підростаючого покоління. 

Пріоритетним напрямом роботи комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» є 

природоохоронний, актуальність якого зумовлена складною екологічною 

ситуацією як на Землі, так і в Україні та області. Саме тому виховання молоді з 

новим світоглядом, формування у школярів екологічної культури, екологічного 

мислення та свідомості є головним завданням педагогічних працівників центру. 

У ході співпраці педагогічний колектив ОЦЕНТУМ спільно з 

працівниками департаменту екології і природних ресурсів в Кіровоградській 

області проводить практичну природоохоронну, науково-дослідницьку роботу 

та спільні масові природоохоронні заходи: обласну екологічну конференцію 

«Екологія очима дітей Кіровоградщини»: екологічну фотовиставку «Моя мала 

Батьківщина»; екологічну науково-пошукову експедицію «Стежками рідного 

краю»; фестиваль екологічних ідей, а також виконується великий обсяг 

практичної роботи: закладаються  алеї та інші об’єкти зеленого будівництва. 

Педагогічними працівниками Центру за сприяння департаменту екології і 

природних ресурсів в Кіровоградській області щороку видається друкована 
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продукція з екологічної тематики: збірка дитячої творчості «Свій голос віддаю 

на захист природи»; збірка тез експериментально-дослідних робіт «Вчимось 

досліджувати та охороняти природу»; календар еколога, плакати «Флора 

Кіровоградщини» та «Фауна Кіровоградщини». 

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», «Земля – наш спільний дім», «Птах року»,  «Годівничка», 

«День зустрічі з птахами» тощо. Заняття гуртків на базі установи та на 

екологічних стежках, розроблених педагогами ОЦЕНТУМ спільно з 

науковцями університету, допомагають вихованцям обласного позашкільного 

закладу більше дізнатися про природу рідного краю, його флору і фауну, 

причини і потреби охорони всього живого на Землі та в регіоні. 

На базі Орхуського екологічного інформаційно-тренінгового центру, що 

діє при відділі документів з економічних, технічних та 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». Педагогічні працівники ОЦЕНТУМ  разом з представниками 

Орхуського екологічного інформаційно-тренінгового центру організовують та 

проводять щорічний обласний конкурс «Вчимось досліджувати та охороняти 

природу» по  номінаціях: «Юний дослідник»; «Екологія та проблеми довкілля»; 

«Біологія»; «Охорона здоров'я»; «Ресурси енергозбереження»; 

«Сільськогосподарське дослідництво»; «Лісогосподарське дослідництво». 

 Особливо плідною є  співпраця ОЦЕНТУМ з Кіровоградським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.  

Педагогічні працівники центру беруть активну участь у всіх семінарах, 

науково-практичних конференціях, круглих столах, засіданнях творчих груп, 
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що організовують працівники обласної установи, на яких підіймаються питання 

позашкільної освіти. Також, спільно з методичними працівниками  науково-

методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров'я 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського педагоги ОЦЕНТУМ організовують та проводять 

курси підвищення кваліфікації керівників гуртків екологічного напрямку. 

Важливим аспектом в роботі комунального закладу є співпраця з 

Кіровоградським міським центром соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді. 

Спільним у роботі цих закладів є розуміння ролі громадянського виховання, як 

всеохоплюючої категорії, що поєднує всі грані педагогічного процесу, бажання 

сформувати національно свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто 

людину, якій притаманні особистісні якості і риси характеру, світогляд і спосіб 

мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток та 

розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.  

Педагогічні працівники разом з спеціалістами сектору реалізації 

соціальних програм Кіровоградського міського центру соціальних служб для 

молоді проводять для батьків: лекції («Роль сім’ї у вихованні нахилів та 

здібностей у дітей», «Сімейна абетка»), тренінги («Батьки і 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. 

Одним з головних партнерів ОЦЕНТУМ є батьки  вихованців. Співпраця 

педагогів-позашкільників і батьків сприяє оптимізації процесу формування 

творчої особистості дитини. Без залучення батьків до вирішення будь-яких 

питань, пов’язаних з проблемами вихованців не можливо досягти успіху. Лише 

тоді, коли в родині та школі дитина живе одними й тими ж ідеалами, зрештою, 

навіть побутовими звичками, вона формується гармонійною особистістю.  
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В обласному  закладі позашкільної освіти в роботі з батьками 

використовують різні форми роботи: індивідуальні (бесіди з батьками, 

психологічні тренінги, відвідування сім`ї вихованців) та колективні (засідання 

батьківських комітетів, батьківські збори, лекції, конференції, сімейні свята, 

подорожі, екскурсії). 

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 є важливо для розвитку освіти в цілому, бо 

обумовлюється підвищеною увагою до позитивного образу організації як 

суттєвого чинника діяльності педагогічного, учнівського і батьківського 

колективів. 

Щоб досягти найкращих результатів у вихованні підростаючого 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 дитячої особистості.  

 

 

 

Соціальне партнерство з науковими установами, закладами вищої 

освіти, обꞌєктами ПЗФ, громадськими організаціями комунального 

закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради 

 

Педагоги комунального закладу «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради та регіональних осередків МАН плідно співпрацювали з 

викладачами Запорізького Національного університету, 

Мелітопольського державного педагогічного університету, Таврійського 
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державного аграрно-технологічного університету, Бердянського 

державного педагогічного університету, Запорізької державної 

інженерної академії, Запорізького державного медичного університету, 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(ЗОІППО), науковими співробітниками Обласного краєзнавчого музею, 

Національного заповідника «Хортиця», Українським Товариством 

охорони птахів, Всеукраїнською екологічною лігою тощо.  

Вихованці ЗОЦЕНТУМ  протягом багатьох років співпрацюють з 

кафедрою ботаніки і генетики рослин Запорізького національного 

університету. Цього року  за завданням вчених юні генетики разом зі 

студентами на селекційно-генетичній ділянці Центру зробили оцінку 

ефективності міжсортової гібридизації льону олійного, провели 

міжвидову гібридизацію різних видів гірчиці (біла, сиза, чорна), виявили 

особливості запилення та самозапилення різних сортів декоративного 

соняшника, створили селекційний матеріал льону декоративного різними 

методами.  

Науковці – постійні учасники науково-практичних конференцій 

учнів, літньої обласної школи МАН, куратори й рецензенти науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН; надають науково-методичну 

допомогу учням та їх керівникам з вибору тематики, методик проведення 

досліджень, оформлення результатів науково-дослідницьких робіт. 

Під час проведення VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового 

збору юних ботаніків з 28 травня по 30 травня 2019 року педагоги 

Запорізького Національного університету надавали методичну та 

практичну допомогу ЗОЦЕНТУМ в підготовці до заходу, проведенні 

ботанічного практикуму, оцінюванні завдань та підведенні підсумків. 
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  Стан та зміст науково-дослідницької роботи в гуртках та 

творчих учнівських обꞌєднаннях біологічного профілю закладів 

загальної середньої та освіти Запорізької області 

 

 З метою пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих 

учнів, створення умов для їх самореалізації та саморозвитку природних 

нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей школярів у 2018-2019 

навчальному році в області продовжували працювати регіональні 

осередки МАН міст Запоріжжя (відділення МАН: хімії і біології та 

екології і аграрних наук; очно-заочна школа МАН на базі ЗОЦЕНТУМ), 

Мелітополя (профільний позашкільний навчальний заклад – Мала 

академія наук м. Мелітополя), Енергодара (Енергодарський міський 

спеціалізований навчальний заклад МАН), Василівського (позашкільний 

навчальний заклад «Василівський районний центр роботи з обдарованою 

молоддю») та Мелітопольського (Костянтинівське районне навчально-

виховне об’єднання «Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія») 

районів.  

     Навчально-виховний процес в ЗОЦЕНТУМ у 2018-2019 н.р. у 

науковому відділенні здійснювався у формі гурткових занять та 

індивідуальної роботи з обдарованими учнями на базі: 

- Запорізького Національного університету під керівництвом 

провідних фахівців – викладачів вищезазначеного вузу – організована 

робота 3 гуртків («Біологія людини», «Генетики» - 2 групи);  

- Запорізької гімназії № 28 (гурток «Біологія людини»); 

- Запорізького ліцею «Логос» ( гурток «Юні ботаніки»); 

- Пологівської СРШ № 2 (гурток «Біологія людини»); 

- Токмацької ЗОШ № 5 (гурток «Генетика»); 

- Запорізької школи-інтернату «Козацький ліцей» (гурток «Юні 

зоологи», «Екологічна валеологія»); 
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- Азовської ЗОШ Бердянського району (гурток «Біологія людини»); 

- Андріївської СРШ Бердянського району (гурток «Людина і 

довкілля»); 

- Новотроїцької ЗОШ Бердянського району (гурток «Біологія 

людини»); 

- Троянської ЗОШ Бердянського району (гурток «Біологія людини»); 

- Новомихайлівського НВК Чернігівського району (гурток «Юні 

ботаніки»); 

-  Олексіївського НВК Більмацького району (гурток «Біологія 

людини»); 

- Кушугумського НВК «Інтелект» Запорізького району  (гурток «Юні 

зоологи»); 

- Більмацької СЗОШ «Інтелект»Більмацького району (гурток «Юні 

валеологи»); 

- Новопетрівська ЗОШ Осипенківської ОТГ Бердянського району 

(гурток «Основи гідробіології»); 

- Малобілозерської гімназії «Дивосвіт» (гурток «Юні бджолярі», 

«Юні валеологи»); 

- Григорівської ЗОШ Пологівського району (гурток «Юні екологи»); 

- Бурчацької ЗОШ Михайлівського району (гурток «Юні екологи»); 

- Вільнянської гімназії «Світоч» (гурток «Юні екологи»). 

Центр працює над проблемою розширення мережі гуртків еколого-

натуралістичного напрямку в об’єднаних територіальних громадах 

області. 

Протягом 2018-2019 навчального року в області працювало 54 

наукових товариства учнів при позашкільних (17)  та загальноосвітніх 

(37) закладах, якими охоплено близько 1000 учнів. Їх основна мета – 

залучення молоді до самостійної пізнавальної діяльності, до 

експериментальної та науково-дослідницької роботи, розвиток творчих 
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здібностей талановитої молоді, забезпечення емоційної підтримки учнів,  

надання додаткових знань, методичної допомоги у написанні учнівських 

наукових робіт та участі у конкурсі МАН, сприяння вибору майбутньої 

професії тощо. 

Щороку навесні за ініціативи Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді до Міжнародного  

дня Землі та Міжнародного дня Довкілля в навчальних закладах 

Запорізької області проводиться екологічний марафон  «Довкілля». 

Метою екомарафону є масове залучення, учнівської молоді до 

покращення довкілля, до охорони природних комплексів, практичних 

справ по озелененню територій. 

З метою пошуку та підтримки талановитої учнівської молоді, 

прищеплення навичок науково-пошукової роботи щорічно ЗОЦЕНТУМ 

проводить Обласний заочний конкурс наукових рефератів еколого-

натуралістичного напрямку різної тематики. У 2019 році тема -  

«Генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур». 

Зазначений досвід роботи рекомендовано учням представити на 

секції «Селекція і генетика» обласного конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт школярів – членів територіального відділення МАН. 

З метою сприяння розвитку дослідницької і експериментальної роботи в 

закладах освіти області Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді залучав молодь до участі у   Всеукраїнських та 

обласних молодіжних науково-освітніх біологічних проектах, акціях, 

конкурсах, науково-практичних конференціях, фестивалях, зборах юних 

ботаніків, зоологів, екологів тощо. 
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Стан та зміст екологічної освіти та виховання в закладах  

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму  

Черкаської області 

Позашкільні заклади еколого-натуралістичного спрямування  

працюють над створенням оптимальних умов для розвитку творчих 

здібностей, виховання в учнів любові до природи, навколишнього 

середовища, екологічної освіченості, формуванням інтересу до 

природничих наук, розвитком нахилів і обдарувань учнів, їх свідомості і 

творчої праці. 

Станом на 01.04.2019 в області функціонує 4 ЗПО еколого-

натуралістичного напряму: Комунальний заклад «Черкаський обласний 

центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», 

комунальний заклад «Шполянський центр еколого-натуралістичної 

творчості Шполянської міської ради, Черкаська районна станція юних 

натуралістів Черкаської районної ради, Уманський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м.Умань. Ці заклади 

відвідують 2148 учнів, всього – 128 груп. Крім цього, гуртки еколого-

натуралістичного напряму функціонують і в ЗПО інших профілів, 

кількість яких становить 219 груп (з них 4 на громадських засадах). В них 

навчається 3282 учні.  В області функціонує 13 шкільних лісництв, 17 

теплиць, 130 навчально-дослідних ділянок. 

Всього охоплено еколого-натуралістичним напрямом 5450 учнів (347 

груп). 

Згідно робочого навчального плану, який  складено з урахуванням 

бюджетних видатків на 124 години педагогічного навантаження 

керівника гуртка еколого-натуралістичного напрямку, 72 години 

керівника гуртка художньо-естетичного напрямку та 36 годин гурткової 

роботи МАН, що дозволяє охопити навчальним процесом більше 

700дітей області.   
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У відділі еколого-натуралістичного напрямку працюють гуртки (29 

груп – 435 учнів): 

- «Природа рідного краю» 

- «Юні орнітологи» 

- «Акваріумістика» 

- «Юні друзі природи» 

- «Природа і фантазія» 

-  Студія «Флора» 

- «Любителі домашніх тварин» 

-  Ізостудія «Палітра» 

- «Юні лісівники-дендрологи» 

- «Чарівний світ природи» 

- «Сувенір». 

 

         У 2018-2019 навчальному році гуртки працюють на базі Центру 

тазагальноосвітніх навчальних закладів м. Черкаси: Черкаської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернат Черкаської обласної ради, 

Черкаських спеціалізованих загальноосвітніх шкіл №№  3, 4 Черкаської 

міської ради. 

5 керівників гуртків (сумісники) працюють на базі навчальних 

закладі області: Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Михайлівської 

школи-інтернату Кам’янського району, Чигиринської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3 Чигиринського району. 

На базі районних позашкільних закладів еколого-натуралістичного 

напряму  працюють 127 гуртків, в яких займаються 2223 учні: 

- комунальний заклад «Шполянський центр еколого-натуралістичної 

творчості Шполянської міської ради 

 26 гуртків (415 вихованців) 

- Черкаська районна станція юних натуралістів 
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 36 гуртків  (721 вихованець) 

- Уманський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  

36 гуртків (652 вихованців). 

Центр   роботи з обдарованими дітьми   проводить координаційну     

і     організаційно-методичну     роботу     по участі загальноосвітніх та 

позашкільних закладів області у Всеукраїнськихмасових заходах. 

 У 2018 році організована участь учнівської молоді у таких масових 

заходах: 

• конкурс «Парки – легені  міст і сіл»; 

• конкурс «Вчимося заповідувати»; 

• конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея»; 

• конкурс «Юний дослідник»; 

• трудова акція«Посади сад»; 

• трудова акція«Парад квітівбіля школи»; 

• трудова акція«Юннатівський зеленбуд»; 

• конкурс юних зоологів і тваринників; 

• конкурс «Галерея кімнатнихрослин»; 

• конкурс-огляд на кращу екологічну стежку; 

• конкурс «Юний дослідник»; 

• конкурс раціоналізаторських та винахідницьких проектів еколого-

натуралістичного напряму; 

• обласна акція «Збережемо первоцвіти»; 

• конкурс «В об’єктиві натураліста»; 

• конкурс «Наша зооферма»; 

• конкурс-виставка «Новорічна композиція»; 

• конкурс-виставка «Український сувенір»; 

• природоохоронна акція «Годівничка»; 

• природоохоронна акція «Птах року»; 
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• конкурс «Мій рідний край – моя земля»; 

• конкурс «Дідух»; 

• конкурс «Юний генетик і селекціонер»; 

• конкурс малюнку «Моя Батьківщина - Україна». 

 

          У 2018 році в загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах функціонувало  550 екологічних стежок. Сьогодні на Черкащині 

існує 13 шкільних лісництв та 5  учнівських творчих об’єднань 

дендрологічного напряму. Найкраще працюють шкільні лісництва: в 

Золотоніському районі (Коробівське), в Смілянському (Балаклеївське), 

Черкаському (Чорнявське), Звенигородському (Ризинське). З 2012 році 

почало роботу Трушівське учнівське лісництво Чигиринського  району.  

Черкаський обласний Центр роботи з обдарованими дітьмиспільно з 

Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства з метою широкого залучення учнівської молоді до науково-

дослідної діяльності, сприяння виховання свідомого ставлення до 

охорони природи, використання та відтворення лісових ресурсів, 

розгортання дослідно-експериментальної роботи в галузі лісового 

господарства, підтримки і поліпшення трудового виховання та вибору 

майбутньої професії працюють в напрямку розширення мережі 

учнівських лісництв. 

На території Черкаської області функціонує 614 закладів загальної 

середньої освіти. 

Екологічна просвітницька діяльність, юнацькі секції та інші 

інноваційні форми роботи. 

  Проблема виживання людини як біологічного виду на сьогоднішній 

день висувається на перший план у зв’язку зі швидкою деградацією 

навколишнього середовища. У такій ситуації гостро стоїть питання 
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екологічної освіченості і формування екологічної культури кожної 

людини. 

 Величезна роль у формуванні екологічного світогляду належить 

саме позашкільним навчальним закладам еколого-натуралістичного 

спрямування. 

Серед традиційних масових форм натуралістичної роботи слід 

виділити свята і тематичні дні: День землі, День природи, День лісу, 

свято Нептуна, День тиші в природі та інші. Зміст натуралістичних свят 

може бути різним, але принципи організації їх в основному загальні. Не 

важливо, яка тема вибрана для того або іншого свята, головне, щоб він 

був направлений на всебічний розвиток школярів, формування їх 

активної життєвої позиції, суспільної відповідальності за долю рідної 

природи і надовго відобразився в пам'яті всіх його учасників.  

Колектив Шполянської районної СЮН не лише виховує гуртківців 

на заняттях, а й проводить активну просвітницьку роботу серед 

мешканців Шполянщини. Зокрема, вже понад 10 років в ефір 

Шполянського телерадіомовлення щомісяця виходить телепередача «Світ 

навколо нас», до випуску якої долучаються керівники гуртків та 

методисти районної СЮН спільно зі своїми вихованцями. Програма має 

рубрики, які висвітлюють екологічні проблеми та пропагують бережливе 

ставлення до навколишнього середовища: «Екологічний вісник», «У 

гостях братів наших менших», «Зелена аптека», «Квіти на підвіконні», «В 

гостях у флори», «Юннатівський сміхотрон», «Чи знаєш ти?», «Цей день 

в історії», «Лікарі на підвіконні» та інші. 

          В Матусівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Шполянського району 

була створена екологічна бригада „Дивосвіт” під керівництвом 

Паращенко Л.В. з метою забезпечення учнів теоретичними знаннями та 

практичними вміннями і навичками з основ біології та екології, 

формування екологічної культури та мислення., природоохоронної 
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роботи по збереженню та відновленню природи свого села. Екологічна 

бригада працює згідно програми. Члени бригади тримають зв’язок з 

місцевим колективним підприємством, агрофірмою „Вись”. Керівники 

підприємств часті гості серед учнів. Шкільна екологічна бригада виступає 

перед односельцями з програмою на екологічну тематику, наприклад: 

„Лісовий світ”,  ”Моя Батьківщина  - калина та верба”. Заняття походять у 

формі усного журналу, конференції, та зустрічі у фітовітальні. Проводять 

диспути на екологічну тематику. Кожне заняття супроводжується 

показом діапозитивів, малюнків, екологічних схем, різних натуральних 

об’єктів, крім того програмою передбачено екскурсії в природу, 

природоохоронні акції та рейди. 

Прикладом роботи юнацьких секцій є   діяльність  екологічного 

загону, який  у 2003 році перетворився у гурток «Голубий патруль» 

Скородистицької ЗОШ І-ІІ ступенів Чорнобаївського району, яким керує  

вчитель біології Загубинога Оксана Олексіївна. Вона очолила всю 

природоохоронну роботу школи і вправно керує нею й по даний час. 

В позашкільних закладах еколого-натуралістичного спряму вання 

набувають поширенняі нетрадиційні форми і методи роботи.   

Кращим прикладом є Уманський ЕНЦ, в якому 

працюютьекологічніклуби: 

- клуб "Молодь за здоровий спосібжиття" - 

вихованціякогозаймаються 

пропагандою здорового способу життя молоді,адже в ці роки 

відбувається сприйняття певних норм і 

зразківповедінки,накопичення 

відповіднихзнань і вмінь,усвідомлення потреб і мотивів,визначення 

цінніснихорієнтацій. 

- Клуб "Адоніс" - займаєтьсявивченняммісцевоїфлори, головних 

умов 
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розвитку рослин, та впливоточуючогосередовища на їх розвиток. 

Вихованці клубу працюють над темою "Рослини Білогрудівського 

лісу, 

які запасені до Червоної книги України". 

- екологічний клуб "Поліксена". Мета роботи клубу - виховання в 

учнів переконань про необхідністьохорони і вивчення природи, 

формування екологічних понять про цілісність природних 

комплексіврідного краю, їх динаміку і шляхи 

раціональноговикористання. Тема, над якоюпрацюютьвихованці клубу 

"Вивчення рослиннихугруповань в околицяхмістаУмані". 

    - клуб "Авіцена". Мета роботи клубу - дати вихованцям знання 

про 

лікарські рослини, які ростуть в нашій місцевості, особливо ті, які 

занесені 

до Червоної книги України, систематичні та поглиблені знання щодо 

біологічних особливостей, поширення в природі, фармакологічних 

особливостей. Вихованці клубу працюють над темою "Вивчення 

лікарськихрослин урочища Сюрчани". 

Клуби об'єднають учнів 5-11 класів. 

До нових форм екологічного виховання, які буливпроваджені в 

Уманськомуміськомуеколого-

натуралістичномуцентріможнавіднестистворення: 

- Екологічного лялькового театру "Бембі". Мета роботи клубу - в 

доступнійформіпередаватидітямдошкільноговіку та 

учнямпочаткових 

класів проблеми екологічного стану нашоїкраїни та Землі через 

постановку вистав на екологічну тематику. Завдання театру "Бембі" 

розвиватидитячуініціативу, позитивніемоції, активізуватидитяче 

мислення, розумінняідеї збереження та охоронинавколишнього 
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середовища. 

- Екологічний театр "Ера" - це надзвичайноцікава і плідна форма 

роботи 

по вихованнюекологічноїсвідомості,культури дітей,осмислення 

екологічних проблем сучасності,місце молоді в 

сучасномусвіті,заклик до 

здорового способу життя. 

- Екологічна агітбригада "Фенікс", основною метою роботи якої є: 

формування екологічної культури  підростаючого покоління, 

виховання почуття особистої відповідальності за стан довкілля. 

Співпраця КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» з : 

-     Черкаським   національним  університетом  ім. Б. 

Хмельницького(уклали  угоду  про  співпрацю).  Затверджений план 

проведення лекційних та практичних занять з питань позакласної та 

позашкільної еколого-натуралістичної  роботи зі студентами Навчально-

наукового інституту природничих дисциплін Черкаського національного 

університету, рецензування та участь у роботі журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів 

МАН;  

- Уманським державним педагогічним університетом (природничо-

географічний факультет) –  договір про співпрацю (проведення 

науковцями занять, консультацій для учнів-членів МАНта участь у роботі 

журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт учнів-членів МАН;  

-  Черкаським державним технологічним університетом (кафедра 

хімічних технологій та водоочищення, кафедра екології) – науковці  

беруть участь в роботі обласних семінарів та  оргкомітету  обласних 

етапів Всеукраїнських конкурсів; 
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-  Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства – проведення обласних етапів Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв; 

- Обласним інститутом  післядипломної  освіти  педагогічних  

працівників  (постійно проводяться  заняття  для  методистів, керівників 

гуртків  позашкільних  закладів та вчителів ЗОШ);  

-  Канівським природним заповідником – на базі заповідника буде 

проведено Всеукраїнський конкурс юних зоологів (травень 2019); 

- Черкаським обласним краєзнавчим музеєм – проведення спільних 

семінарів з народознавства, екскурсій для вихованців закладу та 

оздоровчих таборів; 

- Обласною науковою бібліотекою імені Тараса Шевченка -  

проведення лекцій для вихованців табірних змін; 

- Обласною юнацькою бібліотекою імені Василя Симоненка – 

проведення квестів, літературних зустрічей з митцями Черкащини. 

  Згідно плану роботи  в закладі систематично проводяться семінари-

практикуми, педагогічні студії, наради, круглі столи для різних категорій 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області: 

директорів позашкільних навчальних закладів, методистів відділів освіти 

та закладів позашкільної освіти, керівників гуртків з різних напрямів 

творчості. 

Робота з дітьми з особливими потребами 

У 2018-2019 навчальному році започаткована робота гуртків 

«Сувенір» (керівник Попова Г.М.) на базі КЗ "Черкаський НРЦ "Країна 

добра ЧОР", гуртка «Чарівний світ природи» (керівник Левченко Т.С.), 

хореографічний гурток (керівник Яненко Н.В.) на базі Черкаського 

реабілітаційно-оздоровчого центру «Астра», гуртка «Ґудзик» на базі 

обласного онкодиспансера, обласної дитячої лікарні, Черкаського 

дитячого притулку «Теплий дім».  
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Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 

забезпечує координацію еколого-натуралістичної, природоохоронної 

діяльності учнів в області, проводить  організаційно-методичну, 

навчально-виховну, організаційно-масову роботу. Спрямовує свою 

діяльність  на залучення вихованців та учнівської молоді навчальних 

закладів до участі у всеукраїнських і обласних еколого-натуралістичних 

заходах, розвиток практичної природоохоронної діяльності та інших  

напрямків екологічної освіти і виховання дітей та формування у 

неповнолітніх екологічної культури. 

Діяльність колективу  позашкільного  закладу у  своїй  роботі   

відображає ті  вимоги,  які  ставить  демократичне  суспільство  перед  

своїми  громадянами,  поєднуючи  навчання  і  виховання.  Досвідчені  

педагоги  творчо,  цілеспрямовано  створюють  такі  умови,  таку  

атмосферу,  при  якій  дитина  відчуває  свою  причетність  до  розбудови  

незалежної  України. Разом з тим, деякі питання методичної роботи 

потребують підвищення уваги: 

  активізація   роботи по діяльності методичних об‘єднань та 

дитячого самоврядування; 

 впровадження нових, більш ефективних форм роботи з 

батьками; 

  оновлення та модернізація матеріальної бази. 
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Стан та зміст екологічної освіти в закладах позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму Сумської області 

Структура та стан системи еколого-натуралістичної роботи в 

області та в комунальному закладі Сумської обласної ради – обласному 

центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

Мережа гуртків та творчих учнівських об’єднань 

Станом на 1 травня 2019 року в області працює 6 закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю (Шосткинська, 

Конотопська, Кролевецька міські станції юних натуралістів, Сумський 

міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

Ямпільська, Великописарівська районні станції юних натуралістів).  

У 6 комплексних закладах позашкільної освіти працюють відділи: 

еколого-натуралістичний (комунальний заклад Сумської обласної ради – 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

Глухівський міський центр позашкільної освіти, Лебединський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості, комунальний заклад «Роменський 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана 

Кавалерідзе» Роменської міської ради), екологічної роботи та 

сільськогосподарського дослідництва (комунальний позашкільний 

навчальний заклад Білопільської районної ради «Центр дитячої та 

юнацької творчості»), натуралістсько-краєзнавчий (комунальний заклад 

Путивльської районної ради – районний центр позашкільної роботи). 

Роботу гуртків, клубів та інших учнівських творчих об’єднань 

еколого-натуралістичного профілю організовано в 13 комплексних 

закладах позашкільної освіти області. 

У закладах позашкільної освіти організовано роботу 621 творчого 

учнівського об’єднання, зокрема екологічного профілю – 159, 

біологічного профілю – 95, аграрного профілю – 39, квітково-
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декоративного профілю – 84, декоративно-ужиткового профілю – 124, 

іншого – 120. 

У 2018-2019 навчальному році в еколого-натуралістичному відділі 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю було організовано роботу 35 творчих учнівських 

об’єднань за 10 навчальними програмами, що мають гриф МОН України 

(«Юні орнітологи», «Юні ботаніки», «Юні кінологи», «Основи 

ветеринарної медицини», «Природа рідного краю», «Юні зоологи», «Юні 

квітникарі», «Юні акваріумісти», «Лікарські рослини», «Основи 

біології»), та 11 навчальними програмами, які затверджені на місцевому 

рівні («Флористика», «Екологічна просвіта», «Англійська мова для юних 

друзів природи», «Розвивальні ігри», «Природа і творчість», «У ритмі 

природи», «Я пізнаю світ», «Природа навколо нас», «Природа і музика», 

«Природа і фантазія», «Дитина і довкілля»). 

Координаційно-методична робота обласного центру з організації 

науково-дослідницької роботи вихованців, учнів, слухачів в контексті 

досягнення цілей освіти в інтересах сталого розвитку  

Згідно з планом роботи Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, обласного центру позашкільної освіти 

та роботи з талановитою молоддю, з метою формування нового 

природоохоронного світогляду громадян України на засадах сталого 

розвитку, виховання в дітей почуття відповідальності за природу як 

національне багатство щорічно, починаючи з 2017 року проводиться 

обласний екологічний форум «Природа – національне багатство 

України».  

У роботі форуму беруть участь учнів, вихованців закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти області, педагоги, науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти, фахівці Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. 
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Під час проведення форуму організовано роботу секцій 

«Дослідження природних ресурсів України, екологічного стану 

довкілля», «Вивчення народних традицій раціонального 

природокористування», «Сучасні технології енергоефективності та 

енергозбереження на засадах сталого розвитку»; засідання “круглого 

столу” за участю керівників делегацій з теми «Громадська екологічна 

ініціатива як чинник успішності реалізації ідей сталого розвитку». 

У своїх виступах учасники форуму порушують проблеми 

збереження біорізноманіття, впровадження безпечних агротехнологій, 

охорони навколишнього природного середовища в інтересах сталого 

розвитку.  

Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти 

екологічного профілю  

З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення 

діяльності творчих об’єднань закладів позашкільної освіти, створення 

умов для забезпечення права дітей на творчу самореалізацію педагогами 

ОЦПО та РТМ було розроблено 7 навчальних програм з позашкільної 

освіти, у тому числі з еколого-натуралістичного напряму – комплексна 

навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму дитячого творчого об’єднання «Сонечко» «Я у світі» 

(початковий навчальний рівень), «Флористика», «Життя на клітинному 

рівні» (основний навчальний рівень); перезатверджено 11 навчальних 

програм, у тому числі з дослідницько-експериментального напряму – 

«Екологія з основами дослідницької роботи» (вищий навчальний рівень).  

Для організації навчальної, пізнавальної, творчої діяльності 

вихованців дитячих творчих об’єднань розроблено випуск інформаційно-

методичного збірника «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний 

аспект», підготовлено методичний посібник «Організація освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти» (матеріали систематизовано за 
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розділами «Науково-методичні основи організації освітнього процесу в 

закладах позашкільної освіти», «Виховний потенціал закладу 

позашкільної освіти», «Удосконалення освітнього процесу в гуртках 

закладу позашкільної освіти»), методичний посібник «Організація 

діяльності закладів позашкільної освіти в контексті завдань Нової 

української школи» (матеріали систематизовано за розділами «Сучасні 

підходи до організації роботи в системі позашкільної освіти», 

«Організація методичної роботи в закладах позашкільної освіти», 

«Сучасні аспекти розвитку музейної педагогіки в закладі позашкільної 

освіти», «Новації в позашкіллі Сумщини», «Програмно-методичне 

забезпечення освітньої діяльності творчих дитячих об’єднань»), збірник 

положень про проведення обласних етапів всеукраїнських конкурсів 

еколого-натуралістичного напряму. 

Для забезпечення освітнього процесу у Сумському міському 

ЦЕНТУМ протягом року використовувалося 42 навчальні програми з 

позашкільної освіти. Із них: 2 програми, затверджені МОН України; 2 

програми, затверджені департаментом освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації; 38 програм, затверджених управлінням освіти і 

науки Сумської міської ради.  

Навчально-методична робота педагогів Ямпільської районної станції 

юних натуралістів спрямована на підвищення якості освітнього процесу. 

З цією метою педагогами закладу розроблено: положення про проведення 

районного етапу Міжнародної акції «Очищаємо світ»   «Чиста Україна – 

чиста Земля»; районної виставки-ярмарку «Щедрість рідної Землі»; 

районних природоохоронних операцій «Пташина їдальня», «Захистимо 

ялинку», «Первоцвіти»; районної природоохоронної акції «Природа себе 

не захистить – я їй на захист стану!», присвяченої Дню Землі та Дню 

довкілля; районного конкурсу на кращу новорічну іграшку «Новорічна 

фантазія»; районного конкурсу з обліку та опису водних об’єктів своєї 
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місцевості за участю екологічних центрів закладів загальної середньої 

освіти «Одна крапля»; районну конференцію «Ми за здоровий спосіб 

життя»; освітньо-виховних проектів «Батьківська школа», «Обличчям до 

дитини», «Обдарована дитина»; екологічного проекту «Збережемо 

природу рідного краю». 

На Конотопській міській СЮН створено інформаційний банк з 

екологічної освіти й виховання, який постійно поповнюється 

методичними розробками ігор та екскурсій. 

Освітній процес на Шосткинській міській станції юних натуралістів 

організовано за навчальними програмами, затвердженими місцевими 

органами управління освітою, «Юні знавці рослин». «Природа рідного 

краю», «Природа навколо нас», «Природа і творчість»; мультимедійним 

навчально-методичним комплексом «Зелений пакет».  

Педагогами станції юних натуралістів Кролевецької міської ради 

підготовлено методичні рекомендації «Ігри-квести у гуртку „Юні 

охоронці природи”». 

Науково-методичне забезпечення. Тематика науково-дослідницької 

роботи  в гуртках та творчих учнівських об'єднаннях 

Науково-методична робота закладу здійснюється відповідно до 

угоди про співпрацю з лабораторією позашкільних закладів Інституту 

проблем виховання НАПН України. 

Організація освітньо-виховної, методичної роботи у закладі 

виконується в контексті науково-методичних проблем «Формування у 

вихованців позашкільних навчальних закладів ціннісних орієнтирів у 

процесі навчально-творчої діяльності», «Формування професійного 

самовизначення вихованців у позашкільному освітньому середовищі», 

«Модернізація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти». 

Система науково-методичної роботи еколого-натуралістичного 

відділу закладу включає:  
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- моніторинг стану навчально-виховної роботи;  

- надання дорадницьких послуг педагогам з питань коригування 

навчально-виховних методик, підготовки конспектів занять, розроблення 

методичних рекомендацій щодо впровадження інновацій у діяльність 

гуртків, інших творчих дитячих об’єднань; 

- методичний супровід професійно-творчої діяльності педагогів, 

розроблення та реалізації соціально-освітніх проектів, програм, 

діяльності творчих дитячих об’єднань, навчально-виховних масових 

заходів (розроблення положень, проектів, програм, сценаріїв, анонсів 

тощо); 

- координація самоосвітньої діяльності педагогів щодо розвитку 

творчих здібностей вихованців засобами навчально-творчої діяльності в 

закладі позашкільної освіти; використання сучасних методик і технологій 

навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді; патріотичного 

виховання засобами еколого-натуралістичної позашкільної освіти; 

застосування в навчально-виховній і методичній роботі інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- залучення педагогів до участі в конкурсі навчально-методичних 

матеріалів з питань національно-патріотичного виховання; 

- підготовка інформаційно – методичних матеріалів еколого-

натуралістичного напряму для висвітлення на сайті Центру, 

інформаційних, методичних матеріалів для публікації в інформаційно-

методичному збірнику «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний 

аспект»; 

- удосконалення програмно-методичного забезпечення;  

- розроблення навчально-методичних матеріалів;  

- поповнення бази мультимедійних презентацій до тем і розділів 

навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму. 
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У зв’язку з актуальністю вдосконалення змісту позашкільної освіти, 

розроблення і впровадження нових моделей навчально-виховної роботи, 

діяльність методичного об’єднання педагогів відділу спрямовано на 

розв’язання питань щодо співпраці закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти міста, аналізу сучасного стану та перспектив розвитку 

методичного супроводу екологічної та природоохоронної діяльності 

творчих учнівських об’єднань, особливостям впровадження STEM-освіти 

у закладі позашкільної освіти, застосування віртуальних ресурсів в 

освітньому процесі. 

Тематика науково-дослідницької роботи в гуртках та творчих 

учнівських об’єднаннях екологічного профілю закладів позашкільної 

освіти спрямована на залучення учнівської молоді до спостереження за 

станом довкілля, а саме:  

 комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю: «Особливості 

будови ґрунтових профілів річкової долини Псла», «Оцінка екологічного 

стану Косівщинського водосховища м. Суми за флуктуаційною 

асиметрією представників іхтіопопуляцій», «Поширення весняних 

ефемероїдів у лісовому урочищі Токарі»; 

 комунальний заклад Сумської міської ради – Сумський 

міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді: 

«Екологія водоплавних птахів в умовах антропогенного навантаження на 

водойми міста Суми», «Ботанічний сад «Юннатівський» – об’єкт 

природно-заповідного фонду місцевого значення», «Експансивні види 

рослин ботанічного саду «Юннатівський»;  

 Шосткинська міська станція юних натуралістів: «Висадження 

лікарських рослин з ділянок в природне середовище», «Вивчення 

особливостей вирощування рослин радіопротекторної дії»; 
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 Великописарівська районна станція юних натуралістів: «Чехів 

яр» – потенційний об’єкт природно-заповідного фонду Сумської 

області», «Цифрове моделювання рельєфу національного природного 

парку «Гетьманський». Вихованці гуртка основного навчального рівня 

«Юні екологи» Великописарівської районної станції юних натуралістів 

упродовж року досліджували угрупування рідкісних рослин, що 

підлягають особливій охороні на території області, занесених до Червоної 

книги України в урочищі «Чехів яр» Великописарівського району. 

Ділянка «Чехового яру» занесена до плану департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської ОДА щодо внесення її до складу 

природно-заповідного фонду Сумської області; 

 Кролевецька районна станція юних натуралістів: 

«Дослідження ефективності заходів біологічного захисту ботанічної 

пам’ятки природи загальнодержавного значення «Яблуня – колонія», 

«Облік та реєстрація на інтерактивних картах старовікових дерев». 

Соціальне партнерство з науковими установами НААН України, 

закладами вищої освіти, об’єктами ПЗФ, дослідницькими центрами, 

громадськими організаціями щодо збереження біорізноманіття 

Співпраця закладів позашкільної освіти області з закладами 

дошкільної, загальної середньої, вищої освіти, громадських організацій, 

закладів культури, спорту, бізнесових структур сприяє задоволенню 

потреб дітей і молоді в навчанні, творчому розвитку, змістовному 

дозвіллі, професійному самовизначенні. У 2018-2019 навчальному році 

продовжувалася співпраця закладів позашкільної освіти області з 

Департаментом екології та природних ресурсів Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства та базовими лісогосподарськими 

підприємствами, обласною організацією Українського товариства 

охорони природи, Українським товариством охорони птахів, закладами 
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вищої освіти міст Суми, Глухів, Шостка, національними природними 

парками «Гетьманський», «Деснянсько-Старогутський». Серед 

пріоритетних форм співпраці варто зазначити такі, як рецензування 

пошуково-дослідницьких робіт вихованців; проведення заходів з 

учнівською молоддю, методико-педагогічних заходів, оздоровчої 

кампанії; просвітницька діяльність на базі об’єктів природно-заповідного 

фонду області; профорієнтаційна екскурсійна діяльність; розроблення 

тематики та методики проведення дослідницьких робіт фахівцями 

закладів вищої освіти, науково-дослідних установ; озеленення територій 

закладів. 

Сумський міський ЦЕНТУМ як заклад Національної мережі Шкіл 

сприяння здоров'ю та базовий заклад міської мережі Шкіл сприяння 

здоров'ю співпрацює з Інститутом проблем виховання НАПН України, 

Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України, Національним педагогічним університетом імені М. П. 

Драгоманова. 

Стан та зміст науково-дослідницької роботи в гуртках та творчих 

учнівських об'єднаннях екологічного профілю закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти Сумської області 

Одним із ефективних способів у формуванні природознавчих 

компетентностей учнівської молоді посідає дослідницька діяльність, що 

проводиться на базі 24 територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

різних категорій заповідання (національні природні парки 

«Гетьманський», «Деснянсько-Старогутський»; Деснянський біосферний 

резерват; регіональний ландшафтний парк «Сеймський»; гідрологічна 

пам’ятка природи загальнодержавного значення «Озеро Шелехівське»; 

пам’ятка природи загальнодержавного значення «Яблуня-колонія»; парки 

– пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, дендрологічні 

парки місцевого значення тощо). 
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Науково-дослідницькою діяльністю охоплено понад 5 тисяч 

вихованців гуртків та творчих учнівських об'єднань екологічного 

профілю закладів загальної середньої та позашкільної освіти області.  

Основними видами діяльності у гуртках є проведення екскурсій, 

фенологічних і метеорологічних спостережень, природоохоронних акцій 

та операцій, масових заходів, дослідження екологічного стану водойм, 

популяцій латаття білого, гніздування чаплі сірої, облік водоплавних 

птахів, моніторинг рослин, занесених до Червоної книги України 

(молодило пагононосне, пальчатокорінник Фукса, любка двулиста, 

голокучник дубовий, щитник австрійський), та популяцій видів комах, 

птахів, ссавців, занесених до Червоної книги України. 

Розвиток інноваційної освітньої діяльності із застосуванням ідей 

випереджаючої освіти для сталого розвитку 

Ефективним способом впровадження інновацій у освітній процес, 

визначення стратегії й тактики розвитку закладів позашкільної освіти, 

налагодження взаємозв’язків між структурно-функціональними, 

технологічними і результативними компонентами сучасної відкритої 

соціально спрямованої освітньо-виховної системи є організаційно-

педагогічне проектування. 

Сучасні соціально-освітні проекти, що реалізуються в закладах 

позашкільної освіти області, забезпечують цілісність і сталий розвиток 

позашкільної освіти області як освітньо-виховної системи регіонального 

організаційного рівня. Завдяки ним забезпечується інноваційність її 

діяльності, прогностичність і спрямованість на постійний розвиток.  

У 2018-2019 навчальному році у закладах позашкільної освіти 

області було продовжено реалізацію соціально-освітнього проекту 

«Голос крові: ми – Українці, методичних проектів «До вершини 

педагогічної творчості», «Інтерактивні технології в освіті для 
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збалансованого розвитку». До участі в методичних проектах залучено 152 

педагоги. 

З метою створення умов для рівного доступу дітей до якісної 

позашкільної освіти, популяризації сучасних форм роботи з дітьми, 

напрямів позашкільної освіти засобами просвітницької та соціально-

педагогічної діяльності з 2018 року педагогами закладу було 

започатковано соціально-освітній проект «Кожна дитина має право», у 

межах якого організовано роботу мобільних консультпунктів, проведено 

екскурсійно-краєзнавчі стартапи, селфі-марафон «У кадрі – юні 

натуралісти!», мистецькі локації «Світ творчості», дні громадянської 

активності, день позашкільника Сумщини, тижні позашкільної освіти, 

ток-шоу «Успішні діти». 

Практично-орієнтований проект «До вершини педагогічної 

творчості» спрямований на удосконалення системи методичного 

супроводу процесу формування й реалізації творчого потенціалу 

педагогів закладів позашкільної освіти області шляхом виявлення 

можливостей підвищення професійної компетентності педагогів, 

створення психолого-педагогічних умов для розвитку професійно-

творчого потенціалу педагогів, формування системи підготовки педагогів 

до участі в методико-педагогічних конкурсах, висвітлення результатів 

методико-педагогічної діяльності педагогів закладів позашкільної освіти 

області. 

Метою методичного проекту «Інтерактивні технології в освіті для 

збалансованого розвитку» є реалізація принципів освіти для 

збалансованого розвитку засобами інноваційних педагогічних технологій 

у закладах позашкільної освіти. Основні завдання проекту – це 

інформаційне забезпечення педагогів щодо сучасних проблем освіти для 

сталого розвитку, залучення педагогів до участі в розв’язанні методико-

педагогічних проблем з організації роботи щодо реалізації завдань освіти 
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для сталого розвитку, розроблення методичних рекомендацій, розробок, 

презентацій щодо розв’язання завдань освіти для збалансованого 

розвитку засобами інтерактивних технологій.  

Педагоги закладу були активними учасниками методико-

педагогічних заходів міжнародного, всеукраїнського й регіонального 

рівнів, зокрема Міжрегіонального освітнього форуму «STEM-освіта: стан 

впровадження та перспективи розвитку» (м. Київ); Міжнародної науково-

практичної конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ 

столітті» (м. Суми); ІІ обласної науково-практичної інтернет-конференції 

«Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики»; 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Технології розвитку 

здібностей і обдарованості дошкільників та учнів початкової школи» (м. 

Київ); вебінару «STEAM – драйвер розвитку в учнів ключових 

компетентностей і навичок майбутнього»; Літньої толоки позашкільників 

з теми «Особистісна зрілість управлінця позашкільного закладу в умовах 

освітніх трансформацій»(м. Київ).  

Педагогами закладу підготовлено 18 публікацій у фахових виданнях, 

розроблено понад 200 мультимедійних презентацій 

Результативність науково-дослідницької роботи здобувачів освіти 

З метою забезпечення багаторівневої системи виявлення та 

підтримки творчо обдарованої учнівської молоді упродовж 2018-2019 

навчального року було організовано участь 1 578 учнів і вихованців 

закладів освіти у 1 міжнародному, 34 всеукраїнських масових заходах 

еколого-натуралістичного напряму, а саме: ХІІ Міжнародний екологічний 

конкурс «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім», ХV Всеукраїнський 

конкурс юних зоологів і тваринників, Всеукраїнський конкурс 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напряму (16-23 років), ХVІІ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних 

технологій «Екософт – 2019», Всеукраїнська природоохоронно-
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пропагандистська акція «Птах року», Всеукраїнська акція День юного 

натураліста», Всеукраїнська акція «Дослідницький марафон», 

Всеукраїнська акція «Юннатівський зеленбуд», Всеукраїнська акція 

«Парад квітів біля школи», Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних 

земельних ділянок, Всеукраїнський конкурс-огляд «Дивовижна теплиця», 

Всеукраїнський конкурс-огляд внутрішнього озеленення навчальних 

закладів «Галерея кімнатних рослин», Всеукраїнська новорічно-різдвяна 

виставка «Новорічна композиція», Всеукраїнська еколого-патріотична гра 

«Паросток», Всеукраїнський турнір юних натуралістів, V Всеукраїнська 

олімпіада «DreamECO», Всеукраїнський конкурс з квітникарства та 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», Всеукраїнська Інтернет-

олімпіада «Крок до знань», Всеукраїнська акція «Годівничка», 

Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти загальноосвітніх 

і позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний дім», ХІІІ 

Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнський конкурс 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напряму (12-15 років), Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів», 

Всеукраїнський турнір «Юний бджоляр», Всеукраїнський експедиційно-

польовий збір команд юних зоологів, Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнка «Зоологічна галерея», Всеукраїнський зліт учнівських лісництв 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти, ХІ Всеукраїнський 

зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти, Всеукраїнський 

біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи», 

Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків», Всеукраїнська трудова акція 

«Плекаємо сад», Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід 

«Біощит», Всеукраїнський конкурс – огляд «Наша зооферма», 
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Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати». Переможцями цих 

заходів стало 768 вихованців. 

У 17 заочних обласних етапах всеукраїнських конкурсів узяли участь 

2 009 вихованців, з них 1 126 – переможців. 

Висока результативність та змістовність роботи з еколого-

натуралістичного напрямку в діяльності комунального закладу Сумської 

обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю стало підставою для проведення 16-18 квітня 2019 

року у Сумській області фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 

колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». 

 

 

ПРОЕКТНО-ПОШУКОВА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ТВОРЧИХ УЧНІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

 Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

 

 
 

Інтегрованим компонентом сучасної системи загальної середньої та  

позашкільної освіти, засобом ефективного навчання, виховання й розвитку 

особистості, активізації пізнавальної, самостійної та пошуково-дослідницької 

діяльності, розвитку критичного мислення як педагогів, так і вихованців є 

метод проектів. 

Метод проектів — це освітня інноваційна технологія, спрямована на 

здобуття учнями знань через життєву практику, формування специфічних умінь 

та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального 

пошуку.  Проектна технологія передбачає системне і послідовне моделювання 

проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу 

пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розроблення оптимальних 

шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз результатів. 
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Виконання проекту є непростим завданням, проте що складнішою є 

пропонована ситуація, то більше мобілізується орієнтована основа діяльності 

дитини, то активніше формуються її особистісні якості.  

Метод проектів» використовується в пошуково-дослідницькій та 

експериментальній роботі, під час підготовки до участі в міських, обласних і 

всеукраїнських масових еколого-натуралістичних та природоохоронних 

заходах.  

Невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу творчих 

учнівських об’єднань КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» є дослідництво, яке тісно 

пов'язане з навчанням і відіграє важливу роль у вивченні біології, сільського 

господарства, проведенні практичних робіт на навчально-дослідній земельній 

ділянці, теплиці, в навчальних лабораторіях птахівництва та декоративного 

птахівництва, дрібного тваринництва, гідробіології. Педагоги вчать вибирати 

тему дослідження, складати план та здійснювати його експериментальну 

частину, представляти результати роботи у вигляді доповіді та мультимедійної 

презентації.  

Вихованці гуртка «Юні біологи» на базі Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни 

Кравченко Перемишлянського району розпочали роботу над проектом 

«Дослідження впливу дощових черв’яків на стан родючості грунтів та 

ґрунтоутворення».  На сучасному етапі важливого значення набуває проблема 

вивчення і відновлення елементів довкілля, деградованих в результаті 

антропогенної діяльності. Одним з важливих критеріїв сприятливості 

екологічної ситуації є родючість ґрунтів. Тому мета роботи юних біологів: 

з’ясувати родючість ґрунтів смт. Бібрка Перемишлянського району та вплив  на 

неї дощових черв’яків, привернути увагу населення до екологічної ситуації, 

стану ґрунтів їхньої місцевості. Результати досліджень показали, що грунти 

смт. Бібрка Перемишлянського мають кислу реакцію. Показником кислотності 

ґрунту є і хвощ польовий , який росте на окремих ділянках. 
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  Підрахувавши кількість дощових черв’яків на 1м
2
 та спостерігаючи за їх 

поведінкою, школярі виявили, що активність дощових черв’яків  та їх кількість 

у кислих ґрунтах є низькою. 

Надалі гуртківці будуть вивчати вплив ґрунту, переробленого черв’яками, 

на ріст і розвиток рослин. 

Вихованці творчого учнівського об'єднання «Юний еколог» на базі 

Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Сокальського району досліджували 

забруднення атмосфери смт.Великі Мости викидами автотранспорту, про що 

доповідали на обласному конкурсі «Дотик природи -2019». 

 Вихованці  гуртка «Юні охоронці природи» Львівського ОЦЕНТУМ, що 

працює на базі Твіржанського НВК Мостиського району, працювали над 

проектом  «Якісна питна вода для сільської громади». До виконання проекту 

долучилися вчителі, батьки та жителі села. Основна мета проекту - навчити 

мешканців бачити існуючі екологічні проблеми довкілля. З цією метою 

гуртківці проводили анкетування жителів села і з’ясовували причини 

погіршення екологічного стану р.Вишенька та якості питної води у криницях. 

Юні екологи визначали прозорість і кислотність води, вміст у ній нітратів, 

зазначали на карті села місце розташування криниць, складали екологічні 

паспорти місцевих криниць.  

Опрацювавши отримані дані, розробили план заходів серед яких: акція 

«Чистий берег», укріплення берегів водойм зеленими насадженнями, 

упорядкування місць відпочинку для односельців, бесіди з жителями села про 

шкідливість забруднення побутовими відходами водойм. Щорічно весною юні 

екологи проводять зелені толоки вздовж берегів місцевої річки, розчищають її 

витоки та збирають побутове сміття.  

Юні зоологи-тераріумісти Центру досліджували біологічні особливості, 

умови утримання та розведення білих мишей в умовах куточка живої природи. 

Юннати рекомендують: вибираючи домашнього улюбленця необхідно 

визначитись, що нас більше приваблює в ньому: зовнішній вигляд, безпека у 
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спілкуванні, здатність до дресирування чи інші якості. Тварини, живучи в 

помешканні людини, потребують спілкування, тому слід подумати про те, 

скільки часу ми зможемо приділяти своїм улюбленцям, як віднесуться до їх 

появи члени сім’ї, оцінити можливості приміщення, в якому буде створено 

домашній куток живої природи. Узагальнені результати досліджень гуртківці 

презентували на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу зоологів-

тваринників. 

Пріоритетним напрямом роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» є підвищення рівня 

еколого-натуралістичної освіти та екологічної свідомості школярів області, які 

проживають поблизу або на територіях об’єктів природно-заповідного фонду 

Львівщини (заповідника, національних парків¸ регіональних ландшафтних 

парків, заказників). Це, в першу чергу, формування нових екологічно 

спрямованих поглядів на життя, виховання екологічно свідомої молоді із 

стійкою громадянською позицією, яка не байдужа до стану довкілля і здатна до 

розв’язання існуючих екологічних проблем. Передумова для цього — 

екологічні знання, наслідок — екологічний світогляд. 

Природоохоронні установи є хорошою базою для організації науково-

дослідної роботи учнів, оскільки володіють науковими кадрами, відповідними 

методиками, приладами і матеріалами для досліджень. Тому науково-

дослідницька діяльність учнів, як напрям співпраці природоохоронних установ і 

позашкільного закладу – один із шляхів методологічної переорієнтації процесу 

навчання з інформативного викладання на розвиток особистості учнів. 

Юні орнітологи гуртка «Декоративне птахівництво» ЛОЦЕНТУМ,  

працюючи над проектом «Дослідження різноманітності та чисельності 

орнітофауни заказника «Чолгинський» Яворівського району Львівської 

області», щорічно у серпні місяці беруть активну участь в експедиціях  на 

орнітологічну станцію “AVOSETTA”, де спільно з науковцями та студентами 

біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка досліджують видове 
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різноманіття та зміну в чисельності орнітофауни заказника, проводять відлов та 

кільцювання птахів під час осінніх міграцій, розробляють  природоохоронні 

заходи з їх охорони,  проводять роз'яснювальну роботу серед місцевого 

населення щодо шкоди спалювання очеретів (виготовили і поширили буклети, 

агітки, інформаційні плакати).  

Проектна діяльність у Львівському обласному центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  розширюється і набуває нових 

напрямів. 

За завданням та під керівництвом науковців природоохоронних установ 

юннати проводять дослідницьку роботу за наступними темами: 

       - «Вплив антропогенних факторів на розмноження лісових видів амфібій 

природного заповідника «Розточчя» та Яворівського НПП; 

       - «Дослідження популяції підсніжника білосніжного в Яворівському НПП 

та його околицях»; 

      - «Рідкісні представники флори і фауни НПП «Північне Поділля»; 

      - «Дослідження якості води природних водойм басейну р. Опір» (під час 

роботи обласної виїзної школи передового досвіду «Сколівські 

Бескиди»). 

     - «Дослідження орнітофауни лісових екосистем»;  

     - «Екологія ялинових лісів та їх фітоценозів»; 

     - «Місце грибів у лісовому біоценозі», тощо. 

Отже, робота над проектом – це динамічний рух до розвитку, до пізнання, 

удосконалення набутих умінь та навичок учнів, до інновацій у сучасній освіті. 
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