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У статті автором зроблено спробу проаналізувати в контексті 
аксіологічних модусів ті ціннісні системні складові, що дозволяють 
мотивувати діяльність і поведінку особистості в мультикультурному 
суспільстві сучасної України. Розглянуті окремі причини розвитку таких 
складових, у тому числі їх залежність від освітніх чинників. У зв‟язку з цим 
особливу увагу приділено формуванню міжкультурного діалогу як аксіологічної 
складової саме засобами освіти. Звернено увагу на те, що дослідженнями 
специфіки аксіологічних систем в Україні цікавилися чимало видатних 
вітчизняних учених (В. Андрущенко, І. Бех, І. Дичківська, І. Зязюн, Т. Іванова, 
В. Курило, Л. Мільто, А. Славінський, О. Фурман, ін.), але безпосередньо 
організація міжкультурного діалогу й можливості формування його 
спроможностями освіти все ще фактично перебуває поза увагою більшості 
дослідників. З цієї причини метою статті постало запропонувати читачеві 
авторські міркування, пов‟язані саме з особливостями організації 
міжкультурного діалогу як однієї з актуальних складових сучасної системи 
ціннісних орієнтацій. Також розглядаються й розмежовуються поняття 
«міжкультурної» і «полікультурної» освіти. 
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Зроблено висновок про те, що міжкультурний діалог формується в 
основному шляхом залучення засобів полікультурної і міжкультурної освіти. 
Цей процес може стати вирішальним чинником для ефективної інтеграції 
особистості або представників цілої національної групи до багатокультурного 
суспільства, в тому числі такого розмаїтого, яким сьогодні є соціокультурний 
простір України.  

Ключові слова: міжкультурний діалог, міжкультурна освіта, 
полікультурна освіта, мультикультурний простір (середовище), Україна, 
аксіологічні модуси, ціннісні орієнтації. 

 

Постановка проблеми. У сучасному світі, що поступово 

глобалізується, на зміну звичним класичним або національним 

ідеологіям приходять нові цивілізаційні світогляди – ціннісні системи, 

притаманні об’ємним культурним спільнотам людей (людським 

ареалам). Ідентифікація особистості поволі починає реалізуватися саме в 

їх руслі й за ознаками саме аксіологічного (а не, скажімо, національного) 

порядку. Для українців останнє набуває особливої ваги в умовах 

традиційного співжиття з багатьма іншими народами, що тривалий час 

мешкають на теренах України, і необхідністю формування такої 

системи ціннісних координат, що дозволяє максимально ефективно 

мотивувати свою діяльність і поведінку в багатоетнічному суспільстві 

нашої держави.  

У зв’язку з цим ще К.Д. Ушинський, наприклад, стверджував, що «в 

основі особливої ідеї виховання у кожного народу лежить, звичайно, 

особлива ідея про людину, про те, якою повинна бути людина за 

розумінням народу у відомий період народного розвитку» [4, с. 228]. 

Крім того, розвиток аксіологічних модусів у сучасній Україні 

виявляється безпосередньо пов’язаним і з іншими, більш ситуативними 

причинами, серед яких ми б окреслили природні, до котрих слід 

віднести іншоетнічні міграційні рухи, що спостерігаються в усьому світі 

й не є винятком для нашої держави, а також штучні, викликані, на жаль, 

крайніми суспільно-політичними чинниками, що призводять до появи 

широких міжрегіональних хвиль переселення людей у країні в 

результаті перебігу воєнних дій чи інших негативних катаклізмів. 

Ураховуючи нерідко суттєві відмінності в системі ціннісних координат і 

першої, і другої згаданих категорій людей, пов’язаних із цими 

причинами, можемо припустити певні труднощі, що здатні заявити про 
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себе в контексті загальноукраїнського аксіологічного дискурсу як 

потенційні вияви суспільних суперечностей у недалекому майбутньому 

України.  

Також підкреслимо, що формування системи цінностей 

українського народу насамперед має логічний зв’язок із розвитком 

освітніх процесів, із перебігом навчання й виховання українських дітей.  

Ураховуючи цей аспект, ми в статті розмірковуємо про важливість 

організації на тлі використання засобів освіти окремої і, на нашу думку, 

вкрай важливої складової загальної системи цінностей – міжкультурного 

діалогу.  

Аналіз актуальних досліджень і виділення невирішених частин 

проблеми. Педагогічна думка неодноразово і з постійним інтересом 

звертається до проблем аксіологічної типології, виокремлення, 

дослідження багатьох ціннісних орієнтацій у сьогоденному житті 

соціуму. У педагогіці, психопедагогіці запропоновано безліч тлумачень і 

пропозицій щодо систематизації та детального аналізу ціннісних 

феноменів. Так, питань еволюції й контамінації, синтезу аксіологічних 

систем торкалися у своїх розвідках відомі вітчизняні педагоги, 

психологи та дослідники з філософії освіти, зокрема І. Береговий, І. Бех, 

І. Зязюн, В. Огнев’юк, І. Рубан, М. Рубінштейн, М. Солдатенко, 

О. Сухомлинська, К. Трошин, Л. Хомич, Р. Цокаль, М. Ященко та багато 

інших.  

Разом із тим, така цікава аксіологічна проблема як організація 

міжкультурного діалогу й можливості формування його засобами, 

спроможностями освіти все ще фактично перебуває поза увагою 

переважної більшості сучасних учених-дослідників.  

Тому мета нашої статті – запропонувати читачеві авторські 

міркування, пов’язані саме з особливостями організації міжкультурного 

діалогу як однієї з актуальних складових сучасної системи ціннісних 

орієнтацій. 

Виклад основного матеріалу. Дійсно, вважаємо, що одним із 

провідних чинників формування суспільних цінностей (орієнтацій) за 

умов функціонування багатокультурного соціуму, яким є в тому числі й 

український, варто визнати потяг до організації міжкультурного діалогу 

(комунікації). Його суттю можуть бути прагнення до забезпечення рівних 

прав щодо всіх представників соціуму, незважаючи на національні, 
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релігійні, мовні, ментальні чи будь-які інші відмінності. Це реалізується 

на основі формування спільних загальнолюдських цінностей, 

безпосередньо пов’язаних із правами окремої особистості. 

Передбачається, що міжкультурна комунікація не може 

супроводжуватися нав’язуванням якихось заборон, указівок, тиску або ж 

стереотипів. Провідною виголошується теза про те, що право 

особистості необхідно розуміти поза національною культурою, воно є 

рівнозначним щодо всіх типів і форм культур. Сама здатність до 

міжкультурного діалогу – дуже важлива ознака особистості, так як ця 

риса забезпечує толерантність щодо інших людей, розуміння важливості 

інших ціннісних систем, аксіологічних мотивацій або ж традицій. 

Міжкультурний діалог здатний репрезентувати обмін позиціями, 

враженнями, оцінками, що їх пропонують респонденти різних культур, 

а звідси – потужний розвиток порозуміння і погодження загалом. 

Варто зазначити, що сьогодні в межах організації міжкультурного 

діалогу спостерігається розширення форм і засобів його реалізації, 

поглиблюється якість і кількість пропозицій щодо його використання. 

Наприклад, з ініціативи Ради Європи набула поширення «Біла книга» з 

міжкультурного діалогу «Живемо разом як рівні», у створенні якої взяли 

участь також державні і громадські організації України, навіть численні 

закордонні українські громади в Європі та за океаном. У цьому ж 

форматі згадаємо достатню кількість практичних форумів, 

конференцій, публічних диспутів, що їх організовують представники 

різних національних груп і релігійних конфесій. Так, уже майже 

двадцять років щорічно відбувається відомий міжнародний симпозіум 

«Діалог цивілізацій», епізодично організовуються молодіжні форуми 

«Ми – рівні», «Міжкультурний діалог і його релігійний вимір», 

«Міжкультурний діалог для нас» тощо. Активізувалася наукова 

діяльність у напрямі створення освітніх посібників у галузі забезпечення 

прав людини, призначених для практичного використання 

національними молодіжними спілками, що діють в українських 

регіонах. На рівні держави за останні роки було включено до 

«календаря пам’яті» чимало таких дат, що безпосередньо торкаються 

аспектів міжкультурної комунікації і цінностей: День спонтанних 

проявів доброти, День посмішки, День турботи, День обіймів, День 

культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку, День толерантності 
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та інших. Звичайно, популяризація цих дат має на меті сприяти 

поглибленню різноспрямованих напрямів міжкультурного діалогу між 

окремими особистостями та групами. 

Поруч із цим, в українських регіонах активно функціонують 

різноманітні центри й осередки національних культур. У обласних (і не 

лише) центрах країни в цьому напрямі організовуються свята 

національних культур, оригінальні фестивалі, конкурси та симпозіуми, 

цікаві освітні проєкти, презентації національних творчих інституцій 

(колективів), працюють волонтерські та соціально-розвиткові програми.  

Але все ж провідним, на нашу думку, засобом організації 

міжкультурного діалогу мусить бути визнана міжкультурна освіта, що 

здатна запропонувати розлогі знання й розуміння про загальнолюдське 

й автентичне: специфіку життя, традиції, переваги і смаки різних 

народів тощо. Ця форма освіти здатна надати можливість особистості 

відчувати себе вільною, активною в процесах комунікації з носіями 

відмінних ціннісних парадигм чи норм.  

У сьогоденні ми постійно вживаємо поруч або й розуміємо 

ідентичними категорії «міжкультурної» і «полікультурної» освіти. Разом 

із цим, семантична і функціональна близькість, здається, зовсім не 

свідчить про їх тотожність. Вони, на нашу думку, все ж несуть різне 

змістове наповнення, функціональне призначення. Спробуємо 

диференціювати ці поняття. 

Засадничий зміст полікультурної освіти полягає в синтезі 

здавалося б антиномічних феноменів – «культурного монізму» і 

«культурного плюралізму» (терміни академіка С.У. Гончаренка), що 

віддзеркалюють різні модуси культурного буття – унікальність і 

множинність. Така освітня форма передбачає опанування й сприйняття 

обох цих варіантів. Дійсно, полікультурна освіта – мультивекторна, вона 

формує особу, яка готова до повноцінного життя в площині іншого 

національного середовища, наприклад, етнічно чужого або ж помірно 

віддаленого щодо неї. Це пропонує особистості й оволодіння 

мультивекторними знаннями та вміннями. Можливо, ознаки 

полікультурної освіти загалом можна зрозуміти з поширених сьогодні в 

середовищі деяких національних груп в Україні лозунгів на зразок: 

«Україно, ти нам мати, а Угорщина – сестра‖, ―Україна – наша ненька, 

батько наш – Азербайджан‖ тощо. Це засвідчує паралельність 
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прагнення до засвоєння кількох (іноді дуже різних) культурних 

феноменів традиційного, мовного, ціннісного змісту, що зазвичай 

актуалізуються за допомогою впровадження типових засобів 

полікультурної освіти. 

Отже, полікультурна освіта має розумітися як розбудова свідомості 

особистості на визнанні рівноцінності різнокультурних модусів, а, як 

свідчить практика, й як один із важливих чинників розвитку і 

особистості, і суспільства, що здатний сприяти адаптації людини до 

змінних, різноманітних умов життя в сучасному світі – глобалізованому, 

але, разом із тим, з багатьма складними викликами. Щодо останнього, то 

брак уваги до розвитку полікультурної освіти з боку державних 

інституцій може створювати навіть цілий комплекс проблем для країни, 

титульної нації, що, на жаль, ми й спостерігаємо останніми роками 

щодо життєдіяльності угорських, румунських та деяких інших 

національних меншин в Україні включно з усіма негативними 

наслідками для політичного і суспільного іміджу нашої держави.  

З іншого боку, в сучасній Україні вже ні в кого не викликає 

заперечень теза про необхідність більш кардинальної підтримки тих 

суспільних складових, що здатні посилювати значення полікультурних 

чинників у функціонуванні соціуму. Взаємозв’язки між такою 

підтримкою й розвитком полікультурної освіти цілком зрозумілі:  

а) дискурс національної (української) культури повинен потужно й 

очевидно впливати на розвиток полікультурного освітнього середовища 

країни; 

б) полікультурна освіта повинна виконувати роль усвідомленого 

потенціалу розвитку сильної сучасної національної культури.  

Тому йдеться безпосередньо про задоволення освітніх потреб 

національно-культурних меншин, про внесок їх представників у 

розвиток країни, про нівеляцію проявів культурної меншовартості. 

Основним ціннісним виявом такого порядку повинна розумітися 

особистість, якій притаманні відчуття послідовного сприйняття інших 

культур. Цих результатів можна досягти лише в межах залучення 

стратегічних засад полікультурної освіти. Серед таких результатів 

виокремимо:  
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1) розвиток компетентнісної особистості, яка здатна на 

продукування особистісних, етнічних, суспільних цінностей в 

полікультурному соціумі; 

2) розвиток ментальності особистості в напрямі аналізу суспільних 

процесів;  

3) розвиток особистісних «самостей» (самоідентифікація, 

самоосвіта, самокорекція і т. ін.) у багатокультурних умовах;  

4) реалізація особистістю ціннісної парадигми народу своєї країни, 

в тому числі для впровадження форм міжкультурної взаємодії, бажання 

та вміння пропагувати культуру миру, злагоди шляхом позитивної 

комунікації. 

Суто педагогічна складова полікультурної освіти орієнтована на 

два аспекти. Один із них має на увазі, що особистість (учень) отримує 

можливість не тільки глибше опанувати, зрозуміти культурну 

варіативність народів, які мешкають у його регіоні або країні, але й 

засвоїти певні компоненти їх культурної ідентифікації, ціннісні 

пріоритети, проаналізувати їх, пристосувати до власних переконань і 

способів життя.  

Інший аспект полягає в розумінні учнями світу не лише в його 

різноманітті, але й таким, що має чимало спільних для представників 

різних народів ціннісних правил, орієнтацій: будь-який етнос розвиває 

національне мистецтво, власну мову, має життєві ціннісні переваги, 

правила суспільної організації, звичаєвість, релігійну специфіку, 

позитивні етичні складові тощо [5, с. 116].  

Закономірно, що полікультурна освіта вимагає певного 

поглиблення змістових частин навчальних предметів, мета й завдання 

яких надають змогу приділити увагу вчителя проблемам вивчення 

культур, ціннісних орієнтацій, особливостей організації життя інших 

народів. Це виявляється доцільним на заняттях з мистецтва, художньої 

культури, історії, громадянської освіти, правознавства, в мовно-

літературному блоці, на деяких факультативних курсах.  

Між іншим, у зв’язку зі згаданим, здається, в Україні існує певна 

потреба в педагогічних кадрах, що були б здатні ефективно формувати 

основи полікультурної освіти. Педагог такого напряму має бути 

обізнаним з цілим комплексом оригінальних питань, а саме: проблемою 

культурного плюралізму і міжкультурних взаємин; проблемою 
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комунікативних бар’єрів; проблемою сегрегаційних й асиміляційних 

аспектів; проблемою забезпечення особистісного порозуміння й 

толерантності культур тощо. На жаль, у процесі фахової підготовки 

педагогічних працівників в Україні згадана проблематика все ще не 

перебуває серед пріоритетів, на відміну від багатьох інших світових 

освітніх систем.  

Усі країни, що несуть у собі ознаки мультикультурності, 

вирішуючи власні завдання в напрямі забезпечення внутрішнього 

міжкультурного діалогу, мають властивість розбудовувати свої освітні 

системи як полікультурні. Результатом такого підходу постають ширші 

можливості для особистості у виборі особистих цінностей, способу буття 

й мислення, її «самодетермінації в горизонті особистості» (образне 

поняття акад. Є. Бондаревської).  

Зміст міжкультурної освіти, порівняно з полікультурною, також 

виокремлює її з контексту етноцентризму, але не спонукає до 

цілковитого засвоєння цінностей інших культур на рівні, наприклад, 

мови, ментальності, звичаєвості, провідних традицій і подібного. 

Міжкультурна освіта може розумітися процесом розширення 

монокультурних норм з метою продуктивної пізнавальної діяльності, 

подолання власних стереотипів і упереджень щодо представників інших 

культур та самих культур як злам різноманітних міжкультурних 

бар’єрів; як процес навчання, комунікації для досягнення особистих 

позитивних результатів, певної мети тощо. 

Міжкультурна освіта не ставить за мету нав’язування жодних 

освітніх завдань. Вона лише прагне навчати взаємному визнанню 

міжкультурних ціннісних якостей та різноманітних взаємодій, 

підкреслювати недооцінені або маловідомі культурні явища, 

створювати ширші можливості для кожної особистості щодо її права на 

освітнє й культурне становлення. Особливо часто необхідність 

залучення до потенціалів міжкультурної освіти відбувається за умов 

навчання дітей-мігрантів. Разом з тим, міжкультурна освіта знаходить 

своє втілення не тільки в середовищі мігрантів, які мають потребу в 

культурній інтеграції, але й у царині тих, хто організовує цю інтеграцію 

– соціальної чи шкільної громади.  

Звичайно, такий процес передбачає обов’язковість міжкультурної 

освітньої підготовки педагогічного персоналу, адміністрації, 



14 

представництва громад – усіх, хто так чи інакше має справу із 

забезпеченням інтеграції когось. Усі учасники й організатори 

міжкультурної освіти мають володіти максимально повною 

інформацією про специфіку та норми життя в регіонах або країнах, що 

з них прибули мігранти (переселенці, тимчасово переміщені особи 

тощо), формуючи умови для взаємної співпраці та взаємного 

порозуміння. Ці умови можуть бути значно вдосконалені шляхом 

додаткового здобуття спеціальних (культурних, мовних, звичаєвих та 

ін.) знань педагогами, а також використанням освітнього обміну, 

залученням до процесів навчання тих учителів, які є вихідцями з регіону 

переселенців або з країни міграції.  

У сучасних реаліях масових переселень зі східних регіонів України 

до інших областей в умовах ведення воєнних дій, а також загалом 

поступового поглиблення в країні іншоетнічних міграційних процесів 

питання запровадження міжкультурної освіти набуває особливої 

актуальності і насамперед торкається дитячих і молодіжних прошарків 

переселенців.  

Міжкультурну освіту можна вважати продуктивною пропозицією 

щодо набуття найрізноманітніших знань, у тому числі в руслі 

опанування сучасними молодіжними дискурсами, дієвим засобом 

подолання упереджень та етнічних стереотипів, організації 

проблемного полілогу, формування взаємної поваги і довіри та 

співпраці на цій основі.  

Міжкультурна освіта часто пропонує дискурс щодо делікатних тем 

і суперечливих проблем, надає можливість критичного тлумачення 

окремих переконань, нестандартного розуміння та інтерпретування 

складної інформації. Вона пропонує навчати як теоретично, так і в 

практичних комунікаціях, розуміти інші переконання та особливості 

світогляду, що можуть бути цілком відмінними від своїх власних. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

організація і впровадження одного з найважливіших аксіологічних 

модусів ціннісної парадигми – міжкультурного діалогу значною мірою 

залежить від розбудови системи освіти, що не лише має сприяти 

становленню світорозуміння особистості, не тільки покликана 

розвивати практичні вміння, навички, світогляд навчання впродовж 

життя, креативне, дивергентне, критичне мислення і т. ін., але й 
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формувати здатність до пізнання та засвоєння особистістю ціннісних 

феноменів різних культур. Важливим чинником у цьому нам видається 

функція педагога-наставника, здатного у своїй діяльності таким чином 

підібрати освітні методики, методи, техніки, щоб донести до тих, хто 

навчається, уявлення про різноманітність і різнобарвність системи 

ціннісних орієнтацій, створити розуміння широкого застосування цих 

останніх у власній життєвій практиці, навчити відмовлятися від 

однополярних (однозначних), консервативних підходів при висловленні 

ціннісних оцінок стосовно інших особистостей і людських груп. 

Міжкультурний діалог – один із провідних ціннісних феноменів 

сучасного глобалізованого багатоетнічного світу, формується він в 

основному шляхом залучення засобів полікультурної і міжкультурної 

освіти. Цей процес, що здійснюється згаданими освітніми формами, 

може стати вирішальним чинником для ефективної інтеграції 

особистості або представників цілої національної групи до 

багатокультурного суспільства, у тому числі такого розмаїтого, яким 

сьогодні постає соціокультурний простір України.  
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AXIOLOGICAL MODES: INTERCULTURAL DIALOGUE  
ESTABLISHING BY MEANS OF EDUCATION 

 
The author of the article has attempted to analyze the value system components 

within the context of axiological modes that help motivate the activity and behavior of 
a person in the multicultural society of the modern Ukraine. Some reasons for the 
development of these components, including their reliance on educational factors, are 
considered. In this regard, special attention is drawn to the formation of intercultural 
dialogue as an axiological component namely by means of education. It is noted that 
the study of axiological system features in Ukraine has attracted interest of many 
prominent national scientists (V. Andrushchenko, I. Bekh, I. Dychkivska, I. Ziaziun, 
V. Kurylo, etc.). However, establishing an actual intercultural dialogue and the ways 
of promoting it by means of education are still unnoticed by the majority of 
researchers. Thus, the objective of this article is to share with the readers the author‟s 
ideas regarding the peculiarities of intercultural dialogue building, since this is one of 
the most relevant components within the modern system of value orientations. In 
addition, the notions of “intercultural” and “multicultural” education are 
distinguished and differentiated. 
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It is concluded that an intercultural dialogue is formed basically by means of 
multicultural and intercultural education. The author develops the idea that the 
intercultural educational content, as compared to the multicultural one, stands out 
from the ethnocentric framework but does not urge the full assimilation of other 
cultural values expressed in the language, mindset, traditions, etc. It is the process of 
expanding monocultural norms to overcome stereotypes about other people and 
cultures, breaking intercultural barriers. It is also the process of learning and 
communicating to achieve personal positive outcomes. This process can be a decisive 
factor for the effective integration of a person or a representative of an entire national 
group into a multicultural society, including such a diverse one as the current socio-
cultural environment of Ukraine.  

Keywords: intercultural dialogue, intercultural education, multicultural 
education, multicultural environment, Ukraine, axiological modes, value 
orientations. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО  
ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ 

 
У статті розглянуто теоретичні основи формування професійного 

зростання вчителів. Визначено поняття «професійна мотивація». 
Проаналізовано погляди на сутність та походження людської мотивації. 
Виокремлено та проаналізовано змістовну складову мотивації діяльності 
педагогів, яка є основою вивчення мотивації до професійного зростання. 
Визначено, що наявність мотивації до професійного розвитку є однією з 
важливих якостей педагогічного працівника, але сформувати мотивацію щодо 
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професійного зростання та розвитку в процесі неперервної освіти за короткий 
час неможливо. 

Доведено, що становлення педагога як професіонала відбувається в 
процесі формування його особистісного стилю діяльності, а мотивацію щодо 
неперервного професійного зростання педагога слід розглядати, перш за все, як 
професійну мотивацію, що ґрунтується на професійному спрямуванні та 
направлена на вирішення професійних завдань. 

Ключові слова: мотивація, мотив, професійна мотивація, професійний 
розвиток, учитель. 

 

Постановка проблеми. Розповсюдження концепції неперервної 

освіти є невід’ємним атрибутом освіти сьогодення. Її зміст полягає у 

необхідності постійного оновлення, вдосконалення та розвитку особи 

впродовж усього життя, у постійному професійному розвитку, а отже, 

виникає необхідність розгляду такої складової професійного зростання 

педагогів як мотивація. Цікавість щодо проблеми мотивації до 

неперервної освіти обумовлюється тими соціальними та економічними 

перетвореннями, що відбуваються в нашій країні. Разом із тим, вона 

пов’язана з професійною підготовкою майбутніх учителів, рівнем тих 

професійних знань, умінь та здібностей, що необхідні для успішної 

педагогічної діяльності та з особистісними якостями педагога.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як психологічну 

категорію проблему мотивації навчання досліджували С. Рубінштейн, 

О. Леонт’єв, П. Якобсон, В. Вілюнас. Проблеми навчальної мотивації 

студентів вищих навчальних закладів розглядали А. Бугрименко, 

Є. Ільїн, О. Кочарян, Н. Арістова, Р. Борківська, О. Гринчишин, 

І. Зайцева, Н. Клименко, Л. Міхеєва, Т. Чаусова, Ю. Чебакова. 

Проблематику професійного вибору та мотивації вивчали Є. Ільїн, 

Г. Крайг, І. Кон, Л. Божович, В. Мерлін, К. Платонов, Е. Клімов, Е. Зеєр.  

Метою статті є розгляд мотивації вчителя як складової його 

професійного зростання. 

Виклад основного матеріалу. Погляди на сутність та походження 

людської мотивації часто змінювались, однак завжди перебували між 

такими течіями, як раціоналізм та ірраціоналізм. Із позиції раціоналізму 

людина розглядалась як унікальна істота, наділена розумом, свідомістю, 

волею та свободою вибору, в якому й містилось джерело мотивації. 

Ірраціоналізм здебільшого торкався тваринного світу. Ірраціональні 
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теорії базувались на твердженні, що поведінка тварин залежна, 

неосмислена, мотивується неусвідомленими біологічними силами, що 

витікають із біологічних потреб.  

Першими, власне мотиваційними теоріями вважаються ті, які 

виникли в XVII – XVIII ст. Вони увібрали раціоналістичні та 

ірраціоналістичні концепції. Серед них можна назвати такі: теорія 

прийняття рішень та теорія автомата. Перша базувалася на 

раціоналістичному підході та трактувала поведінку людини, друга – 

виходила з позицій ірраціоналізму. З 20-х рр. ХХ ст. розробляються 

теорії мотивації, що стосувались лише людини, авторами яких стали 

К. Левін, Г. Олпорт, Г. Мюррей. Власну класифікацію потреб розробив і 

А. Маслоу [8; 18; 19]. 

Теорії мотивації, що з’явились у ХХ ст., продовжують існувати й до 

сьогодні, збагатившись та зазнавши змін. Можна виділити значну 

кількість напрямів вивчення зазначеної проблематики, а саме: теорії 

представників біхевіоризму, що базуються на визначенні мотивації як 

здатності організму реагувати на стимуляцію ззовні; теорії потреби, що 

ґрунтуються на виділенні потреби як фактора стимулювання 

особистісної активності; теорії представників когнітивного 

спрямування, які базуються на переконанні, що знання детермінують 

свідомість індивіда, його поведінку, думки, уявлення щодо подій 

зовнішнього світу; психоаналітичні концепції в дослідженнях мотивації 

ґрунтуються на уявленні, що несвідомі потяги є визначальними 

факторами поведінки людини; динамічні теорії мотивації, які 

спираються на уявлення, що на мотиваційну поведінку особистості 

впливає не тільки зовнішнє оточення, а її плани, мета та прагнення їх 

досягнути. Серед представників цих напрямів варто згадати К. Левіна, 

Ж. Нюттена, Дж. Аткінсона, А. Маслоу, Х. Хекхаузена [8; 9; 16; 17; 18]. 

Засновниками біхевіористських теорій мотивації на початку ХХ ст. 

стали Б. Скінер, К. Спенс, Е. Толмен, Д. Уотсон, К. Халл. Для цих теорій 

характерне визначення мотивації через сукупність базових потреб 

особи. На думку представників цього напряму, організм до активності 

спонукає потреба, що викликана відхиленням фізіологічних параметрів 

від оптимального рівня. 

Кінець ХІХ ст. ознаменувався розробленням теорії З. Фрейда щодо 

неусвідомленої внутрішньої потреби людини – психоаналітичної. З 
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появою цієї теорії розпочався новий етап вивчення причин, що лежали в 

основі людської поведінки. Однією із основоположних ідей цієї теорії 

стало твердження, що поведінка людини повністю або частково 

зумовлюється неусвідомленими імпульсами, а соматичні потреби 

організму, тобто бажання задовольнити інстинкти, є основою мотивації. 

Мотивація, на думку вченого, відображає психічну причину поведінки 

та є своєрідною психоенергетикою. У кожній наступній концепції 

зберігався елемент тотожності з позицією З. Фрейда, хоча здебільшого 

послідовники фрейдизму відійшли від першоджерела теорії. 

Найчастіше це був погляд на джерела мотивації як на боротьбу 

протилежностей [13; 15]. 

Автори когнітивних теорій у своїх роботах зауважували, що 

знання, думки та уявлення щодо подій навколишнього світу, причин та 

наслідків спрямовують поведінку індивіда. Вказували, що майбутню 

поведінку людини спрямовують та проєктують уявлення про світ, а 

отже, її дії залежать від уявлень про реальність, а не тільки від потреб, 

бажань та прагнень. Відповідно до когнітивних концепцій мотивації, 

визначальним фактором людської поведінки був внутрішній психічний 

процес прийняття рішень. Авторами основних когнітивних теорій 

мотивації, які були сформовані ще у другій половині ХХ ст., стали 

Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен, Дж. Роттер,  Г. Келлі,  Дж. Аткінсон [16; 

17]. 

Сучасні когнітивні концепції мотивації ґрунтуються на 

дослідженнях Л. Фестінгера, авторству якого належить теорія 

когнітивного дисонансу. Когнітивний дисонанс призводить до зміни 

поведінки, оскільки сприймається особистістю як стан дискомфорту, 

який вимагає свого зменшення. У такому стані людина прагне до 

відновлення стану рівноваги. Це прагнення є потужним мотивувальним 

фактором, який призводить до зміни поведінки та ставлення до світу. 

Отже, когнітивний дисонанс є мотивувальним фактором [14]. 

Теорія мотивації А. Маслоу була сформульована у 40-х рр. ХХ ст. 

Його роботи, серед небагатьох інших, визначали характер розвитку 

сучасних теорій мотивації. А. Маслоу вказував на те, що мотивація 

людини визначається її потребами, які послідовно проявляються, 

починаючи з моменту народження. Він виділяє наступні: фізіологічні; 

потреби безпеки, належності любові, самоствердження, самоактуалізації 
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або розкриття здібностей та реалізації потенціалу людини. Науковець 

вималював чітку ієрархію потреб. На першому місці були фізіологічні 

або, з точки зору мотивування, матеріальні. На другому – потреби 

безпеки, тобто впевненість у майбутньому. На третьому – потреби до 

любові або, у випадку характеризування мотивації навчальної чи 

трудової діяльності, соціальні. На четвертому – потреби визнання, 

особистих досягнень, компетентності, поваги оточуючих. На п’ятому – 

потреби самовираження (самоактуалізації), це потреба в реалізації своїх 

потенційних можливостей та розвитку особистості. Зазначені потреби 

вимагають свого задоволення. Первинні потреби, такі, як фізіологічні 

або потреби безпеки, потребують першочергового задоволення. Після їх 

задоволення починається дія вторинних потреб. Їх незадоволення 

підштовхує, мотивує людину до активних дій. У разі задоволення 

потреба перестає бути визначальним фактором мотивації, її місце 

займають інші незадоволені потреби. Маслоу зазначав, що задоволення 

вторинних потреб призводить до послаблення їх взаємодії з мотивацію. 

Одночасно зауважував на тому, що із розвитком особистості 

розширюються її потенційні можливості, а отже, потреба у 

самоактуалізації не може бути повністю задоволеною, а це означає 

безкінечність процесу мотивації через потребу  [18]. 

Наявність мотивації до професійного розвитку є однією з важливих 

якостей педагогічного працівника, але сформувати мотивацію щодо 

професійного зростання та розвитку в процесі неперервної освіти за 

короткий час неможливо. Мотивація будь-якої діяльності є сукупністю 

мотивів. Будь-яка діяльність, у тому числі і навчально-пізнавальна та 

професійна, спонукається одночасно низкою мотивів, що ієрархічно 

пов’язані один із одним. Сам термін «мотив» у багатьох теоретичних 

підходах трактується як: усвідомлення суб’єктом мети його дії; потяги, 

що є неусвідомленими, ті, якими зумовлюються зовнішні прояви 

поведінки; зовнішні щодо суб’єкта стимули. Отже, поняття «мотив» 

можна трактувати як стійку особистісну диспозицію, або як причину 

поведінки або окремих дій особи [7]. Загалом, усвідомлена причина 

поведінки та діяльності особи є мотивом. 

Поняття мотив, мотивація навчальна та професійна складаються з 

уявленнями про потреби, цілі, інтереси, стимули людини. На думку 

більшості дослідників, у першу чергу, вони пов’язані зі спонуканнями та 
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стимуляцією щодо діяльності людини. Поняття мотивація є значно 

ширшим за поняття мотив [6, с. 90–98]. Мотивація – це бажання, 

спонукання, стимули, які призводять до активності людини та 

визначають її направленість. Мотивація внутрішньо спонукає до 

активності, поєднує в собі змістовну та динамічну сторони як 

актуального, так і потенційного змісту. Загалом мотивація визначається 

як процес, що починається з актуалізації мотиву, а завершується 

виникненням спонукань до будь-якої дії [5, с. 56–62]. Сукупність тих 

факторів, які визначають стійкий інтерес педагога щодо професії,  

цілеспрямовану активність поведінки в обраній професії, 

налаштованості на професійний розвиток та планування його стратегії, 

складають професійну мотивацію. Професійна мотивація визначається, 

у першу чергу, її змістовними характеристиками. Зміст полягає в 

здатності призводити до особистісної активності, яка спрямовується на 

досягнення відповідного рівня педагогічної майстерності та прагненні 

до професійного зростання в майбутньому [12, с. 36–40].  

Професійний вибір, на думку А. Реана, є таким, який перетворює 

мотиваційну сферу людини, оскільки вимагає прийняття рішень, які 

вплинуть на подальший її життєвий шлях. Мотивація на етапі 

професійного вибору має визначальне значення щодо процесу 

професійного самовизначення. Є. Павлютенков наголошує на тому, що 

вибір професії може бути свідомим тільки в тому випадку, коли він є 

глибоко мотивованим, коли випускники адекватно оцінюють власні 

психофізіологічні можливості та зміст обраної професії, усвідомлюють її 

суспільну значущість [10]. Вибір професії випливає з орієнтації на ту 

систему цінностей, яка є в майбутнього студента, бажання реалізації 

власних здібностей, цікавості до професії (у тому числі і педагога), з 

огляду на батьківські настанови або практичні міркування. Загалом, 

визначальними факторами тут стають соціальні, пізнавальні, 

особистісні мотиви. У виборі професії особа, не останньою чергою, 

мотивується сформованістю в неї ієрархічної структури потреб. Як 

правило, професія обирається залежно від тієї потреби, яка переважає, а 

саме: повага оточення, безпека, матеріальне благополуччя, 

самоактуалізація [1].  

Професійна спрямованість особи виявляється у високій значущості 

професійних мотивів. М. Воробйова, визначаючи професійну 
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мотивацію, зауважує на тому, що це сукупність стійких мотивів, 

виявлення яких залежить від професійних поглядів, позицій та 

професійних якостей особистості [3]. Л. Божович трактує професійну 

спрямованість як домінуючу систему мотивів, яка виникає впродовж 

життя. На думку дослідниці, визначальні мотиви є тими мотивами, які 

характеризують мотиваційну структуру особистості та підпорядковують 

собі всі інші [2, с. 333]. 

Професійна мотивація є динамічним утворенням. До її 

динамічних параметрів відносяться: стійкість, вираженість спонукань, 

легкість переходу від одного спонукання до іншого, позитивна або 

негативна емоційна модальність. Слід зауважити, що професійна 

діяльність є полімотивованою, тобто спонукається кількома мотивами, 

як зовнішніми так і внутрішніми, мотивами пізнання та мотивами 

досягнення. Професійна мотивація залежить від багатьох як 

психологічних, так і соціальних чинників. Отже, досліджуючи її, 

потрібно визначити взаємозв’язок між поняттями мотивація та Я-

концепція. Ефективність професійного становлення залежить від 

уявлення про себе (Я-концепція). Я-концепція складається з ідеального 

уявлення про себе, образа «Я» та самооцінки. 

Формування спрямованості на педагогічну діяльність є 

результатом особистісного, соціального та професійного 

самовизначення, яке відбувається в процесі професійної діяльності. 

Професійна спрямованість виявляється в зацікавленості обраною 

професією та позитивному ставленні до неї, бажанні вдосконалювати 

свою професійну підготовку та займатись професійною діяльністю в 

обраній сфері. Показником її сформованості слугує продуктивність 

діяльності, яка опосередковано вказує на особистісний розвиток [4]. 

Становлення педагога як професіонала відбувається в процесі 

формування його особистісного стилю діяльності, професійного 

світогляду, суб’єктивних установок щодо об’єкта його професійної 

діяльності. Зміст професійної мотивації педагога полягає в досягненні 

визначеного рівня педагогічної майстерності та усвідомлення 

значимості обраної професії [6, с. 222–227; 11].  

Висновки. Говорячи про мотивацію щодо неперервного 

професійного зростання педагога, слід розглядати, перш за все, 

професійну мотивацію, що ґрунтується на професійному спрямуванні 
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та направлена на вирішення професійних завдань.  

Перспективи подальших досліджень пов’язані з подальшим 

аналізом мотивації як складової професійного зростання педагога. 
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MOTIVATION AS A COMPONENT OF THE PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF A TEACHER 
 

The article considers the theoretical bases of teachers' professional growth 
formation. The concepts of “professional motivation” are defined. It is stated that the 
cognitive motivation is largely subordinated to the professional one. 

The motivation for professional development is one of the important qualities of a 
pedagogue. Any activity motivation consists of a set of motives. A number of motives 
motivates any activity (including educational, cognitive, and professional). The term 
“motive” can be interpreted as a stable personal disposition or as a cause of behavior 
or individual actions of a person. 

The content of the professional motivation means the ability to lead to the personal 
activity, which is aimed at the development of the chosen profession, the achievement 
of an appropriate level of pedagogical skill, and aspiration for the professional growth 
in the future. Speaking about the motivation of a teacher‟s continuous professional 
growth, it is necessary to consider the educational and professional motivation, which 
is based on the professional orientation and aimed at solving professional problems. 
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It is indicated that the manifestation of motivation to professional development is 
one of the important qualities of a pedagogue. The motivation for the professional 
development is formed in the process of the continuous education. It has been 
reported that becoming a professional teacher is being trained in the process of 
shaping the special style of performance, and the motivation for a teacher's 
continuous professional development. 

Keywords: motivation, motive, professional motivation, professional development, 
teacher. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
У статті розкрито роль трудової міграції як форми презентації 

України та визначено наслідки для соціально-економічного становища країни. 
Зосереджено увагу на сучасних соціологічних і статистичних аспектах 
здійснення в Україні трудових міграцій. Досліджено міграційні компоненти, 
які виступають факторами стабільності держави та дезінтеграції суспільних 
відносин. З‟ясовано якісні параметри міграції. Проаналізовано причини виїзду 
за кордон, вікову структуру, освітній рівень, сімейний стан мігрантів та 
особливості мотивації до міждержавної трудової міграції. Розглянуто 
економічний чинник, що пов‟язаний з міграційними процесами трудового 
характеру. Звернено увагу на соціальні процеси, що виникають у зв‟язку з 
міграційними. Окрему увагу приділено соціологічному дослідженню Н. Шегди. 

Ключові слова: Україна, міграція, статистика, соціологія, трудові 
мігранти. 

 

Постановка проблеми. Полеміка з проблем трудової міграції на 

зламі віків стала актуальною як для пострадянських, посткомуністичних 

країн, так і для цивілізованої Європи. Трудова міграція значною мірою 
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зумовлює формування чисельності, вікового, етнічного складу 

населення, що, у свою чергу, суттєво впливає на процеси перерозподілу 

трудових, інтелектуальних, матеріальних та інших ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Трудова міграція є досить точним 

індикатором рівня економічного і соціального становища, політичної та 

економічної ситуації, міжетнічних і міжконфесійних відносин. У межах 

колишнього СРСР трудова міграція була досить інтенсивною. Україна в 

повоєнні роки була одним із регіонів СРСР, які мали позитивне сальдо 

саме щодо трудової міграції населення. 

У незалежній Україні від’ємне сальдо міграції склалося з 1994 року. 

За різними даними, за кордоном сьогодні працює до восьми мільйонів 

громадян України [1]. Цей показник особливо тривожний на тлі 

популяції українського корінного етносу – низької народжуваності й 

високої смертності. Ми можемо говорити, що за роки незалежності в 

Україні значних ризиків досягли приховані трудові міграції, що 

державною статистикою не фіксуються, оскільки переважна більшість 

громадян виїздить на роботу не на підставі відповідної візи, а за 

допомогою туристичних, гостьових віз, ваучерів чи запрошень. Це часто 

фактично нелегальний експорт трудових ресурсів. 

Міграційні компоненти виступають факторами не тільки 

стабільності держави, але й дезінтеграції суспільних відносин. Сучасна 

ситуація в сфері міграції населення України характеризується такими 

процесами як тенденцією вибуття корінного населення, 

неконтрольованим зростанням нелегальної міграції, формуванням 

транзитної міграції та іншими. У міграційному обміні Україна віддає 

головним чином високоякісну робочу силу, людей працездатного віку, з 

високим рівнем освіти та хорошою професійною підготовкою, солідним 

стажем та досвідом роботи на виробництві, в будівництві та транспорті. 

Міграції змінюють не тільки кількість населення, але й якісні його 

параметри. Аналіз вікової структури мігрантів різних напрямів свідчить, 

що вони помітно відрізняються. У внутрішньо регіональних міграціях 

найактивніша молодь у віці до 19 років (24,7% усіх переселенців) і 20-24 

роки (18,0%). Подібна ситуація, але зі значно зближеними між собою 

показниками, у віковій структурі міжрегіональної міграції (21,6% і 

21,9%). За кордон найчастіше виїздить населення у віці 25-29 років (11,5% 

емігрантів). Тут такої великої переваги однієї вікової групи над іншими 
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не спостерігається, вони розподілені рівномірніше. 

Ще одна особливість вікової структури мігрантів: якщо їх частка у 

віці 15-24 роки (18,3%) значно менша від частки цієї ж вікової групи 

внутрішньорегіональних (42,7%) і міжрегіональних мігрантів (43,5%), то 

частка мігрантів у старших вікових групах значно перевищує 

аналогічний показник у двох вказаних внутрішньодержавних напрямах 

міграції населення. Вища вона й серед дітей у віці 5-14 років, оскільки 

старші за віком мігранти вивозять із собою і старших дітей [2, с. 72]. 

У статевій структурі трудових мігрантів спостерігається значна 

перевага осіб чоловічої статі. Серед довгострокових трудових мігрантів 

частка чоловіків становить 63%, частка жінок – 37%, а серед 

короткострокових – 76,4% та 23,6% відповідно [3, с. 82]. 

Найвища трудова міграційна активність спостерігається в тих осіб, 

які є одруженими, швидше за все, це пояснюється ширшим колом 

потреб сімейних бюджетів порівняно з бюджетами одинаків. 

Аналіз мотивації до міждержавної трудової міграції показує, що 

кожен п’ятий працюючий (20,6%) планує виїхати за кордон України з 

метою працевлаштування, 23,6% - ще не визначилися, а 55,3% - не 

збираються виїжджати. Найбільш привабливими для потенційних 

мігрантів до останнього часу (до російсько-українського конфлікту) 

були країни Західної та Центральної Європи (50,9%), далі – Російська 

Федерація (19,7%), країни Північної Америки (5,9%). Серед причин, що 

примушують шукати роботу за кордоном, респонденти виділяли 

незадоволеність зарплатнею – близько половини, незадоволеність 

зарплатою за фахом – кожен четвертий, відсутність роботи за місцем 

проживання – кожен шостий, необхідність терміново заробити великі 

гроші назвав кожен десятий [4, с. 42-46]. 

Учасники трудових міграцій відрізняються досить високим 

освітнім рівнем. У той час, коли серед усього населення України 13,9% 

осіб мають повну вищу освіту, серед трудових мігрантів цей показник 

значно вищий – 18,8%. Тоді як серед усього населення частка осіб з 

неповною загальною середньою освітою та осіб, що навіть не мають її, 

становить 4,6% населення, частка таких осіб серед трудових мігрантів 

складає 0,94%. 

Незважаючи на високий освітній рівень, майже всі трудові 

мігранти займаються в країнах-реципієнтах некваліфікованими, 
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низькооплачуваними видами діяльності. Основною сферою заробітків 

українських громадян за кордоном є будівництво, де зайнято 57,1% 

трудових мігрантів з України. Серед інших сфер зайнятості виділяється 

сільське господарство – 15,8% та колективні послуги (прибирання 

вулиць, будівельного сміття тощо), послуги домашньої прислуги, 

промисловість, торгівля (за наймом), транспорт і зв’язок – по 4-6% на 

кожний вид діяльності [3, с. 90]. 

Заслуговує на увагу соціологічне дослідження пані Наталії Шегди, 

яке вона проводила щодо італійських регіонів, заповнених українською 

трудовою  міграцією. Зі ста відсотків опитаних респондентів тут 91,1% – 

особи жіночої статі й лише 8,9% - чоловічої. За національністю 96,7% 

опитаних є українцями, 2,9% - росіянами з України, і зовсім незначним 

виявився відсоток українських білорусів, молдаван, татар, євреїв. Проте 

99,9% респондентів на час опитування були громадянами України. 

Сімейний стан: із усіх опитаних одруженими є 64,4%, неодружені – 

8,4%, розлучені – 16,4%, вдови чи вдівці – 10,7%. При тому, 90,1% мають 

дітей, з котрих лише 5,5% перебувають разом з батьками в Італії. Ще 

болючішою виявляється ситуація, якщо проаналізувати статистику 

освітнього рівня українських працівників-мігрантів в Італії. Наприклад, 

середню або неповну середню освіту мають 14,2% опитаних, середню 

спеціальну – 35,8%, вищу або неповну вищу здобули 36,4%. Відтік з 

України висококваліфікованих спеціалістів і людей інтелектуальної 

сфери діяльності вбачається очевидним. Щоб це звучало ще 

переконливіше й аргументованіше, скажу, що найбільший відсоток 

українських фахівців, які виїхали за кордон, – це педагоги (15,1%), 

економісти і бухгалтери (13,9%), інженери (12,3%), медпрацівники 

(10,3%). Для порівняння: найнижчий показник мають держслужбовці, 

він становить приблизно 0,7% [5, с. 279]. 

Мотивація виїзду на роботу в Італію опитаних жінок є такою: 

низька заробітна плата (55%) - перше місце; на другому – необхідність 

заробити на житло (25%); на третьому місці перебуває висока вартість 

навчання дітей (23%); 10% опитаних планують зароблені гроші вкласти 

в бізнес [6]. 

Ситуація за останні 5 років змінилася в гіршій бік для України. 

Чисельність української трудової еміграції в Італії з кожним роком 

зростає, що знову ж таки доводить безвихідь економічної ситуації в 
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Україні, що сумно свідчить про образ нашої держави в очах світового 

співтовариства. 

Висновки. Представники так званої четвертої хвилі мігрантів, у 

переважній більшості трудової за своїм характером, не є діаспорою в 

повноцінному її розумінні, а радше українськими громадянами, котрі 

мешкають за кордоном або змінили громадянство. Разом із тим, 

Українська держава й українське суспільство повинні усвідомити, що 

кожен українець, який постійно чи тимчасово мешкає за кордоном, є 

потенційним представником їхніх інтересів у світі. Український 

середній клас вимушено став формуватися за кордоном із трудових 

мігрантів, яких часто принизливо називають заробітчанами. Працюючи 

на економіку розвинених країн, вони водночас підживлюють й 

українську економіку щомісячним пересиланням своїм рідним до 

23 мільярдів євро тільки за один рік. 

Україна набула статусу країни-донора, бо з неї поставляють на 

цілий світ, крім природних ресурсів, найцінніший національний ресурс 

– людей: від немовлят до дівчат на виданні, від різноробів до вчених. 

Вона інвестує свій живий капітал у розвиток практично всіх розвинених 

країн світу й назавжди втрачає власний духовно-інтелектуальний, 

науковий, економічний, репродуктивний та генетичний потенціали. 
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LABOR MIGRATION AS A FORM OF THE PRESENTATION  

OF UKRAINE 
The article is devoted to the study of a labor migration as a form of presentation 

of Ukraine. The author emphasizes the significant role of a labor migration, which 
determines the formation of size, age, ethnic composition of the population. It 
significantly affects the redistribution of labor, intellectual, material, and other 
resources; and it is an accurate indicator of economic and social conditions, political 
and economic situation, interethnic and interfaith relations. The current situation of 
the migration of Ukraine‟s population is described. Such processes characterize it: the 
trend of indigenous population, uncontrolled growth of illegal migration, the 
formation of transit migration, etc. The economic factor related to the labor migration 
processes is considered. It is determined that the migration components are the 
factors of the state stability and disintegration of social relations.  

The particular attention is dedicated to the modern sociological and statistical 
aspects of the labor migration in Ukraine. The qualitative migration settings are 
revealed. The main motives and factors of the labor emigration are described. The age 
structure, educational level, marital status and main spheres of earnings of migrant 
workers are analyzed. The consequences for the socio-economic situation of the 
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country have been determined, which indicate that the population of Ukraine is 
declining, and the state is losing the able-bodied population that is the basis of the 
domestic labor market. The author concludes that Ukraine is a labor-exporting 
country. 
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ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ДУХОВНОГО 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
 

У статті розглядається творча активність як багатофункціональна 
психологічна складова в процесі діяльності і духовного розвитку особистості; 
умови, які впливають на формування творчої активності; визначені поняття 
«пасіонарність» як виклик цілеспрямованої енергії і активної творчої 
діяльності особистості, «духовність» як  категорія людського буття; описано 
ціннісні орієнтації особистості; показана роль творчих художніх колективів і 
діяльність громадської жіночої організації в системі культурно-просвітницької 
діяльності в університеті у процесі формування духовних цінностей 
особистості. 

Ключові слова: творча активність, духовний розвиток, пасіонарність, 
духовність, гуманізм, ціннісні орієнтації, самосвідомість, національні святині, 
традиції, сакральне мистецтво, патріотичне ставлення, духовна і 
матеріальна культура. 

 

Актуальність проблеми і аналіз попередніх досліджень. 

Суспільство сучасного етапу розвитку вимагає від своїх громадян 

активного реагування на швидкоплинні зміни в технічному, науковому, 
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культурному, ідеологічному просторі, творчого підходу до розв’язання 

завдань кожного з цих напрямів. Поняття «творча активність» 

характеризує особистість як творчу, небайдужу до своєї справи, готову 

до реалізації завдання неординарним способом із творчим підходом. 

Творча активність особистості являє собою складну, багатогранну і 

багатофункціональну психологічну складову особистості, окремі 

аспекти якої досить широко вивчаються як у вітчизняній (Ананьєв Б.Г, 

Балл Г.О, Богоявленська Д.Б., Брушлинський О.В., Виготський Л.С., 

Дружинін В.М, Костюк Г.С., Максименко С.Д., Моляко В.О., Науменко 

С.І., Пономарьов Я.О., Роменець В.А. та ін.), так у світовій психології 

(Р.Арнгейм, І.Бентлі, Дж.Гілфорд, Б.Гіделін, Ж.Годфруа, А.Дрейяр, 

Р.Жоллмен та ін.). 

Туриніна О.Л. у своїй праці «Психологія творчості» наголошує, що 

головною характеристикою творчості є створення нового, тобто творчий 

процес необхідно розглядати як ланцюг: постановка задачі (задум), 

формування задума, його реалізація – це схематична побудова, кожен 

елемент якої розкладається на складові. Автор наводить класифікацію 

видів творчості за схемою Моляко В.О.: наукова, технічна, літературна, 

музична, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, військова, 

управлінська, ситуаційна, комунікативна [8, с. 32]. 

Сисоєва С.О. спрямованістю на творчість, поштовхом до неї вбачає 

позитивне уявлення людини про себе і бажання пізнання себе, 

критеріями оцінки яких є сформована самосвідомість, самооцінка і 

рівень вимог, які  відповідають одне одному, а також реальної оцінки 

себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Творчий 

інтерес, допитливість – це форма вияву пізнавальної потреби, яка  

спрямовує до творчої діяльності [7, с.145].  

Творча діяльність – це процес  комбінування і трансформування 

наявного знання у нові форми знання, механізм переходу від 

невідомого до відомого, діяльність, спрямована на створення якісно  

нових, невідомих раніше духовних чи матеріальних цінностей (нові 

твори мистецтва, наукові відкриття, різноманітні інновації). [5, с.408].  

Творча активність – складова творчого потенціалу, який  базується 

на отриманих знаннях і творчих природних здібностях особистості, 

таких як: варіативне мислення, уява, фантазія, інтуїція, емпатія, 

дивергентне мислення, які у своєму розвитку залежать від соціального 
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середовища, базової освіти, навчання і виховання, тобто формування 

знань, умінь, навичок, інтелектуального і духовного розвитку 

особистості, у створенні умов для їх реалізації.  

Мета статті: розкрити суть творчої активності та показати її як 

складову творчого розвитку особистості, показати шляхи формування 

духовності і ціннісних орієнтацій особистості. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно зауважити, що на 

формування творчої активності впливають такі фактори, як соціальне 

середовище, умови освіти, навчання, виховання, тому процес реалізації 

творчих здібностей – це складний механізм, спрямований на 

самореалізацію, самоствердження, самовдосконалення. Творча 

активність викликає специфічний емоційний стан, особливу 

кульмінацію психічної напруги, схожої на пасіонарний вибух. За 

словами Л. Гумільова, «творчість – спрямованість поведінки, виникаючої 

в популяції внаслідок пасіонарного поштовху» [2]. 

Пасіонарність – це біохімічна енергія живої істоти, яка зумовлює її 

здатність до активної творчої діяльності різного ґатунку; здатність 

етнічних колективів до діяльності як активності, що може виявлятись 

по-різному, але неодмінно змінює оточення [5, с. 358]. В мистецтві 

пасіонарність виявляється у вигляді активної творчої діяльності людини 

у створенні шедеврів в архітектурі, живопису, музиці, де справжні твори 

людини вимагають від неї жертовності (енергії, здоров’я, часу тощо).  

Пасіонарність – це імпульс, сплески цілеспрямованої енергії, яка 

має можливість проявлятися не тільки в суспільстві, а і в діяльності  

окремої  людини і виявлятися в різних формах, як позитивного ґатунку, 

так і негативного, причиною якого може бути заздрість, владолюбство, 

гординя. Термін ―пасіонарність‖ застосовується для характеристики 

нездоланного прагнення людей до здійснення своїх ідеалів та 

устремлінь [10]. 

Науковці процес творчої діяльності пояснюють по-різному, згідно 

зі своєю спеціалізацією, історичною епохою, погоджуючись в одному, 

що це психологічний процес складної структурно-динамічної системи. 

Лев Гумильов з цього приводу говорить так: «Все, что доступно 

познанию, проходит через призму сознания и при фиксации 

воплощается в творения рук человека. Людские чувства, являющиеся 

частью природы внутри человеческих тел, отображены в произведениях 
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искусства и изящной словесности. Как известно, научиться рисовать или 

сочинять стихи очень трудно. При наличии некоторых способностей 

ремеслу художника можно научиться, но этого делать не стоит, ибо без 

творческого озарения перешагнуть границы подражания или 

копирования невозможно. Однако и такого сочетания мало, так как без 

упорного стремления к цели, т. е. к завершению творения, ничего 

создать нельзя: «искусство требует жертв» от художника, а способность 

жертвовать собою ради иллюзии – это и есть проявление 

пассионарности. Но если так, то в каждом оригинальном и прекрасном 

творении искусства, философии или литературы содержится 

комбинация из трех элементов: ремесленной работы, мысли и 

пассионарности художника, «перелившего» часть своей энергии в свое 

произведение. Следовательно, если пассионарное напряжение 

коллектива фиксируется историей или археологией, науками 

сложными и требующими длительной подготовки, то в шедеврах 

искусства каждый может отличить традицию от ремесла и темы, а то, 

что останется, это след пассионарности мастера [2, с. 82].  

Життя і діяльність людини органічно пов’язані з природою, але, 

якою буде ця взаємодія, великою мірою залежить від культури людини. 

Потреба в пізнанні дійсності і розумінні її для людини в усі часи була 

необхідною, а потреба в творчості (творчій діяльності) людину 

налаштовувала на створення нового, невідомого. Ще за радянських часів 

популярними були слова біолога І. Мічуріна про те, що людина не може 

чекати подачки від природи, а треба її завоювати самому, таке завдання 

увійшло в основу ідеології суспільства і ставилося перед ученими тих 

часів. Завдяки цій ідеології здійснилися масштабні проєкти, які згодом 

виявилися надзвичайно згубними вже для нинішнього суспільства. 

Вираз «Людина – цар природи» став ключовим у відвойовуванні у 

природи того, що створювалося нею мільйонами років, а людина 

вирішила миттєво всім цим заволодіти, а ще створити щось нове, 

незвичайне. Будь-який процес, навіть спрямований на прогрес, має 

протилежний бік (регрес), тому треба зважувати, що можна придбати, а 

що – втратити. Л.М. Гумильов у своїй праці «Етногенез і біосфера Землі» 

говорить про великий пласт культури, накопичений нашими предками, 

і будь-яке втручання людини може потягнути за собою негативні 

наслідки, тому будь який пасіонарний виклик у суспільстві тягне за 
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собою руйнування пам’яток культури. Так було з будівництвом 

Асуанської греблі в безводному Єгипті в шістдесятих роках ХХ ст., де 

були порушені закони геодезії, що і стало причиною руйнування 

храмів. Щоб зберегти ці культурні надбання, з великими фізичними і 

матеріальними витратами фахівці пересунули храми в безпечну зону. 

Чи треба було заливати родючі землі і пускати під воду чисельні села, 

творячи «Київське море», яке в середині літа починає зацвітати 

водоростями і не виконувати своєї функції (розвитку рибного 

промислу) уповному обсязі, чи замінювати білі каштани Хрещатика на 

рожеві, привезені з теплої Італії і неадаптовані до екологічних і 

погодних  умов України?  Такі проєкти, як будова Чорнобильської 

станції на болотистих ґрунтах берегу штучного Київського моря, або 

вирубка лісів Карпатського регіону, або будівництво деревообробного 

комбінату на озері Байкал (Росія) та ін. слід розглядати, м’яко кажучи,  

як нетворчий підхід, а Л. Гумильов таке ставлення до природи вважає  

не помилкою, а  злочином перед людством. Бажання зробити нове, 

незвичайне за будь-яких обставин призводить до того, що людство 

втрачає назавжди раритети і діалог з природою, вважаючи її ресурси 

безмежними. «Вандализм не ограничивает поле своей деятельности 

памятниками искусства. Он еще более губителен, когда его объектом 

является беззащитная природа. Таким образом, оскудение природы и 

уничтожение шедевров культуры нельзя считать следствием борьбы за 

существование, а надо рассматривать как преступление по отношению к 

потомкам, которым придется прозябать на оскопленной планете» 

[2, с. 28]. Творча активність особистості і пасіонарність, нам здається, 

мають компоненти спільності в своєму бажанні щось створити нове, 

незвичайне, фундаментальне, а яким буде продукт діяльності людини – 

це залежатиме від багатьох компонентів, одним із яких є духовність зі 

своїми ціннісними орієнтаціями. 

Духовність – категорія людського буття, якою виражається його 

здатність до самоствердження та творіння культури, духовність є вищим 

рівнем розвитку особистості, на якому основними мотиваційно-

смисловими регуляторами її життєдіяльності є вищі людські цінності 

[3, с. 244]. Духовність як складова  національної системи виховання, 

формування особистості розглядається в працях видатних вітчизняних 

філософів, істориків, педагогів, державних діячів (Амонашвілі Ш., Бех І., 
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Бердяєв М., Грушевський М., Драгоманов М., Костомаров М.,  

Лихачов Д., Могила П., Пирогов М., Сковорода Г. та ін.). 

Концепція духовного розвитку людини, за дослідженнями 

Шевченко Г.П., ґрунтується на розумінні духовності як психологічного  

феномену і є творчою здатністю людини до психічної самореалізації та 

самовдосконалення, тому духовний  розвиток людини та людства 

невід’ємно пов’язаний із творчою активністю, результатом якої є 

продукування духовних надбань у соціумі: сферах науки, мистецтва, 

релігії та філософії і передбачає якісні та кількісні зміни у виборі 

моральних ідеалів, ціннісних орієнтацій, життєвих планів, які 

здійснюються в процесі зростання рівня самовдосконалення, 

самовиховання, самоактуалізації й самореалізації індивіда. Творча 

діяльність людини сприяє формуванню творчої особистості, її 

духовному розвитку, яка побудована на принципах Істини, Добра, 

Краси [9]. 

Духовний розвиток особистості, її духовні ціннісні орієнтації 

прийнято  приймати як складну систему психічних утворень, при яких 

духовні потреби мотивують активність людини і спрямовують до 

духовної діяльності (естетичної, мистецької, пізнавальної, 

комунікативної). Духовний розвиток особистості, на думку 

Помиткіна Е.О., полягає в процесі позитивних та якісних зміну 

розумовій сфері людини, у почуттєво-емоційній сфері, у моральній 

сфері, у діяльнісно-вольовій сфері, у естетичному світосприйнятті. 

Таким чином, духовні цінності слід розглядати як систему ціннісних 

взаємовідносин, переживань і уявлень, які особистість засвоює через 

осмислення культури, культурні норми людського буття [6]. 

Прийнято вважати за духовні цінності людини такі основні 

поняття:   

1) якість і безпеку життя, здоров’я, добробут; 

2) свободу, справедливість, демократію;  

3) самореалізацію, освіту, творчість, особистісні духовні ідеали. 

Академік НАПН України Бех І.Д. у своєму підручнику «Виховання 

особистості» розкриває суть виховного процесу як фундаменту до 

сходження особистості до моральних і духовних цінностей, де особлива 

увага приділяється гуманістичному аспекту і міжособистісним 

взаємодіям викладачів і студентів, довірі і повазі один до одного [1]. 
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Автор підкреслює значення творчого мислення, естетичного аспекту, 

рефлексії як звернення людини до свого внутрішнього світу та 

онтогенезу як індивідуального розвитку особистості.  

Формування творчого мислення особистості – одне з основних 

завдань викладача, яке полягає в залученні студента до науково-

дослідницької роботи, активізації до творчої діяльності. Необхідно 

зауважити, що  творча обдарованість – це складна психологічна система 

з такими складовими, як: задатки, здатні до розвитку і реагування на 

різні види сигналів; високоінтелектуальні здібності; здібність до творчості 

(знаходження нових рішень, винахідливість, оригінальне оцінювання 

ситуації); здатність до досягнення намічених результатів, пов’язаних з 

доланням різноманітних труднощів зовнішнього та внутрішнього 

характеру. 

Професор Калакура Я. духовність розглядає як внутрішній світ 

людини і суспільства, вияв моральної атмосфери і культури інтелекту, 

освіченості, усталеного світогляду, свідомості, гідності, громадянської 

позиції, а поняття духовної культури і її цінностей (освіченість, знання, 

культура, моральність, совість) – невіддільними від поняття патріотизму, 

національної гідності. 

Значення університетів у духовному розвитку країн світу було 

визнане у зверненні Святішого Отця Іоана Павла II до університетських 

професорів усіх націй ще в 2000 р. під час святкування ювілею Римського 

університету, на якому випала честь бути присутньою і автору цієї статті: 

«Шановні викладачі! У Євангелії відображене розуміння світу і людини, 

яке не перестає вирішувати культурних, гуманістичних і етичних питань 

для правильного розуміння життя та історії. Ви маєте бути у цьому 

переконані і зробити еталоном своїх зобов’язань донести це. Знання, 

освітлені вірою, знаходяться далеко від повсякденного життя, тому до 

них треба докласти неабияких зусиль. Гуманізм, до якого ми прагнемо, 

полягає у баченні суспільства, яке зосереджено на особистості людини та 

її невід’ємних прав, цінності справедливості і миру, а також на добрих 

відносинах між людьми та державою, заснованих на солідарності та 

субсидіарності. Гуманізм здатен дати душу економічному прогресу, тому 

що він спрямований «на розвиток особистості та людини в цілому» 

(PopulorumProgressio, 14 et Sollicitudo Rei Socialis, 30). Distinguished 

teachers! On the Gospel is founded an understanding of the world and of the 
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human person which does not cease to unleash cultural, humanistic and 

ethical values for a correct vision of life and of history. Be profoundly 

convinced of this, and make it a gauge of your commitment» [4]. 

Е. Фромм у своїй праці «Мистецтво любити» розкриває механізм 

любові в різних сферах людського існування, але самим високим 

досягненням є духовна сфера людини, яка більш повно розкрита до 

самовіддачі, з можливістю поділитися самою дорогоцінною часткою 

свого життя – духовним багатством, життєвою енергією, своїми 

почуттями. Будь-яке мистецтво потребує повної віддачі, щоб дійсно бути 

зрозумілим глядачу чи слухачу, треба вміти віддати частку своєї душі, а 

мати душу – велика розкіш. У наш прагматичний час людині необхідно 

пристосуватися до викликів реалій, знайти спосіб єднання із 

середовищем, де ірраціональна віра ґрунтується на підпорядкуванні 

ірраціональному авторитету – так прийнято в суспільстві і це є догмою. 

Раціональна віра, за словами Фромма, полягає у впевненості, що 

базується на власному досвіді, спостереженні і роздумах, вірою у власні 

сили і почуття – це вже вища ступінь розвитку особистості. Раціональна 

віра є підґрунтям інтелектуальної і емоційної діяльності, мислення, що 

спонукає на творіння. Заради своєї ідеї, віри в неї люди йшли на ешафот! 

Віра потрібна в будь-якій сфері діяльності, тільки тоді можна 

розраховувати на успіх. Слова вченого стають гаслом для розуміння 

існування Людини на цій Землі: «А вера в вероятность любви как 

явления социального, не только индивидуального, – следствие разумной 

веры, которая опирается на понимание человеческой сути» [10, с. 106]. 

Виховання духовності особистості – це безперервний процес, який 

виявляється в різних формах, однією із таких є культурно-просвітницька 

діяльність як в межах закладу, так і за його межами (науково-практичні 

семінари, мистецькі заходи, відвідування театрів, музеїв, концертних 

вистав, бібліотек, організації культурологічних експедицій, благодійних 

заходів тощо). 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України виховання людини спрямоване на освоєння духовних 

цінностей, побудованих на принципах природовідповідності, 

варіативності, системності, культуротворчості, поставлене на досить 

високий щабель, завдячуючи невтомній роботі викладачів кафедри 

культурології і педагогічних кафедр через діяльність наукових 



41 

міжнародних семінарів, художньо-мистецьких і патріотичних заходів, 

краєзнавчо-етнографічних і культурологічних експедиції, спортивних 

змагань тощо. Професійна діяльність викладачів у колективах 

художньої творчості (народний ансамбль пісні і танцю «Колос», 

народний студентський театр «Березіль», естрадно-духовий ансамбль, 

академічний хор, ансамбль сучасного танцю «Сузір’є–Денс», ансамбль 

«Амеро», ансамбль «Октава», вокально-естрадний ансамбль «Отава», 

вокальна студія класичного співу та ін.) дають можливість розкрити свої 

здібності і виявити творчу активність, підвищити свій культурний і 

духовний потенціал. Мистецтво формує духовний світ, є однією з форм 

духовної активності людини, супроводжує її на всіх етапах духовного 

розвитку і дозволяє людині самореалізуватися, самоствердитися, 

підвищити свою самооцінку і культуру. 

Міжнародна діяльність, стажування наших студентів у 

закордонних університетах, синергетичний підхід до вивчення 

культурних надбань різних народів світу дозволяють зробити 

порівняльну характеристику і дати оцінку багатьом явищам, які не 

завжди можна побачити і належним чином оцінити в своєму 

середовищі. Патріотичне ставлення до Батьківщини, презентація 

національної культури, традицій, досягнень неможливі без 

внутрішнього стану людини з її індивідуально-психологічними 

особливостями, вихованістю, закладенням духовних цінностей, які 

необхідно підкріплювати виховними заходами, одним із яких був 

пісенно-театральний проєкт народного артиста України В.Д. Крищенка 

«Десять Господніх Заповідей» у Національному палаці «Україна», де 

основними слухачами були студенти і викладачі університету. Духовна 

сакральна музика, класичне виконання творів показали, що створити 

умови для формування високодуховної особистості завжди можливо, а 

крім  естетичного задоволення це стало великим уроком любові до 

ближнього, право називатись людиною і жити тими Заповідями, які нам 

залишив Господь. Естетичний і гуманістичний компоненти духовності 

виявляються у ставленні людини до життя як найвищої цінності, до 

навколишньої дійсності, у прагненні до краси, гармонії, досконалості, 

естетики. 

Духовність і творча активність пов’язані одна з одною: духовність  

спонукає людину до творчої активності, у свою чергу творча активність 
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є виходом духовного початку людини. Формування світогляду людини 

(системи найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних 

настанов, які регулюють ставлення людини до світу, суспільства, 

природи) перебуває в постійному розвитку і відшліфовується в процесі 

творчої діяльності людини. 

Жіночий клуб «Гармонія», головою якого є автор цієї статті – це 

громадська організація в структурі кафедри культурології НУБіП 

України, але яка об’єднує жінок усього університету з активною 

життєвою позицією і утворена з метою спрямування творчих сил на 

відродження та утвердження історичних святинь, національних 

традицій та звичаїв, ідеалів та духовної культури українського народу, 

сприяння розвитку різноманітних освітніх та культурних програм в 

Україні, підвищення статусу жінок в суспільстві. За дванадцять років 

своєї діяльності ентузіастки цієї організації розширили коло своїх 

інтересів, сформували патріотичне ставлення до своєї держави, 

мандруючи історичними місцями України, підвищили свій 

інтелектуальний, культурний, просвітницький рівень і передають цей 

досвід молоді університету. Ведеться альманах, знімаються фільми, 

проводяться круглі столи, семінари, зустрічі з видатними жінками 

України, друкуються статті в університетській газеті культурно-

просвітницького спрямування, видана книга «Освітянки НУБіП 

України», у тому числі і з історичним матеріалом про видатних жінок 

України – усі ці матеріали використовувалися в навчальному процесі. 

Виїзний (на жаль, останній) науково-практичний семінар «Сакральне 

мистецтво – скарбниця духовної спадщини України» до старовинного 

замку в м. Радомишль Житомирської області, де зібрано 5 тис. 

українських ікон, як і всі культурологічні експедиції історичними 

місцями України, дозволив членам жіночого клубу «Гармонія» ще раз 

упевнитися в тому, що культура, освіта, ідеологія в сфері духовного 

життя українців займає визначальне місце і формування національного 

світогляду відбувається за рахунок розвитку духу нації. 

Висновок. Таким чином, творча активність особистості передбачає 

розвиток творчої свідомості та самосвідомості через творчу діяльність і є 

вищим рівнем активності, яка розвивається за потреби та запити 

людини. Методи формування духовності бувають різні, але головне в 

процесі виховання – це усвідомлення мети пізнання світу, себе в цьому 
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світі як особистості, можливості  навчитися відрізняти ціннісні речі 

(духовні) від мирських (матеріальних) і вміти поставити духовність як 

феномен людського існування на вищий щабель життєвого п’єдесталу. 

Творча діяльність людини буде успішною за умови кропіткої та 

наполегливої праці, де творча активність є складовою духовного 

розвитку особистості. Мистецтво виступає фактором збагачення 

культурного потенціалу людини, її духовного росту, формуючи в неї 

світогляд і визначаючи систему цінностей буття та суспільних явищ. 
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CREATIVE ACTIVITY AS A COMPONENT OF THE SPIRITUAL 

DEVELOPMENT OF A PERSONALITY 
The article considers creative activity as a multifunctional psychological 

component in the process of the spiritual development of a personality. The author 
presents theories, concepts, scientific and practical data on the problem. The 
conditions that influence the formation of a creative activity as a component of a 
creative potential, in particular, the social environment, conditions of education, 
training, and upbringing. The process of the realization of creative abilities is a 
complex mechanism aimed at self-realization, self-affirmation, and self-improvement. 
The concept of "passion" is defined as a challenge of a purposeful energy and a 
creative activity of the individual in the creation of masterpieces of art and other 
products of a human activity related to the protection of natural bio resources. The 
concept of "spirituality" is defined as a category of human existence, which expresses 
ability to assert oneself and the creation of culture. The concepts of human spiritual 
development, which focus on the revival of spirituality, humanistic, and ethical 
principles of the meaning of life and values, which are introduced in the Christian 
sanctuary "Ten Commandments", as an example of human following of the life 
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guidelines and spiritual development in the creative process. The role of creative 
artistic groups and the activities of public women's organization in the system of 
cultural and educational activities at the university in the process of forming the 
spiritual values of the individual, a patriotic attitude to the cultural heritage, and the 
traditions of the Ukrainian people are shown. It is concluded that the creative activity 
of an individual involves the development of creative consciousness and self-
awareness through creative activity, which is the highest level of activity. 

Keywords: creative activity, spiritual development, passion, spirituality, 
humanism, value orientations, self-consciousness, national shrines, traditions, sacred 
art, patriotic attitude, spiritual and material culture. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО СКЛАДУ 
НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ‟Я (КІНЕЦЬ XVIII–ХІХ СТ.) 

 
Вивчено історію міжконфесійних відносин у Північному Приазов‟ї кінця 

XVIII – ХІХ століть з урахуванням специфічності регіону. Досліджено 
провідні тенденції в механізмі заселення краю. Проаналізовано особливості 
релігійного складу етнокультурної спільноти Північного Приазов‟я. 
Висвітлюються причини цього явища, згадуються релігійні групи, місцями 
пропонується їх якісна характеристика і специфічні моменти громадського й 
побутового життя. Детально описано релігійна належність грецьких 
переселенців. Окремо висвітлено соціальну та іншу специфіку груп 
старообрядців, які емігрували з різних причин Росії, а також особливості 
німецькомовного населення Північного Приазов‟я. Особлива увага приділена 
міжконфесійній взаємодії представників різних віросповідань.  

Ключові слова: міжконфесійні взаємини, релігійний склад, Приазов‟я, 
секта, людність, переселення. 
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Актуальність проблеми. Північне Приазов’я є доволі 

специфічним регіоном як в етнокультурному, так, відповідно, і в 

релігійному плані. Причиною такої яскравої строкатості слугувала 

колонізаційна політика уряду Російської імперії. В межах публікації 

особлива увага буде звернена на особливості формування релігійного 

складу населення Північного Приазов’я, бо це питання є надзвичайно 

цікавим і саме під цим кутом ще не набуло свого остаточного 

вирішення.  

Метою цієї розвідки є встановлення релігійної належності 

основного масиву населення Північного Приазов’я та особливості 

формування конфесійної картини в регіоні. Серед найбільш значущих 

досліджень, дотичних до цієї проблеми, можна виділити праці І. Лимана 

стосовно православної Церкви на Півдні України, роботи з історії 

російської Церкви М. М. Нікольського; здобутки таких науковців, як 

Н. І. Бацак, К. С. Лях, С. І. Пачева, А. В. Ґедьо, які переймалися 

проблемами окремих етнічних груп колоністів. 

Виклад основного матеріалу. Найактивнішу роль у 

господарському освоєнні земель відігравало селянство. Можна виділити 

дві провідні тенденції в механізмі заселення краю: по-перше, це вільна 

народна колонізація, яка переважно мала стихійний характер; по-друге 

– переселення, що суворо регулювалося та стимулювалося владою й 

мало організований характер. Отримання статусу іноземних поселенців 

згідно з законами 1751, 1762 та 1763 рр. означало надання багатьох пільг і 

привілеїв (забезпечення величезними земельними ділянками, 

звільнення на тривалий строк від податків та рекрутчини тощо). 

Більшість мешканців регіону сповідувала християнську віру. 

Православне населення складалось переважно з колишніх 

представників Війська Запорозького, сусідніх територій Південної 

України, переселенців з центральних та північних українських губерній 

Російської імперії, а також Правобережжя, частини поселян з 

Великоросійських губерній та Османської імперії. [1, 88]. Крім українців 

та росіян до православного крила християнства належали також греки, 

болгари, вірмени, серби, молдавани, цигани та інші. Слід зауважити, що 

не всі, але більшість із представників згаданих етносів сповідувала 

православ’я. Представники православ’я не були однорідною масою. 

Існували відмінності і в обрядовості, і в релігійному світосприйнятті 
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(наприклад, між українцями та греками). Що ж до вірмен, то вони 

офіційно іменувалися вірменами Григоріанськими, або Григоріанами, 

тобто належали до грецької (східної) церкви, але зі змінами в 

обрядовості, запровадженими святителем великої Вірменії св. Григорієм. 

Детальніше зупинимося на релігійній належності грецьких 

переселенців до краю. При засвоєнні земельних масивів Північного 

Приазов’я саме переселення греків було найвідчутнішим. У 1778 р. їх 

переселили до Азовської губернії під проводом митрополита Готського 

та Кафського Ігнатія [2, 116]. Ми не будемо зосереджувати увагу на 

механізмах переселення, розглянемо лише певні особливості релігійної 

культури грецької спільноти. 

Традиційна греко-візантійська християнська обрядовість зазнала 

впливів мусульманської культури й значно змінилася, набувши 

оригінальних рис, що відрізняли церковні відправи й обряди кримських 

греків (родильно-хрестильного, весільного, поховально-поминального 

тощо циклів) від обрядовості, властивої східно-християнській 

культурній традиції. Законами від 14 березня та 21 травня 1779 р. була 

проголошена духовна автономія маріупольських греків. Першим 

митрополитом Феодосійським та Маріупольським став з правом 

довічного управління останній кримський митрополит Готсько-

Кафський Ігнатій. Після його смерті грецькі поселення перейшли у 

ведення архієпископа Словенського та Херсонського. Та в 1787 р. греки 

запросили призначити їм окремого архієрея з греків. У відповідь на це 

прохання при кафедрі Катеринославської (згодом – Новоросійської) 

єпархії було відкрито вікаріатство з назвою Феодосійської та 

Маріупольської єпархії [3, 138]. Феодосійська і Маріупольська вікарна 

єпархія проіснувала недовго й була скасована за Указом Св. Синоду від 

16 жовтня 1799 р. «з огляду на малу кількість у цій єпархії церков» [4, 11]. 

Отже, конфесійна автономія приазовських греків проіснувала 

лише 20 років, після чого в Маріуполі та повіті було введене церковне 

управління на загальних підставах. З другої половини ХІХ ст. в грецькі 

благочинні міста і повіти стали призначатися священики з росіян та 

українців. Нарешті з 1873 р. богослужіння в усіх храмах міст та грецьких 

сіл стали правити виключно церковнослов’янською мовою [5, 78]. 

Окрему групу переселенців становили російські старообрядці, які 

емігрували з Росії внаслідок протесту проти церковної реформи 



48 

патріарха Никона, а також загалом проти кріпацького гніту. До 

основних відмінностей між офіційною пореформеною православною 

церквою та старообрядництвом можна віднести: використання 

«харатейних» книг замість новостворених та відредагованих; двоперстя 

замість нововведеного триперстя; почитання хреста, складеного з трьох 

частин, а не з двох; уживання імені Ісус замість Іісус; значні відмінності у 

формулюванні символу віри та в богослужебних чинах [6, 188]. 

Старовіри стверджували, що саме вони зберігають істинне православ'я, а 

візантійський варіант, який узяв за зразок Никон, суттєво змінився та 

зазнав значних впливів з боку католицького та турецького світів. 

Міркування самозбереження визначали релігійну поведінку 

старообрядців стосовно православного оточення: вони не робили спроб 

розширити коло своїх прихильників за рахунок українських неофітів із 

різних причин, у тому числі через побоювання втратити терпиме до 

себе ставлення. 

У контексті розгляду питання про релігійну належність 

старовірських громад не можна не згадати про феномен єдиновір’я. Це 

був певною мірою компромісом між офіційним православ’ям та 

старообрядництвом, що виник та поширився на теренах Південної 

України і, в тому числі, й у Північному Приазов’ї. Результатом цього 

компромісу стало приєднання в 1780 році на підставі єдиновір'я 

пр. Нікіфором (Феотокі) розкольників сл. Знаменка до православної 

церкви. Він дозволив старовірам користуватися стародруками та співати 

за їхнім обрядом [7, 152]. 

27 жовтня 1800 року Павло І затвердив складені Платоном, 

митрополитом Московським, «Пункти або правила єдиновір'я» [8]. Ця 

дата офіційно вважається днем народження єдиновір'я на теренах 

Російської імперії. Однак єдиновір’я виконувало функції виключно 

проміжного етапу при наверненні старовірів до офіційного варіанту 

православ’я, саме тому суттєво не закріпилося в регіоні.  

Північне Приазов’я стало притулком і для сектантів, які за змістом 

певною мірою «зливалися» з старообрядництвом. Однак на відміну від 

останнього, сектантство не входило в зону впливу православ’я, у той час, 

як старовіри вважались представниками одного з його різновидів [9, 

307]. Так, йдеться про духоборів, молокан, скопців тощо. Духоборство – 

сільський рух, однак він складався переважно не з кріпаків, позбавлених 
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релігійної самотворчості, а з вільних селян, діяльніших і заможніших. Ця 

секта «духовних християн», як вони самі себе називали, засуджувала 

вчення, таїнства та обряди офіційної православної Церкви; відкидали 

ікони, мощі і навіть хрести як символи. Шлюби освячували виключно 

вдома. Вони вважали, що всі політичні та церковні заклади – тимчасове 

явище, вони зникнуть, коли любов остаточно запанує в світі; коли всі 

люди стануть подібними до них – духоборів. На відміну, наприклад, від 

хлистів, вони стверджували, що одкровення надає дух, однак не через 

екстатичні радіння, а лише шляхом розумного дослідження та 

розмірковування. Христос в їхній трактовці – божественний розум, який 

втілився в Ісуса, потім у перших римських пап, а пізніше – у вождів 

духоборів. Після смерті вождів цей дух буде автоматично 

перевтілюватися в їхніх синів. Таким чином, статус Христа у духоборів 

був «спадковим» [10, 256].  

На початку ХІХ ст. молокани організували компактні поселення 

Молочні Води на правому березі р. Молочної та Молочного лиману. 

Такі компактні поселення були характерними виключно для Північного 

Приазов’я. Молокани також відносили себе до «духовних християн». 

Однак вони не зжилися з духоборами й поступово розпалися на ряд 

дрібних сект (суботники, воскресники, прісники тощо). Окрему нішу 

посідала секта скопців, до лав якої приставали й селяни. Однак ця секта 

широкої популярності в регіоні не набула через специфічні вимоги та 

жорстокі гоніння з боку влади [11, 34].  

Німецькомовне населення Північного Приазов’я в конфесійному 

плані було репрезентоване трьома групами віруючих – католиками, 

лютеранами та менонітами. Католики в межах цієї розвідки нас не дуже 

цікавлять через те, що мешкали вони переважно в містах і були 

нечисленними. Німці-лютерани більшістю проживали в колоніях 

Маріупольського колоністського округу (10 колоній, що утворили 

велику громаду з центром у Ґрунау) Олександрівського повіту 

Катеринославської губернії. Життям лютеранських громад керували 

пастори. Богослужіння відбувалося в кірхах, що були побудовані 

переважно в готичному стилі. Поблизу, зазвичай, будували школу та 

помешкання для вчителя. Окрему частину прочан Лютерансько-

євангельської церкви складали т. зв. сепаратисти (крайні пієтисти), 

відмінними рисами організації релігійного життя яких були, з одного 
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боку, традиції самостійного обрання власних пасторів, з іншого – 

проведення на додаток до звичайних богослужінь ще й окремих зборів 

для читання Біблії. У Північному Приазов’ї сепаратисти мешкали в 

Бердянському повіті в колонії Нейґофнунґ. Лютерани та сепаратисти 

Північного Приазов’я підпадали під юрисдикцію Генеральної 

консисторії Лютерансько-євангелічної церкви й підпорядковувалися 

Петербурзькому консисторіальному округу. 

Особливим релігійним, культурним і конфесійним феноменом в 

історії Північного Приазов’я були меноніти. Вони мешкали в найбільш 

населених волостях – Ґальбштадській та Ґнаденфельдській [12, 98]. 

Церковний устрій менонітів базувався на громадських підвалинах. Вони 

не визнавали жодної церковної влади, окрім управління з боку ними ж 

обраних церковних старійшин та їх помічників. У зв’язку з тим, що в 

менонітів сформувалися два підходи до розуміння сутності церковної 

дисципліни, вони ще на своїй історичній батьківщині (Нідерландах) 

почали організовувати окремі громади прихильників суворої ізоляції від 

―многогрішного світу‖ (фламандці) та тих, хто припускав можливість 

церковного спілкування з християнами близьких конфесій (фризи). 

Тому і на Молочній меноніти оселилися окремими громадами. Центром 

фламандських менонітів стала колонія Ґальбштадт, фризьких – колонія 

Руднервейде. Компромісної позиції між цими двома підходами 

дотримувалися представники т. зв. старофламандського розуміння 

проблеми, які утворили Ґнаденфельдську громаду з центром у колонії з 

тією ж назвою.  

Окрім менонітів, у Північному Приазов’ї мешкали й близькі до них 

за віросповіданням гуттери [12, 117]. Вони походили від тих самих 

поміркованих анабаптистів XVI ст., що й меноніти, втім, на відміну від 

останніх, їх учення ґрунтувалося на принципах релігійного комунізму. 

Їх поселення з’явилися у Бердянському повіті в  30-х рр. ХІХ ст. 

Поступово з менонітів виокремлюється нова релігійна община – так 

звані «братські меноніти» або новоменоніти. Їх проповідники почали 

листування з німецьким баптистським Союзом м. Ґамбурґ і перейняли 

певні баптистські догми [13, 19]. Північне Приазов’я стало одним із 

осередків формування та подальшого розповсюдження баптизму на 

теренах Російської імперії. 
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Висновок. Отже, можемо підсумувати, що регіон у релігійному 

сенсі був дійсно доволі строкатим. Кожна етноконфесійна група 

колоністів мала змогу зберігати самоідентифікацію, адже однією з 

головних умов переселення до регіону представників інших релігій 

було збереження їхньої релігійної належності. Офіційна православна 

церква в даній ситуації була змушена погоджуватися з політикою 

світською. У зв'язку з етнічно-релігійною розмаїтістю краю до завдань 

церкви належало запобігання поширенню негативного впливу на своїх 

парафіян з боку іновірців і переходу православних до інших конфесій; 

сприяння наверненню іновірців на православ'я. Разом з тим, 

упроваджувати подібні заходи слід було обережно, оскільки будь-які 

необачні чи радикальні дії могли відлякувати тих, хто мав намір 

переселитися або й тих, хто вже прибув сюди. 

Наприкінці відмітимо, що особливості релігійної структури краю є 

лише окремим аспектом у розгляді логіки міжконфесійних відносин у 

Північному Приазов’ї. Наразі питання міжконфесійних взаємин в їх 

історичній ретроспективі є доволі актуальним, що дає нам підстави 

думати про створення ґрунтовного дослідження з цієї теми. 
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PECULIARITIES OF THE RELIGIOUS COMPOSITION OF THE 
POPULATION OF NORTHERN AZOV REGION  

(END OF XVIII-XIX CENTURIES) 
 

The author investigates the history of the interfaith relations in Northern Azov 
region (Pryazovia) in the late XVIII - early XIX centuries, taking into account the 
specifics of the region. The leading tendencies in the mechanism of the region 
settlement, which consist of free colonization, mainly spontaneous, and the 
population resettlement, which was strictly regulated and stimulated by the 
authorities and had an organized character, are studied. The peculiarities of the 
religious composition of the ethnocultural community of Northern Pryazovia are 
analyzed. The reasons of this phenomenon are determined.  

The religious affiliation of Greek immigrants, whose confessional autonomy 
lasted only 20 years, is described in detail. The Russian Old Believers, who emigrated 
from Russia, are covered separately. It is noted that Northern Azov region has 
become a refuge for sectarians. In particular, the article deals with Dukhobors, 
Molokans, Skopts, etc. It has been determined that three groups of believers 
(Catholics, Lutherans and Mennonites) religiously represented the German-speaking 
population of Northern Pryazovia. Mennonites were a special religious, cultural and 
confessional phenomenon in the history of Northern Azov region. The particular 
attention is paid to the interfaith interaction of representatives of different religions. 
It is concluded that Northern Azov region was indeed quite diverse in the religious 
sense. Each ethno-confessional group of colonists was able to maintain self-
identification. One of the main conditions for the resettlement of the representatives 
of other religions in the region was the preservation of their religious affiliation. 

Keywords: interfaith relations, religious composition, Northern Azov region, 
sect, population, resettlement. 
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ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФСЬКОЇ МОВНО-

ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ГАННИ АРСЕНИЧ-БАРАН 

 

ЧАСТИНА І 

 

Всяку долю, що Богом дана, я прийму – нарікать не буду. 
Всяку смерть, що мене чекає, не насмілюсь прогнати геть. 

Прилечу до вас шепотом вітру… 
Ганна Арсенич-Баран 

 
Анотація. У сучасних соціокультурних умовах, коли гранично 

посилилися зовнішні й внутрішні загрози, надзвичайно важливою є 
життєстійкість людини, здатність конструктивним шляхом долати 
стреси, хвороби, жахи світу та формувати потребу природного ставлення до 
смерті як смислонаповненого життя. Наведений світоглядний акцент 
актуалізує необхідність вироблення компенсаторських способів 
самоствердження людини. Показано, що в гранично напруженій, сповненій 
драматизму ситуації, найвища цінність людини виявляється в її креативній 
персоналізації, здатності виходити за межі буденності, вільній самореалізації 
та продуктивній комунікації. На основі методології метаантропологічного 
потенціалізму, розробленої С. Пирожковим та Н. Хамітовим, проаналізовано 
виміри індивідуального і суспільного буття Ганни Арсенич-Баран (1970 – 
2021 рр.) – знавця української мови (кандидат філологічних наук від 2013 р.), 
науково-педагогічного працівника (завідувачка кафедри філологічних дисциплін 
та методики їх викладання ЧОІППО імені К.Д. Ушинського від 2015 р.), 
поетеси і прозаїка (написала майже два десятки книжок), голови Чернігівської 
обласної організації Національної спілки письменників України (2016 – 
2021 рр.), авторки понад півсотні посібників з української мови та 
літератури, кількох словників, антологій, хрестоматій, жінки «з тонким 
полотном душі». На основі аналізу етнопсихологічних складників у 
формуванні суб‟єктності Г. Арсенич-Баран виявлено провідні начала українки 
– кордоцентрична вдача, що пов‟язується з її любов‟ю до рідної землі, 
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домінантою сердечності, шляхетності, уважливості, потужною 
добротворчою та добродійною енергією. Досліджено зародження й розвиток 
потенціалу її українського художнього слова як засобу проникнення в 
найпотаємніші сфери буття і душі людини, підтримання й утвердження 
духовно-культурного здоров‟я суспільства, пізнання сутності ментальності 
українців. З‟ясовано, що основою творчості Ганни Арсенич-Баран є українська 
християнська віршована молитва. Здійснено концептуалізацію творів 
письменниці, що привертають увагу витонченістю зображення персонажів, 
кращі з яких сповнені світла й чистоти. Розкрито світоглядно-теоретичні, 
літературознавчі розміркування, вагомі антропологічні спостереження 
Г. Арсенич-Баран про проблеми духовного й морального буття людини: віри, 
свободи, кохання, свідомого підкорення долі, месіанства; про боротьбу за волю 
України, концентр українознавства, малої і великої Батьківщини, українського 
народу, свого роду, родини як вияв не лише буденних (межових), а й 
позамежових, вищих духовних станів і якостей, у яких розкриваються творчі 
можливості людини. Доведено, що мова текстів її творів поєднує теоретичну 
строгість та образно-метафоричну влучність, риси релігійного й художнього 
стилів, взаємно збагачуючи один одного. Зроблено висновок про те, що 
Г. Арсенич-Баран, будучи вільною від підходів та стереотипів ідеології 
тоталітарної доби, глибоко відчувала метафізичну природу мови як «домівки 
буття» (М. Ґайдеґґер) і властивими їй художніми засобами «красного 
письменства» утримувала, леліяла, вирощувала сама в собі й несла в широкі 
маси українську національну ідею, ідею державного утвердження українського 
народу, його окремішності, інакшості від росіян, неповторності й 
самобутності українців. Особливість літературно-поетичної творчості 
Г. Арсенич-Баран в тім, що вона радше породжувала, аніж відображала 
конкретні обставини людської екзистенції, спонукала по-новому подивитися 
на феномен людини. Поставлено проблему теоретичного і методологічного 
розроблення стратегії духовно-культурної резильєнтності (від англ. resilience 
– життєстійкість, спроможність відновлюватися), здатності суб‟єкта 
освітньо-культурної сфери протидіяти деструктивним викликам і загрозам, 
окреслено найбільш реальні шляхи відповіді на них. 

Ключові слова: життєстійкість людини, смислонаповнене життя, 
метаантропологічний потенціалізм, духовно-культурний потенціал, 
філософія любові, духовно-культурна резильєнтність, українське художнє 
слово, мовно-літературна творчість, українська національна ідея, віршована 
молитва. 

 

Нашою метою є прояснити засобом метаантропологічного аналізу 

виміри індивідуального й суспільного буття Ганни Арсенич-Баран; 

осмислити зародження й розвиток потенціалу її філософських мовно-

літературних інтенцій як вияв не лише буденних (межових), а й 
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позамежових, вищих духовних станів і якостей, у яких розкриваються 

творчі можливості людини.  

У сучасному світі антропологічний оптимізм контрастує з 

величезною кількістю смертей унаслідок світової пандемії, що отримала 

назву COVID-19. Однак ми спробуємо не боятися й відверто подивитися 

на велич людини, яка вже споглядає з небес на наші скромні зусилля 

простежити її життєвий і творчий шлях, дізнатися, як замислені ідеї 

втілювалися й набували досконалості1. Навіщо це потрібно? Для того, 

щоб іншим людям діяти й творити належним чином. Звичайно, ми не 

претендуємо відтворити повною мірою неповторні риси Ганни 

Арсенич-Баран, її людяності, любові до ближнього, патріотизм. Але ми 

будемо прагнути дати відповіді на питання, як вона намагалася 

впливати на нинішнє покоління постколоніальних українців за 

допомоги українського художнього слова, що особливого внесла в наше 

сучасне осмислення людської екзистенції, як допомагала наповнювати 

мізки українським повітрям. 

Варто відразу зауважити, що слова, винесені в епіграф, Ганна 

Арсенич-Баран написала, коли їй виповнилося 35 років. Ці 

розмірковування молодої людини привертають увагу Читача до такої 

парадоксальної обставини, як болісне усвідомлення своєї конечності. На 

наш погляд, таке усвідомлення узасаднює радше не песимістичну, а 

переважно оптимістичну налаштованість. Можна зрозуміти молоду 

жінку, на яку, можливо, надзвичайно сильне переживання справив сон 

чи навіть галюцинація. Але це візії особистості, яка має сильні високі 

моральні мотивації, розвинені альтруїстичні риси. Для нас важливо, що 

Г. Арсенич-Баран жахливу тривогу, генеровану усвідомленням 

неминучості власної смерті, не драматизує, а розглядає як катарсис, що 

веде до смислонаповненого життя. 

Замислюючись так чи інакше над проблемою своєї смертності, у 

збірці поезій із оптимістичною назвою «Обнадію весною» Г. Арсенич-

Баран розміщує текст, де розширює межі людського світосприйняття й 

розглядає опозицію «життя – смерть». І хоча цей текст фігурує під 

назвою «Містика», ми знаходимо в ньому фундаментальні 

антропологічні висновки про сенс людського буття. Отже, за 16 років до 

своєї фізичної смерті Г. Арсенич-Баран, по суті, «розтрагічнює» 

проблему своєї індивідуальної смертності: 

 
                                                 
1
 Не подолавши підступну хворобу, Ганна Арсенич-Баран передчасно пішла з життя ввечері, 1 квітня 2021 року. 



57 

Я вже тихо умерла, 
Уже поплила за рікою, 

Що буття з небуттям 
У тремкому півсні розділя. 
Доторкнися, мій милий, 

Своєю палкою рукою 
До мого крижаного 
І дико блідого чола. 

Попри те, що цей вірш називається «Містика», насправді, тут немає 

ніякої містики. З високим ступенем вірогідності можна припустити, що 

окреслена світоглядно-екзистенційна ситуація є виразним сновидінням, 

що навіяне відспівуванням померлих у церкві. Адже відомо, що вона 

керувала церковним хором у П’ятницькій церкві в Чернігові, 

настоятелем якої був і є її чоловік – отець Мирон. Цілком природні 

тривога і страх перед життям і смертю, перед світом і самою собою 

викликають у глибинах самосвідомості Г. Арсенич-Баран усвідомлення 

буття в цілому і своїх меж у цьому світі. Утім, неспокій, суперечливість, 

плинність і бентежна сьогоденність актуалізують у неї вищі цілі, які 

вона знаходить у вивільненні й спасінні. Це колоритна ілюстрація, де 

вона пише про себе як померлу: «Я упала, як лист», а водночас звучать 

нотки прив’язаності до життя й прагнення жити, бо: «Я так мало 

зробила у світі». Отже, у світлі постмодернізму тут оприявнюється 

визнання Г. Арсенич-Баран антропокреативного потенціалу феномена 

смерті або нелінійне ставлення до смерті як реальності людського 

способу буття. 

Філософія Ганни Арсенич-Баран – це філософія любові як 

основної засади життя «в цьому світі болю». Розмірковуючи над 

витоками страждань і болю, одна з персонажів оповідання «А хіба буває 

багато любови?» ставить екзистенційне запитання: «А хіба не ми його 

несемо, хіба не ми його множимо?». Справді, не треба в цьому світі, що 

має екзистенційні суперечності, «насильно когось змушувати себе 

любити». Бо наслідок пошуків «повноти любовного буття» може бути 

парадоксальний: адже оприявнюються не тільки позитивні вияви 

любові, але й удавані, вульгарні, які означує парадоксальне зізнання: 

«Ти вбив мене своєю любов’ю. Зробив із мене порожню ляльку». І тоді 

життєва ситуація унестерплюється. Тому постмодерністська свідомість 

Г. Арсенич-Баран, вкладена у вуста Микити Левкового – головного 

персонажа оповідання з украй примітною й феноменологічно-

провокативною назвою «А хіба буває багато любови?», намагається 
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відшукати способи збереження любові й за цих умов, дати собі раду в 

нових координатах світу. І знаходить її в збереженні пам’яті як 

перестороги для нових поколінь, «щоб мали любов і повагу, щоб 

шанувалися й береглися». 

У творах Г. Арсенич-Баран переважають цінності не релятивні, а 

абсолютні, до яких належать віра, надія, любов. Тільки тоді, коли 

перспектива життя узгоджується з вірою, надією і любов’ю, коли віра 

допомагає побачити або зрозуміти найвеличнішу з усіх і безкінечну 

любов, якою є сам сущий, або Бог, тільки тоді з’являється надія на 

гармонію буття, тільки тоді можна знайти своє людське щастя. 

Найпереконливіше це засвідчує поезія Г. Арсенич-Баран. 

Прислухаймося, зокрема, як бринить її лірико-романтичне слово, 

присвячене Жінці:  
Ти і ласкава, і геть невпокорена. 

Голосом ніжним про радість співаєш, 
Коли дитя у колисці гойдаєш. 
Молиш у Бога щастя мачину 

Своїм маленьким доньці чи сину. 

Отже, шлях від «людини терміналу», що рухається в нескінченних 

мережевих переходах, до людини взагалі набирає в Г. Арсенич-Баран 

принципу вселюдської християнської любові. А на епічних регістрах 

поезії в неї звучить трагізм і нескореність духу:  
На весь світ закричу: Люблю! 

Аж зірвусь на крихке фальцето. 
Й буде затишно журавлю, 
Як зірветься моя комета. 
Бо відчуває лукавий птах: 
Я хотіла його впіймати, 

А в кометі, що піде в прах, 
Буде душа моя спочивати. 

І хоча ми схильні визначальну філософсько-антропологічну 

проблему – проблему людини, характеризувати в просторі «меж», 

переходів, лімінального досвіду трансформації та пов’язувати з 

проблемами духовного й морального буття людини, ніж із можливістю 

приреченого існування в зоні глибокої культурної провінційності, своєю 

духовною енергією і практичними діями у фокусі власного вибору 

нестримний потяг Людини до пошуку відповідей на виклики часу 

Г. Арсенич-Баран спрямовувала в життєдайне річище. Тому в її творах 

явно прочитується Любов як життєтворення і взаємозалежність усього 

сущого в світі. А чого варте запитання: «А хіба буває багато любови?». 
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Найважливішу функцію Любові Ганна Арсенич-Баран убачає в тому, 

що любов навіть роз’єднане, протилежне, вороже за способом існування, 

з’єднує, гуртує, сполучає в спільне, вносить порядок у хаос. Любов у неї 

забезпечує єдність людини і світу, процес життєтворення в ньому і вихід 

людини за межі діяльно-духовного ставлення до світу, що насамперед є 

вираженням українського духовно-сердечного самозаглиблення. 

Якщо продовжити ці розміркування і звернутися до проблематики 

кохання і страждання, життя і смерті, безнадії та жаги до життя, то 

вельми показовою в цьому плані є новела «Як зайде місяць». Сама назва 

новели, вочевидь, символічна: «шлях до життя» лежить через втечу, 

втечу закоханих до лісу, коли зайде місяць. Новела, що має динамічний 

та напружений сюжет за невеликої кількості персонажів, розкриває 

характер героїв у діях та вчинках. Розповідь авторка веде від третьої 

особи, аби описати почуття, думки та переживання головних 

персонажів. Водночас – це спосіб показати, на що здатна людина, коли 

вона щиро та віддано кохає. 

Екзистенціальна зустріч на шляху життя молодої, красивої дівчини 

з пораненим п’ятдесятирічним сотником є непересічною і тривожною 

подією, яка змушує їх обох по-новому орієнтуватися у світі, а безнадія, 

завдяки коханню, дає можливість збереження життя людини в 

архіскладній драматичній ситуації (вбивство більшовиками матері 

дівчини та смертельній небезпеці для закоханих) через розгортання 

духовних сил та турботи. Незважаючи на значну різницю у віці, між 

юною дівчиною і старим сотником спалахнула іскра любові, яку авторка 

назвала «дивним коханням». І вся їхня життєва енергія, що спиралася на 

волю до життя і любов, творить диво в антропному (людському) бутті, 

що й маніфестує оптимістичний фінал. Події у творі описані за один 

день, без жодного імені чи прізвища, однак окреслені аспекти зустрічі 

дають достатньо підстав для теоретичного осмислення значущості 

феномена Любові в екстремальних життєвих ситуаціях. 

Якщо ж шукати паралелі в українській класичній філософії, котра 

починається з Григорія Сковороди, пригадаймо слова, сказані 

мислителем про любов: «Що є огиднішим за любов вульгарну, удавану, 

і, навпаки, що є більш божественним, ніж любов християнська, тобто 

істинна? Що таке християнська релігія, як не істинна і досконала 

дружба? Хіба Христос не встановив, що відзнакою його учнів є взаємна 

любов? Хіба не любов все поєднує, будує, творить, подібно до того, як 

ворожість руйнує? Хіба не називає Бога любов‟ю його найулюбленіший 
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учень Йоанн? Хіба не мертвою є душа, позбавлена істинної любові, 

тобто Бога? Хіба всі дарунки, навіть ангельська мова, не є ніщо без 

любові? Що дає основу? – Любов, Що творить? – Любов. Що зберігає? – 

Любов, любов. Що дає насолоду? – Любов, любов, початок, середина і 

кінець, альфа і омега» [9, c. 277]. Хіба не дивовижна схожість 

висловлювань Г. Арсенич-Баран до ідей Г. Сковороди? 

У творчому доробку Ганни Арсенич-Баран ми маємо справу зі 

складним процесом змін смислових схем і перспектив, із досвідом 

світоглядних переорієнтацій, зсувом особистісно-смислової парадигми. 

Незважаючи на своє прагнення до вічного і позачасового, попри 

критичне ставлення до мережового суспільства Арсенич-Баран, 

безумовно, зазнала впливу «мережової логіки» в основному і 

вирішальному: у вільному, художньому трактуванні біблійних текстів, у 

суто філологічному ставленні до християнської молитвотворчості як до 

рукотворної. 

Виняткова складність і суперечливість сучасного літературного 

процесу, що охоплює сферу змісту, й сферу форми, змушувала Ганну 

Арсенич-Баран постійно працювати над удосконаленням 

інструментарію художнього аналізу, щоб вийти на глобальні питання 

людського буття. У контексті вічності вона й намагалася осмислювати 

такі категорії моральності, як людина і людство, добро і зло, любов і 

ненависть, почуття обов’язку тощо. Щоб краще відчути цілісність 

творчого спадку Ганни Арсенич-Баран, побачити її місце й роль у 

літературному процесі Придесення, варто повторити слова, сказані 

письменницею Тетяною Винник: «З Ганною Василівною залишиться 

цілий світ, без неї буде важче в літературному дискурсі Чернігівщини, 

бо на цій мисткині трималося багато». 

Отже, Ганна Василівна у своїх романах культивувала й 

накопичувала матеріал про екзистенціали людського буття, які 

виливалися в креативні й нестандартні рухи думки у вирішенні 

проблемних питань життя людини. Усвідомлюючи амбівалентність 

людського буття, вона намагалася не маніпулювати свідомістю читача і 

зверталася до вічних суперечностей людини. Майстерність авторки 

проявлялася в тому, що події минувшини і діяльність персонажів 

зображувалися в актуальному контексті сучасного буття українського 

народу. Вона порушувала важливі екзистенціально-психологічні та 

світоглядні питання, що первинно хвилюють людину – гідності, 

свободи, справедливості…  
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Як напише вона у вірші «Душа народу, як колосся, повна …» 
Та вітер розвіва блакитно-жовті стяги, 

Та «Заповіт» народ у націю єдна. 
О, нам не позичать завзяття і відваги, 

о, нам би зрозуміть: Україна одна! 

Аналіз творів Ганни Арсенич-Баран показує, що вона працювала в 

тій царині духовної творчості, в якій вічні світоглядні проблеми 

світового, загальнолюдського, космічного характеру поставали в 

актуальному сучасному контексті. Глибинне призначення Ганни 

Арсенич-Баран як людини, її природна натура проявляються у 

творчому акті, спрямованого до нового буття. Думку про смисл 

творчості як виходу із себе, звільненні себе заради вищого блага раніше 

висловив наш відомий співвітчизник Микола Бердяєв: «У творчому 

досвіді розкривається, що «я», суб’єкт, є первинним і вищим, ніж «не-я», 

об’єкт. І водночас творчість протилежна егоцентризму, це забуття про 

себе, спрямованість до того, що вище за мене» [6, с. 211]. 

Ганна Арсенич-Баран уперше у вітчизняній лінгвістиці обрала 

об’єктом комплексного аналізу мову віршів у формі молитов 

українських письменників. У початковий період своєї творчої діяльності 

вона охопила період XIX – XX століть, а пізніше заглибилася на 

1000 років. Її притягувало те трансцендентне, що виходить за грані й 

межі буденності, те метаграничне й позамежне, що містить у собі 

таємницю. Вийти за межі буденності означало для Ганни Арсенич-

Баран народження особистісного буття. Це був усвідомлений і 

осмислений вибір, який виявився напрочуд продуктивним. Судіть самі: 

вона змогла системно проаналізувати особливості лексики, фразеології 

та синтаксису, характерні жанру віршованої молитви; простежила 

спільні й відмінні риси канонічної та віршованої молитви; здійснила 

періодизацію віршів-молитов; з’ясувала роль провідних українських 

поетів у збагаченні художнього стилю засобами релігійної лексики та 

біблійної фразеології. Крім цього, інтелектуал-гуманітарій визначила 

співвідношення питомих і запозичених елементів; виявила широке 

поєднання в поезіях-молитвах ознак релігійного й художнього стилів 

української мови, простежила взаємне збагачення цих стилів. Іншими 

словами, здійснила колосальну інтелектуальну працю2.  

Отже, основою творчості Ганни Арсенич-Баран є українська 

християнська віршована молитва. У творчості вона знаходила власну 
                                                 
2
 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Мова української 

християнської віршованої молитви XIX – XXI століть». К.: 2013.  20 с. 
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неповторність. Це означає, що гуманістичний, духовний розвиток був і 

метою, і сенсом її людського буття. Ганна Арсенич-Баран – донька 

українського народу, вона сприяла його духовно-культурному 

відродженню. 

Один відомий письменник колись про Ганну Арсенич-Баран 

сказав так: «Це березунка, вона хлопа за сміття не має», засвідчивши цим 

самим її належність гордого, можливо навіть гордовитого березівського 

племені3.  

Її творчість не загубиться в плині часу, не потоне в річці забуття, бо 

вона є виразником душі українського народу, її кращої частини – 

жіночої душі, а  
Душа народу, як колосся повна,  
злила в собі все золото століть. 

Колос наповнюється зерном, даючи життя іншим колоскам, і так 

відбувається одвічно. Тому творчість Ганни Арсенич-Баран – на віки! 
 

(далі буде) 
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РОЛЬ «ПРОСВІТИ» У ЗБЕРЕЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ 

 

У статті автор зосередилася на ролі «Просвіти» в збереженні 
української культури. Описано витоки зародження та створення товариства 
«Просвіта». Розглянуто мету, пріоритетні напрями в діяльності 
товариства. Звернено увагу на створення численних автономних товариств зі 
спільною назвою «Просвіта» не тільки в Україні, а й інших країнах світу, 
зокрема, Канаді, США, Аргентині  тощо. Встановлено, що в сучасний період 
діяльність товариства було відроджено в кінці 20 століття. Досліджено, що 
просвітянська праця мала значний вплив на формування національної 
свідомості українського народу. Діяльність Товариства “Просвіта” дозволила 
не тільки зберегти своє українство, а й збагатити і примножити українську 
культуру. 

Ключові слова: товариство, товариство «Просвіта», Україна, 
українська культура, національна свідомість, українська спільнота. 

 

Близько півтора століття тому у Львові було засноване товариство з 

лаконічною і промовистою назвою – «Просвіта». Члени організації 

бачили свою мету в піднесенні національного, культурного, освітнього 

рівня найширших верств українців краю. Нова організація виникла не 

на порожньому місці. Ще в 1848 р. «Собор вчених руських» заснував 

товариство «Галичо-руська Матиця» – спілку, що ставила на перший 

план культурно-просвітницькі завдання, зокрема поширення 

вітчизняної літератури, створення української преси, театру. У статуті 

«Матиці» зазначалося, що її основною метою є піднесення освіти в 

руському народі шляхом видання книжок рідною мовою, які б 

слугували поширенню загальнокорисних знань, промисловості і 

землеробства, зміцненню святої віри та благочестя. Подібні позиції 

висловлювали також товариства «Руський собор», створений у тому ж 

році, і «Народний дом», започаткований роком пізніше. 

У 1868 р. на зразок «Матиці» було засноване нове літературне 

товариство «Просвіта». Якщо «Матиця» прагнула розвивати вищу освіту 
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народу і зрідка видавати альманахи та збірники, то «Просвіта» ставила 

своїм завданням піднести освіту простого люду, популяризацію знань, 

що сприяли б інтелектуалізації і духовному відродженню української 

нації. Недарма девізом товариства стало «пізнання й освіта народу». 

Існуючі на той час польські товариства – краківська «Освіта» та 

львівське «Товариство народної освіти» – з повагою поставилися до 

новоствореної організації, пропонуючи організувати обмін виданнями. 

Однак українські просвітяни не прийняли цю пропозицію, мотивуючи 

відмову тим, що мета «Просвіти» полягає не просто в постачанні народу 

«духовними скарбами» загалом, а в «просвіті його національної 

свідомості». Пріоритетним напрямом у діяльності «Просвіти» стало 

видання дешевих книжок для людей, створення читалень та бібліотек, 

крамниць, ощадних і позичкових кас, організація самодіяльних театрів, 

народних музеїв, хорів, оркестрів, читання лекцій, відкриття 

різноманітних курсів та шкіл. Особливістю діяльності просвітян було 

свідоме відсторонення від політики. Завдяки цьому «Просвіта» існувала 

впродовж багатьох десятиліть, залучаючи до роботи людей з різними 

переконаннями, але не байдужих до української справи. «Просвіта» 

завжди підтримувала створення нових українських громадських 

організацій, ділилася з ними коштами та досвідом, а також 

співпрацювала в спільних справах. Вона стояла біля витоків Наукового 

товариства імені Т. Шевченка, педагогічного товариства «Рідна школа», 

ремісничого товариства «Зоря», земельного товариства «Сільський 

господар», фізкультурного товариства «Сокіл», антиалкогольної спілки 

«Відродження», жіночого співтовариства «Союз українок», юнацької 

асоціації «Пласт» тощо. Цілком не випадково «Просвіту» називали в той 

час «матір’ю українського організованого життя». 

Авторитет «Просвіти» ширився не тільки на землях Галичини, де 

виникло майже 100 її філій, а й усією Україною. Численні автономні 

товариства зі спільною назвою «Просвіта» діяли в Катеринославі, Одесі, 

Києві, Кам’янці-Подільському, Житомирі, Чернігові, Миколаєві, 

Мелітополі, в інших містах. У Санкт-Петербурзі було започатковане й 

активно працювало товариство з назвою «Благотворительное общество 

издания общеполезных и полезных книг», однак неофіційно за ним 

закріпилася назва «Північної Просвіти». Загалом «Просвіта» виникала 

всюди, де організовувалися українські громади, особливо за межами 
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України.  

Сьогодні США і Канада – країни, де мешкають найчисельніші 

українські спільноти в західному світі. Не дивно, що саме тут виникли 

перші закордонні «Просвіти». «Просвіта», більш того, стояла біля самих 

джерел (початків) еміграційних процесів з України. Професор Й. 

Олеськів, який побував у Канаді, саме через товариство «Просвіта» у 

Львові опублікував свої брошури «Про вільні землі», «Про еміграцію», 

де описав географію, економіку, державний устрій Канади. Він же 

заснував комітет допомоги емігрантам. Прибулі за океан українці 

оселялися ближче до своїх земляків, формували цілі райони 

компактного мешкання українців, тут з’являлися українські назви. Для 

задоволення освітніх, культурних, духовних потреб створювалися 

навчальні групи, хорові колективи, драматичні гуртки тощо. Перша в 

Америці читальня виникла в тодішньому найбільшому осередку 

українського життя – Шенондоа в 1887 році. У канадській Манітобі в 

1898 році відкрилася перша публічна школа для українців. Тут 

використовувалися підручники, привезені з Галичини й інших місць 

України. Вчитель-емігрант К. Геник був одним із ініціаторів організації 

першої в Канаді читальні імені Т. Шевченка та газети у м. Вінніпег в 

1903 р. При читальні діяла й українська народна бібліотека імені І. 

Франка. На сторінках газети «Канадійський фермер» друкувалися 

матеріали з усіх галузей життя українців. Усі згадані ініціативи 

відбувалися за відчутної підтримки «Просвіти». 

У Південній Америці перша «Просвіта» виникла в Бразилії у 

1902 році у м. Куритибі, а згодом поширилася і в інших містах та 

провінціях, заселених українцями. Тут активно почали працювати хори, 

драматичні гуртки, національні бібліотеки. У 1907 році побачив світ 

перший номер просвітянської газети «Зоря».  

Згодом українські «Просвіти» ствердилися й в Аргентині, Уругваї, 

Парагваї. 

Що ж до початків діяльності «Просвіти» в країнах Європи, то 

найдавнішим тут був її осередок у Кракові, заснований ще в 1894 році як 

філія Львівського товариства. У 1907 році в Боснії українські переселенці 

з Галичини заснували першу читальню «Просвіта», яка теж була філією 

львівської. З кінця 1908 подібні філії «Просвіти» почали діяти у Відні та 

інших австрійських містах. Але найорганізованішою в Західній Європі 
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виявилася «Просвіта» у Франції. Перша українська організація виникла 

тут у 1908 р. з назвою «Гурток українців у Парижі». У 1910 р. цей гурток 

об’єднував уже 120  членів, мав  власний хор і навіть курси української 

мови. А згодом осередки «Просвіти» були започатковані на всій 

території Франції. На кінець 1932 року їх нараховувалося аж 75. Тутешня 

«Просвіта» брала активну участь у придбанні української друкарні, 

видавала цілий ряд газет, бюлетенів, а також альманах «Українське 

слово». 

Спроби організувати «Просвіту» на Далекому Сході датуються ще 

1906, 1910, 1916 роками. Але місцева влада так і не дозволила її 

існуванню через «побоювання», що таке об’єднання «может вызвать 

враждебную рознь, должно быть признано угрожающим 

общественному спокойствию и безопасности». За цих умов короткий час 

у Владивостоці товариство діяло нелегально. Лише у Благовіщенську 

вдалося неймовірними зусиллями отримати дозвіл на напівлегальне 

ведення  української просвітницької роботи в «Українському клубі» й те 

лиш тому, що віце-губернатором Амурської області був чиновник 

українського походження – колишній полтавський поміщик 

Чаплинський, який виявився патріотом української справи. Початком 

активної планової роботи на Далекому Сході можна вважати Перший 

загальний всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства Далекого Сходу, що 

відбувся в червні 1917 р. у м. Микольськ-Уссурійському. З того часу 

досить швидко на Далекому Сході поширилася мережа українських 

організацій. А з 1918 року в Харбіні (Маньчжурія) почало діяти перше 

українське товариство «Січ», яке з часом стало філією «Просвіти» на цих 

далекосхідних землях. 

«Просвіта» почала відроджуватися на теренах України наприкінці 

80-х років ХХ ст. Лише після 120 років після заснування першої 

організації збулася мрія багатьох поколінь просвітян про те, щоб 

товариство стало дійсно всеукраїнським. У 1990 році відбувся 

установчий з’їзд відновленого товариства української мови 

імені Т. Шевченка «Просвіта». Разом з тим, якщо враховувати, що в 

період, коли було припинено діяльність просвіт в Україні, вони все ж 

успішно діяли в діаспорі, то можна стверджувати, що робота мережі 

просвітянських осередків ніколи не переривалася. Здобуття 

самостійності Україною призвело до появи нової хвилі започаткування 
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товариств серед українців в еміграції. Створено ряд «Просвіт» на 

Зеленому Клині, на Байконурі в Казахстані, Берестейську «Просвіту» в 

Білорусії та Карелії тощо. 

Діяльність «Просвіти» у світі – це справжній подвиг в ім’я захисту 

національних і культурних прав українського народу. Її намагалися 

знищити за часів царизму та більшовизму, однак не змогли зламати 

прагнення українців до розвитку й збереження рідної мови, книги, 

освіти, культури, громади. Невипадково у Львові в 1994 році було 

відкрито  пам’ятник «Просвіті». Вивчення діяльності «Просвіти» в 

Україні та за її межами є актуальним в умовах становлення української 

державності, оскільки завдання піднесення культурного рівня та 

національної свідомості громадян України є нагальною потребою й 

нашого часу. 
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THE ROLE OF THE „PROSVITA‟ SOCIETY IN THE 
PRESERVATION OF THE UKRAINIAN CULTURE 

 
The „Prosvita‟ Society (in Ukrainian means „enlightment‟) has played an 

important role in the cultural revival of Ukraine. Performing active educational and 
cultural activities, it has contributed to the preservation and development of the 
Ukrainian culture, as well as its spread around the world. The author describes the 
origin of the creation of the „Prosvita‟ Society. Characterized is the purpose of the 
society, which was not just to supply people with the „spiritual treasures‟ in general, 
but to „enlighten their national consciousness‟. The priority areas in the society's 
activities are considered, they include publishing cheap books, creating reading rooms 
and libraries, opening shops, saving and loan offices, organizing amateur theaters, 
folk museums, choirs, orchestras, lecturing, opening various courses and schools. The 
attention is attracted to the creation in Ukraine numerous autonomous societies with 
the common name „Prosvita‟. Investigated is the creation of the „Prosvita‟ societies in 
different countries of the world, in particular Canada, the USA, Brazil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, etc. It is noted that the beginning of the activities of the 
„Prosvita‟ Society in Europe was in 1894 in Krakow, and the latest date of the 
„Prosvita‟ Society creation was in 1917 (in the town of Nikolsk-Ussuriysky). It is 
established that in the modern period, the activity of the society was revived in the 
late 80s of the 20th century; and in 1990, the constituent congress of the restored 
„Prosvita‟ society of the Ukrainian language named after T. Shevchenko took place. It 
is investigated that the educational work of the society has had a significant impact 
on the formation of the national consciousness of the Ukrainian people, which led to 
the emergence of a new wave of Ukrainian societies after the independence of 
Ukraine. The activities of the „Prosvita‟ Society promote enriching and multiplying of 
the Ukrainian culture. 

Keywords: society, the „Prosvita‟ society, Ukraine, the Ukrainian culture, 
national consciousness, the Ukrainian community. 

 
Матеріал отримано редакційною колегією 29.06.2021 р. 

Науковий рецензент: доктор філософських наук В.М. Довбня 
 

 
 



69 

УДК 378:4.398 (477)51 «20» 
 

ЯРОСЛАВА ДЕМКО, 
голова Крайового Центру Українських Шкільних Рад Канади, директор школи 

українознавства ім. св. Володимира та Ольги, магістр українознавства, 
Вінніпег, Канада 

УВАН: 55:34 
ucssmb@gmail.com 

 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ АКЦІЄЮ “ВІСЛА”. СПОМИНИ ЛЮДЕЙ  

(есеї) 
 

В есеях описано події, що відбувалися в 1944-1947 рр. і мали назву Акція 
“Вісла”, що була інструментом етнічної чистки та полягала у депортації 
всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі, які раніше 
входили до складу Німеччини, до її північно-західних земель Польщі. Вказані 
події було записано зі слів очевидців, згідно з якими маємо правдиву інформацію 
щодо міжнаціонального польсько-українського конфлікту, депортацію та 
подальшу адаптацію переселених осіб. Визначальну роль у спогадах відіграє 
емоційне обрамлення досвіду. Встановлено, що ці болісні емоції є основою, 
базисом для образів війни, переселення, що фігурують у спогадах. 

Ключові слова: Україна, Друга світова війна, російські й польські 
війська, УПА (Українська Повстанська Армія), Канада, Квебек, Братство 
Українців Католиків Канади (БУК), Станиці Об‟єднання Колишніх Вояків 
УПА Америки й Канади. 
 

Згадки переселенців з села Малява (коло Бірчі) Перемишлянського 

повіту, Закерзоння. Розповідь Стефанії Федунь, з роду Демко, 

народженої 1925 р. та Йосифи Горбаль, народженої 1927 р. 

 

На Україну із Закерзоння виселяли в роках 1944-46. Сталінові 

залежало мати якнайбільше людей до роботи, а хто спротивлювався – то 

чекав його Сибір. Будучи в Україні 2008-го року, мені вдалося провести 

інтерв’ю з різними людьми, які пережили насильне вигнання зі своїх 

рідних хат, і їхні спомини я тоді записала на малих магнітофонних 

касетках з думкою, що їх використаю до своєї книжки. Зараз, коли 

переслуховую ті касети, я усвідомлюю собі біль і переживання тих 

людей. За той час вже декого немає в живих і тим хочу скласти їм 

доземний поклін і подяку.  
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Стефанія Демко (замужня – Федунь)  народилася в Маляві. Батько 

її називався Миколай Демко (1886-1948), а мати – Анна (1891-1963) з роду 

Жидоник. Від діда-прадіда родина проживала в Маляві, там Стефанія 

ходила до школи. Вона мала ще три старші сестри, Павліну (від першої 

жінки батька, яка померла маючи 21-літ) та двох інших, Ганю і Юльку, 

що були від другої жінки батька, а третя жінка, з якою одружився 

повдовілий батько Миколай, Анна Жидоник, була теж вдовою по 

чоловікові, що загинув на роботах в Америці, і вона мала дві доні – 

Софію і Стефцю. Софію називали «Зося», вона народилася 24-го січня 

1924 року, отже, була на півтора року старша за Стефку.1 

На саме свято Рождества Пречистої Діви Марії 21-го вересня 

1945 року село обступили російські й польські війська і стали виганяти 

людей з хат. Люди стали втікати. Софія втекла до ріки й сховалася в 

мокрих зарослях під росохатою вербою та поволі перейшла на кінець 

села. Вона була зв'язковою УПА, але те закривала перед родиною і 

тримала в таємниці. За нею гнався польський жовнір, але він не 

побачив, де вона сховалася. Уся родина була змушена хапати з собою, 

що могли, сісти на фурманку та їхати до сусіднього містечка Бірчі, 

віддаленого від Маляви на 4 км. Хто не мав коня, то змушений був іти 

пішки. Батько Миколай був дуже хворий і просився, щоб його завезли 

назад до хати, бо буде вмирати.  

Миколай Демко народився 1886 року, був тяжко поранений під час 

Першої Світової війни (1914 р.) і також хорував на астму. Тоді старша 

доня Ганя, якої мати походила з польського роду, то могла залишитися в 

селі, завезла батька назад до Маляви і там якось і десь схоронилися вони 

від війська. До Бірчі заїхала лише Стефанія з мамою Анною Демко, яка 

мала тоді 55 літ. У Бірчі стояли цілий тиждень під голим небом. Після 

того їх повезли на станцію і всадили до товарових вагонів та повезли на 

схід, як худобу. По дорозі стояли в деяких місцях і так їхали вони десь 

понад тиждень, були голодні, бо з собою мало що взяли з харчів... 

Вони заїхали до Білобожниці, висадили їх «на рампі» – станції. Там 

вони стали чекати, аж поки не приїхали по них фіри (вози). Стали 

розпроділювати по різних селах. Стефцю з мамою приділили до села 

Косів, тоді Білобожницького району Тернопільської області. У тому часі 

не було ще багато порожніх хат, бо ще не всіх поляків було переселено 

                                                 
1
 Максимально збережено мовні особливості автора-упорядника есеїв і респондентів. 
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до Польщі. Вони мусіли перебути в якійсь старій стодолі цілий тиждень. 

Потім їх все ж запхали до старої зруйнованої хати, без вікон і дверей та з 

розваленою стелею. Направити хату не було чим. Їсти не було що, треба 

було собі заробити, але не було де.  

Жителі Косова на них дивилися косо й називали поляками. 

Стефця пішла на роботу до колгоспу, де сапала буряки і руками доїла 

три рази денно 18 корів, яких ще треба було нагодувати. Робота була 

дуже тяжка. 

У 1946-му році в Україні була велика посуха. На полях все висохло, 

і ніщо не вродилося, навіть насіння, яке посадили, не вернулося. 

Настала страшна біда так, що під кінець 1946-го і 1947-го років в Україні 

запанував великий голодомор, про який світ зовсім не знав. Люди 

вмирали з голоду, як мухи. У кожній майже хаті лежав труп. Не було що 

їсти і в хаті Стефанії. Мати заслабла, а Стефця не знала, як все те 

подолати. Вона ж була молода, без життєвого досвіду. Рано вставала й 

вмивалася сльозами, і таке саме було й уночі. Вони мали корову, але не 

було її чим годувати. Тоді мамина рідна сестра, Текля Павлишин, яка 

жила в Бережанах, написала до них, щоб Стефця пригнала ту корову, бо 

в них є багато соломи, то якось у неї перезимує, a навесні може собі її 

назад взяти до Косова. Стефця пішки пригнала свою корову до Бережан, 

щоб цьоця її перегодувала, а по жнивах знову пішла свою корову 

пригнати додому.  

З Косова до Бережан було приблизно 100 км. Треба було туди йти 

два дні. Взяла вона від цьоці Павлишин свою корову на мотузок і пішки 

пустилася в дорогу. Йшла довго, через Зарваницю,  боялася, щоб по 

дорозі злодії не відібрали від неї корови. У той час тоді вешталося багато 

по жебрах басарабів.  По дорозі була ріка, то Стефця мусіла перегнати 

корову і через ріку. Корова влізла до ріки і напилася там води й те їй 

зашкодило, бо як Стефка пригнала її додому, то корова захворіла й 

здохла. Знову Стефця з мамою лишилися без корови. Аж одні старші 

люди, що мали сина в партизанці (УПА), й він десь, мабуть, загинув, 

дали Стефці молоду ялівку, щоб собі вигодувала на корову. Так і 

сталося. Господарювати ставало щораз тяжче.  
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Фото 1: Юзя Горбаль і Орися Зьомко,  

доня Стефанії Федунь 

 

 

 

 

 

  

 

Фото 2: Рідня Стефанії Федунь  

(посередині 3-тя зліва). Стоять зліва направо:  

син Михайло, внучка Надя, 

Стефанія, доня Орися, Мирося Мельник. Ззаду: 

син Стефці Ярослав, внук Андрій, Данило 

Мельник і його син Сергій 

 

Стефця була молода й гарна, то до неї сваталися хлопці. Стефка 

вийшла заміж за Володимира Федуня, родом з горішнього кінця 

Маляви. Дочекалися 4-дітей: Зенко, Місько, Славко і Орися, а коли 

померла чоловікова сестра Павліна, з якою Стефця ходила до школи в 

Маляві, то залишився 5-літній синок Данилко Мельник, народжений ще 

в Маляві (1945), якого вони взяли на виховання до себе і який став 

пізніше інженером. 

Стефанія Федунь розказала також про релігійні проблеми в селі. 

До Косова приїхав священик з Почаєва і став людей намовляти на 

російське православ’я. Більшість переселенців із Закерзоння були греко-

католиками, і вони хотіли так і продовжувати свою релігійну традицію, 

як колись їхні батьки. Коли створилася та колотнеча, люди стали між 

собою ворогувати, дійшло то того, що навіть на Великдень православні 

не пустили греко-католиків до церкви паски посвятити. Святили, отже, 

надворі коло якоїсь хати. Бувало, що діти пішли на православ’я і 

відцуралися греко-католицьких батьків і до смерті до них не заходили. 

Таке наробили священили. 

Юзя Горбаль, народжена 1927 року, теж була вигнана акцією 

«Вісла» у вересні 1945 року. Коли її рідню виселяли, – батьків Горбаля 

Петра й Анну (з роду Мельник), сестру Емілію та братів Стефана, 

Славка, Філька, Ромка і піврічного Володимира, то Юзя була в другому 
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селі й своїх віднайшла в Україні аж по двох роках. Юзя також мусіла  

працювати тяжко у колгоспі трактористкою і не раз за її веселий, але 

бунтівничий характер та спротиви комуністичній владі прийшлося 

відсидіти у в’язниці та переносити всяку біду. Вона була не лише 

надзвичайно працьовита, але й дуже побожна, ніколu не пропускала 

Богослужби в неділю й свята, бувала на кожному похороні, бо як 

говорять: «без мене небіжчик не може лягти у могилу».  

Переселенча історія інших малявців була подібна до тієї, що 

оповідала Стефанія Федунь і Юзя Горбаль. З Маляви вивезли родини 

Горба, Вітівих, Солтисіків, Горбачів, Демків, Мельників, Жидонів, 

Качмарських, Федоришиних, Масляків, Підгурських та інших. Багатьох 

із них вже немає на цьому світі. Нехай молитва долетить за них до 

Господа Бога і сотворить їм  вічную  пам’ять! 

 

Розповідь Катерини Грудень, з роду Кіташ, 

народженої 1925 року в селі Воля Матіяшова,  повіт Лісько 

 

Переселення «Акцією Вісла» на Волі Матіяшовій, у Ліському повіті, 

розпочалося якраз опівночі 6-го травня 1947 року, на свято Святого 

Юрія, якого подана нижче каплиця стояла в селі.   

Мама Катерини, Марія Кіташ з роду 

Шафран, розчинила тісто на хліб, щоб 

вранці його спекти для сім'ї, але коли 

польське військо вдерлося до села і стало 

виганяти людей з хат, то спекти хліб не 

було коли, треба було все залишити. На 

спакування речей не давали багато часу. 

Люди хапали з собою все, що могли. На 

полях вже було засіяне збіжжя й паша та 

посаджена бараболя й городина. Сім'я 

Кіташів, батько Стефан, нар. 1899 р., мати 

Марія, нар. 1902, син Іван, нар. 1922 р., 

Катерина, нар. 1925 р., Юрко, нар. 1932 р. і Михайло, нар. 1936 р.,  також 

брали що могли, а саме: корову, коня і мале жереб'я, трохи збіжжя чи 

бараболі, а наймолодший Михайло взяв свої два козенятка. В усіх хатах 

панував страшний заколот, плакали діти, ридали старі. Усіх військо 

Каплиця Св. Юрія, до якої 

ходили молитися жителі Волі 

Матіяшової 
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загнало на кінець села і погнали до Загір’я, віддаленого від Волі на ок. 

15-20 км. 

Людей висадили в Загір’ї на станції, недалеко церкви Св. Михаїла, і 

вони там довго чекали на тягаровий потяг. Серед людей панував сумний 

настрій, плач і ридання. Врешті над’їхав поїзд, і всіх загнали до брудних 

вагонів разом з худобою та повезли на північний захід Польщі. Вагони 

пильнували польські жовніри. Кася згадує, що то винятково були добрі 

люди, бо коли поїзд переїздив через Явожно, то жовніри замикали 

вагони й нікого не випускали з потягу. Вони, видно, знали, що там є 

нагонка до в'язниці, т. зв. «Табору праці» в Явожні, де замордовано було 

багато наших людей. Хтозна, щоби сталося і  з ними. Один польський 

жовнір сказав Касі, що як йшов на війну, то його мати наказала йому, 

щоб не зробив нікому кривди, тоді повернеться щасливо додому. Кася 

дуже жалкувала, що не мала його адреси, щоб йому з вдячності 

відплатитися за його добре серце бодай словом. 

Поїзд з переселенцями їхав довго-довго. Їсти не було що, часом 

давали їм якусь консерву і те одну на кілька родин. Аж привезли їх до 

міста Битів (Bytow) у воєводстві Кошалін (Koszalin). Стали 

розподілювати родини по різних селах і хатах. Кіташів приділили до 

малого села, що називалося Тухомко (Tuchomko). Спочатку вони жили в 

якоїсь автохтонки-німкені, що називалася Гопка (Hopka), якої чоловік 

загинув на війні, а вона мала десятеро малих дітей. Околиці Битівщини 

здебільшого заселені автохтонами-кашубами, що були до якоїсь міри 

змішані з німцями, і вони не були ворожо наставлені до українців, бо 

нічого й ніколи про них навіть не чули. Вони думали, що приїхали сюди 

якісь багаті люди.  

Кіташі мало що з собою взяли, тому й нічого не мали. Прийшлося 

навіть голодувати. Ходили до тамтешніх господарів просити хоч кілька 

барабольок на зупу, але одна багата кашубка сказала їм, що вона має 

бараболю, але для своїх свиней. Аж ось Юрко зайшов до одної хати і 

попросив хліба, то той господар дав йому буханець і трохи масла. То 

була для родини велика радість, бо перший раз могли хоч трохи 

наїстися хліба. Пізніше Михайло свої козенята заміняв за два мішки 

бараболі, коли господиня Гопка дала їм кусок землі, аби вони посадили 

собі там бараболю. Щоб більше було барабольок посадити, то кроїли їх 

на кілька частин. І на диво всім - на малому кусочку землі зародилося 
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так багато бараболі, що всі дивувалися, бо такого ще не бачили. То була 

велика Божа благодать. Господь Бог допоміг їм вижити. Натомість на 

Волі Матіяшовій по їхнім виселенню страшенно кинулися миші й щурі 

й з'їли на полях все доспіле збіжжя, яке люди засіяли, як також поз’їдали 

навіть стріхи на хатах. 

По якомусь часі родині Кіташ сільська ґміна приділила поле, і вони 

пішли вже на своє від пані Гопки та стали господарювати. З малого 

жереб’ятка виріс гарний кінь, то вже мали вони двох коней, було як 

обробляти поле. Народилися телята, виросли на ялівки і так якось 

господарювали. Найстарший син Іван одружився з Софією Липкою і 

повернулися вони жити на Волю. Юрко став працювати в Битові, а 

Михайло пішов вчитися до Педагогічної школи, а відтак – на студії 

Україністики  до Щеціна. Вдома залишилися  батьки і Кася. 1959 року 

Кася виїхала до Канади і вийшла заміж за Григорія Грудня з Люблинця 

Старого Любачівського повіту, який був вивезений на роботи до 

Німеччини, а звідти дістався до Канади і замешкав у Трансконі. Все своє 

життя в Канаді працював він на залізниці в SNR. 

1960 року подружжя Груднів дочекалося сина Стефана. 1962 року 

стягнули до Канади батьків Катерини, Стефана і Марію Кіташ та брата 

Юрія, а 1966 року – наймолодшого брата Михайла з дружиною 

Ярославою та 3-літнім синочком Володимиром Олександром. 

Насамкінець з допомогою Юрія стягнули також брата Івана з дружиною 

Софією та дітьми Зеновією, Мирославом і Марією. 

 

Спомини Фенни Мадейчик, з роду Капелюх 

 

Фенна Капелюх народилася 1936 року в селі Вислок Нижній, де 

була церква Св. Онуфрія, яку по веселенні українців поляки вживали на 

костьол. Село Вислок мало дві частини і тягнулося понад 2 кілометри, 

мало понад 500 хат. Друга частина села звалася Вислок Вижній, в якому 

теж була церква Св. Духа. Мама Фенни  називалася Анна, з роду Кудлач, 

а батько – Михайло Капелюх. В їхній сім'ї був один найстарший брат 

Андрій, народжений 1925 року, а відтак сестри: Марія (1930), Ганя (1932) 

і наймолодша Юстина (1940). 

Сім'я жила в дерев'яній хаті, вкритій соломою. Хата мала дві 

кімнати й добудовану ще меншу кімнату, що називали «ванкир», в якій 



76 

спали. Продовженням хати, як і у більшості хат того часу, була стайня 

для худоби. У хаті була піч, на якій можна було вигрітися та спати. На 

стінах – святі образи. Батько мав ок. 10 гектарів поля і лісу. Коли Андрій 

мав щойно 2-3 роки батько Михайло Капелюх виїхав до Аргентини на 

заробітки. Він там працював на фермі, садив квіти і городину, хоч те все 

робилося там по-інакшому, як у Вислоку. Батько був би довше в 

Аргентині, але дістав сумну вістку, що у Вислоку вовки з'їли їхніх двох 

коней, що були прив'язані й не могли боронитися від вовків. З жалю за 

кіньми батькові дві сестри, Фенна і Параска, померли. Тоді батько 

повернувся домів. Такі випадки з вовками траплялися тоді дуже часто. 

На одну вчительку напали вовки, як вона переходила з іншого села. 

Вона розпалила вогонь, а вовки засіли навколо й чекали. Коли згорів вже 

вогонь, то вовки допали її та з'їли так, що по ній люди знайшли лише її 

ноги в чоботях і по тім знали, що то була вона. Та історія облетіла майже 

усе Підкарпаття. 

1944 року, коли через Вислок переходив німецько-російський 

фронт, сталося велике нещастя – згоріла їхня хата.  Сім'я залишилася під 

голим небом. Тоді батько Михайло Капелюх на місці, де вони на зиму 

переховували бараболю й буряки, розширив і поглибив ту яму, 

вичерпав з неї воду і зладив землянку для  своєї сім'ї, в якій помістилося 

7 осіб. Землянку накрили соломою, щоб на людей не падав дощ. 

1945 року польські і російські війська виганяли українців на 

Україну, тоді люди з Вислока втікали через кордон до близької 

Словаччини, щоб там уникнути виселення на Україну, бо боялися, що 

можуть попасти на Сибір. Але на Словаччині чехи не були їм раді. Вони 

мали договір з поляками і росіянами, що як хтось з українців з’явиться у 

них, то треба їх зголосити урядові, отже, зрадити. Для родини 

Капелюхів не було виходу. Щоб рятувати своє життя, мусіли 

повернутися назад до Вислока. Батько по тих всіх пережиттях тяжко 

захворів і навіть не мав сили поганяти коня. Отже, те мусів робити син 

Андрій, який дороги не знав, але батько йому наказував, щоб тримався 

тих слідів, які в болоті залишили колеса возів. І так якось по тих слідах 

щасливо повернулися вони до своєї землянки. 

1946 року по селі запанувала тривога і страх від того, що поляки 

нападають і вивозять кудись людей. Тоді вся родина втекла до лісу і там 

ховалася. Хворого батька залишили в землянці. Мама потайки ходила до 
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села, намолоти на жорнах збіжжя та спекти в сусідів в печі хліб, бо в 

землянці печі не було. Доглядала батька і відтак приносила нам до лісу 

хліб. Хворий батько довго не пожив. При вмираючому батькові була 

лише мама, яка при допомозі сусіда поховала нашого тата під деревом, 

щоб поляки не викопали і не розкидали могилу. Після похорону батька 

мама повернулася до нас, до лісу. Ми, діти, дуже плакали за батьком. В 

селі ми перебували від лютого до травня 1947 року. Нам донесли вістку, 

що виселяють людей, то ми повернулися до села. То вже була половина 

мая. Тамтешні жителі, поляки, що жили у Вислоку, знали про наше 

виселювання, але розголошували брехню, що нас не будуть виселювати, 

щоб ми все на полях посіяли і посадили. То ми так і зробили. По цьому в 

кожній родині залишилося дуже мало харчових запасів.  

По селу ходили польські жовніри і на спакування дали менше як 

дві години. Ми взяли трохи зерна, 2 вівці, 4 кози і одну корову, бо коня 

вже не мали. Кури розбіглися по селу, навіть втікали на дерева. Коти 

втікали, а пси бігали, як божевільні, вили, як скаженні. По селі нісся 

плач… 

Всіх мешканців гнали ок. 20 км до найближчої залізничої станції в 

Загір'ї. Із Вислока до Команчі було 9 км, а з Команчі до Загіря 10-11 км, 

отже разом – ок. 20 км. У Загір'ї всі люди чекали на станції цілий 

тиждень, аж придбають більше порожніх вагонів, щоб заладувати людей 

і худобу. 

У Загір'ї була церква Св. Архангела Михаїла, яка була далеко від 

станції, де всі стояли. Нарешті прийшов час і приїхав товатовий поїзд. 

Всіх  людей заганяли до вагонів: корови, вівці і кози в окремий вагон, а 

людей і збіжжя – в інший. Вагони пильнували польські жовніри. Ми 

мали щастя, що капітан чи поручник, що керував нашим поїздом, не дав 

своїм жовнірам виганяти мужчин на постоях з вагонів по якусь мізерну 

зупу чи каву, а наказав іти лише жінкам. На тих постоях вилапували 

мужчин до «Табору праці в Явожні» й завдяки людяності того офіцера 

нас те нещастя минуло. Підчас дороги трапилося, що два вагони, в яких 

була худоба, вискочили з рейок, на щастя один вагон вліво, а другий 

вправо так, що була рівновага вагонів, інакше була би велика 

катастрофа.  

Із Загіря ми їхали на захід досить довго, може, понад тиждень, і 

приїхали до міста Битів (Bytow), на півночі Польщі. То був кінець квітня, 
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початок мая. Стали розподілювати родини по селах. Нас приділили до 

села Струшево (Struszewo), у 6 км від Тухом'я (Tuchomie). Приділили 

досить добру муровану хату під дахівкою і 7 гектарів поля. Головним 

господарем був Андрій, який пізніше одружився з Катериною 

Мадейчик і мали вони троє дітей: Михайло, Богдан і Галина. Брат 

Андрій на тій господарці господарював аж до виїзду до Канади. 

Фенна вчилася в 7-клясовій початковій школі в Божимтухом'ю 

(Borzytuchomie), а пізніше продовжувала навчання книговодства в місті 

М'ястко (Miastko). По закінченні книговодства працювала в містечку 

Кжиб'є (Krzybie), що лежить поміж містом Слупськ (Slupsk) та Славном 

(Slawno). 1956 року Фенна вийшла заміж за пристійного Михайла 

Мадейчика з Волі Матіяшової і мали троє гарних дітей: Богдана, Дану і 

Галю. 1964, за старанням сестри Фенни Анни Стасів (Капелюх) і її 

чоловіка Івана, сім'я Мадейчиків прибула до Канади кораблем, що їхав з 

Ґдині до Квебеку й поселилися у Вінніпезі. 

 

Спомини  Михайла Мадейчика з Волі Матіяшової, повіт Лісько 

 

Михайло Мадейчик народився 1930 року. Батько його називався 

Юрій, а мати – Розалія, з роду Лєльо. Татова мама, а його бабця, звалася 

Ганна з роду Мадейчик, а дідо – Онуфрій. Михайло ходив до школи в 

Березці, до якої ходили й інші діти з навколишніх сіл, закінчив 4 кляси. 

Разом з ним у тій клясі вчився пізніший професор Ярослав Грицковян з 

Волі Матіяшової і доктор Іван Душкевич з Березки. Вчив його там 

польський учитель пан Біско. Коли Михайло закінчив школу в Березці, 

то ще ходив 2 роки до школи на Волі Матіяшовій, де вчив Микола Фриз, 

що приїхав на Волю десь від Перемишля. То був не лише здібний 

учитель, але гарячий український патріот. Його добрим приятелем був 

священик о. Семен Іжик, який до нього навіть приїздив на Волю 

Матіяшову і вчив у школі релігії. 

В селі ми жили подібно, як і інші Воляни, до того часу, аж прийшла 

виселенча буря. То був май 1947 року. Поляки стали виселювати наших 

людей на захід Польщі. У нашій родині був тато, мама, сестра Кася, 

молодша татова сестра Юлька та її доня Марія. Наша подорож на т. зв. 

«Зєм’є одзискане» (відібрані від німців землі) була подібна до всіх інших 

жителів села. Ми виїхала зі станції Загір’я й їхали довго, аж приїхали до 
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міста Битів (Bytow). Поляки призначили нас до села Танґом'єж, 

(Tangomierz), віддаленого на 4 км від більшого села Тухом'є (Tuchomie) і 

там поселили нас у зовсім знищеній хаті, яка була без дверей і вікон, 

чиста руїна. Хата мала 3 кімнати і кухню. 

У хаті кухня була спільна, і ми там кожні три дні варили для 

наших сімей. Так ми жили і мучилися рік, доки у 1948 році народився 

Михайлів брат Володимир. Тоді ми переїхали до іншої хати, але в тому 

самому селі, Танґом'єж, (Tangomierz), і там ми  жили 13 літ (1947-1960). 

1956 року Михайло одружився з Фенною Капелюх, родом з Вислока 

Нижнього. Дочекалися сина Богдана. 

1960 року батьки Михайла, Юрій і Розалія, татова сестра Юлька і 

молоде подружжя, Фенна і Михайло із синочком Богданом повернулися 

до рідної Волі Матіяшової, в якій народилося дві доні, Даня і Галюся. 

Там проживали до часу виїзду до Канади. 

1964 року за старанням Гані й Івана Стасівих та двоюрідного 

Михайлового брата Михайла Максимчака (їхні мами були рідними 

сестрами) Фенна і Михайло з 3-ма дітьми відважилися поїхати поїздом із 

Загір'я (Zagorz) до Ґдині (Gdynia). В Ґдині вони сіли на корабель і 

поплили до Канади з дітьми Богданом, Даною та піврічною Галюсею. 

Плили 2 тижні. Подорож була надзвичайно тяжка. Не знали англійської 

мови, голодували, мучила їх морська хвороба. Дитина плакала з голоду, 

бо мати не мала грудного молока. 

Із Ґдині заїхали до порту Квебек (Quebec), а з Квебеку поїздом 

приїхали до Монреалу, де зустріла їх хресна мати Михайла, Єва Кавчук, 

яка пригостила їх і накормила та відпровадила на поїзд, що їхав до 

Вінніпеґу. Туди їхали ок. 35 годин, то була дуже довга і тяжка дорога. Всі 

були дуже помучені. Коли приїхали до Вінніпеґу, то на станції чекали 

на них сестра Фенни Ганя з чоловіком Іваном Стасівим та Юрко Липка, 

родом з Волі Матіяшової, який тут жив уже довший час. Подружжя 

Стасівих винайняли їм окреме помешкання напроти їхньої хати, в якій 

вони жили 4 роки. Діти пішли до школи, а Михайло і Фенна до праці, 

щоб заробити  собі гроші на життя. По чотирьох роках купили собі хату, 

в якій живуть до сьогоднішнього дня. Діти, як птахи, відлетіли з 

родинного гнізда і створили свої сім'ї, але завжди пам’ятають і дбають 

про своїх батьків і своє українське коріння.  
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Нижче подаємо розповідь пана Михайла Мадейчика про сусідні 

села. 

Березка. Після виселення українців на захід Польщі в довколішніх селах 

почалося руйнування українських церков. Помимо, що ті церкви були 

католицькі й мали за собою споконвічну історію, то і так польське 

населення їх не зберегло. 

Село Березка мало багато хат. Там була велика школа й церква. 

Михайло Мадейчик ходив у Березці до школи і був хрещений у церкві 

Преображення Господнього. По виїзді українців на захід, церкву 

розібрали і залишилися тільки самі мури. На тих мурах виросли 

величезні дерева, що по них можна була вилізти на дах. У Березці жив 

поляк Чиманський Міхал, який, як розбирали церкву, забрав собі з неї 

мармурові чи цеглеві плитки, якими була вибита церковна долівка. 

Тими плитками він виклав у стайні долівку для худоби. То був багатий 

господар, який мав 5 корів і всяку іншу скотину. Сталося так, що вся 

худоба йому без причини загинула. Тоді він покликав ксьондза, щоб 

посвятив йому стайню. Ксьондз запитався, звідки в нього такі гарні 

плити в стайні? Він признався, що взяв їх із церкви. Тоді той ксьондз 

наказав Чиманському зняти зі стайні всі плити і віднести до церкви, 

звідки взяв. Він так і зробив, то від того часу вже худоба не здихала.  

Цвинтарі в Березці заросли травою і там пасли жителі села свої 

корови, а з церкви здерли бляху. Пізніше за старанням наших людей і 

організаторів було огороджено церкву і цвинтар муром та залізним 

плотом. Приїздили люди навіть з Америки, Канади, яких предки 

поховані на тутешньому цвинтарі і поставили на гробах пам'ятники. 

Березниця Нижня. До Березки належало ще село Березниця Нижня, 

недалеко Мичкова. Там церкви не було, лише мала каплиця. Мичків’яни 

як пасли свої корови, то не зважали на те, що це було колись святе місце, 

то вони  ходили до тої каплиці за своєю біологічною потребою.  

Мичків. 5 км від Волі Матіяшової було велике село Мичків. Там жило 

багато польських родин і мали вони свій костьол. Всі свята поляки 

обходили в костьолі. Але пізніше село розрослося і було більше родин 

так, що в костьолі було замало місця. Тоді хотіли вживати церкву. Та 

церква називалася Успення Пресвятої Богородиці. Але в церкві ґуралє 

(gorale), чумаки (bacy), що в горах випасали вівці, тримали в ній всю 

свою отару овець. 
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Польські священики наказали 

«бацам» вичистити церкву. Вони 

так і зробили. Заперли двері. 

Прийшли ксьондзи і хотіли ту 

церкву посвятити, але як відкрили 

двері, то в тих  дверях  стала велика 

гадюка і до церкви не пустила 

нікого. Тоді відправлено 

Богослужбу (Msza Swieta) надворі. 

Аж по довшому часі можна було 

відкрити церкву і вживати за 

костел, а бані залишили такі як 

були. 

Жерниця. Ідучи в сторону Березниці, за 2 км від Волі Матіяшової, було 

село Жерниця Вижня, а 2 км від неї була Жерниця Нижня. Обидві 

Жерниці поляки знищили цілковито. У Жерниці Нижній була церква 

Св. Архангела Михаїла, а у Жерниці Вижній – церква Св. Василія 

Великого.  Один відважний поляк захотів розібрати церкву в Жерниці 

Вижній і зняти з бані бляху. Як знімав тую бляху із церковної бані, то 

нагло впав на землю і вбився на смерть. По виселенні українців церква 

залишилася ще якихсь 12 літ. На превелике чудо із середини церкви 

виросло величезне дерево і його корона перейшла надвір через отвір 

дірявої бані  високо, неначе до неба.  

Опісля, вже в 1990-х роках, дерево зрізали, бані накрили бляхою, 

церву помалювали, відновили, а відтак – огородили як історичний 

забиток. Перед виїздом до Канади Михайло відвідав родинні околиці й 

руїни церков, що ще залишилися, щоб з ними попращатися і 

запам’ятати їх на все своє життя.   

 

Розповідь Стефана Рогатинського 

 

Я, Стефан Рогатинський, народився 1926 року в родині Михайла і 

Марії з дому Ярощак, в селі Пилява Бучацького району Тернопільської 

області. До школи ходив я у селі Пилява і Медведівці, а опісля в Бучачу. 

У роках 1942-1943 рр. був у рільничо-агрономічній господарській 

школі в місті Язловець. Зимою 1944 року був на санітарно-медичному 

Церква в Мичкові  

Фото з книжки «Церква в руїні», 1987 

 (О. Іваниусів) 
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курсі. У квітні 1944 року, коли фронт підійшов під село Пилява, наша 

родина залишила все і подалася на захід. Зайшли ми в Підгаєцький 

район до села Заставче. Під час облави німецької армії мене зловили. Зі 

зловлених одних вислали копати окопи, а других – до Німеччини на 

роботи. Мене приділили до військової господарської частини і до кухні, 

щоб довозити на фронт жовнірам їсти. То було в селі Музолівка, над 

рікою Стрипа, де стояв фронт,  на Підгаєччині. 

Коли 6-го липня 1944-го року більшовики прорвали фронт під 

Бродами, то ми з німецьким військом примусово відступали на Козову, 

Потутори, в Карпати, на Скольє, Лавочне, на Закарпаття, Мукачів, 

Ужгород і знову повернулися до міста Турка та до села Лімна. Тут 

нав’язав я зв’язок із тереновою сіткою ОУН. Домовився я дизертерувати 

з німецюкої армії.  Озброєний та в німецькому мундирі я прийшов на 

умовлене місце. Тиждень пересидів у лісі. Зв’язкові приносили мені їсти.  

І так по зв’язку я прилучився до УПА (Українська Повстанська 

Армія), яка таборувала на горі Букове Бердо коло села Ветлина. Мене 

приділили до сотні Веселого, до куреня Василя Мізерного (Рена), де я 

пройшов стрілецький вишкіл. У Карпатах, на Лемківщині, проводили 

боротьбу з окупантами України. 1946 р. відбув санітарний вишкіл у селі 

Миків Сяніцького повіту і був приділений як чотовий санітар до чоти 

Корпа, сотні Бродича. 

21-го вересня 1947-го року прийшов наказ, щоб наш відділ 

розчленувати. Мене приділено до групи Семенка і нам чотирьом 

(Семенко, Голуб, Славко і я) вдалося перейти через Чехословаччину до 

Австрії. Там перейшли ми кордон російсько-американський коло 

містечка Ваєр і зголосилися на пограничній американській заставі. 

Звідтам американським Jeep („джіпом’) завезли нас до міста Штаєр, що 

над рікою Енсом. Там ми зложили зброю американській армії. Звідти ми 

переїхали з іншою групою нашої сотні, яка перейшла майже в тому 

самому місці кордон, але на тиждень скоріше до Зальцбурґу, що в 

Австрії. Із Зальцбурґу у грудні ми перейшли границю австрійсько-

німецьку й заїхали до Мюнхену. Звідти ми переїхали до Інґольштату і я 

замешкав в родині о. Ганкевича. Опісля, у 1948 році, я переїхав до 

Авсбурґу і там записався до торговельно-економічної школи на третій 

рік навчання, але перед тим мусів здати іспит з 1-го й 2-го років 

навчання. 1949-го року закінчив цю школу матуральними іспитами.  
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У травні 1950-го року кораблем ‟‟General Stuard Hеinzelman” виїхав 

до Канади і причалив у Галіфаксі, а відтак прибув на ферму в Онтаріо, 

де сапав буряки. З Онтаріо за урядовим контрактом я виїхав у листопаді 

до Вінніпеґу, де став працювати в Dominion Tanners. Там перепрацював я 

понад півроку, після того став на працю в редакції часопису 

’’Канадійський Фармер’’. Зараз по прибутті до Вінніпеґу я став членом 

катедри Свв. Володимира й Ольги. 1958-го року записався до Братства 

Українців Католиків Канади (БУК). 1965-го року був делегатом від 

катедри і БУК-у до місцевого відділу КУК та був обраний секретарем 

того ж віддділу КУК. 

Восени 1967-го року на засіданні КУК я подав пропозицію, щоб ми 

домоглися, щоб на щоглі ратуші міста Вінніпеґу повівав наш синьо-

жовтий прапор. На другий день це питання донеслося до директора 

Централі КУК д-ра Ярослава Кальби, і він від нашого імені звернувся до 

тодішнього мера міста Вінніпеґу достойного Степана Дзюби, який радо 

пішов нам назустріч. Др. Ярослав Кальба виготовив Проклямацію з 

нагоди 22-го січня 1918 р., проголошення самостійності України, а мер 

міста п. Стефан Дзюба в присутності місцевого відділу КУК ту 

прокламацію підписав. Вся церемонія і фотографія були поміщені у 

газеті Winnipeg Free Press. Того самого дня Централя КУК і її президент 

о. др. Василь Кушнір були в Манітобському парламенті, де прем’єр Mr. 

Wir підписав Прокламацію й було зроблено окрему спільну фотографію, 

яка і зараз знаходиться в нашій катедрі. 

Голова відділу БУК при катедрі інж. Андрій Качор поставив мене 

на секретаря Братства Українців Католиків, де я виконував ті обов’язки 

до 1992-го року. У тій каденції я брав участь враз із інж. Андрієм 

Качором на Конгресі БУК в Едмонтоні, на який ми ще тоді їздили 

поїздом. За головування брата Івана Нестора, який сповняв обов’язки в 

Окружному БУК-у, я також був секретарем. У тому часі я вніс внесок, 

щоб відсвяткувати 40-ліття існування Братства Українців Католиків 

(БУК) та його основника о. митрата д-ра Стефана Семчука, що й 

відбулося в парофії Св. Йосифа. 

Крім праці в БУК-у, я увійшов до управи Запомогового Братства 

Св. Миколая. Був членом Дирекції та в Контрольній Комісії понад 30 

років. На моє прохання було прийнято, щоб прихід із діяльності 

Братства Св. Миколая дописувати людям до їх асекураційних полісів, 
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замість того, щоб платити податок. Хто був заасекурований на 

5,000 доларів, сьогодні їх поліс вартий 12,000.  

Від 1978–до 2002-го року, через 24 роки, я був в Дирекції 

Кредитової Кооперативи Північного Вінніпеґу. За управительства п. 

Мирослава Буґери я кількакратно вносив внесок, щоби для членів, які 

мають морґеджі й позички, видавати їм девіденди – звороти за їхні 

проценти, т. зв. patronage refund. Коли Загальні Збори одобрили мою 

пропозицію, Кредитовий Кооператив «Карпатія» також вирішив давати 

т. зв. patronage refund.  

Ще з 1950-их років був я також членом Товариства ’’Рідна Школа’’ 

ім. о. Маркіяна Шашкевича аж до дня її ліквідації. Від самих початків 

заснування Патріярхального Товариства, я був його членом і 

секретарем. З 1950-их років був членом і секретарем Українсько-

Канадійського Таваристава Прихильників Визвольної Боротьби 

України, Громада Вінніпеґ. В 1950-60-тих рр. належав до Дирекції 

часопису ’’Поступ’’ і в присутності митрополита Максима Германюка 

вніс внесок, щоби парофіяни всіх наших церков одержували часопис і в 

такий спосіб друковане слово було б у кожній хаті.  

З 1970-их років я став членом Читальні ’’Просвіта’’ і її довголітній 

фінансовий секретар аж по сьогоднішній день. Від самих початків я був і 

є членом Станиці Об’єднання Колишніх Вояків УПА Америки й 

Канади. Майже від початків існування я був і є членом Дирекції 

Манітобської Філії Суспільної Служби Українців Канади. Останніми 

роками сповняю функцію члена Контрольної Комісії.  Одружений із 

Катериною. Маємо одну доню Марусю і 3-х синів – Михайла, Євгена і 

Стефана. Всі вони закінчили вищі школи і стали професійними 

працівниками, одружені, мають своїх дітей.  

 
YAROSLAVA DEMKO, 

Head of the National Center of the Ukrainian School Councils of Canada,  
Headmaster of Saints Volodymyr and Olga School of Ukrainian Studies,  

Master of Ukrainian Studies, Winnipeg, Canada 
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 DEPORTED IN ACTION „WISLA‟. MEMORIES  
(ESSAYS) 

 
 The essays describe the events that were called Action „Wisla‟ (Operation 

„Wisla‟) and took place in 1944-1947. It was an instrument of ethnic cleansing and 
consisted of the deportation of the entire Ukrainian population from the southeastern 
regions of Poland, former part of Germany, to its northwestern lands. These events 
were recorded from eyewitnesses, according to which the researchers have truthful 
information about the interethnic Polish-Ukrainian conflict, the deportation and the 
further adaptation of the deported people. The organizers and executants of the 
deportation used various methods of influence. The investigation revealed that the 
removal conditions were appalling, with the military convoy accompanied. Before the 
departure, the displaced people lived at open-air railway stations without proper 
sanitation and food, after that they were transported in freight trains. The deported 
Ukrainians experienced material and moral difficulties; they had to adapt to new 
housing conditions. Those who arrived in the USSR faced the problems with 
employment, accommodation, arbitrariness, and so on. The resettlers and the local 
population had difficulty in developing appropriate relations. The forced resettlement 
led to the destruction of the historic, material, moral, and cultural values of the 
Ukrainians.  

The emotional framing of the described experience plays a decisive role in the 
memories. It has been revealed that the painful emotions, which appear in the 
memories, are the basis for the images of the war and the deportation. 

Keywords: Ukraine, World War II, Russian and Polish troops, UPA 
(Ukrainian Insurgent Army), Canada, Quebec, Brotherhood of Ukrainian Catholics 
of Canada (BUK), Villages of the Union of Former UPA Soldiers of America and 
Canada. 
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Сучасний світ швидко змінюється під впливом інформаційних 

технологій. Ще не так давно, щоб поговорити по телефону, потрібно 

було в спеціальному приміщенні замовляти телефонну кабінку, а 

сьогодні ми вже маємо змогу майже безкоштовно спілкуватись з усім 

світом і не тільки голосовим, але й відеозв’язком. Такі самі зміни 

відбуваються і в самих інформаційних технологіях. 

Ще двадцять років тому створення багатосторінкового сайту 

потребувало чималих зусиль та знань, зараз вже існують онлайн 

конструктори сайтів та різні фреймворки за моделями IaaS, SaaS, що 

надають змогу декількома натисканнями клавіш реалізувати інтернет-

магазин або великий сайт. Зараз майже неможливо уявити сайт, 

операційну систему або навіть файлову систему без бази даних. 

Інформаційно-аналітичні системи гармонійно доповнюють бізнес-

процеси в усіх галузях людської діяльності. 

Постановка проблеми. Таким чином, маємо проблему підготовки 

та перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів загальної середньої та вищої освіти задля відповідності їх рівня 

компетентностей вимогам сьогодення. 

Запропонована стаття є розвитком та продовженням дослідження, 

яке було відображене у роботах [8], [9] та [3]. Головною метою цієї 

роботи є огляд методичної системи навчання вчителів інформатики 

управлінням базами даних для розвитку та підвищення рівня 

професійних компетентностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 

моделювання комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання 

природничо-математичних та інформатичних дисциплін у закладах 

вищої освіти, формуванню професійних компетентностей вчителів 

інформатики досліджували Биков В.Ю. [4], Жалдак М.І. [7], 

Колгатін О.Г., Раков С.А. [10], Семеріков С.О. [11], Смирнова-

Трибульська Є.М., Співаковський О.В. [12], Спірін О.В. [13] та інші. У 

роботах Давиденка А.А. та Покришня Д.А. [5; 6] піднято питання 

розвитку технічної творчості здобувачів освіти та навчання розробки 

прикладних програмних продуктів. V.S. Morkun, S.O. Semerikov, 

N.V. Morkun, S.M. Hryshchenko , A.E. Kiv, Ye.O. Modlo, E.O. Shmeltzer у 

своїх напрацюваннях [1; 2] пропонують модернізацію системи 

підготовки майбутніх інженерів. У дослідженні [3] розглядаються 
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сервіси Web 2.0 як засоби та інструменти у дистанційному навчанні 

системам управління базами даних. 

Метою дослідження є висвітлення основних компонент 

методичної системи навчання вчителів інформатики проєктування 

інформаційно-аналітичних систем, що мають позитивний педагогічний 

ефект у навчанні дорослих людей. 

Теоретичні основи дослідження. Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з інформатизації та 

розробка інформаційно-аналітичних систем потребує інтеграції різних 

методологічних підходів: системного, синергетичного, особистісно-

орієнтованого, андрагогічного, акмеологічного, аксіологічного. 

Спрямування когнітивних процесів на вивільнення творчого потенціалу 

особистості забезпечить створення якісно нових програмних продуктів, 

методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

начальному процесі, комп’ютерно-орієнтованих методичних систем 

навчання.  

Методика дослідження. Відповідно до мети та необхідності 

розв’язання поставлених завдань використовувались такі методи 

дослідження:  

теоретичні – аналіз нормативно-правового забезпечення, 

державних стандартів та програм; аналіз та систематизація уявлень про 

навчання дорослих у закладах післядипломної освіти; моделювання 

навчального процесу; 

діагностичні – дослідження результатів навчання на курсах 

підвищення кваліфікації учителів та в міжатестаційний період із 

досліджуваної проблеми та визначення їх впливу на створення 

інформаційно-аналітичних систем. 

Виклад основного матеріалу. Модель підготовки вчителів 

інформатики до проектування інформаційно-аналітичних систем 

розглядаємо як складну структуру, яка складається з компонентів: мета, 

зміст, методи, форми, засоби. 

Метою методичної системи навчання вчителів інформатики 

проєктування інформаційно-аналітичних систем є формування та 

розвиток у них системи професійних та інформативних 

компетентностей, необхідних для самостійного проектування ІАС галузі 

освіти для задоволення освітніх потреб суб’єктів навчального процесу, 
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закладу освіти, розвитку освітнього середовища, формування образу 

сучасного вчителя.  

Структура змісту методичної системи навчання вчителів 

інформатики проєктування інформаційно-аналітичних систем 

відповідно до запропонованої моделі є синергетичною суперпозицією 

наповнення окремих курсів: «Інформаційно-комунікаційні технології в 

професійній діяльності педагогічних працівників», «Програмування та 

алгоритмізація», «Основи UX, UI та веб-дизайну», «Проєктування 

інформаційно-аналітичних систем», побудову яких розглянемо в 

окремих підпунктах далі. В межах цього дослідження розглянемо 

структуру курсу «Проєктування інформаційно-аналітичних систем». 

Програма курсу «Проєктування інформаційно-аналітичних 

систем» призначена для вивчення вчителями інформатики (схвалена 

вченою радою інституту (протокол № 2 від 26.02.2014)). Програма 

спрямована на досягнення мети та виконання завдань освітньої галузі 

«Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти, для формування та розвитку проєктно-

технологічних та інформаційно-комунікаційних компетентностей у 

ході реалізації творчого потенціалу. 

Метою вивчення курсу є формування знань, умінь і навичок 

опрацювання даних, системи предметних компетентностей, а також 

технологій проєктування і створення елементів інформаційно-

аналітичних систем із використанням широких інструментальних опцій 

сучасних систем управління базами даних (СУБД) для забезпечення 

розвитку компонентів інформаційної культури вчителів та розкриття 

їхнього творчого потенціалу. Завданнями вивчення курсу є: 

- формування та розвиток бази предметних компетентностей із 

інформаційно-комунікаційних технологій для якісного їх використання 

в навчально-пізнавальній та професійній діяльності та розширення 

інформаційного світогляду; 

- навчання виконання основних операцій над інформаційними 

об’єктами, зокрема зі створення та опрацювання різних інформаційних 

об’єктів у СУБД;  

- розвиток алгоритмічного, логічного та критичного мислення; 
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- розвиток наукового мислення, спрямованого на проведення 

досліджень, самостійне отримання та опрацювання даних, методично 

виважене використання СУБД;  

- навчання дотримання умов безпеки в ході роботи з 

інформаційно-аналітичними системами. 

Здобуті знання допоможуть учителям під час підготування учнів 

до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

Для успішного оволодіння матеріалом учителі повинні мати 

достатні знання та первинні навички роботи з операційною системою 

(вікна, меню, перемикачі тощо) та іншими програмами, зокрема 

MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL), вільно володіти графічним 

інтерфейсом. Бажано також уміти сортувати та фільтрувати дані, 

обчислювати результати з використанням функцій у табличному 

процесорі. Це дозволить приділити основну увагу особливостям системи 

управління базами даних. 

Перед початком навчання проєктування інформаційно-

аналітичних систем слід ознайомити педагогів із принципами 

проєктування та пояснити життєвий цикл систем. Адже ці знання 

допоможуть значно вдосконалити структуру системи та 

користувацький  інтерфейс. Ефективне засвоєння матеріалу та 

проходження курсу можливе лише за умови практичного виконання 

завдань на комп’ютері. Програма курсу складається з дванадцяти 

розділів.  

У першому розділі розглядаються теоретичні поняття, терміни та 

життєвий цикл ІАС. У другому розділі відбувається знайомство з 

методологіями та технологічними принципами проєктування ІАС. 

Третій та четвертий розділи присвячені вивченню структури таблиць, 

особливостей проєктування бази даних, занесення та імпорту даних. 

Використання фільтру, поняття літерал, ідентифікатор та операції з 

таблицями розглядаються у п’ятому розділі. Шостий та сьомий розділи 

стосуються створення запитів. У шостому розглядаються запити на 

вибір даних, запити з параметрами та з визначення підсумків, 

перехресні запити. Особливу увагу звертаємо на освоєння конвеєра 

запитів, коли джерелом даних для запиту використовується інший 

запит. Сьомий розділ присвячено запитам на зміну даних у таблицях, а 

саме запитам на створення таблиці, видалення, оновлення та додавання 
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даних. У восьмому розділі вивчаються способи створення звітів, 

визначення джерела даних, створення підсумкових полів. Дев’ятий, 

десятий та одинадцятий розділи присвячено опрацюванню форм. 

Розглядаються різні способи фільтрації даних, створення об’єктів у 

формах, взаємозв’язок між формами. 

Уже з другого розділу доцільно розпочати виконання практичних 

робіт із проєктування та створення інформаційно-аналітичної системи 

із певної предметної галузі, тематика якої обирається самостійно або зі 

списку, запропонованого автором. Процес підготовки має містити всі 

необхідні етапи проєктування, починаючи від опису предметної галузі 

до програмної реалізації у СУБД (схема даних, таблиці, запити, звіти, 

форми, інтерфейс). Складність та наповнення проєкту залежить від 

обраного варіанту вивчення курсу, індивідуальних особливостей та 

методичної й педагогічної вмотивованості. Останній розділ курсу 

присвячений завершенню підготування та захисту проєктів.  

Програма курсу спрямована на вивчення СУБД Access, що входить 

до пакету офісних програм Microsoft Office Pro, починаючи від версії 

2000. Вибір цієї СУБД обумовлено її розповсюдженістю, інтуїтивно 

зрозумілим українськомовним або російськомовним інтерфейсом, 

необхідністю підготування учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформаційних технологій, на якій одним із програмних продуктів, за 

допомогою якого виконують одне із завдань, є СУБД Access. 

 

Таблиця 1 

Розподіл годин на вивчення окремих розділів курсу 

 

№ Розділ Лекції Практичні Сам.роб. Усього 

1 Основні поняття та 
особливості термінології. 
Життєвий цикл ІАС 

2     2 

2 Методологія та технологічні 
принципи проєктування 
ІАС 

2   2 4 

3 Робота з таблицями 2 2 2 6 

4 Структура таблиць та бази 
даних 

2 4 2 8 

5 Розширений фільтр 2 4 4 10 



92 

№ Розділ Лекції Практичні Сам.роб. Усього 

6 Запити на вибір даних 2 4 4 10 

7 Запити на зміну даних та 
складні запити 

4 6 4 14 

8 Створення звітів 2 4 4 10 

9 Прості форми 2 2 2 6 

10 Функціональне наповнення 
форм. Робота з об’єктами 

6 6 6 18 

11 Складні форми та макроси 4 4 4 12 

12 Створення проєкту     20 20 

 Разом 30 36 54 120 
 

Щодо методів навчання, то в дослідженнях С.О. Семерікова 

запропоновано виділити загальні методи навчання (за характером 

взаємної діяльності викладача та студентів, за основними компонентами 

діяльності викладача), частково-дидактичні методи навчання (за 

особливостями подання та характером сприймання матеріалу, за 

ступенем взаємодії викладача та студентів, залежно від конкретних 

дидактичних завдань, за принципом розчленовування або з’єднання 

знань, за характером руху думки від незнання до знання) та спеціальні 

методи навчання інформатики (метод доцільно дібраних задач, метод 

демонстраційних прикладів, метод занурення). 

Для досягнення максимальної ефективності навчання в нових 

умовах, відповідності сучасним освітнім парадигмам, розвитку всебічно 

розвиненої особистості Ю.В. Триус під час інформатичної підготовки 

пропонує використовувати метод проєктів, навчання у співпраці, 

ситуаційне та продуктивне навчання. 

Під час навчання психологічно дорослих людей із власним 

професійним досвідом варто використовувати активні форми навчання. 

Активні форми проведення занять – це такі форми організації освітнього 

процесу, які сприяють різноманітному (індивідуальному, груповому, 

колективному) вивченню (засвоєнню) навчальних питань (проблем), 

активній взаємодії учнів і викладача, живому обміну думками між ними, 

націленому на вироблення правильного розуміння змісту досліджуваної 

теми і способів її практичного використання. 

Крім зазначених форм навчання, на сьогоднішньому етапі 

розвитку технологій навчання з використанням інформаційно-



93 

комунікаційних технологій доцільно використовувати дистанційне 

навчання, змішане навчання, інноваційну форму МООС. Однією з 

активних форм організації навчання з урахуванням особистого та 

професійного досвіду, яку доцільно використовувати під час роботи з 

учителями, є воркшоп. 

Використання сучасних методів та форм навчання не зменшує 
вагу традиційних, які використовують поряд із інноваційними. 

Під час проходження курсів відбувається виконання 

індивідуальної та колективної роботи, у результаті чого створені 

проєкти подаються на різноманітні обласні, всеукраїнські та міжнародні 

учнівські та вчительські конкурси, турніри, олімпіади та отримують 

відповідні нагороди. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасні 

методичні системи навчання повинні створюватися на основі 

гармонійного об’єднання традиційних та інноваційних технологій 

навчання, залучення позитивних аспектів минулого та перспективних 

науково-педагогічних досліджень, що забезпечить випереджальний та 

інноваційний характер освітньої діяльності. Під час створення 

методичної системи навчання вчителів інформатики були використані 

концептуальні засади традиційної та сучасної освітніх парадигм, де 

однією з основних тез є твердження щодо необхідності перебудови 

навчального процесу в закладах післядипломної освіти на основі 

акмеологічного, андрагогічного, аксіологічного, системного, 

синергетичного та особистісно-орієнтованого підходів та принципів 

парадигм відкритої, неперервної освіти. 

 
P.S. ПОДЯКА 

 Висловлюю щиру вдячність за навчання, науку, приємне спілкування з 
методики навчання інформатичних дисциплін доктору педагогічних наук, 

професору, дійсному члену НАПНУ Мирославу Івановичу Жалдаку. 
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pedagogical employees of general secondary and higher educational institutions in 
order their level of competencies meet today's requirements. 

The purpose of the study is to highlight the main components of the 
methodological system of teaching Computer Study teachers to design information 
and analytical systems that have a positive pedagogical effect in adult learning. The 
model of Computer Study teachers‟ preparation for designing information-analytical 
systems is considered as a complex structure consisting of components: purpose, 
content, methods, forms, and means. Teachers‟ training, retraining and advanced 
training in informatization and development of information-analytical systems 
requires the integration of different methodological approaches: systemic, synergetic, 
personality-oriented, andragogical, acmeological, and axiological. 

The article highlights the purpose, objectives, content, methods, and forms of 
teaching databases in postgraduate pedagogical education. Regarding teaching 
methods, the study proposes to identify general teaching methods, partial didactic 
teaching methods and special teaching methods of computer science (the method of 
expediently selected tasks, the method of demonstration examples, and the method of 
immersion). Offered is the program of the course "Design of information-analytical 
systems", which is intended for Computer Study teachers‟ education. The program is 
aimed at achieving the goals and objectives of the educational field "Technology", 
defined in the State Standard of Basic General Secondary Education. Suggested is the 
course topic division and brief descriptors. 

Keywords: databases; DBMS; Certification training; adult education; lifelong 
learning; active teaching methods; methodical system of training. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ЗДОРОВ‟ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Стаття присвячена проблемі впровадження вчителями початкових 

класів здоров‟язбережувальних технологій в освітній процес із акцентом 
використання їх на уроці. Наголошується на особливостях проведення 
здоров‟язбережувальних уроків у Новій українській школі, що має на меті не 
тільки закріплення певних здоров‟язбережувальних знань, а й сприяє 
активізації розумової діяльності молодших школярів. 

Звертається увага на забезпеченні необхідних санітарно-гігієнічних умов 
та методів навчання, позитивного психологічного клімату, розумного 
поєднання різноманітних видів діяльності, особистісно орієнтованого підходу, 
правильної організації активного відпочинку дітей тощо. Важлива увага в 
статті відводиться питанню перебування дітей у стані рухової активності 
під час уроку, що дає значний оздоровчий ефект. Розкриваються інші аспекти 
збереження здоров‟я під час навчання – психологічний комфорт учнів і самого 
вчителя, чітка організація навчальної праці, матеріальне забезпечення класу. 

Ключові слова: здоров‟я, здоров‟язбережувальний урок, учитель, молодші 
школярі, здоров‟язбережувальні технології, освітній процес. 

 

Постановка проблеми. Здоров’я – дорогоцінний дар, яким наділяє 

людину природа. Без нього життя не може бути повноцінним і 

щасливим. Сьогодні кожний третій першокласник має різноманітні 

відхилення в стані здоров’я. За час навчання в школі кількість здорових 

дітей зменшується в 4–5 разів. Стає очевидною потреба зміни ставлення 

до здоров’я дитини в закладах освіти.  

В умовах реформування середньої школи пріоритет 

компетентнісного підходу в сучасній системі освіти України визначено в 

Концепції Нової української школи. До переліку 10 ключових 

компетентностей, які є основою для успішної самореалізації учня як 

особистості, громадянина, майбутнього фахівця, входять екологічна 

грамотність і здорове життя. Отже, в умовах сьогодення 
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компетентнісний підхід до проблеми формування культури здоров’я є 

стратегічним напрямом розвитку системи освіти України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі здорового 

способу життя як важливого чинника особистості, методиці 

впровадження оздоровчої освіти та виховання присвятили свої 

дослідження науковці О. Дубогай, С. Жупанин, В. Туташиновський та 

ін. 

Багатоаспектність проблеми формування здоров’язбережувальної 

культури є предметом міждисциплінарних наукових пошуків. Так, 

медичні аспекти формування здорового способу життя розкрито в 

роботах М. Амосова, І. Брехмана, О. Леонтьєва та інших учених. 

Проблема формування психічного здоров’я в зростаючої особистості 

знайшла втілення в дослідженнях І. Беха, Л. Божович, Б. Братуся, 

О. Запорожця, І. Коцана, Г. Ложкіна, С. Максименка, М. Мушкевич, 

Г. Нікіфорова. Особливості виховання культури здоров’я в дітей та 

молоді вивчають Н. Бібік, Т. Бойченко, О. Ващенко, C. Свириденко, 

Л. Волкова, О. Дубогай, Л. Коваль, О. Киричук, Н. Коцур, 

В. Оржехівська, О. Сухомлинська, О. Савченко, С. Страшко, А. Царенко, 

Л. Омельченко. 

Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування необхідності 

імплементації здоров’язбережувальних технологій в освітній процес 

Нової української школи з метою формування ціннісного ставлення до 

здоров’я й культури здорового способу життя в дітей молодшого 

шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення основною 

формою організації освітньої діяльності учнів залишається урок, тому 

основним напрямом цієї роботи є впровадження 

здоров’язбережувальних технологій на уроках. Сутність 

здоров’язбережувального (валеологічного) уроку полягає в тому, що він 

забезпечує дитині й учителеві збереження та збільшення їх життєвих 

сил від початку до кінця уроку, тобто який додає і дітям, і вчителеві 

здоров’я. Діяльність учителя на кожному уроці повинна бути 

орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає 

визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й 

зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок, 
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пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізична, соціальна, психічна, 

духовна).  

Здоров’язбережувальний урок повинен виховувати, стимулювати в 

дітей бажання жити, бути здоровими, учити їх відчувати радість від 

кожного прожитого дня, показувати їм, що життя чудове, викликати в 

них позитивну самооцінку. 

Невід’ємною частиною здоров’язбережувального уроку є 

перебування дітей у стані рухової активності: «паузи здоров’я», рухові 

дидактичні ігри та різноманітні активні дії, пересування дітей по класу, 

фізкультхвилинки, фітнес-данс тощо. Вони несуть значний оздоровчий 

ефект, а також є заходами активного відпочинку й підтримки високої 

працездатності (у тому числі розумової) протягом доби. Багатьма 

дослідниками встановлено, що в результаті рухової діяльності 

поліпшується мозковий кровообіг, активізуються психічні процеси, 

поліпшується функціональний стан центральної нервової системи.  

Але поняття «здоров’язбережувальний урок» не потрібно 

ототожнювати тільки з проведенням фізкультпауз на уроці. Тому 

важливо, щоб дана форма навчання стала засобом (інструментом) 

формування здоров’я учнів. Сьогодні урок як основна форма організації 

навчально-виховного процесу вже не вважається сучасним, якби він і 

відрізнявся всім різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних 

прийомів, якщо на цьому уроці не враховується здоров’я дитини, коли 

під час його проведення дитина втрачає своє здоров’я [1, c. 3]. 

Організація роботи на здоров’язбережувальному уроці передбачає: 

забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання; 

оптимального світлового й температурного режиму в кабінетах; 

забезпечення оперативного, прямого і зворотного зв’язку; урахування 

індивідуальних особливостей учнів; оптимальний режим праці; 

забезпечення чинника фіксації зору; обґрунтованість методів навчання; 

зміну навчальної діяльності, режимів робіт; позитивний психологічний 

клімат; наявність емоційних розрядок; розумне поєднання 

різноманітних видів діяльності; забезпечення мотивації діяльності учня; 

співпрацю членів навчально-виховного процесу; особистісно 

орієнтований підхід; режим змінних позицій; правильну організацію 

активного відпочинку дітей; валеологічну спрямованість; темп і 

особливості закінчення уроку; дотримування норм домашніх завдань. 
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Упровадження здоров’язбережувальних технологій потребує від 

учителя не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний 

обсяг навчальної інформації й способи її надання, ураховувати 

інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні 

особливості кожного учня. Учителеві необхідно намагатися планувати 

такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров’язбережувальні 

технології передбачають чергування інтелектуальної, емоційної, рухової 

видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють 

підвищенню рухової активності; вчать умінню поважати думки інших і 

висловлювати власні, правилам спілкування; передбачають проведення 

ігор та ігрових ситуацій, нестандартних та інтегрованих уроків [2, с. 1 – 

6].  

Щоб підтримувати емоційну активність учнів протягом уроку, 

важливо використовувати прийом контрасту: змінювати напружену 

колективну роботу – індивідуальними завданнями, емоційно насичений 

фрагмент уроку – спокійнішим епізодом і т. ін. Для прикладу наведемо 

вправу «Сонячний зайчик».  

«Сонячний зайчик заглянув тобі в очі. Закрий їх. Він побіг далі по 

обличчю, ніжно погладь його долонями: на чолі, на носі, на ротику, на щічках, 

на підборідді, гладь обережно, щоб не злякати, голову, шию, животик, руки, 

ноги, він забрався за комір – погладь його і там. Він не бешкетник – він любить 

і пестить тебе, а ти погладь його й подружися з ним». Такі вправи є 

ефективними засобами відпочинку дітей, сприяють позбавленню 

втомлюваності, підвищенню розумової активності, загальної 

працездатності. 

Чинниками зниження напруги, подолання перевтоми, активізації 

позитивних фізіологічних процесів в організмі молодших школярів 

служить також наявність на уроці емоційних розрядок: жартів, 

посмішок, використання гумористичних картинок, приказок, афоризмів 

із коментарями, невеликих віршів, музично-ритмічних, емоційно-

голосових вправ антистресової спрямованості. До змісту уроку 

обов’язково включаються елементи музикотерапії, ігротерапії, арт-

терапії, казкотерапії тощо. Усі завдання мають яскраво виражений 

емоційний ефект, інтелектуальне навантаження в інтерактивній формі. 

За таких умов освітній процес набуває творчого характеру. Включення 
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дитини в творчий процес, пошук рішень сприяє її розвитку, знижуючи 

при цьому стомлення.  

Означене досягається використанням на уроках різних завдань: 

вирішення проблемних ситуацій; упровадження цікавих завдань, 

домашніх завдань творчого змісту (скласти задачу, тест, придумати 

загадку, гру, кросворд, лото тощо); фантазування; методів, які 

підвищують активність і творче самовираження учнів; методу вільного 

вибору (вільна бесіда, вибір дії, способу дії, способу взаємодії, свобода 

творчості тощо); активних методів через вправляння (учні в ролі 

учителя, навчання дією, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, 

семінар, учень як дослідник); методів, спрямованих на самопізнання і 

розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки і 

взаємооцінки. 

Одним із найважливіших аспектів здоров’язбережувального уроку 

виступає психологічний комфорт учнів і самого вчителя, атмосфера 

взаємодовіри, підтримки та успішності. В учнів розвинена інтуїтивна 

здатність відчувати емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин 

уроку треба створити середовище доброзичливості, позитивного 

емоційного налаштування. Починаючи від привітання і до останньої 

хвилини уроку, педагог має так організувати навчання, щоб не втрачати 

особистісно стимулюючого контакту з класом. Тобто, спілкування має 

бути вмотивоване не тільки процесом праці, а й умінням відчути стан 

учня, його труднощі. Для школяра кожний урок має бути неповторним 

(«урок краси», «урок несподіванок», «урок вільної творчості», «урок 

ділового співробітництва»), тобто цікавим і проходити «на одному 

подиху» [3]. Окрім того, стан комфорту несе й для педагога відчуття 

задоволення власною діяльністю, породжує позитивні мотиви до її 

продовження, призводить до індивідуального особистісного росту [4, 

с. 156 – 159]. 

Велике значення для попередження втоми відіграє чітка 

організація навчальної праці. На уроках, де більша частина навчальної 

діяльності пов’язана з класною дошкою, дуже важливо, щоб до початку 

уроку було зроблено необхідні записи на дошці.  

На нашу думку, необхідно проводити роботу з профілактики 

стресів. Позитивні результати дає робота в парах, групах як на місцях, 

так і біля дошки, де більш «слабкий» учень відчуває підтримку 
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товариша. Антистресовим моментом на уроці є стимулювання учнів до 

різноманітних способів розв’язання завдань, не боячись помилитися, 

отримати неправильну відповідь. 

Педагоги сходяться на думці, що урок, організований на основі 

принципів здоров’язбереження, не повинен призводити до того, щоб 

учні закінчували навчання з вираженими формами втоми. Знижуючи 

втому, підтримуючи й відновлюючи працездатність учнів, 

контролюючи її зміну в ході навчання, учителі сприяють 

здоров’язбереженню. 

Важливим компонентом здоров’язбережувального уроку є робота з 

усвідомлення учнями цінності власного здоров’я, формування у дітей 

механізму гармонізації стосунків із самим собою, з іншими, зі світом 

природи та світом культури. А звідси, окрім звичайних навчальних 

завдань, перед учителем стоять ще й такі: через свій предмет формувати 

життєві установки й пріоритети на здоров’я, викликати інтерес до 

самопізнання й самовдосконалення. Тому змістова частина уроку 

повинна включати позиції, спрямовані на формування навичок 

здорового способу життя: 

- питання, пов’язані зі здоров’ям і здоровим способом життя; 

- вироблення розуміння сутності здорового способу життя; 

- формування потреби в здоровому способі життя; 

- вироблення індивідуального способу безпечної поведінки; 

- формування ставлення до людини та її здоров’я як до найвищої 

цінності; 

- повідомлення учням знань про можливі наслідки неправильного 

вибору поведінки тощо. 

Проведення здоров’язбережувальних уроків має на меті не тільки 

закріплення певних здоров’язбережувальних знань, а й сприяє 

активізації розумової діяльності молодших школярів: пробуджує 

допитливість, думку, почуття, розвиває творчі здібності та викликає 

інтерес до вивчення даного матеріалу. Із цією метою учителям 

рекомендовано застосовувати на уроках нові методичні прийоми: творчі 

проєкти, тренінги, електронні презентації тощо. 

Ефективність здоров’язбережувальної організації уроку значною 

мірою залежить і від матеріального забезпечення. Однак для цього, на 

думку О. Савченко, клас має стати справжньою навчальною майстернею 
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[5, с. 215]. У першу чергу вона рекомендує для роботи в класі 

підготувати навчальне обладнання не тільки з позиції естетичного 

виховання, а й максимальної зручності для інтенсивної, різноманітної 

роботи учнів, що сприятиме збереженню їхнього здоров’я. При цьому 

О. Савченко вважає недоцільним перевантаження класу статичним 

унаочненням. Навчальне обладнання обов’язково має відповідати 

змінам у фізичному й розумовому розвитку школярів. Тільки в цьому 

разі дитина може зберегти зручну позу (правильне положення хребта, 

рук, плечей, ліктів, грудної клітки щодо поверхні парти) й підтримувати 

високу працездатність. 

Висновки. Таким чином, важлива роль та відповідальність в 

оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має 

всі можливості для того, щоб зробити валеологічним освітній процес. 

Тому сучасний урок має бути здоров’язбережувальним, 

здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на позитивну 

мотивацію до здорового способу життя, навчання культури здоров’я на 

засадах розвитку життєвих навичок. Такий підхід до сучасного уроку 

зобов’язує вчителя бути взірцем для учнів. І в цьому випадку мова йде 

вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про створення 

здоров’язбережувального освітнього простору, про майбутнє України. 

Перспективи подальших досліджень. Ураховуючи реалії 

сьогодення, актуальною є потреба детально вивчити питання 

імплементації здоров’язбережувальних технологій в інклюзивний 

процес початкової школи. 
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NEW UKRAINIAN SCHOOL: HEALTHCARE OF PRIMARY 

STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

The article focuses on the problem of the introduction of health-caring 
technologies in the educational process of the New Ukrainian School with an 
emphasis on their use in the classroom. The process of formation of students' 
competent attitude towards their own health with all its components is singled out. 

The educational process in primary school should be aimed at teaching 
students the culture of health, stimulating their desire to live, showing them the 
beauty of life, and arising their positive self-esteem. The emphasis is on the 
organization of the teaching process at Valeology lessons, providing necessary 
sanitary and hygienic conditions and methods of training them, a positive 
psychological climate at the lessons, a reasonable combination of various activities, a 
personality oriented approach, correct organization of children‟s active recreation, 
valeological orientation, etc. 
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The author emphasizes on the peculiarities of conducting health-caring lessons 
in the New Ukrainian School, which consolidate certain health-saving knowledge. It 
also helps to stimulate the mental activity of primary pupils: arouses curiosity, 
opinions, and feelings, develops creative abilities, and causes interest in study of a 
particular material. The author recommends that teachers should use new methodical 
techniques at lessons: creative projects, trainings, electronic presentations, etc. 
Important attention in the article is devoted to the motor activity during lessons, 
which gives a significant health effect. Other aspects of health preservation are the 
following: the psychological comfort of students and the teacher, a clear organization 
of the educational process, materials provided in class. 

Keywords: health, health-caring lesson, teacher, younger schoolchildren, 
health-saving technologies, educational process. 
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АВТЕНТИЧНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ 

НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ  
ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ З ОЗНАКАМИ ДИСЛЕКСІЇ  

 
У межах статті проаналізовано існуючий стан і перспективи розвитку 

проблеми навчання англійської мови здобувачів початкової освіти із ознаками 
дислексії. Актуальність проблеми зумовлена впровадженням інклюзивної 
освіти в контексті реформування Нової української школи і становлення 
компетентнісної парадигми освіти, а також недостатнім рівнем 
дослідженості зазначеної проблеми та потребами вчителів іноземної мови. 
Метою публікації є представлення і стисла характеристика автентичних 
Інтернет-ресурсів для навчання англійської мови здобувачів початкової освіти 
із ознаками дислексії, висвітлення дидактичних матеріалів для подолання 

mailto:j.v.britan@gmail.com


107 

труднощів дислексії на початковому ступені навчання. Наведені фактори, що 
впливають на здатність до навчання здобувачів освіти із ознаками дислексії. 
Охарактеризовані дидактичні матеріали, ігри та прийоми роботи за 
мультисенсорним підходом із англомовних Інтернет-ресурсів для подолання 
труднощів дислексії. Укладання комплексів уроків для навчання техніки 
читання англійською мовою учнів із ознаками дислексії на основі дидактичних 
матеріалів із англомовних фахових Інтернет-ресурсів складає перспективу 
дослідження. 

Ключові слова: дислексія, автентичні фахові Інтернет-ресурси, 
техніка читання англійською мовою, дидактичні матеріали, наочність, 
мультисенсорні засоби. 

 

Постановка проблеми. Згідно з концептуальними засадами 

становлення Нової української школи, компетентнісна парадигма освіти 

передбачає перехід від засвоєння предметних знань до набуття 

здобувачем освіти ключових і предметних компетентностей. 

Компетентнісна модель навчання реалізується шляхом 

компетентнісного, комунікативного, особистісно-орієнтованого та/або 

діяльнісного підходів до навчання іноземної мови зокрема.  

Навчання техніки читання англійською мовою здобувачів 

початкової освіти в Новій українській школі є багатоаспектним 

процесом, спрямованим на оволодіння учнями мовними і 

мовленнєвими компетентностями поряд із набуттям ключових 

компетентностей. Проблема навчання техніки читання англійською 

мовою учнів із ознаками дислексії може бути вирішеною в межах 

компетентнісної парадигми освіти, яка надає можливості для 

впровадження інклюзивної освіти та інтенсифікації навчального 

процесу шляхом залучення дидактичних мультисенсорних засобів, 

зокрема, із автентичних фахових Інтернет-ресурсів.  

Аналіз існуючого стану проблеми навчання  англійської мови 

учнів початкової школи із ознаками дислексії виявив недостатній рівень 

її дослідженості у вітчизняній науці та розробки на практиці. 

Актуальність статті зумовлена впровадженням інклюзивної освіти 

в контексті реформування Нової української школи. Необхідність 

дослідження проблеми навчання техніки читання англійською мовою 

учнів із ознаками дислексії також має емпіричне підтвердження, яке 

знайшло відображення в бесідах із учителями англійської мови під час 

онлайн-семінару за темою «Особливості організації іншомовного 
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навчання в умовах інклюзивної освіти», який відбувся 09 червня 

2021 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, а також протягом 

проходження вчителями іноземних мов Чернігівської області щорічних 

курсів підвищення кваліфікації на базі зазначеного закладу освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предметом 

дослідження багатьох науковців та педагогів-практиків є проблеми 

навчання учнів початкової школи техніки читання іноземною мовою. 

Так, О. Бігич запропонувала ігрові вправи для навчання техніки 

читання та письма [1], Л. Варзацька дослідила навчання учнів 

початкової школи техніки читання англійською мовою з використанням 

скоромовок [2], М. Денисенко висвітлила проблеми сучасних технологій 

навчання техніки читання англійською мовою учнів початкової школи.  

О. Дацків і С. Чернявська розглянули особливості інклюзивного 

навчання іноземної мови в початковій школі [3]. Актуальні питання 

особливостей впровадження інклюзивної освіти в початковій школі 

розглядаються на веб-ресурсі Нової української школи 

(URL: https://nus.org.ua/). Зокрема, проблемам синдрому дислексії 

присвячені публікації А. Степанової-Камиш [5]. Проте, зазначені 

дослідження не враховують специфіки навчання техніки читання 

англійською мовою учнів із ознаками дислексії. 

У межах роботи спираємося на інформацію та здобутки колег із 

Міжнародної асоціації дислексії (International Dyslexia Association, 

URL: https://dyslexiaida.org/) [7] та Національної ради з питань освіти з 

особливими потребами (National Council for Special Education, 

URL: https://www.sess.ie/ ) [8]. 

У результаті аналізу доходимо висновку, що проблема навчання 

техніки читання англійською мови учнів із ознаками дислексії потребує 

більш детального теоретичного та емпіричного дослідження із 

подальшою розробкою відповідних навчальних матеріалів. 

Метою статті є представлення та стисла характеристика фахових 

автентичних Інтернет-ресурсів для навчання англійської мови учнів із 

ознаками дислексії. Завданнями публікації є наведення факторів, які 

впливають на навчання техніки читання англійською мовою здобувачів 

освіти із ознаками дислексії, а також висвітлення дидактичних 

https://nus.org.ua/
https://dyslexiaida.org/
https://www.sess.ie/
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мультисенсорних засобів для подолання труднощів дислексії на 

початковому ступені навчання в Новій українській школі. 

Виклад основного матеріалу. 

Процес оволодіння навичками і вміннями читати та розуміти 

іншомовні тексти починається із навчання техніки читання. Техніка 

читання забезпечує автоматизованість сприйняття графічних образів, їх 

співвіднесення зі звуковими відповідниками та їхнім значенням, із 

озвученням графічних образів уголос або подумки [4]. У здобувачів 

освіти із ознаками дислексії зазначені процеси мають певні особливості, 

які необхідно враховувати в освітньому процесі. Розглянемо їх 

детальніше. 

Дислексія – це часткове порушення процесів читання, зокрема, 

техніки читання, зумовлене несформованістю вищих психічних 

функцій, що проявляється в помилках стійкого характеру. Часто 

дислексія супроводжується ще й дисграфією (труднощі з писемним 

мовленням) та дискалькулією (складнощі зі сприйняттям цифр та 

усного рахунку) [5].  

Фактори, що впливають на здатність до навчання, в учнів із 

ознаками дислексії:  

- утримування та оцінювання здобутої інформації відбувається в 

короткотривалій пам’яті, якщо надлишкова інформація може бути 

втрачена в пам’яті; 

- у довготривалій пам’яті інформація може бути некоректною або 

сплутаною; 

- уповільнена відповідь / реакція на отриману інформацію; 

- плутання послідовності (алфавіту, літер у слові, слів у реченні, 

подій у тексті тощо); 

- низька здатність розрізняти буквосполучення / слова з 

подібними за формою літерами;  

- складність сприйняття подібних за звучанням звуків та 

ідентифікації звуків; 

- проблеми з ідентифікацією закінчення одного і початком іншого 

слова, що промовляється; 

- проблеми співвіднесення звуку з його графічним символом; 

- повільний темп читання; 

- втрата змісту прочитаного через слабку пам’ять; 
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- складності читання вголос або невиразне читання; 

- слабка графемно-морфемна відповідність; 

- низький показник розуміння граматики; 

- погане розуміння синтаксису та пунктуації; 

- складність у дотриманні сюжетної лінії в процесі продукування 

власного письмового повідомлення [9, c. 2–8]. 

Описані фактори призводять до труднощів, які виникають під час 

навчання техніки читання англійською мовою учнів із ознаками 

дислексії. Способи їх подолання можливі за умов ефективного 

використання засобів унаочнення (друкованих і електронних) та 

використання англомовних фахових Інтернет-ресурсів. 

Із досвіду фахівців-практиків, зазначені труднощі можуть бути 

частково  подоланими завдяки мультисенсорному підходу до навчання 

техніки читання. Він полягає в тому, що в роботі з дитиною 

застосовують різні органи чуття та канали сприйняття інформації. 

Окрім зорового сприймання та сприймання на слух, літери малюють, 

співають, ліплять із пластиліну чи виводять на кольоровому піску, а 

також використовуються спеціальні картки для формування зорового 

образу літер [5]. 

На нашу думку, способи подолання труднощів дислексії можливі 

також за умов ефективного використання мультисенсорних засобів 

унаочнення (друкованих та електронних) і використання англомовних 

фахових Інтернет-ресурсів. Пропонуємо застосовувати в навчальній 

діяльності матеріали англомовних фахових Інтернет-ресурсів 

TorbayCouncil (Fis.torbay: SEN Support Resources for Pupils/Students with 

Dyslexia), Waterford і Teach Your Monster to Read.  

Джерела були обрані за критеріями актуальності, фаховості, 

науковості, інформативності, дидактичності, наочності та вільного 

доступу. Наведемо стислу характеристику кожного із зазначених 

ресурсів. 

Відомий у галузі освіти веб-ресурс Fis.torbay (URL: 

http://fis.torbay.gov.uk/) забезпечує учителів англійської мови та 

здобувачів освіти актуальними теоретичними розвідками і 

практичними матеріалами. Так, джерело надає дидактичні ігри, 

роздаткові матеріали, засоби наочності як в електронному форматі, так і 

з можливістю розповсюдження (рис. 1).   

http://fis.torbay.gov.uk/
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Рис. 1. Домашня сторінка англомовного фахового ресурсу Fis.torbay 

 

На сайті розміщені також прикладні матеріали для завантаження й 

використання в навчальній діяльності 

(URL: http://fis.torbay.gov.uk/kb5/torbay/fsd/advice.page) (рис. 2).   

 
 

Рис. 2. Приклад дидактичних матеріалів із англомовного фахового ресурсу 

Fis.torbay 

 

http://fis.torbay.gov.uk/kb5/torbay/fsd/advice.page
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Англомовне фахове Інтернет-джерело Waterford для навчання 

англійської мови учнів із ознаками дислексії забезпечує користувачів 

дидактичними прийомами роботи та техніками навчання (рис. 3). 

 (URL: https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/)[6]  

  
 

Рис. 3. Мультисенсорні засоби навчання з англомовного фахового ресурсу 

Waterford  
 

Зазначений ресурс надає практичні поради щодо ефективної 

організації освітнього процесу із застосування різноманітних 

дидактичних прийомів, навчальних ігор та засобів унаочнення (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Дидактичні прийоми роботи з англомовного фахового ресурсу Waterford  

https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/
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Рекомендуємо ще одне фахове Інтернет-джерело для навчання 

англійської мови учнів із ознаками дислексії – Teach Your Monster to 

Read (URL: https://www.teachyourmonstertoread.com/) надає 

мультисенсорні засоби унаочнення інклюзивного освітнього процесу, 

забезпечує дидактичними інтерактивними техніками навчання та 

іграми в режимі онлайн (рис. 5, 6). 
 

 
 

Рис. 5. Домашня сторінка англомовного фахового ресурсу Teach Your Monster 

to Read 

 

 
 

Рис. 6. Засоби наочності з англомовного фахового ресурсу Teach Your Monster to 

Read 

https://www.teachyourmonstertoread.com/
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Інтернет-ресурс Teach Your Monster to Read також забезпечує 

користувачів дидактичними інтерактивними іграми в режимі онлайн 

(рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Приклади онлайн-ігор з англомовного фахового ресурсу Teach Your 

Monster to Read 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Здобувачам 

освіти із ознаками дислексії притаманні основні властивості, які 

необхідно враховувати в процесі навчання техніки читання англійською 

мовою, а саме: домінуюча роль образного мислення на відміну від 

вербального; сприйняття власних думок на рівні об’єктивної реальності; 

розвинена багата уява; розвинена інтуїція та допитливість; 

зосередження уваги на чомусь, що цікавить, протягом тривалого 

часового проміжку; наявність творчого потенціалу тощо. У зв’язку з цим 

обґрунтовується необхідність застосування мультисенсорних засобів 

наочності в процесі навчання техніки читання англійською мовою учнів 

початкової школи із ознаками дислексії. Запропоновано впроваджувати 

матеріали англомовних фахових Інтернет-ресурсів Fis.torbay, Waterford і 

Teach Your Monster to Read в освітній процес для подолання труднощів 

дислексії на початковому ступені навчання техніки читання 
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англійською мовою. Вибір джерел здійснювався за критеріями 

актуальності, фаховості, науковості, інформативності, дидактичності, 

наочності та вільного доступу. 

Перспективи дослідження складає розробка комплексів уроків для 

навчання техніки читання англійською мовою учнів початкової школи 

із ознаками дислексії на основі використання мультисенсорних засобів, 

дидактичних ігор та прийомів роботи з англомовних фахових Інтернет-

ресурсів. 
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AUTHENTIC INTERNET RESOURCES AS A TOOL FOR 
TEACHING ENGLISH READING TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

WITH SIGNS OF DYSLEXIA 
 

The article analyzes the current state and prospects of the problem of teaching 
English to primary school students with signs of dyslexia. The actuality of the 
problem is due to the introduction of inclusive education in the modern educational 
process in the context of the New Ukrainian School reforming and the development of 
the competence paradigm of education. The objective of the publication is to present 
the effective authentic Internet resources for teaching English to students with signs 
of dyslexia, namely: Fis.torbay, Waterford, and Teach Your Monster to Read. The 
task is to highlight the didactic materials and methods of work to overcome the 
difficulties of dyslexia in primary education. 

The factors influencing the ability to learn in students with signs of dyslexia 
are presented. The theoretical aspects of teaching reading techniques at the 
elementary level are pointed out. The difficulties of dyslexia during the English 
reading technique teaching are described. Suggested are the ways to overcome the 
difficulties.  

The article reveals the essence of the use of multisensory materials as means of 
teaching English reading techniques to students with signs of dyslexia. The necessity 
of using different types of visual aids in teaching English reading techniques to 
primary school students with signs of dyslexia is substantiated. Didactic materials, 
games and methods of work to overcome the difficulties of dyslexia at the initial stage 
of learning English from the English-language Internet resources are described. 

The creation of the complex of lessons for teaching English reading techniques 
to students with signs of dyslexia using didactic materials from the authentic 
professional Internet resources is the prospect of the research. 

Keywords: dyslexia, authentic professional Internet resources, English reading 
techniques, didactic materials, visual aids, multisensory means. 
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ФІНАНСОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ЯК ЧИННИК 

ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

 

У статті проаналізовано важливість фінансової компетентності 

вчителів і пов'язана з цим необхідність розвитку фінансової грамотності 

учнів. Актуалізовано положення Закону України «Про освіту» (2017) в частині 

обов‟язковості набуття компетентності «підприємливість та фінансова 

грамотність» на рівні повної загальної середньої освіти. Обґрунтовано 

значущість фінансової грамотності здобувачів освіти в розвитку успішного 

суспільства. Зазначено, що саме заклади післядипломної педагогічної освіти 

покликані надати підтримку педагогам щодо набуття фінансових знань і 

впровадження їх у практику освітніх установ. Доведено, що підвищення 

кваліфікації вчителів має розглядатися як фактор зростання фінансової 

грамотності здобувачів освіти. Визначено рекомендації для розроби 

ефективної системи методів фінансової освіти вчителів із урахуванням 

набутого досвіду. 

Ключові слова: учитель; здобувач освіти; фінансова грамотність; 

компетентності; підприємливість; наскрізна змістова лінія; підприємницька 

компетентність; заклади загальної середньої освіти.  

 

Фінансова грамотність населення і, зокрема, фінансова 

компетентність учителів є вагомим чинником економічного зростання 

національної економіки та збільшення рівня добробуту громадян. Саме 

фінансова грамотність забезпечує можливість кожного громадянина 

раціонально формувати свій власний бюджет, мати знання щодо 

фінансових інструментів та послуг, приймати ефективні фінансові 
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рішення. Підвищення фінансової грамотності громадян є одним із 

основних напрямів формування інвестиційного ресурсу нашої держави.  

В умовах реформування загальної середньої освіти шкільна 

економічна освіта виступає необхідною умовою адаптації учнів до вимог 

Нової української школи. Вона потребує оновлення змісту освітнього 

процесу здобувачів освіти, творчого впровадження накопиченого 

досвіду.  

Постановка проблеми. Виконання положень Закону України 

«Про освіту» (2017) [7] спонукають до перегляду основних напрямів 

розвитку та модернізації шкільної економічної освіти. Напрями її 

розвитку окреслено такими освітніми нормативно-правовими 

документами, як: Національна доктрина розвитку освіти (2002) [5], 

Концепція розвитку економічної освіти в Україні (2003) [4], Концепція 

профільного навчання в старшій школі (2003), Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (2013) [6], Стратегія 

реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових 

послуг на 2012-2017 рр. (2012) [10], Концепція реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (2016) [1], Закон України «Про 

освіту» (2017) [7]. Зазначені державні документи визначають пріоритети 

освітньої політики в Україні, напрями подальшого наукового пошуку 

щодо забезпечення належної підготовки здобувачів освіти до життя. 

Шкільна економічна освіта спрямована на виховання молодої людини, 

яка не лише сприймає, але й застосовує економічні знання, 

перетворюючи їх на основний ресурс суспільно-економічного розвитку. 

Відсутність ключових компетентностей у сфері особистих 

фінансів, пов’язаних з уявою про технології збереження грошей, 

кредитування та страхування на фінансовому ринку, безпечне 

інвестування, податкову дисципліну, адекватну оцінку фінансових 

ризиків, призводить до того, що чисельність неграмотних споживачів та 

інвесторів, а також ненадійних кредиторів поповнюється 

представниками молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження у 

сфері фінансової грамотності здійснювалися зарубіжними вченими 

К. Кутером, А. Лусарді, О. Мітчеллом. У вітчизняній педагогічній науці 

проблему фінансової компетентності вчителів та фінансової 
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грамотності здобувачів освіти досліджували, розробляли та аналізували 

провідні фахівці, як-от: С. Булавенко, А. Довгань, М. Євтух, І. Жорова 

І. Пронікова, Т. Смовженко, Н. Терентьєва, З. Філончук, О. Шпак. 

Мета дослідження. Охарактеризувати можливості використання 

продуктивних ідей формування фінансової компетентності вчителів у 

закладах післядипломної педагогічної освіти та окреслити 

використання накопиченого досвіду в процесі розвитку фінансової 

грамотності здобувачів освіти.  

Виклад основного матеріалу (результати дослідження). Важлива 

роль у формуванні фінансових знань і розвитку фінансової грамотності 

здобувачів освіти відводиться вчителю, що працює в закладі загальної 

середньої освіти. Зазначимо, не здійснюється фахова підготовка 

студентів до викладання дисциплін фінансового змісту в педагогічних 

закладах вищої освіти. Підготовку вчителів до викладання предмету 

«Фінансова грамотність» забезпечують заклади післядипломної 

педагогічної освіти. 

Сьогодні перед учителем постають нові досить серйозні виклики. 

Одним із них є виховання підприємливості та розвиток фінансової 

грамотності учнів. Досить часто вчитель сам, не маючи сучасних 

фінансових знань та навичок участі в підприємницькій діяльності, 

змушений вчитися.  Це має стати одним із напрямів особистісного та 

професійного розвитку. У результаті такого спільного з учнями 

навчання вчитель буде здійснювати і своє професійне вдосконалення, і 

розвиток власних фінансових  компетенцій як споживача фінансових 

послуг.  

Саме заклади післядипломної педагогічної освіти покликані 

надати підтримку вчителю щодо набуття фінансових знань і 

впровадження їх у освітній процес закладів загальної середньої освіти. 

Справа ця нова, але вже накопичено перший досвід.  

Зазначимо, що порівняно новим у шкільній економічній освіті 

можна вважати поняття «фінансова грамотність». У сучасній 

педагогічній науці використовується декілька визначень поняття 

фінансова грамотність. Серед ініціаторів його впровадження є 

Т. Смовженко. Дослідниця визначає фінансову грамотність як 

громадянську та соціальну компетентність учнів на тлі засвоєння ними 

базових фінансових знань і набуття практичних навичок їх 
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використання у житті, що допомагає соціальній адаптації учнів в умовах 

ринкового середовища та сприяє психічному і соціальному розвитку 

дитини як особистості та громадянина. Складовими фінансової 

грамотності, на її переконання, є знання фінансової математики та 

володіння навичками захисту своїх прав як споживача фінансових 

послуг [6]. 

Також, на думку Т. Смовженко, фінансова грамотність означає 

сукупність знань, вмінь та навичок, потрібних для прийняття 

відповідальних економічних і фінансових рішень та вжиття заходів з 

належним рівнем компетентності (ОЕСР) [6, с. 5]. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

визначає фінансову грамотність як «комплекс знань, вмінь, навичок, 

ставлення та поведінки людини, необхідних для ухвалення важливих 

фінансових рішень та для досягнення особистого фінансового 

добробуту» [14]. 

В ОЕСР фінансову грамотність визначають також як спроможність 

приймати свідоме рішення і здійснювати ефективні дії з метою 

управління коштами на даний час і в майбутньому. Метою є зміна 

поведінки людини. Під фінансовою освітою розуміють процес 

покращення громадянами своїх знань та розуміння фінансових понять, 

фінансових послуг та фінансових продуктів [14]. 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти – «Нова українська школа» на період до 

2029 року (2016), Закон України «Про освіту» (2017) – одним із головних 

завдань визначили підготовку випускника Нової української школи, 

який є цілісною особистістю, всебічно розвиненою, здатною до 

критичного мислення; патріотом із активною життєвою позицією; 

інноватором, здатним змінювати навколишній світ, розвивати 

економіку на принципах сталого розвитку; конкурентним на ринку 

праці. Для досягнення цієї мети розвиток шкільної освіти спрямовано на 

формування в учнів ключових компетентностей [1], [7]. 

Стаття 12 Закону України «Про освіту» (2017) визначає мету повної 

загальної середньої освіти та перелік ключових компетентностей, якими 

має володіти сучасний випускник задля досягнення цієї мети. Зокрема, 

однією з важливих компетентностей є «підприємливість та фінансова 

грамотність». Компетентність має передбачати певну «динамічну 
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комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи 

успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність» [7].  

Процес формування окресленої компетентності, як зазначає 

Н. Терентьєва, «є суб’єктивно-об’єктивним: кожна людина виробляє 

власне ставлення до економічних реалій, погляд на існуючі економічні 

відносини та перспективи їх розвитку, оцінює себе та власні потенційні 

можливості в економічній сфері суспільного життя» [11, с. 142]. Також 

Н. Терентьєва наголошує, що з метою активізації та підвищення 

ефективності розвитку підприємливості та навчання фінансової 

грамотності, «педагоги й самі повинні мати достатній рівень фінансових 

компетентностей, бути відкритими новим знанням, новому досвіду, 

здійснювати особистісно-професійний саморозвиток, що пов’язаний з 

новим способом мислення, поведінки, ставленням до себе та до учнів як 

до суб’єктів діяльності» [11, с. 143]. 

Відповідно до положень концептуальних засад реформування 

середньої освіти «Нова українська школа» відбулось оновлення змісту 

шкільних програм середньої та старшої школи. Головною відмінністю 

нових програм є те, що під час навчання мають бути реалізовані 

наскрізні змістові лінії, які є спільними для всіх предметів і 

співвідносяться з ключовими компетентностями. Зокрема, для реалізації 

наскрізної лінії «підприємливість та фінансова грамотність» учитель має 

зіставляти, як матеріал, який він викладає, можна використати для 

розвитку підприємливості та підвищення рівня фінансової грамотності 

школярів [1].  

Реалізація наскрізних змістових ліній не передбачає збільшення 

обсягу навчального матеріалу, але має особливості. Принципи, на яких 

базуються наскрізні змістові лінії, втілюються в навчанні шкільних 

предметів як у теоретичному змісті шкільних курсів, так і під час 

виконання практичних завдань, розв'язування задач, виконанні 

міжпредметних навчальних проєктів, роботи з різними джерелами 

інформації; у позаурочний час вони реалізуються під час тематичних 

тижнів, участі в учнівських інтелектуальних змаганнях [9].  

Упровадженню наскрізної змістовної лінії «підприємливість та 

фінансова грамотність» сприятимуть наступні фактори: застосування 
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інтерактивних методів навчання (ці методи дозволяють змоделювати 

життєві ситуації на уроках і спонукати учнів мислити, спілкуватися і 

діяти); проєктна діяльність (завдяки навчальним проєктам учні 

навчаються застосовувати знання на практиці, працювати в команді над 

конкретним завданням, презентувати свої результати, шукати 

інформацію з різних джерел, порівнювати й аналізувати, переконувати і 

вести за собою); організація екскурсій на підприємства та в організації (що 

допоможе мотивувати і активізувати учнів до здобуття освіти) [8]. 

За даними дослідження «Фінансова грамотність, фінансова 

інклюзія і фінансове благополуччя в Україні», проведеного за 

підтримки USAID у червні 2019 року, Україна має один із найнижчих 

показників серед 30 країн учасниць опитування ОЕСР — індекс 55% [13]. 

Різниця між індексом України та більшістю інших країн, які брали 

участь у дослідженні, пояснюється нижчими результатами за 

показниками «фінансові знання» та «ставлення до фінансових питань». 

Дослідження виявило, що найнижчий рівень фінансової грамотності 

саме у віковій групі 18-24 років [12]. Отримані результати підтверджують 

необхідність активізації роботи у сфері фінансової грамотності на 

національному рівні, здобуття знань і навичок дітьми та молоддю щодо 

управління особистими фінансами ще під час навчання в школі. 

Здобувачі освіти можуть реалізувати свій потенціал у повному обсязі 

лише в тому разі, якщо вони фінансово спроможні. Це узгоджується з 

впровадженням фінансової грамотності в шкільну практику. 

Навчання фінансовій грамотності необхідно розглядати як 

педагогічну технологію, яка охоплює певну сукупність методів і засобів, 

що забезпечують досягнення заданого результату. Успіх у досягненні 

мети залежить від ефективності використання в освітньому процесі 

дидактичних засобів, спрямованих на здобуття учнями практико-

орієнтованих знань і формування фінансових компетентностей [15]. 

Важливим напрямом роботи системи шкільної економічної освіти 

є активна участь у впровадженні в навчальний план курсів, які 

дозволяють учням отримати базові компетенції у сфері фінансів [16]. 

Одним із вагомих чинників упровадження підприємницької освіти в 

шкільну практику є введення в освітній процес предмету «Фінансова 

грамотність», який має бути обов’язковим, що дозволить молоді 

розвивати базові компетентності, пов’язані з фінансовою сферою [9]. У 
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старшій школі курс «Фінансова грамотність» пропонується викладати в 

10(11) класах як вибірково-обов’язкову дисципліну. Для забезпечення 

оптимального викладання курсу розроблено навчально-методичне 

забезпечення: навчальний посібник «Фінансова грамотність. Фінанси. 

Що? Чому? Як?», робочий зошит для учня «Фінансова грамотність. 

Фінанси. Що? Чому? Як?», програму «Фінансова грамотність» (35 год.), 

програму «Фінансова грамотність» (105 год.) [2]. 

Навчальна програма курсу розрахована на повний академічний 

рік (2 семестри) і охоплює 5 розділів, які складаються з 25 тем. У перших 

розділах учні мають засвоїти зміст базових категорій, які властиві будь-

якій економіці та важливі для будь якої родини, зокрема: гроші, 

надходження, витрати, наймана праця, підприємництво, фінансовий 

план, податки тощо. Далі вони ознайомлюються із фінансовою 

системою, її учасниками, послугами, що пропонуються банками та 

небанківськими фінансовими установами, новітніми тенденціями у 

фінансовій сфері (фінтех) тощо. Наступні матеріали присвячено різним 

формам заощаджень, інвестування та запозичень. Здобувачі освіти не 

лише опрацьовують основні види фінансових послуг, а й вивчають 

особливості їх надання, у тому числі юридичні аспекти. Останній розділ 

дозволяє учням дізнатися про фінансові послуги, усвідомити важливість 

захисту прав споживачів, різні види ризиків, ознайомитися зі способами 

захисту від шахраїв [2].  

У початковій та основній школі курс «Фінансова грамотність» 

пропонується викладати як вибіркову дисципліну за навчальними 

програмами: «Фінансова абетка» (2 кл.), «Фінансова арифметика» (3 кл.), 

«Фінансова поведінка» (4 кл.), «Родинні фінанси» (5 кл.), «Фінансово-

грамотний споживач» (6 кл.), «Фінансова культура» (7 кл.), «Прикладні 

фінанси» (8 кл.), «Економіка & Фінанси» (9 кл.). Програми з курсу за 

вибором «Фінансова грамотність» для початкової та основної школи 

забезпечено навчально-методичними матеріалами: посібниками для 

вчителів та робочими зошитами для учнів [2].  

Загальними цілями, які реалізуються під час вивчення фінансової 

грамотності на всіх рівнях навчання, визначено: засвоєння 

фундаментальних знань про фінансове життя суспільства (основних 

економічних категорій, законів, закономірностей); формування 

світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські 
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цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, 

дотримання законності; сприяння розвитку навичок раціональної 

економічної та фінансової поведінки людини як споживача фінансових 

послуг, платника податків; підтримка інтересу до вивчення предметів 

економічного спрямування; формування фінансової культури. Курс 

орієнтовано на вироблення практичних умінь, навичок та 

компетентностей, а не отримання суто теоретичних знань [2]. 

Програми курсу «Фінансова грамотність» дозволяють реалізувати 

компетентнісний підхід до навчання. Увага акцентується не лише на 

запам’ятовуванні певної кількості інформації, а й на виробленні 

практичних навичок, зокрема: поведінці під час різних проблемних 

ситуацій, застосуванні досвіду успішної діяльності у сфері 

підприємництва, плануванні власних життєвих подій, бюджету тощо 

[9].  

Метою курсу «Фінансова грамотність» на всіх етапах навчання 

визначено ознайомлення здобувачів освіти із сучасними фінансовими 

продуктами та послугами, розвиток у них навичок використання таких 

продуктів, а також формування вміння власного фінансового 

планування на майбутнє. Курс орієнтовано на вироблення практичних 

вмінь, навичок та компетентностей, а не отримання суто теоретичних 

знань [2].  

Враховуючи актуальність фінансових знань для учнів, 

впровадження курсу «Фінансова грамотність» та його навчально-

методичне забезпечення дозволило починати розвиток фінансових 

компетенцій у початковій школі, продовжувати в основній та 

завершувати в старшій, забезпечуючи наступність у їх формуванні [8].  

Фінансова грамотність вбудована в освітні стандарти всіх рівнів. 

Таким чином, просвітницька робота держави із поліпшення знань 

населення про сучасну економіку виходить на новий рівень, фінансова 

грамотність стає невід'ємним елементом одного зі стрижневих інститутів 

суспільства – системи загальної середньої освіти. Матеріали курсу 

«Фінансова грамотність» є на сьогодні основним орієнтиром для 

вчителя в упровадженні наскрізної змістовної лінії «підприємливість та 

фінансова грамотність» у шкільну практику. Вони є основою для 

набуття учнями фінансових знань і вчителі мають можливість 
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використовувати їх під час викладання всіх предметів шкільного циклу з 

метою інтеграції фінансових знань у практику закладів освіти [9].  

З метою покращення технології впровадження, реалізації та 

інтеграції наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова 

грамотність» заклади післядипломної педагогічної освіти України 

проводять семінари, вебінари, тренінги та методичні наради. Зокрема, у 

Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

(ЧОІППО) імені К. Д. Ушинського впроваджуються тематичні курси за 

програмами: «Удосконалення фінансових компетентностей працівників 

освіти», «Основи фінансової грамотності», «Фінансова грамотність в 

основній і старшій школі», «Фінансова грамотність в початковій школі». 

Метою навчання є підготовка педагогічних працівників до формування 

знань, умінь і соціально-психологічних характеристик здобувачів освіти, 

які визначать в майбутньому їх здатність і готовність виконувати різні 

соціально-економічні ролі: власника особистого домогосподарства, 

інвестора, позичальника, кредитора, платника податків. Програми 

спрямовані на удосконалення педагогами знань з фінансової 

грамотності, розвиток вмінь використання їх у професійній діяльності 

та формування навичок інтеграції фінансових знань у предмети 

шкільної програми.  

У процесі навчання дієвим і результативним є проведення вхідного 

і вихідного онлайн тестування педагогів з фінансової грамотності. Воно 

надає можливість слухачам курсів миттєво ознайомитися з результатами 

свого тесту, а викладач має змогу спостерігати рівень фінансової 

грамотності вчителя в динаміці. Досить продуктивним є використання в 

процесі навчання інтерактивних методів і проєктних технологій. 

Ефективним способом визначення результативності навчання є 

презентація слухачами власноруч укладених конспектів уроків з 

фінансовим змістом. Такий метод контролю дозволяє вчителю 

усвідомити рівень особистого і професійного зростання, а викладач має 

змогу ідентифікувати рівень сформованості фінансових компетенцій 

слухачів.  

Також в інституті проводяться семінари, тренінги, вебінари щодо 

реалізації наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова 

грамотність» у процесі викладання предметів шкільного циклу та 

впровадження підприємницьких і фінансових знань в систему 
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позашкільної освіти. Навчання відбувається для різних категорій 

педагогічних працівників. Всі дидактичні матеріали розміщуються на 

дистанційній платформі інституту і педагоги мають можливість 

користуватися ними.  

Висновки. У процесі дослідження проаналізовано фахову 

підготовку вчителів із фінансової грамотності та встановлено, що вона є 

вагомим чинником професійного росту і ресурсом їх викладацької 

практики. Доведено, що підвищення кваліфікації вчителів повинно 

розглядатися як фактор зростання фінансової грамотності здобувачів 

освіти. Знання та навички, набуті вчителями в межах курсів підвищення 

кваліфікації, однаково необхідні та важливі як для них самих, так і для 

учнів. Тільки фінансово грамотні та компетентні вчителі спроможні 

виховувати підприємців-новаторів, інвесторів, свідомих платників 

податків і успішних фінансово грамотних громадян. Удосконалення 

системи викладання економічно-фінансових дисциплін з метою 

підвищення фінансової грамотності здобувачів освіти має стати 

пріоритетним напрямом освітньої політики держави. Зазначена 

проблема потребує подальшого дослідження. 
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pedagogical education is designed to provide support to teachers in acquiring 
financial knowledge and their introduction into the educational process of general 
secondary education. It is proved that teacher training should be considered as a 
factor of increasing students‟ financial literacy. We have defined recommendations 
for the development of an effective system of teachers‟ financial education methods, 
taking into account the obtained experience. The improvement of the system of 
teaching economic and financial disciplines in order to increase the financial literacy 
of students should become a priority of the state educational policy.  
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Сучасні вимоги до здобувача освіти змінюються все більш динамічно в 
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Актуальність і постановка проблеми. Аналіз досліджень. Сфера 

освіти в останні роки дедалі більше набуває міждисциплінарного 

характеру за рахунок залучення методологій, інструментів, методів, 

прийомів, технік і технологій інших галузей. Проєктний менеджмент 

також є відносно інноваційним інструментом в освіті, запозиченим зі 

сфери бізнесу. Проте за короткий час він засвідчив свою високу 

ефективність, адже застосування його методів і прийомів сприяє 

оптимізації освітньої галузі за рахунок залучення додаткових коштів, 

ініціювання нових проєктів, що виводять сучасні освітні практики за 

межі усталеної діяльності. Запровадження в діяльність закладів освіти 

проєктного менеджменту призводить до зростання зацікавленості з боку 

стейкхолдерів, покращення матеріальної бази, підвищення 

привабливості освітніх послуг. Зрештою все це призводить до 

покращення якості організації освітнього процесу.  

Водночас проєктний менеджмент у галузі освіти пропонує низку 

специфічних викликів. Один із них – залучення інноваційних 

інструментів, що дозволять краще адаптувати його до потреб галузі. 

Вирішити цю проблему може імплементація Аgile-технологій.  

Метою цієї розвідки є аналіз можливостей Аgile-технологій в 

проєктному менеджменті у галузі освіти.  

Аналіз публікацій дозволив встановити, що більшість дослідників 

на сьогодні визнають перспективним використання Аgile у сфері освіти 

в трьох напрямах: 

- у розробці навчальних продуктів; 

- у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії; 

- в якості інноваційної педагогічної технології.  

Актуальність теми з-поміж зарубіжних (здебільшого європейських 

та американських) спеціалістів зумовила появу низки різнопланових 

публікацій, присвячених філософії Аgile в освіті. Так, Паскуаль Салза зі 

співавторами наводить цікаву статистику появи відповідних розвідок, 

присвячених Аgile в освіті: здебільшого ця тема є предметом обговорень 

на конференціях (80,5% публікацій – це матеріали конференцій), 18% з 

них – у міжнародних виданнях. З-поміж 200 проаналізованих тільки 

одна є розділом книги і одна – технічним звітом. 36 статей (18%) були 

опубліковані у період від 2003 до 2009 рр. Починаючи з 2010 року, 

кількість публікацій починає суттєво зростати з року в рік, з 14 до 27 
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(2017 р.), що загалом становить 82% від загального обсягу. З-поміж них 

стосуються Scrum 41% і тільки 3 % – Kanban [3, с. 26-28].  

З-поміж вітчизняних дослідників Agile розглядається в першу 

чергу як методологія, а також як чинник модернізації сучасного 

освітнього простору. В окресленому контексті цю проблематику 

розглядали у своїх працях Т. Яковишина [12], М. Гвоздь, Ю. Злидник [7], 

Р. Гатулин, Д. Колупаєва [6] та ін. Окремі аспекти проблеми в науковій 

літературі були також проаналізовані в публікаціях М. Манокіна, 

А. Ожегова, Є. Шенкман [11], К. Комарова [9] та ін. Значна кількість 

розвідок присвячена проблемам застосування Аgile-інструментів для 

навчання проєктному менеджменту студентів різноманітних бізнес-

спеціальностей. Водночас варто відмітити, що спеціальних публікацій, 

які б деталізували можливості використання принципів Agile в освіті, 

все ще залишається дуже мало. 

Виклад основного матеріалу. Аgile-методи почали поширюватись 

зі сфери розробки програмного забезпечення в інші галузі відносно 

недавно. 2001 року команда з 17 провідних розробників програмного 

забезпечення опублікувала «Маніфест для Agile-розробників 

програмного забезпечення». Цей документ встановив цінності та 

підходи, що започаткували рух розробників програмного забезпечення, 

спрямований на «покращення шляхів розробки ПЗ через діяльність і 

допомогу один одному». Ключовою ідеєю стало пришвидшення 

виконання повторюваних процесів замість заглиблення в сутність 

процесів на самому початку. Іншими словами, Аgile – це швидка спільна 

робота, спрямована на отримання швидкого конструктивного 

результату. Agile з англійської перекладається буквально як «спритний» 

й означає сукупність «гнучких» підходів або фреймворків.  

Згодом на основі цих підходів сформувалась унікальна Agile-

філософія. Найперша характеристика Аджайл – гнучкість реагування. 

Якщо подивитись на перелік сучасних освітніх soft skills, розроблених 

Світовим економічним форумом на період до 2025 року, перші місця в 

ньому посідають навички комунікації, гнучкість мислення, 

креативність, уміння знаходити рішення в складних невизначених 

умовах, уміння навчатись упродовж життя. 

Відповідно застосування Agile доречно в тих галузях, де 

відчувається найбільш значний розвиток і зміни. Відтак, Agile стає 
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відчутно корисним для сфери освіти з її динамічним реформуванням. 

Нові виклики, що виникають щодня перед освітою, потребують такого 

ж швидкого реагування.  

Формування цих навичок є надзвичайно актуальним у сфері 

проєктного менеджмента. Проєктний менеджмент спрямований на 

поєднання наукових знань і технологій з практичними навичками й 

орієнтований на отримання найбільш ефективного освітнього 

результату. Управління освітніми проєктами представляє собою живу 

методологію організації, планування і координації використання 

людських і фінансових ресурсів протягом усього життєвого циклу 

проєкту. Основою успішної діяльності проєктного менеджера є три 

складові - якість проєкту, його вартість і час на реалізацію. Освітні 

проєкти, як правило, коротко- або середньострокові, орієнтовані на 

конкретний освітній результат і потребують залучення додаткового 

фінансування через чітко нормовані витрати закладу освіти як 

(зазвичай) державної установи. Крім того, у проєктному менеджменті 

від представника сфери освіти вимагається додаткова кваліфікація – 

проєктного менеджера. Відтак, пересічний освітянин часто «стикається» 

з переліком викликів, властивих для роботи менеджера-початківця: як 

формувати команду, де шукати ресурси для імплементації проєкту, як 

працювати зі звітною та фінансовою документацією тощо. Саме за таких 

умов застосування Agile буде доречним розглядати як набір 

інструментів для подолання цих викликів.  

Якщо у вітчизняних публікаціях Agile трактують як освітню 

методологію, то в зарубіжній історіографії Agile розглядається 

передусім як філософія, а не як сукупність методів. А. Євдокімов 

пропонує розрізняти Agile як систему гнучких підходів та Agile як 

філософію і систему цінностей [8]. Ми дотримуємось саме такої позиції, 

оскільки поділяємо твердження про те, що філософія Agile сама по собі 

не дає чітких алгоритмів, способів та прийомів рішення задач 

проєктного менеджмента. Навіть гнучкий фреймворк Scrum не є ані 

процесом, ані технікою чи методом. Водночас його ролі, заходи і 

артефакти є обов’язковими для його успішного використання. При 

цьому «гнучкі» підходи, що входять до Agile, часто передбачають 

конкретні твердження: на відміну від методологій, методів і фреймів 

розробки ПЗ, в основі Agile – не конкретні процеси і не їх частини, а 
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цінності високого рівня. Слідування цим цінностям підвищує швидкість 

розробки та освітній ефект від вироблених продуктів [4, с. 51]. Основні 

принципи Аgile: 

- люди і взаємодія важливіші за процеси й інструменти; 

- продукт, який працює, важливіший за вичерпну документацію; 

- співробітництво із замовником послуг/продукту важливіше за 

узгодження умов контракту; 

- готовність до змін важливіша за дотримання початкового плану. 

У проєктному менеджменті важливим є отримання нового 

продукту (результатів), який розробляє залучена команда. Agile 

особливо ефективно себе показує в області творчих підходів, 

креативності, в ситуаціях невизначеності, що потребують швидких 

нестандартних рішень. Саме такими умовами наразі характеризується 

освітній менеджмент. Окреслені цінності Agile наступним чином 

проявляють себе в проєктному менеджменті в освіті: 

1. Цінність людей. Щоб команда працювала ефективніше, процеси 

та інструменти не повинні її обмежувати. В Agile ні процес, ні технології 

не диктують, що робити людям. Більше того, члени команди самостійно 

вирішують як обрати, змінювати і застосовувати інструменти роботи. 

Ще один аспект – щоб прискорити процес, люди мають взаємодіяти між 

собою особисто, а не письмово чи дистанційно. В сучасних умовах 

пандемії, коли освіта вимушено переходить он-лайн, доцільно 

використовувати відеозв’язок з інтерактивними он-лайн дошками. 

2. Цінність продукту. В проєктному менеджменті найважливішим 

завданням є отримання продукту проєкту. Agile зміщує акцент зі шляху, 

яким рухається проєктний менеджер та команда, з процесу на результат 

(сам продукт). Таким чином, працюючий продукт стає важливішим за 

шлях його отримання та всі супровідні процеси, документи. Сучасна 

освіта спрямована на задоволення клієнта від продукту (чи то 

конкретного фізичного продукту, чи то освітньої послуги). Відтак, Agile 

вимагає зосередитись на самому продукті і його якісних 

характеристиках, а не на продукуванні планів, списків, діаграм чи звітів.  

На сьогодні на такий принцип роботи переходить Європейський 

освітній донор – програма Erasmus+, коли спрощується і фінансова, 

змістова документація, і звітність. Для прикладу можна назвати інших 

середніх та невеликих донорів, які запитують від реципієнтів розлогу й 
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дуже деталізовану документацію, розробка якої вимагає значних затрат 

часу і сповільнює роботу над продуктом.   

3. Комунікація із замовником. Комунікація з бенефіціарами 

освітніх послуг важливіша за узгодження і дотримання умов 

попередньої угоди. Детально прописані умови на початку проєкту 

можуть стати на заваді його успішному завершенню. Адже в процесі 

реалізації зникне можливість застосовувати нові креативні підходи, 

інноваційні інструменти, що у великій кількості виникають на ринку 

освітніх послуг тощо. Аби цінність продукту зростала швидше, 

замовник послуг і виконавець мають постійно спілкуватись один із 

одним, а питання та зміни, що напрошуються, швидко розглядаються 

обома сторонами. В освітній сфері замовниками продукту стають 

здобувачі освіти, а заклад освіти з персоналом постають виконавцями, 

що створюють готовий продукт – освітню послугу. І для того, щоб якість 

цієї послуги залишалась на висоті, виконавець і замовник мають 

довіряти один одному.  

4. Готовність до змін важливіша за неуклінне дотримання 

початкового плану. Зручність філософії Agile тут проявляється в тому, 

що ризики невиконання проєкту не відкладаються на потім, на 

кінцевий етап, коли вже може стати запізно вносити зміни до змісту 

роботи чи термінів, або змінювати команду. (Адже особливість 

проєктного менеджменту в освіті – це наявність чітких хронологічних 

меж – семестрів навчання або періодів між атестаціями). Тому саме в 

освітньому проєктному менеджменті посунути ці рамки набагато 

складніше, ніж навіть в IT-сфері, звідки запозичено ці підходи. Agile 

пропонує не тільки інтерактивність у роботі, але й готовність до змін на 

всіх етапах імплементації освітнього проєкту. В Agile-філософії акцент 

робиться на виконанні найціннішого в першу чергу. Важливими при 

цьому залишаються прозорість продукту для замовника та можливість 

внесення змін під час розробки продукту. З боку замовника продукту 

(слухача, здобувача) важливим є готовність до нових можливостей, 

готовність зробити неочікуваний вибір в умовах непередбачених змін.   

З принципів маніфесту Agile для проєктного менеджмента також 

можуть стати в нагоді наступні: 
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- найвищою цінністю визнається задоволення замовника освітніх 

послуг за рахунок швидкого й гарантованого досягнення 

результатів проєкту; 

- проєкти варто будувати навколо зацікавлених людей, яких варто 

забезпечити необхідними умовами роботи, довірою, підтримкою; 

- успішна поступова імплементація проєкту – найкращий 

показник прогресу; 

- простота: не виконувати зайвої роботи дуже важливо; 

- кращі проєктні рішення виходять у команд, найбільш здатних 

до самоорганізації; 

- команда сама продумує засоби підвищення своєї ефективності і 

відповідно коригує робочий процес; 

- спокійне ставлення до вимог і змін навіть у кінці виконання 

проєкту.  

Дослідники філософії Agile також виділяють низку принципів, що 

можуть стати корисними під час їх імплементації в освітньому 

проєктному менеджменті. Ці принципи загалом доповнюють засадничі 

цінності Agile: 

1) потреби клієнта (слухача, здобувача освіти) зрозумілі всім. На 

потребах здобувача освіти як основного бенефіціара фокусується 

не тільки керівництво закладу, але вся проєктна команда. Тобто 

кожний з учасників освітнього процесу розуміє, хто є споживачами 

освітніх послуг, які їх потреби. Це допомагає приймати адекватні 

рішення.  

2) освітні процесі та організація навчання істотно спрощені. При 

такому підході члени проєктної команди (викладачі) можуть 

сфокусуватись на здобувачах освіти і на якості освітнього 

продукту.  

3) імплементація проєкту здійснюється короткими циклами. За цей 

час команда виробляє певну частину продукту для клієнта.   

4) система зворотнього зв’язку. Розробники надають бенефіціару 

продукт і відразу отримують відгук. Ним в освіті є система 

опитувань здобувачів. У закладах освіти вони регулярні, як 

правило, після прослуханої дисципліни. Отриманий фідбек 

дозволяє оперативно відреагувати – виправити, вдосконалити 
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освітній продукт, додати щось корисне  і запустити його на новий 

цикл.  

5) максимум повноважень надається усім учасникам у процесі 

імплементації проєкту. Члени команди самі несуть 

відповідальність за окремі етапи та мають право індивідуально 

вирішувати те чи інше питання, не чекаючи на погодження з 

адміністрацією закладу. Це значно прискорює роботу і дозволяє 

швидше отримати продукт належної якості. Втім, саме цей аспект 

залишається одним із найболючіших у вітчизняних освітніх 

закладах через повільну зміну кадрів і неготовність до нових форм 

і методів роботи, до делегування широких повноважень 

пересічним працівникам освіти.  

6) важливою в Agile-філософії є внутрішня мотивація замість 

традиційної системи заохочень і покарань, яка ще наразі 

продовжує використовуватись в українських закладах освіти. 

Водночас саме такий підхід міг би стати рятівним для галузі в 

умовах відсутності належного фінансування. Agile-методи 

дозволяють таким чином налагоджувати освітні процеси, 

співробітники залишаються більш щасливі від роботи, бачать 

задоволення споживачів послуг, цінують довіру та надані їм 

можливості для самореалізації. Люди з такою внутрішньою 

мотивацією краще справляються з роботою, особливо якщо вона 

складна і творча.  

7) ще одна важлива для проєктного менеджменту характеристика – 

це «гнучкість мислення». Під цим терміном мається на увазі 

розуміння людиною цінностей Agile. В публікаціях, присвячених  

застосуванню Agile в освіті, часто підкреслюється, що наріжною 

проблемою сьогоденного проєктного менеджменту є неможливість 

змінити образ мислення багатьох представників старшого 

покоління управлінців.  

Для того, щоб Agile не залишилася лише гарною, але абстрактною 

філософією, потрібен набір технологій, що дозволять втілити її 

принципи в повсякденній роботі в закладах освіти. Найчастіше образ 

мислення Agile реалізується через фреймворк Scrum та технологію 

Kanban. Саме на них ми зупинимось.  
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Scrum – це конкретний практичний підхід, який, як правило, 

вивчається разом з усією філософією Agile. Термін Scrum був 

запозичений з регбі, де він означає зосередження гравців навколо м’яча. 

Вперше таке порівняння в середовищі управління проєктними 

командами було застосовано Х. Такеучі та І. Нонака ще 1986 року, а в 

широкий ужиток прийшло на початку 2000-х. Первісно термін позначав 

удосконалення методології управління розробки програмних продуктів 

[5, с. 107]. У системі освіти Scrum застосовується освітня технологія, що 

дозволяє розвинути комунікативні компетентності здобувачів освіти, 

сформувати навички командної роботи та ефективної участі у мозкових 

штурмах. Скрам є чітко прописаним алгоритмом організації роботи, має 

чітку термінологію, розподіл ролей та обов’язків. Його легкість 

застосування в освіті пояснюється вимогами до наявності коротких 

циклів проєкту, зустрічами для обговорення між членами команди та 

готовність неодноразово змінювати вимоги до кінцевого продукту. 

Таким чином, якщо Agile – це філософія, то Scrum – це її реалізація.  

До інструментів Agile, надзвичайно корисних для освітнього 

проєктного менеджменту, також відноситься і технологія дошок із 

завданнями і позначками про їх виконання. Класичний приклад, що 

найбільш поширений у проєктному менеджменті в освіті, – Kanban, 

який часто називають «методом балансу». Завдання цієї технології – 

збалансувати підбір різних спеціалістів в команді та уникнути ситуацій, 

коли одні члени команди цілодобово працюють, а інші скаржаться на 

відсутність завдань. Усі процеси в Кanban поділяються за логікою 

«Заплановано», «В розробці/в процесі», «Виконано». Це основні 

складові. Паралельно в залежності від типу проєкту і складності завдань 

можна додавати ще допоміжні вкладки, наприклад, «На тестуванні», 

«Потребує втручання» тощо. При цьому ролі власника продукту та 

скрам-майстера відсутні, а процеси поділяються не на спрінти, а на 

стадії виконання завдань. 

Головним показником ефективності в Кanban є час виконання 

завдання. Для візуалізації подібних технологій Аgile підходять і фізичні, 

й електронні дошки. Вони дозволяють зробити процес більш прозорим 

та зрозумілим усім учасникам команди. В проєктному менеджменті в 

освіті вже здавна використовують систему різнокольорових стікерів. 

Проте на сучасному етапі, особливо в умовах пандемії COVID-19 та в 
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умовах дистанційного навчання, використання електронних дошок є 

зручнішим та ефективнішим інструментом. Прикладом такої дошки, 

яка добре зарекомендувала себе в галузі освіти загалом і в проєктному 

менеджменті зокрема, є Trello. Головна її перевага для освітян – 

безоплатний доступ для всіх учасників, інтуїтивно простий інтерфейс і 

легкість роботи. Мінімальний набір інструментів дозволяє швидко 

почати командну роботу. Колонки «Зробити», «В роботі», «Зроблено» 

відповідають базовим вимогам Scrum. Функціонал дозволяє швидко 

налаштувати робочі процеси для будь-яких задач: від постановки мети 

кожного етапу, планування, нарад та проєктів до спільних заходів. 

Також спільну роботу можна налаштувати для команд різних розмірів – 

від двох осіб до кількох тисяч учасників. Використання Trello особливо 

актуально в проєктному менеджменті в умовах пандемії, оскільки 

забезпечує безперервність процесу управління освітніми проєктами в 

умовах віддаленої роботи. Ще одним прикладом такої Scrum-дошки, яка 

на високому рівні зарекомендувала себе в проєктному менеджменті в 

освіті, є Padlet. Її особливість полягає в широкому функціоналі саме для 

галузі освіти: можливість створювати конспекти лекцій, нотатки до 

екзаменів, чернетки та готові презентації з розмаїттям стилів Такий 

варіант дошки сприяє творчому розвитку, креативному підходу, 

створенню унікальних завдань, адаптованих під конкретну аудиторію 

здобувачів освіти.  

Висновки. На підставі аналізу можливостей і доцільності 

імплементації Agile-технологій в проєктному менеджменті в освіті 

можна зробити наступні висновки. Технології Agile вже стали 

органічним набором інструментів, що легко адаптувати для сучасного 

проєктного менеджменту в освіті. При цьому зберігаються основні 

підходи філософії Agile, орієнтованої на досягнення швидкого 

результату. Водночас щодо сфери освіти Agile варто розглядати не як 

методологію, що складається з набору чітких методів, прийомів та 

алгоритмів, а як філософію, засновану на системі базових цінностей. 

Agile-технології дозволяють вирішити основні типові для освітнього 

менеджменту проблеми: скоротити час отримання результату, цікавого 

для стейкхолдерів, пришвидшити час прийняття рішень як всередині 

команди, так і на рівні адміністрації закладу освіти; покращити якість 

освітнього процесу за рахунок прямого контакту зі стейкхолдерами та 
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отримати швидкий фідбек і відповідне швидке реагування за рахунок 

фокусу на готовий продукт, а не на документацію чи інші допоміжні, 

але другорядні процеси.  

Рекомендаціями для подальшого дослідження можуть стати такі: 

здійснити порівняльні дослідження ефективності різних інструментів, 

що відповідають за імплементацію філософії Agile в проєктний 

менеджмент в освіті; проаналізувати можливості перенесення 

технологій Agile на інші дисципліни та механізми регулювання освіти; 

відстежувати й аналізувати зміни на ринку Agile-технологій із метою 

виявлення найбільш ефективних для застосування закладами освіти.  
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AGILE TECHNOLOGIES 
IN THE PROJECT MANAGEMENT IN EDUCATION 

 
Modern requirements for the student are changing more and more dynamically 

in recent years. New competencies, skills, knowledge and work styles are required 
from students. Educational service providers must keep pace with societal change to 
compete. So the purpose of the publication is to highlight modern technologies of 
project management in education. The main emphasis is on Agile's philosophy as a 
set of flexible project management technologies. 

Developed for the IT sphere, this philosophy has been successfully borrowed in 
an interdisciplinary field. At the same time, in the field of education, its methods have 
begun to be implemented relatively recently. The publication considers Agile as a 
specific philosophy, contains an analysis of the discussions as to its interpretation, 
and identifies Agile technologies that have most successfully proven themselves in 
project management in education. 

The study concluded that in education the use of Agile philosophy is focused on 
achieving a quick result. Agile should not be seen as a methodology consisting of a set 
of clear methods, techniques and algorithms, but as a philosophy based on a system of 
core values. Agile-technologies allow to solve the main problems typical for 
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educational management: to reduce the time of obtaining a result of interest to 
stakeholders and to speed up decision-making time both within the team and at the 
level of administration of the educational institution; improve the quality of the 
educational process through direct contact with stakeholders and get fast feedback 
and appropriate quick response by focusing on the finished product, rather than on 
documentation or other ancillary but secondary processes. 

Recommendations for further research may be the following: to conduct 
comparative studies of the effectiveness of different tools responsible for the 
implementation of the Agile philosophy in project management in education; to 
analyze the possibilities of transferring Agile technologies to other disciplines and 
mechanisms of education regulation; monitor and analyze changes in the market of 
Agile-technologies in order to identify the most effective for use in educational 
institutions. 

Keywords: Agile-technologies, project management, Scrum, Kanban, Trello, 
Padlet, education, pedagogy. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ 
ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Роботу присвячено проблемі вивчення психологічних особливостей 

людини, яка використовує інформаційно-комунікаційні технології. У статті 

наведені результати дослідження психологічних особливостей педагогів у 

процесі засвоєння інформаційних технологій. Підставою для проведення 

досліджень стало зростання часу використання людиною інформаційно-

комунікаційних технологій як у повсякденному житті, так і для 

інтенсифікації професійної діяльності, і як наслідок, виникнення 
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психологічних проблем, пов‟язаних із процесом опанування порівняльно нової 

сфери діяльності людини, такої, як користування інформаційно-

комунікаційними технологіями. Методика експерименту була створена 

стосовно процесу навчання інформаційно-комунікаційним технологіям у 

закладах післядипломної педагогічної освіти. Експеримент був проведений 

серед слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів на базі Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського. Учасники експерименту надали автору дослідження дані 

стосовно своїх інформатичних компетентностей, наявності питань у 

процесі опанування інформаційними технологіями, впливу зазначених 

технологій на стан здоров‟я. У результаті аналізу проведеного дослідження 

отримані від учасників експерименту дані були переведені у графічний вигляд, 

на підставі чого були отримані порівняльні характеристики для двох груп 

респондентів. Отримані в даній роботі результати будуть використані в 

подальшому для проведення математичних статистичних обчислень із 

метою узагальнення результатів досліджень у контексті впливу 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на психологічні особливості 

працівників педагогічної сфери. 

Ключові слова: післядипломна освіта, інформаційно-комунікаційні 

технології, психологічні особливості, працівники педагогічної сфери, 

інформатичні компетентності. 

 

Постановка проблеми. Наразі суспільство, яке дедалі все більше 

відчуває вплив інформаційно-комунікаційних технологій, потребує 

постійного саморозвитку кожного суб’єкта в інформаційно-

комунікаційному сенсі. Процес навчання обумовлюється новими 

складнішими вимогами, зокрема, у сфері післядипломної педагогічної 

освіти. Закон України «Про Національну програму інформатизації» в 

редакції від 01.08.2016 висвітлює одну з головних умов успішної 

реалізації програми ‒ забезпечення навчання, виховання, професійної 

підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві [2]. 

Однією з найактуальніших у цьому аспекті постає проблема 

психологічних особливостей людини, яка використовує інформаційно-

комунікаційні технології, вивчення проблем, що виникають у процесі 

опанування комп’ютерною технікою, розробки методик для запобігання 

виникнення проблем такого роду. 
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Метою представленого дослідження стало здійснення моніторингу 

та аналізу психологічних рис педагогів під час використовування 

інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження проводилося 

серед слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (ЧОІППО) імені К.Д. Ушинського. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в 

життєдіяльність сучасної людини тепер все більш активно входить 

використання технічних пристроїв. Якщо раніше така техніка поставала 

немовби продовженням людських рук і сприяла підсиленню його 

фізичного потенціалу, то поява комп’ютера перевела цю взаємодію на 

новий рівень: комп’ютер виступає у ролі «співпрацівника», який під 

керівництвом людини здатен вирішувати непрості задачі, що формує 

якісно інше ставлення людини до комп’ютера, ніж до техніки. Зв’язки  

людини і комп’ютера все більше нагадують відносини партнерів і 

суперників [5], [6]. 

Існують декілька підходів в контексті розгляду відносин між 

людиною і комп’ютером.  

1. Інженерний підхід. Полягає в процедурі детального аналізу 

поведінки користувача комп’ютера і об'єднання усіх його елементарних 

дій в однорідну групу завдань, що структуровані за певною ознакою. 

Такий підхід важко застосувати до розумової діяльності. 

2. Соціотехнічний підхід. Полягає в максимальному розподілі 

роботи в організації і визначенні функцій і обов’язків при 

структуруванні його основних складових. Такий підхід є досить 

складним під час розробки простих, конкретних завдань в плані їх 

коректної постановки. 

3. Поведінковий підхід. Полягає в персоналізованій всебічній оцінці 

праці. Може бути використаний задля отримання вихідних даних для 

переосмислення вже відомих завдань і для розробки нових. У зв’язку з 

відсутністю переліку потрібних ознак такий метод має певну 

обмеженість, тому що за такої організації процесу акцент робиться 

переважно на мотиваційну складову, ніж на виконавську. 

4. Системний ергономічний підхід. Суть підходу полягає у 

запропонуванні чітких ідей, що стосуються структури проєктування і 

специфічних норм та рекомендацій, які пов'язані з фізичними 
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параметрами системи «людина–комп'ютер». Але такий підхід не 

включає розгляд когнітивних особливостей розумової діяльності 

людини. 

5. Діяльнісний підхід. Метою підходу є отримання цілісної системи 

з оптимально діючими компонентами, навіть якщо при цьому 

виконання комп'ютером окремих підзадач не є найбільш вдалим. 

Деякі автори вважають перспективним розгляд діяльнісного 

підходу до розробки системи «людина–комп’ютер», де останній 

розглядається як перетворювач дій людини, пов’язаних із її 

сприйняттям, свідомістю та рухом. У межах такого підходу під час 

проєктування систем «людина–комп’ютер»  виділяється форма взаємодії 

між двома компонентами системи [1, c. 354]. 

Принципово система «людина-машина» відрізняється від системи 

«людина-комп’ютер» тим, що в другому випадку людина за допомогою 

комп’ютера вирішує такі пізнавальні задачі, як інтерпретація, аналіз, 

зняття підпроблем тощо. Головним фактором при цьому стає 

оптимальний розподіл функцій між людиною, що оперує комп’ютером, 

і самим комп’ютером. Метою такої розробки стає отримання цілісної 

системи, що спроможна діяти оптимально, навіть якщо при цьому існує 

вірогідність не самого «вдалого» виконання комп’ютером окремих 

завдань [1, с. 356]. 

Виділяють такі основні ергономічні критерії розробки систем на 

основі діяльнісного підходу: 1) функціональний критерій, що полягає в 

ефективності, результативності, швидкості, якості, надійності (у різних 

умовах); 2) обмежувальні критерії, які відповідають за безпеку, 

збереження здоров'я людини, зручність експлуатації комп’ютера 

(відсутність нудьги, безглуздості, стресу, соціальної ізоляції), збереження 

кваліфікації працівника (достатній рівень творчості) та ін. 

Важливу роль у процесі застосування діяльнісного підходу під час 

розробки систем «людина-комп'ютер» відіграє виділення головних 

принципів теорії дії: 

1) поведінка співробітника ‒ це сукупність окремих дій. Це 

відлагоджена система сенсорних, когнітивних і рухових процесів, що 

спрямовані на досягнення зазначеної мети. В існуючій програмі дій є 

певна ієрархія. Дії ‒ це найменші дискретні «одиниці» діяльності, які 

спрямовані на незалежні і усвідомленні цілі; 
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2) дії, які ведуть до однієї і тієї ж мети, можуть мати неоднаковий 

склад і структуру. Важливі відмінності індивідуального характеру в діях 

і динамічні відмінності в структурі поведінки однієї і тієї ж людини; 

3) структура дій є кінцевим продуктом регуляторного процесу. 

Виділяють підготовчі кроки програми дій і кроки з реалізації програми. 

У багатьох випадках кроки, що пов'язані з реалізацією, одночасно є і 

кроками з підготовки нових дій (наприклад, якщо завдання є складним, 

то у процесі його здійснення виявляються нові проблеми і т.ін.); 

4) регуляторні процеси, що розглядаються з психофізіологічної 

точки зору, протікають на різних рівнях: сенсомоторна регуляція 

(заснована на навичках) ‒ в основному це несвідома регуляція; 

перцептивно-концептуальна регуляція (розроблена на певних 

правилах) ‒ багато що залежить від готовності людини-оператора 

сприймати певні сигнали (інформацію); інтелектуальна регуляція 

(заснована на знаннях) ‒ відбувається усвідомлено, цілеспрямовано, з 

використанням зворотного зв'язку; 

5) під час виконання одного і того ж процесу всі три зазначені рівні 

регуляції можуть чергуватися один із одним. Зазвичай управління 

процесом проходить на сенсомоторному рівні, але якщо кваліфікації не 

вистачає, відбувається перехід на більш високий рівень. В 

екстремальних ситуаціях відбувається управління на інтелектуальному 

рівні (хоча іноді важливими є відпрацьовані, треновані для цих випадків 

автоматизовані навички); 

6) спостерігається загальна тенденція до підвищення рівня 

ефективності діяльності (людина навчається самотужки під час своєї 

праці, а також ‒ за рахунок оптимізації самої праці: скорочення і заміни 

зайвих операцій і т. ін.); 

7) регуляція дій залежить від функціонального і емоційного стану 

людини-оператора, у процесі чого важливу роль відіграє оптимальність 

навантаження на працівника. Під час надмірного навантаження має 

місце перенапруження співробітника. Під час недостатнього 

навантаження ‒ атрофія інтелектуальних здібностей: навіть якщо 

працівник компенсує монотонну працю уявою і грою, продуктивність 

все одно падає; 
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8) для виконання дій у людини-оператора є кілька 

психофізіологічних механізмів, кожен із яких має свої можливості і 

обмеження (з уваги, мислення, пам'яті); 

9) кожна людина має в своєму розпорядженні широкий спектр 

поведінкових реакцій і знань. Все це призводить до значних 

індивідуальних відмінностей, тобто до індивідуального стилю 

виконання однакових завдань; 

10) включеність і виконання певних видів діяльності має ряд 

наслідків для особи, що працює: у плані винагороди (виправдані або 

невиправдані надії, а може, й реалізовані/нереалізовані смисли), у плані 

підвищення свого досвіду і кваліфікації. Але є і явно негативні наслідки: 

стрес, дефіцит часу і найстрашніше ‒ професійні деструкції.  

Взагалі поняття «діяльність» постає одним із фундаментальних у 

психології. Комп’ютеризація суспільного життя призводить до 

перетворення звичних і появи нових типів діяльності людини, що додає 

у психологію діяльності низку нових завдань. Діяльність людини за 

посередництвом комп’ютера розглядається як спеціальний вид 

діяльності [7]. 

Таким чином, об‟єктом дослідження було обрано слухачів курсів 

підвищення кваліфікації на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, яких 

було поділено на дві групи, кожна з яких уособлювала в собі різний 

діяльнісний підхід до користування ІКТ в освітньому процесі. 

Порівняння цих двох груп стало підставою для даного дослідження. У 

першу групу (далі – група 1) увійшли вчителі історії та основ 

правознавства, а другу групу (далі – група 2) склали вчителі фізичної 

культури. Загальна кількість опитуваних становила 60 осіб. 

Предметом дослідження стало вивчення особливостей психології 

педагога в процесі засвоєння ІКТ. 

Для проведення досліджень був розроблений опитувальник для 

виявлення рівня інформатичних компетентностей, тривалості 

користування комп’ютером та особистих даних педагогів із метою 

проведення подальшого більш детального аналізу. 

Дослідження було здійснено під час навчання слухачів на заняттях 

із курсу інформаційно-комунікаційних технологій. 

Перед проведенням опитування учасникам експерименту були 

повідомлені мета дослідження і правила роботи з опитувальником. 
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Увагу респондентів було зосереджено на неприпустимості взаємних 

консультацій у процесі надання відповідей на запитання та будь-яких 

обговорень. Поставлене завдання досліджувані  виконали доволі швидко 

і дали відповіді на всі запитання. Результати обробки даних опитування 

подані нижче у графічному вигляді. 

Виклад основного матеріалу (результати досліджень). Для 

виявлення психологічних особливостей педагогів у процесі засвоєння 

інформаційно-комунікаційних технологій потрібно було визначити вік 

користувачів. Дані експерименту було зведено у порівняльну діаграму. 

Як показано на порівняльній діаграмі на рисунку 1, у вчителів 

фізкультури основну частину складають люди віком до 30 років (40 %), а 

у вчителів історії та правознавства ‒ від 40 до 50 років (33%). Найменшу 

кількість учасників  обидві групи мають серед вікових вчителів від 50 

років (відповідно, вчителі фізкультури – 10%, історики – 13%). 

Як відомо, набуття нових компетентностей, у тому числі 

інформатичних,   ускладнюється по досягненню людиною віку більше 

за 40 років. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в цьому 

аспекті вчителі фізкультури мають деяку перевагу над вчителями історії 

та правознавства у засвоєнні навичок роботи з інформаційно-

комунікаційними технологіями. 

З рисунку 2 видно, що серед вчителів історії та правознавства 

суттєво переважають жінки (відповідно, 77% проти 23% чоловіків), а от 

серед вчителів фізкультури кількість жінок приблизно дорівнює 

кількості чоловіків (53% і 47% відповідно). 

 
Рис. 1. Співвідношення за віком у досліджуваних групах 
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Рис.2. Співвідношення за статтю у досліджуваних групах 

 

 
Рис.3. Статистика відповідей на запитання «Вкажіть, як давно Ви 

використовуєте комп‟ютер на роботі?» 

 

Як видно з діаграми, яка відображена на рисунку 3, істотна кількість 

респондентів має вже достатній досвід використання комп’ютера у 

професійній діяльності (57 % вчителів історії та правознавства і 40 % 

вчителів фізкультури – більше 5-ти років), але є ще й такі, що тільки 

починають використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

своїй роботі (10 % вчителів історії та правознавства і 20 % вчителів 

фізкультури – до 1 року).  Доповненням до цієї діаграми є діаграма, 

представлена на рисунку 4, на якому відображено, як часто 

використовують опитувані інформаційно-комунікаційні технології 

задля вирішення робочих завдань. З діаграми на рисунку 4 видно, що 

більшість вчителів робить це постійно (70 % вчителів історії та 

правознавства та 53 % вчителів фізкультури). 
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Рис.4. Статистика відповідей на запитання "Як часто Вам доводиться 

взаємодіяти з комп'ютером під час вирішення робочих завдань?" 

 

 

 
Рис.5. Статистика відповідей на запитання "Яким чином Ви 

опановували комп'ютерну грамоту?" 

На рисунку 5 представлені результати відповідей на запитання 

«Яким чином Ви опановували комп’ютерну грамоту?». Дані, що 

відображені на діаграмі рисунку 5, свідчать про те, що вчителі історії та 

правознавства проявили більше самостійності в опановуванні 

комп’ютерної грамоти (67 % ‒ самостійно, 33 % ‒ зі сторонньою 

допомогою) на відміну від учителів фізкультури, які в більшості 

випадків зверталися за сторонньою допомогою (60 % ‒ зі сторонньою 

допомогою, 40 % ‒ самостійно).  
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Рис.6. Статистика відповідей на запитання "Вкажіть у відсотках, яку 

приблизно частину робочого часу у Вас займає робота на комп‟ютері?" 

На рисунку 6 інтерпретовано результати відповідей на запитання 

«Вкажіть у відсотках, яку приблизно частину робочого часу у Вас займає 

робота на комп’ютері?». На діаграмі відображено залежність відсотку 

загальної кількості опитуваних від часу використання інформаційно-

комунікаційних технологій на роботі, звідки видно, що переважна 

більшість респондентів використовує інформаційно-комунікаційні 

технології на роботі не більше 50 % робочого часу (вчителі історії та 

правознавства – 94 %, вчителі фізкультури – 87 %).  

 
Рис.7. Статистика використання комп‟ютерних програм 

 

На рисунку 7 представлено статистику використання різних 

комп’ютерних програм. Із діаграми видно, що в обох групах найбільш 
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використовуваною є прикладна програма MS Word (по 93 % 

респондентів) для обробки текстів, тоді як найменшою популярністю 

користується табличний процесор MS Excel (відповідно 13 і 23 % 

респондентів), який застосовується для створення таблиць і здійснення 

математичних розрахунків. Другою за популярністю в обох групах є 

прикладна програма MS Power Point (63 % – група 1, 80 % – група 2), 

розроблена для створення і проведення презентацій. У процесі розвитку 

мережі Інтернет в останній час зросла і кількість користувачів, які 

опанували браузери ‒ програми, що досліджувані з обох груп 

«поставили» на третє місце за популярністю після редактора текстів і 

програми для створення презентацій (40 % – група 1 і 53 % – група 2).  

 

 
Рис.8. Статистика відповідей на запитання "Чи виникають у Вас 

проблеми під час роботи за комп‟ютером?" 

Діаграма на рисунку 8 засвідчує, що у респондентів обох груп 

приблизно у схожому співвідношенні виникають проблеми під час 

роботи з комп’ютером (70 % проти 30 % ‒ для групи 1, і 77 % проти 23 % 

‒ для групи 2). 

Ураховуючи зростаючу тенденцію використання ІКТ більшістю 

респондентів і на роботі, і вдома, автором дослідження було 

запропоновано респондентам оцінити за 10-и бальною шкалою 

негативний вплив комп’ютера на їх здоров’я (0 – не відчуваю 

негативного впливу, 10 – відчуваю сильний негативний вплив). 
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Рис.9. Статистика відповідей на запитання "Якою мірою Ви відчуваєте 

негативний вплив комп'ютера на Вашу нервову систему?"  

Результати опитування представлені на рисунку 9, де відображено, 

що обидві групи позбавлені людей, які зовсім не зазнають негативного 

впливу від користування комп’ютером, і таких, які відчувають значний 

негативний вплив. Значна кількість респондентів зазнає негативний 

вплив від 1 до 5 за запропонованою шкалою (87 % ‒ у групі учителів 

історії та основ правознавства і 94 %  у групі учителів фізкультури). 

 

 
Рис.10. Статистика відповідей на запитання "Як сильно комп'ютер 

полегшує Вашу роботу?" 

Дані з діаграми, яку представлено на рисунку 10, демонструють 
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інформаційно-комунікаційних технологій у полегшенні роботи (по 27 

% в обох групах – «трохи полегшує» та 70 % (група 1) і 63 % (група 2) – 

«полегшує дуже сильно»). 

 

 
Рис.11. Статистика відповідей на запитання "Вдома Ви використовуєте 

комп'ютер для задоволення своїх особистих інтересів чи для виконання 

робочих завдань?" 

Персональні комп’ютери увійшли до нашого повсякденного життя і 

стали нормою для використання вдома. Виходячи із результатів 

дослідження, що представлені на рисунку 11, комп’ютерна техніка є в 

більшості сімей (по 97 % в обох групах опитуваних). Як відомо, 

комп’ютер вдома виконує багато функцій. Користувачі завдяки 

сучасному технологічному розвитку програмного забезпечення, 

хмарних технологій і т. ін. застосовують ІКТ і для роботи, і для розваг. 

Діаграма на рисунку 11 демонструє, що представники групи 1 

використовують комп’ютер як «в основному для виконання робочих 

завдань» (47 %), так і «іноді для задоволення своїх особистих інтересів, а 

іноді для виконання робочих завдань» (43 %), тоді як переважна 

більшість респондентів групи 2 (67 %) ‒ «іноді для задоволення своїх 

особистих інтересів, а іноді для виконання робочих завдань». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Завдяки 

аналізу проведеного дослідження вдалося з’ясувати, що шкільним 
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інтересів чи для виконання робочих завдань?"  

учителі фізкультури учителі історії та основ правознавства 
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учителям історії та правознавства і фізкультури непросто опановувати 

інформаційно-комунікаційними технологіями, але для підвищення 

ефективності роботи в школі це необхідно і більшість із цим успішно 

справляється. Представники групи вчителів історії та правознавства 

показали, що мають у середньому вищий стаж роботи на комп’ютері 

(рис.3), частіше використовують комп’ютер для вирішення робочих 

завдань (рис.4) і виявляють більше самостійності під час опанування 

робіт з інформаційно-комунікаційними технологіями (рис.5), унаслідок 

чого вони мають вищий показник використання прикладного 

програмного забезпечення, ніж представники групи вчителів 

фізкультури, при цьому респонденти обох груп принципово не 

розрізняються в суб’єктивному відчутті негативного впливу на здоров’я 

від роботи на комп’ютері.  

Представлена робота є етапом у низці експериментальних 

досліджень, результати яких описані у роботах [3], [4]. Узагальнюючі 

результати досліджень психологічних особливостей педагогічних 

працівників середньої освіти в процесі освоєння інформаційно-

комунікаційних технологій будуть викладені у наступних роботах. 
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The paper is devoted to the problem of study a person‟s psychological features, 
using information and communication technologies. The article presents the research 
results of pedagogues‟ psychological features in the process of information 
technologies mastering. The basis for the research was the increase of information and 
communication technologies in everyday life and the intensification of the 
professional activity. As a result, the emergence of psychological problems, which are 
associated with the process of mastering a relatively new sphere of human activity, 
appeared.  

The experimental procedure was developed with the reference to the process of 
teaching information and communication technologies at postgraduate pedagogical 
institutions. The experiment was conducted among teachers during their continuing 
professional development courses at K. D. Ushynskyi Chernihiv Regional Institute of 
Postgraduate Pedagogical Education. The participants of the experiment provided the 
author of the study with the data on their informational competence, the availability 
of questions in the process of mastering information technologies, and the impact of 
these technologies on their health. In the process of the research analysis, the 
experimental data were transformed into a graphic form, based on which the 
comparative characteristics for the two groups of respondents were obtained. The 
results will be used in the future to conduct mathematic statistical calculations in 
order to generalize the results of the research in the context of the impact of 
information and communication technologies (ICT) on pedagogues‟ psychological 
characteristics. 
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