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ЗЗ  ННооввиимм  РРооккоомм!!  ЗЗ  РРііззддввоомм  ХХррииссттооввиимм!!

Від імені колективу Університету «Україна» 
сердечно вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Зичу вам міцного здоров’я, творчого натхнення, 
здійснення ваших найсміливіших планів, задумів, бажань та мрій.

Нехай Новий рік буде щедрим для вас на творчі успіхи, нові перемоги,
наповниться світлою радістю, добром, любов’ю і теплом.

Нехай панують у вашій домівці мир, взаєморозуміння, добробут і благополуччя!
Щасливого нового року та радісних свят!

З глибокою повагою Президент 
університету П. М. ТАЛАНЧУК

Вітання Президенту
університету

З БІОГРАФІЇ ФАКТІВ 
НЕ ВИКИНЕШ

Є така приказка — «з пісні слів не викинеш». Вона мені пригада�
лась, коли по електронній пошті з США я отримала прохання пере�
дати щире вітання Президенту нашого університету — Петру Ми�
хайловичу Таланчуку з нагоди 20�ліття Народного Руху України.

Ювілейне засідання з цієї нагоди відбулось 17 жовтня в
Майплвуді штату Нью�Джерсі, наступного дня повторилось у Нью�
Йорку, а затим у Філадельфії. Співдоповідачами були голова
Спілки письменників України Володимир Яворівський та громадя�
нин США українського походження, професор, доктор історичних
наук Тарас Гунчак, один з відомих науковців у галузі історії України.
На всіх цих закордонних засіданнях багато разів було названо ім’я
тодішнього ректора КПІ — Петра Михайловича Таланчука.

Перекинемось уявою в той драматично неспокійний, тривожний,
але прекрасний час — кінець 80�х… Починався поступ українського
народу до Незалежної держави. Головну місію в ньому виконувала
громадсько�політична організація Рух. Саме він, поступово набира�
ючи сили, став ядром, основою, підмурком національної са�
мосвідомості. Але для того, щоб ідеї Руху почали незворотний рух у
суспільстві, організація мала утверджуватись через відповідні захо�
ди. Відтак, Руху потрібне було велике приміщення для проведення
Першого з’їзду. Лідери Руху шукали його по всьому Києву і
зустрічали відмови — страх ще не відпускав зі своїх залізних обіймів
радянських чиновників. Та мужність покинула не всіх. Ось як про це
згадував один з керівників Руху відомий поет Іван Драч:

«На той час, у 1989 році, згода на це була рівнозначна геройсько�
му вчинкові… Але Петро Михайлович, знаючи, які це матиме
наслідки, не злякався. І зробив те, що тоді далеко не кожен із відо�
мих діячів міг би зробити — надав приміщення для І з’їзду…»

З того часу пролетіло 20 років… Цього року відзначення дати
відбулося у різних містах і містечках України. Відбулося воно і в
Києві, і приміщення для святкового ювілею, мабуть, за традицією,
надав нинішній ректор Національного технічного університету Ук�
раїни «КПІ» Михайло Згуровський.

Вітання від імені української діаспори надіслав американець ук�
раїнського походження професор, доктор математичних наук Ро�
ман Воронка. У 1991�92 навчальному році він читав математику в
КПІ. Відтоді протягом багатьох років брав активну участь у гро�
мадсько�політичному житті нашої держави, обіймаючи різні поса�
ди у громадських організаціях української діаспори США, які допо�
магали Україні матеріально і морально утверджувати незалежність
у різних її проявах — освіті, культурі, науці. Цього року у журналі
«Всесвіт» (№ 1�2, 3�4) вийшли друком його спогади — майстерно
написане есе під назвою «Коли воскресла Україна» — про ті далекі
роки становлення української державності.

Ольга ГЕРГЕЛЬ, 

журналіст



Будь�які фестивалі, конкур�
си, турніри, олімпіади передба�
чають змагальність. Адже не�
має  іншого способу визначити
найбільш здібних і вмілих. Та
цей фестиваль, який має гарну
назву «Сяйво надій»,особли�
вий. Змагаються між собою
юнаки і дівчата з інвалідністю.
Це студенти,яким не просто жи�
веться. Але вони не тільки
мужньо і гідно долають труд�
нощі у побуті і навчанні,але зна�
ходять час і найменші можли�
вості для занять творчістю, нау�
кою,спортом.  

Фестиваль «Сяйво надій», за�
початкований нашим універси�
тетом, став уже сьомим. Порів�
няно з попередніми, недавній
помітно зріс кількісно і тери�
торіально.

Незважаючи на кризу, цьо�
горічне «Сяйво надій» привер�
нуло увагу ще кількох навчаль�
них закладів. І не лише столич�
них. Це не може не радувати:
фестиваль має гарні перспек�
тиви не загубитись серед ба�
гатьох аналогів.

Фінальному дійству переду�
вали відбірковий і напівфіналь�
ний тури. Тож у залі культурно�
розважального центру «Bingo
Entertainment» виступали пере�
можці і призери попередніх
турів. 

Передували фінальному дійс�
тву прес�конференція, приві�
тання Президента Університету
«Україна» П. М. Таланчука.

А пізніше на сцені один одно�

го змінювали співаки, танцюрис�
ти, поети, котрі читали власні
твори. А студенти, залюблені
в декоративно�прекладне мис�
тецтво, майбутні кваліфіковані
дизайнери влаштували у фойє
комплексу виставки, які могли
оглянути всі присутні.

Успішному проведенню фес�
тивалю сприяла підтримка ба�
гатьох організацій. Назвемо їх.
Це — профспілкова організація
працівників нашого університе�
ту, Всеукраїнська організація
студентів�інвалідів «Гаудеамус»,
фірма «Оріфлейм», Всеукраїн�
ська громадська організація
«Союз обдарованої молоді»,
«Смачніссімо» — кафе домаш�
нього харчування, Київська
міська Спілка інвалідів, корпо�
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рація «Їжа життя». Гарні пода�
рунки переможцям фестивалю
вручили Київський міський
осередок Національної ор�
ганізації скаутів України, Свято�
шинський районний центр
соціальних служб для дітей,
сім’ї та молоді, Київське міське
відділення Фонду захисту
інвалідів, Київський зоопарк,
дельфінарій «Немо». «Цирк
Кобзов», Київське вище про�
фесійне училище водного
транспорту та інші.

На справжнє свято студентсь�
ких талантів завітали народний
депутат України В. Бондаренко ,
виконавчий директор Україн�
ської спілки інвалідів В. Хаба�
ров, проректори університету,
керівники  інститутів і кафедр.

Вели програму студентський
адміністратор Влад Мишківсь�
кий, волонтер Лоліта Юдіна і
випускниця університету, Пер�
ша віце�міс України на візку
Юлія Козлюк .

Виступи переможців і при�
зерів фестивалю вдало допов�
нили заслужена артистка Ук�
раїни Світлана Мирвода, яка
виконала дві ліричні пісні сучас�
них авторів, колективи Центру
художньої творчості універси�
тету — «Дніпровські зорі» і
«Мальви». 

А ось цьогорічні переможці
фестивалю за окремими номі�
націями: «Пісенний вернісаж»
— Марія Раулець (Миколаїв),
«Танцювальні ритми» — Надія
Шумакова (Хмельницький),

«Країна фантазій» — Інна
Якімчук (Біла Церква), «Вико�
навське мистецтво» — Анжела
Батюк (Дубно), «Дизайнерське
мистецтво» — Любов Василенко
(Київ), «Декоративно�прик�
ладна» — Катерина Кривунда
(Київ), (Горлівський держав�
ний педагогічний інститут
іноземних мов), музична —
Олександра Гузенко (Київ),
«Авторська пісня» — Дмитро
Мартинюк (Горлівка), «Літера�
турна» — Антон Ліцис (Київсь�
кий педагогічний університет
імені М. Драгоманова), «Фо�
тографічна» — Яна Андреєва
(Горлівка), «Художня» —Вадим
Лубін (Кіровоград), «Спор�
тсмен року» — Олександр Ко�
лодій (Луцьк), «Науковець
року» — Данило Князєв (Київ).

Приз глядацьких симпатій
дістався цього разу співачці На�
талії Рассоловій (Київ), а спе�
ціальний приз журі теж співаку,
студенту Київського національ�
ного університету культури і
мистецтва Ігорю Кушніру.

Киянці Світлані Патрі, спі�
вачці і поетесі, вручено путівку
до Центру підготовки паралім�
пійських чемпіонів, що в Євпа�
торії (нагорода Національної
асамблеї інвалідів).

Фестиваль підтримали дві
найпотужніші парламентські
партії України — БЮТ і Партія
регіонів, їх представники вру�
чили переможцям конкурсу
гарні та корисні подарунки.

Анатолій УРБАН

Фестивалі

Змагаються молоді таланти

Наш гість — Віталій Кличко
Однією із найпам’ятніших грудневих подій у житті нашого

університету стала, без сумніву, зустріч його студентів і вик�
ладачів з чемпіоном світу з боксу, відомим громадсь�
ким діячем Віталієм Кличком. Знаний спортсмен познайо�
мився з університетом, його приміщеннями на Львівській,
23. Екскурсоводами у В. Кличка були Президент університе�
ту П. Таланчук, проректори навчального закладу, президент
студентського самоврядування Ніна Гаєвська.

А потім відбулася більш як годинна зустріч відомого спор�
тсмена, депутата Київської міськради В. Кличка зі студента�
ми і викладачами університету. Чемпіон світу розповів про
своє спортивне і громадське життя, відповів на численні за�
питання присутніх.

На знімку: Президент університету П. ТАЛАНЧУК,
проректор П. ПОЛІЩУК розмовляють із В. КЛИЧКОМ.

Фото Олеся КОВАЛЬЧУКА

Грає Олександра ГУЗЕНКО



У сучасному світі освіта стає
одним із провідних чинників
конкурентоспроможності дер�
жав і націй на міжнародній
арені. Проте стрімкий темп
оновлення технологій в усіх
сферах людської діяльності
змушує світове співтовариство
розробляти новий диференці�
йований зміст освіти для різних
галузей виробництва. Відтак
стратегічним орієнтиром роз�
витку змісту освіти у сучасному
навчально�виховному процесі є
його диференціація як за кон�
цептуальними підходами щодо
його формування, так і за ва�
ріативністю і дозованістю самої
навчальної інформації.

Пропедевтичні, пробні й орієн�
тувальні курси мають велике
значення в системі допрофільної
підготовки: адже вони поглиб�
люють і розширюють зміст на�
вчання, здійснюють його дифе�
ренціацію, сприяють полегшен�
ню вибору учнями профілю на�
вчання.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ

ОСВІТИ

Концептуальні підходи фор�
мування змісту освіти в наш час
визначаються ціннісно�цільо�
вими пріоритетами освітньої
діяльності в цілому. Нині вчені�
педагоги прагнуть усвідомити
інноваційну, диференційовану,
зазвичай різноспрямовану, су�
перечливу педагогічну реаль�
ність сьогодення в її цілісності,
хоча думки щодо змісту нав�
чального матеріалу залишають�
ся різними.

Фундаментальний підхід.

Група вчених�педагогів (С. У. Гон�
чаренко,О. О. Карпова, В. М. Мо�
нахов, В. А. Садівничий та ін.),
прибічників фундаментальності
змісту освіти, вважають, що
спеціальна підготовка може бу�
дуватися лише на базі належної
загальноосвітньої, а оволодін�
ню практичними вміннями має
передувати глибоке вивчення
теоретичних засад. На їхню
думку, «знаннєвий» підхід за�
безпечив вищий рівень підго�
товки нашого випускника, ніж
його зарубіжного однолітка.
Прибічники цього підходу, не
принижуючи ролі розвиваль�

ного навчання, вважають ос�
новним завданням школи ово�
лодіння учнями основами наук.
Вони стверджують, що кожен
має бути долучений до науки, і
хоча не всі учні стануть науков�
цями, основи наукового знання
знадобляться всім. Адже саме
наукова освіта дає можливість
займатися творчістю поза
межами предметного змісту,
заглибитись у вибрану тему й
поєднати своє захоплення із
професійним самовизначен�
ням. Таким чином, парадигма,
що склалась у педагогіці індуст�
ріального суспільства, орієнто�
вана на принцип цінності знань
(«знання — сила»), адже без
знань ніяка цілеспрямована
діяльність людини неможлива.

Культурологічний підхід.

Проте сьогодні виникла потре�
ба у молодій людині — випуск�
нику загальноосвітнього на�
вчального закладу, який не
тільки володіє знаннями, але й
завдяки їм реалізує себе: роз�
виває свій творчий потенціал,
володіє комунікативними здіб�
ностями, культурою, екологіч�
ними знаннями. Тому, виходя�
чи з нового соціального замов�
лення, зміст освіти зазнає змін у
бік іншого концептуального
підходу — культурологічного,
який, на противагу «знаннєво�
му», предметоцентристському,
запропонували вчені�педагоги
В. В. Раєвський, І. Я. Лернер і
М. М. Скаткін. Відповідно до
цього підходу всі компоненти
людської культури (мораль,
наука, мистецтво тощо) мають
бути представлені в змісті
освіти, хоча й відрізнятись за
обсягом. Вони стверджують, що
знання — лише один із компо�
нентів змісту освіти поряд з
іншими формами людської
свідомості.

Саме суб’єктивні людські
можливості та здібності є тими
важливими елементами куль�
тури, які поки що недостатньо
відображені в змісті шкільної
освіти. Згідно з думкою нау�
ковців, акценти в побудові
змісту освіти змістилися із
суспільних компонентів на осо�
бистісні. Саме суб’єктивні люд�
ські можливості та здібності є
іншими важливими елемента�

ми культури, які поки що не�
достатньо відображені в змісті
шкільної освіти. Одним із мож�
ливих вирішень цієї проблеми є
компетентністний підхід, який
може надати змісту освіти
діяльнісну, практико�орієнто�
вану спрямованість, що охоп�
лює лише суб’єктивний аспект
змісту загальної середньої
освіти. Тому в структуру змісту
освіти потрапляє і навчальна
діяльність учня, яка також стає
змістовою основою освіти.

Отже, зміст освіти не зво�
диться лише до вивчення основ
наук. Адже ще в давнину рим�
ляни вважали, що треба вчи�
тись не для школи, а для життя
(non scholam, sed ad vitam
discimus), бо знання наук — хо�
ча й важлива, але все ж таки
лише частина людської культу�
ри, до якої особистість залу�
чається за допомогою освіти.
Така точка зору стає все більш
прийнятною, а культурологічна
концепція освіти — необхідною,
відображаючи практико�орієн�
товану, діяльнісну (а не ака�
демічну) спрямованість.

Таким чином, з позиції куль�
турологічного підходу діяль�
нісний аспект змісту освіти на�
буває все більшого сенсу. Вра�
ховуючи вимоги сьогодення до
змісту освіти, особливого зна�
чення набуває аксіологічний ас�
пект його побудови: адже ни�
нішні учні хочуть знати не лише,
що саме їм треба вивчати, але й
те, де знадобиться їм це в по�
дальшому житті. Звідси випли�
ває й суттєве значення моти�
ваційного аспекту побудови і
засвоєння змісту освіти. Саме
така постановка питання дасть
змогу досягти головної мети
освіти — розвитку творчих
здібностей, які забезпечують
можливості самореалізації ди�
тини. Цілі освіти мають відоб�
ражати потреби індивіда,
суспільства, держави. Тож ос�
новним завданням стає вико�
ристання педагогами методів,
які дають змогу учню са�
мостійно знаходити інфор�
мацію та використовувати її для
розв’язання певних проблем.
Тобто акцент робиться не на
знаннях заради знань, а на
знаннях як способі життєдіяль�

ності. У кожного учня фор�
мується своя система цінностей.
Поступово зміст освіти може
ділитись навіть до індивідуаль�
них програм навчання, залежно
від диференціації мотивів і пот�
реб учнів. Тож школяру на�
дається право вибору: що ви�
вчати поглиблено, а що повер�
хово, залежно від вибору
профілю навчання.

При формуванні й засвоєнні
змісту необхідно спиратись на
вікові та індивідуальні особли�
вості учня, прийняття мотивів
його самоактуалізації. При цьо�
му цілі основної школи зво�
дяться до формування цілісного
уявлення про світ, набуття
досвіду діяльності, підготовки
до свідомого й відповідального
вибору шляхів життєвого і про�
фесійного самовизначення.
Згідно з культурологічною кон�
цепцією, при формуванні й за�
своєнні змісту необхідно спира�
тись на вікові та індивідуальні
особливості учня, прийняття
мотивів його самоактуалізації.
При цьому цілі основної школи
зводяться до формування
цілісного уявлення про світ, на�
буття досвіду діяльності, підго�
товки до свідомого й відпові�
дального вибору шляхів жит�
тєвого і професійного самовиз�
начення. Відповідно до цих цілей
на допрофільному етапі й фор�
мується зміст освіти — як
інваріантна його частина, так і
варіативна, яка надає можливість
більшої диференціації навчаль�
но�виховного процесу (за про�
фесійними інтересами, мотива�
ми, цілями та цінностями).

Культурологічна концепція
розвитку шкільного змісту
освіти передбачає особистісно
орієнтований підхід до нього,
згідно з яким створюються умо�
ви розвитку здібностей і мож�
ливостей учня для його само�
визначення й самореалізації.
Найхарактернішою ознакою та�
кого підходу є дидактичне за�
ломлення змісту освіти для
сприйняття його на особистісно�
му рівні, розвиток інтересу учнів
до навчальної інформації. На
допрофільному етапі навчання
учень ще не може безпомилково
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визначити власні інтереси й
потреби — це відбувається
пізніше, коли основний етап
освіти вже пройдено. Тому пе�
дагоги покликані допомогти
школяреві в розвитку інтересів,
поведінкових установлень,
ціннісного і особистого усвідо�
млення щодо вибору профілю
навчання.

Концепція самореалізації осо�
бистості в цьому віці має яскра�
во виражений практико�орієн�
тований характер. Обов’язко�
вим етапом її успішності є ди�
ференціація і варіативність як
типів навчальних закладів, так і
змісту навчального матеріалу,
відображеного в індивідуаль�
них «освітніх траєкторіях». Для
цього необхідне систематичне
вивчення індивідуальних здіб�
ностей і мотивів поведінки кож�
ного учня, організація про�
форієнтаційної і профконсуль�
таційної роботи в навчальному
закладі, внесення відповідних
коректив у навчальний процес
на основі безперервного мо�
ніторингу.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ

ОСВІТИ

Сьогодні життя вимагає до
вже визначених загальнодер�
жавних цілей освіти віднести ще
й цілі профілювання й про�
форієнтації. Оскільки кожен
підліток — неповторна осо�
бистість за своїм генотипом, то
структура освітньої системи по�
винна бути настільки гнучкою і
динамічною, щоб створені
освітою умови дозволили зро�
бити диференціацію, яка на�
дасть можливість кожному
індивіду навчатись і розвива�
тись у заданому його природою
генетичному полі. Треба врахо�
вувати також той факт, що у
підлітковому віці порівняно з
молодшим шкільним віком
зростає освітній компонент
змісту навчання й зменшується
розвивальний, а отже, не�
обхідна кореляція між освітнім
та розвивальним компонентами
змісту освіти в основній школі.

Інтереси підлітка зазвичай
виходять за межі навчальних
програм школи. Тому набуття
необхідних знань здійснюється
ним самостійно й цілеспрямо�
вано, особливо у тих галузях,

які його цікавлять. Оскільки ос�
новним видом діяльності під�
літків є навчання, то й зміст на�
вчання поступово розширюєть�
ся, причому набуття знань
зазвичай виходить за межі на�
вчальних програм школи і здій�
снюється самостійно й ціле�
спрямовано. Особливо у тих
галузях, які цікавлять учнів. У
період допрофільної підготов�
ки у багатьох учнів з’являється
стійке прагнення до самостійної
розумової роботи, а в деяких
ще й бажання створювати щось
своїми руками (наприклад, мо�
делі літаків, прикраси, одяг то�
що), проявляється вже стійкий
інтерес до знань з відповідних
галузей науки, техніки, мисте�
цтва. Учні відшуковують не�
обхідну навчальну інформацію
для поглиблення знань (від�
повідно до своїх інтересів) з до�
даткових джерел (Інтернет,
довідники, енциклопедії тощо).
Інколи обсяг цих знань значно
перевищує вікову норму. Під�
літків приваблюють самостійні,
особливо посильні проективні
завдання або виконання склад�
ного завдання за дорученням
вчителя тощо.

Для деяких підлітків школа пе�
рестає бути центром особистого
життя. Вони втрачають інтерес
до навчання, а відтак можуть ви�
никнути проблеми у самостве�
рдженні. Тому в цьому віці уч�
ням особливо потрібна допомо�
га педагогів, які мають створити
оптимальні умови для розвитку
особистості, її життєвого і про�
фесійного становлення.

Саме в період допрофільної
підготовки з’являються нові мо�
тиви навчання, пов’язані з фор�
муванням ідеалу, життєвої
перспективи, професійних на�
мірів. Завдяки виконанню са�
мостійних пізнавальних і про�
дуктивно�творчих завдань на�
вчання набуває особистісного
сенсу, перетворюється на само�
освіту, стимулює пізнавальну
активність.

Тільки за умов доцільно ор�
ганізованих міжособистісного
спілкування, трудової діяль�
ності, навчання і спорту відбу�
ваються повноцінний психічний
розвиток та особистісне станов�
лення підлітка, формується йо�
го професійна спрямованість.

Тож педагогічний колектив
покликаний допомагати учням

у період допрофільної підго�
товки у виборі індивідуальних
шляхів самоствердження, спря�
мовувати розвиток мотивацій�
ної сфери на навчання, форму�
вання світогляду.

У процесі засвоєння нового
змісту відбувається зміцнення
пізнавальних інтересів до пев�
них профільних предметів. Це
забезпечується за допомогою:
 вивчення індивідуально�

психологічних та вікових особ�
ливостей учнів і врахування їх в
організації процесу засвоєння
нового навчального змісту;
 стимулювання розумової

діяльності (використання інте�
рактивних методів, способів
проблемного навчання);
 організація навчального

процесу за умови рівневої ди�
ференціації навчальних мож�
ливостей учнів;
 створення доброзичливих

суб’єкт�суб’єктивних стосунків у
навчально�виховному процесі;
 забезпечення у процесі за�

своєння нового змісту емоцій�
ного комфорту, врахування
психофізіологічних особливос�
тей підлітків;
 приділення додаткової ува�

ги учням з тимчасовими за�
тримками психічного розвитку і
створення системи консульта�
тивної та колекційної роботи з
ними із засвоєння навчальної
інформації;
 організації контролю та

оцінювання рівня засвоєння на�
вчального змісту, ґрунтуючись
на диференціації навчальних
здібностей, інтересів та фізіоло�
гічних особливостей учнів се�
реднього шкільного віку.

Таким чином, реалізуючи
принцип диференціації в на�
вчанні, треба допомагати учням
у розвитку пізнавальних інте�
ресів до певних предметів, до
вибору профілю навчання і
орієнтації на певну професію.
Диференціація змісту навчання
в основній школі за варіа�
тивністю та дозованістю предс�
тавляє такі види:
 рівнева диференціація, за

якою вирізняються рівні за�
своєння навчальної інформації;
 профільна диференціація,

яка передбачає спеціалізацію
навчального змісту відповідно
до галузей знань.

Рівнева диференціація.

Рівнева диференціація за за�

своєнням навчального змісту
може організовуватись на всіх
вікових етапах, в усіх класах по�
чаткової, основної і старшої
школи. Проводиться вона шля�
хом виділення гомогенних груп
учнів з приблизно однаковим
рівнем навчальних можливос�
тей, щоб запропонований для
засвоєння матеріал був доступ�
ний для кожного учня. Поступо�
во ці гомогенні групи можуть
розподілятися на ще декілька
груп відповідно до здібностей
учнів. Останнім етапом дифе�
ренціації є індивідуалізація на�
вчання, за якою учень працює
за індивідуальною «освітньою
траєкторією».

За такого підходу в зоні пер�
винної уваги знаходиться
діяльність самого учня. У цьому
випадку можна говорити про
діяльнісний зміст освіти, коли
учень самостійно працює над
навчальним матеріалом спо�
чатку у гомогенній групі, а потім
і цілком самостійно. Внутрішній
зміст освіти стає як атрибут са�
мої особистості, а навчальна
діяльність стає змістовою осно�
вою освіти. Зрозуміло, що рівні
й обсяг засвоєння змісту в од�
нокласників будуть різними. Це
залежить від індивідуальності
кожного учня, його здібностей,
рівня розвитку.

Профільна диференціація.

В основній школі в підготовці
до вибору профілю навчання
ми виділяємо два основні ета�
пи: пропедевтичний (5–7�й
класи) та етап власне допро�
фільної підготовки (8–9�й кла�
си). На пропедевтичному етапі
різких змін у змісті навчальної
інформації не спостерігається,
відбувається переважно розви�
ток інтересів до вивчення
певних предметів, виявлення
здібностей і обдарувань. Здійс�
нюється діагностування нахилів
учнів до певних професій за
предметом праці (за Є. О. Кли�
мовим), з’ясовуються психо�
логічні вимоги до претендентів
на професії типів «людина —
людина», «людина — техніка»,
«людина — знакова система»,
«людина — природа», «люди�
на — художній образ». Прово�
дять екскурсії на підприємства
та виробництва з метою оз�
найомлення з професіями
регіону, вивчають мотивацію
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учнів щодо вибору профілю
навчання та здійснюють попе�
редній орієнтаційний прогноз, а
також «відкриття талантів». Об�
сяг змісту основних предметів
для більшості учнів залишаєть�
ся в межах програми, хоча для
найбільш зацікавлених прово�
дяться індивідуальні консуль�
тації, здійснюється підготовка
до предметних олімпіад тощо.
Для решти учнів організуються
гуртки з метою виявлення
здібностей, розширення еру�
диції, орієнтації на вибір певно�
го предметного профілю.

На етапі допрофільної підго�
товки диференціація здій�
снюється переважно за рахунок
варіативного компонента змісту
освіти — проведення факульта�
тивних занять, предметних
гуртків, наукових товариств уч�
нів, Малої академії наук
(МАН), предметних олімпіад і
курсів за вибором.

Види курсів за вибором.

Основна функція курсів за ви�
бором — профорієнтаційна. Во�
ни проводяться з метою за�
цікавлення дітей певним пред�
метом (або певною пробле�
мою) та полегшення їм вибору
профілю навчання і розрахо�
вані на 6–17 навчальних годин.
З цією метою можна залучати
учнів до відвідування станцій
технічної творчості, юних нату�
ралістів і екологів та інших по�
зашкільних навчально�вихов�
них закладів. Зміст навчальної

інформації, якою оволодіває
учень, поповнюється. Цьому
сприяє також використання
інтерактивних форм і методів
навчання — конкурсів, науко�
вих експедицій, дослідницько�
го проектування, винахідницт�
ва тощо. Завдяки більш ран�
ньому самовизначенню учнів у
виборі профілю навчання від�
бувається розкриття їхніх здіб�
ностей, розвиток творчості,
орієнтація на певну сферу про�
фесійної діяльності.

Серед основних напрямів
роботи з допрофільної підго�
товки виокремлюють такі:
 профдіагностика;
 профконсультативна дія�

льність;
 робота з батьками;
 підготовка до вибору освіт�

нього профілю в процесі
навчання.

Перші три напрями стосу�
ються діяльності класних
керівників і психологів, остан�
ній — учителів�предметників.
На допрофільному етапі за ра�
хунок варіативного компонента
змісту навчання в школі орга�
нізують такі види курсів за ви�
бором: пропедевтичні, пробні
(предметні або міжпредметні)
та орієнтувальні.

Пропедевтичні курси. Про�
педевтичні курси проводяться
за рік до початку вивчення
предмета з метою зацікавлення
певною галуззю знань і заохо�
чення до набуття нової інфор�
мації. Наприклад, за рік до по�
чатку вивчення хімії організу�

ють пропедевтичний курс «По�
чаткові хімічні уявлення», щоб
залучити дітей до вибору
профілю, в якому хімія є основ�
ним предметом. Так учнів заз�
далегідь заохочують до вивчен�
ня певної навчальної дисцип�
ліни.

Пробні курси. Метою проб�
них курсів є поглиблення змісту
освіти з певного навчального
предмета (чи є проблеми — у
випадку міжпредметної тема�
тики), зацікавлення учнів і до�
помога у профільному само�
визначенні.У 9�му класі може
функціонувати кілька таких
курсів (одна година на тиждень
протягом 1,5–2 місяців), після
чого починається інший, 6–8�
годинний курс. Розробляють
програми і ведуть курси вчи�
телі�предметники, оплата здій�
снюється як за години заміни.
При цьому відбувається по�
глиблення знань з навчального
предмета, полегшується вибір
профілю навчання, здійснюєть�
ся орієнтація на певні професії.
Наприклад, пробний курс за
вибором «Хімічний експери�
мент» готує учнів до подальшо�
го навчання на одному з при�
родничих профілів. 

Орієнтувальні курси. Орієн�
тувальні курси, як правило,
надпредметні й розв’язують
завдання профілізації та про�
фесійної орієнтації. Оскільки ці
курси орієнтують уже на певну
професію, то зазвичай вчителі
не готові їх проводити. Вести
такий курс повинен відпо�

відний фахівець. Допомогу в
організації таких курсів можуть
надати батьки учнів, які здатні
провести цикл занять про особ�
ливості своєї професії та загіту�
вати учнів на її вибір. Або ж такі
курси можуть проводити
фахівці з підприємств і вищих
навчальних закладів регіону.

Віктор МАЛИШЕВ, 

завідувач кафедри хімії
та новітніх хімічних технологій, 

професор Відкритого 
міжнародного

університету розвитку 
людини «Україна», 

доктор технічних наук,

Наталія СУХИЦЬКА,

начальник управління 
навчально�виховної роботи 

Відкритого міжнародного
університету 

розвитку людини «Україна»,

Людмила ЛИПОВА, 
старший науковий

співробітник 
Інституту педагогіки 

АПН України, 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри хімії та 
новітніх хімічних технологій 

Відкритого міжнародного
університету 

розвитку людини «Україна»,

Тетяна ЛУКАШЕНКО, 
старший викладач кафедри

психології 
Відкритого міжнародного 

університету розвитку 
людини «Україна»

(Закінчення.

Початок на 3D4 стр.)

УКРАЇНСЬКІ
ВЕЧОРНИЦІ 

В УНІВЕРСИТЕТІ
Уже кілька років підряд

в нашому університеті прово�
диться дуже цікавий захід —
українські вечорниці. Вони вик�
ликають непідробний інтерес у
багатьох працівників навчаль�
ного закладу. Передусім, тим,
що його учасники і всі присутні
немов повертаються в нашу
славну минувшину, до старо�
винних обрядів та звичаїв.
У справді яскравому видовищі
найактившішу участь беруть са�
модіяльні колективи Центру ху�
дожньої творчості, яким керує
Н. В. Гаврилюк. Співаки, танцю�
ристи і декламатори виконують
народні пісні і танці, гуморески,
а також сценки, які користують�
ся незмінним успіхом у при�
сутніх.

Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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Викохана волинськими лісами, струнка,
білява, в розкішному вінку, вона і зараз нага�
дує Лесину Мавку… А зустрівши її в юності,
ви здригнулися б від цієї подібності, бо схо�
жа на неї і трепетністю, й щирістю, і, здаєть�
ся незахищеністю душі. Але щодо незахище�
ності — це оманливе враження, бо при всій
витонченій жіночності пані Світлани присут�
ня крицева міць характеру, вміння витриму�
вати життєві випробування, яких вистачає й
донині. А характер її проявився, ще коли
дівчинкою Світлана Поліщук їздила із села
Дубове до Ковеля в музичну школу рейсо�
вим автобусом і в дощ, і в зимову стужу, а
потім, навчаючись у Луцькому музучилищі,
активно займалася громадською і концерт�
ною діяльністю, потім поєднувала навчання у
Львівській консерваторії по класу бандури з
творчою напругою у тріо бандуристок і вже
тоді виїжджала до Іспанії, Німеччини, Індії і
Непалу.

А згодом, витримавши конкурс у
Національний оркестр народних інстру�
ментів, розривалася між первістком —
синочком Климчиком — і гастролями.
А потім, вже працюючи в Оркестрі народ�
них інструментів радіо і телебачення, по�
дарувала коханому чоловікові, Григорію
Мирводі, другого сина — Тимофійка. Вона
увійшла у фантастичне озеро Мирної Води
його прізвища, як у казкове озеро Нечим�
не, на берегах котрого юна Леся Українка
надихнула на створення казки�феєрії, а
нині голос Світлани звучить щороку в уро�
чищі на літературно�мистецькому святі
«Лісова пісня».

Чому вона обрала бандуру? Хоч би як
Світлана не відповіла, це був вибір, по�
сланий згори, бо звучання струн цього
національного інструмента невід’ємна від
неї та оповиває її своєю таємничою і про�
зорою аурою української стихії.

І вона сама, незбагненна, світлоока
волинянка, тендітна і граційна, і голос
її, що ллється чисто, як струмочок, то
пружить драматизмом. Зачаровують
слухачів, вражають вимогливе журі чис�
ленних конкурсів, у яких узяла участь
С. Мирвода.

У 2000 р. відкрився новий прояв вокаль�
ної та інструментальної творчості пані
Світлани у квартеті «Благовість�2000»
(скрипка, бандура, альт, віолончель). На�
родний інструмент посів у ньому гідне
місце, надавши неповторного колориту. А
солістка ансамблю отримала змогу як чер�
пати зі скарбниці народних пісень, так і до�
бирати у свій репертуар найкращі твори
сучасних талантів. З часом вона стала пал�
кою прихильницею українського романсу,
а він, маючи славну історію, продовжує
свій розвій у наш модерновий час, зберіга�
ючи всі особливості українського мелосу

завдяки таким виконавцям, як С. Мирвода,
що має в цій царині чудовий доробок.

З 2004 р. не переривається її участь у кон�
курсах і фестивалях, де пані Світлану завж�
ди вирізняє висока майстерність. Цей кас�
кад перемог започаткувався нагородою
Гран�прі на VII Міжнародному фестивалі
«Світ музики» (Італія) в номінації «Сольний
народний спів», де Світлана Мирвода
представила світові українські народні пісні.
А далі — відзнаки і лауреатство в багатьох
творчих змаганнях: фестивалі родинної
творчості у Трускавці, радіофестиваль су�
часного романсу «Осіннє рандеву» в Мирго�
роді, Дитячий міжнародний фестиваль ав�
торської православної пісні — з сином, із
яким утворився унікальний сімейний дует,
де поєдналися голос і бандура, скрипка,
сопілка, флейта і «зозуля» (на 4�х інстру�
ментах грає 14�річний Тимофій).

Насичена творча діяльність нещодавно
доповнилась ще й викладацькою. Вона вик�
ладає курс «Соціально�економічної основи
розвитку культури» у Відкритому міжнарод�
ному університету розвитку людини «Ук�
раїна", закінчивши перед цим магістратуру
цього закладу.

Для Світлани Мирводи характерна актив�
на громадянська позиція. Вона є заступни�
ком голови Всеукраїнського жіночого това�
риства ім. Олени Теліги, членом Міжнарод�
ного громадського об’єднання «Волинське
братство», Творчого об’єднання «Світлина»,
Громадського об’єднання «Музей шістде�
сятництва».

У березні 2006 р. С. Мирводі присвоєно
почесне звання «Заслужений артист Ук�
раїни». Нагороду вручив Президент Ук�
раїни Віктор Андрійович Ющенко. У тому
ж році вийшов перший альбом співачки
«Любові мить…». А рівно за рік шануваль�
ників творчості Світлани Мирводи потішив
другий диск «Любові голоси», де вона та
О. Дзюба, народні артисти України О. Васи�
ленко та П. Дворський виконують пісні на
вірші О. Матвєєва. Цікаво, що родом поет з
України, але багато років прожив на
Сахаліні і в Москві. Тож для співаків, які
представлені в диску, зроблено деякі пе�
реклади українською мовою.

Репертуар Світлани Мирводи дуже різно�
манітний — у супроводі квартету, чи банду�
ри і флейти, сопілки, скрипки, саксофону,
окарини, чи оркестру, чи електронної музи�
ки співачка виконує народні та естрадні

пісні, старовинні та сучасні українські ро�
манси. І все ж основою творчості вважає
народний мелос, глибину душі народ�
ної пісні, без яких не може існувати
хороша сучасна українська пісня. Не
відкидаючи всі сучасні тенденції,
технічні досягнення, йдучи нога в ногу
з модним, стильним, на перше місце
ставить професійний рівень, високу
планку і зв’язок із національними дже�
релами, з витоками української іден�
тичності.

Саме тому з великим успіхом прово�
дять концерти в багатьох містах
України і за її межами: Донецьку, Євпа�
торії, Конотопі, Трускавці, Луцьку, Ост�
розі, Санкт�Петербурзі, Южно�Са�
халінську, Холмську і т. ін. Широкий
резонанс мали виступи на Сахаліні (РФ)
і у штаті Флорида (США).

А в Університеті «Україна», де працює
С. Мирвода, вже стало доброю тра�
дицією проводити родинні Універси�
тетські, організовані артисткою, вечори.
На них до творчості залучаються викла�
дачі та працівники цього навчального
закладу. Справжнім відкриттям був

створений дует у складі старшого викла�
дача Світлани Мирводи і проректора зі стра�
тегії розвитку університету Оксани Коляди,
який виконує народні пісні.

Саме в університеті виникає ідея створен�
ня третього диска «Україна моя», куди
ввійшли нові сольні пісні та дуети.

С. Мирвода невпинна у своєму творчому
леті, вдосконаленні, пошуку. Вона віддано
працює на збереження, збагачення та
розвиток традицій української музичної
культури.

Олена ЛЕОНТОВИЧ,
член Національної 

спілки письменників України, 
викладач французької мови

Твої люди, 
університет!

Осяяна голосом 
і струнами
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Нашому поколінню випало
складне й відповідальне завдан�
ня — відродження української
мови, державності, нації.

Передусім, через мову ми
пізнаємо рідний народ, його
ментальність, культуру, істо�
ричний досвід. Крізь призму
слова сприймаємо одну з гра�
ней краси, що представлена
в художній літературі. Наші мо�
ральні переконання формують�
ся на основі моральних понять
та ідей, що пізнаються завдяки
мові. Чим краще ми опано�
вуємо мову, тим досконалішим
стає наше мислення, бо мова і
мислення нероздільні.

Мова народу — кращий, що
ніколи не в’яне й вічно знову
розпускається, цвіт усього його
духовного життя, яке почи�
нається далеко за межами
історії. У мові одухотворюється
весь народ і вся його
батьківщина; у ній втілюються
творчою силою народного духу
в думку, в картину і звук небо
вітчизни, її повітря, її фізичні
явища, її клімат, її поля, гори і
долини, її ліси й ріки, її бурі та
грози — весь той глибокий,
повний думки й почуття голос
рідної природи, який лунає так
гучно в любові людини до її
іноді суворої батьківщини,
який відбивається так виразно
в рідній пісні, у рідних ме�
лодіях, в устах народних поетів.
Проте у світлих, прозорих гли�
бинах народної мови відби�
вається не тільки природа
рідної країни, а й вся історія ду�
ховного життя народу.

Покоління народу проходять
одне за одним, але результати
життя кожного покоління зали�
шаються в мові — у спадщину
нащадкам. У скарбницю рідно�
го слова складає одне по�
коління за одним плоди глибо�
ких сердечних рухів, плоди
історичних подій, вірування,
погляди, сліди пережитого горя
й пережитої радості, — одним
словом увесь слід свого духов�
ного життя народ дбайливо
зберігає в народному слові.
Мова — найважливіший зв’язок,
що з’єднує віджилі, живущі та
майбутні покоління народу
в одне велике, живе історичне
ціле. Вона не тільки виявляє

собою життєвість народу, але
є якраз саме це життя.

Коли зникає народна мова —
народу більше нама! Ось чому,
наприклад, наші західні брати,
витерпівши всі різноманітні на�
сильства від чужинців, коли це
насильство, нарешті, торкнуло�
ся мови, зрозуміли: йдеться те�
пер уже про життя чи смерть са�
мого народу. Поки мова народ�
на в устах народу, до того часу
живий і народ.

І нема насильства нес�
терпнішого, як те, що хоче
відібрати в народу спадщину,
створену численними поколін�
нями предків. Відберіть у наро�
ду все — і він усе може поверну�
ти; але відберіть мову — і він
ніколи більше не створить її.
Нову батьківщину навіть може
створити народ, але мови —
ніколи: вимерла мова в устах
народу — вимер і народ. Але
якщо людська душа здригаєть�
ся перед убивством однієї
недовговічної людини, то що
ж повинна б почувати вона,
зазіхаючи на життя багатовіко�
вої історичної особистості на�
роду — цього найбільшого з
усіх створінь Божих на землі?

Краще оволодіння мовою
досягається завдяки вивченню
літератури та історії. Від нас са�
мих залежить, щоб наші знання
не обмежувались шкільною
програмою. В той же час мова
— це не тільки засіб спілкуван�
ня, а й бездонна криниця, яка
містить інформацію про світ,
насамперед про свій народ.
Розвиток нашої мови гальму�
вався у 30–70�ті роки XX сто�
ліття. Перед нашим поколінням
стоїть завдання виправити таке
становище, повернувши ук�
раїнській мові престиж і рів�
ноправність не на папері, а в
житті.

На довгі роки царські забо�
рони й укази закували наше
слово в кайдани, перекрили
йому подих, не пускали його до
літератури, мистецтва, школи,
але воно бриніло, звучало,
співало на Україні.

На жаль, хоча українська мо�
ва й отримала статус держав�
ної, але скрізь: і на вулиці, і в
магазині, і на базарі, і в транс�
порті, і навіть у державних уста�

новах ми чуємо російську.
Це серйозна проблема. Адже

завдяки мові розвивається лю�
дське суспільство, бо попере�
дні покоління можуть передати
наступним свої здобутки, свої
духовні надбання і слова: «Жи�
ва мова — живий і народ», —
непросто слова. Це істина. Не
дарма ж передові люди Укра�
їни, наші письменники,
постійно піклувалися про мову,
збагачували і оберігали її, зак�
ликали не засмічувати при�
мітивними словами вуличних
жаргонів.

Отже, найсвятіший обов’язок
кожної молодої людини —
берегти і розвивати свою мову,
дбати про неї, як про рідну
неньку, звеличувати й оспіву�
вати її красу. Ще нам потрібно
завжди пам’ятати, що ми
українці, і об’єднує нас саме
мова. І не дай Боже її втратити,
бо, як сказав О Гончар «Мова
народу — це найбільший
національний скарб».

Мова — запорука існування
народу Захищаючи її, ти захи�

щаєш свій народ, його гідність,
його право на існування, право
на майбутнє. Не ухиляйся від
цієї боротьби!

Захист рідної мови — най�
природніший і найпростіший,
найлегший і водночас найне�
обхідніший спосіб національ�
ного самоутвердження й діяль�
ності в ім’я народу.

Володіння рідною мовою —
не заслуга, а обов’язок патріота.

Розмовляй рідною мовою —
своєю і свого народу: скрізь де
її розуміють, з усіма, хто її ро�
зуміє. Не поступайся своїми
мовними правами заради виго�
ди, привілеїв, лукавої похвали.

Ставлення до рідної мови
має бути таким, як до рідної
матері: її люблять не за якісь
принади чи вигоди, а за те, що
вона — мати.

Світлана ЧУРІКОВА,
студентка 4 курсу,

спеціальності 
«Документознавство

та інформаційна діяльність»
Кіровоградського інституту

розвитку людини «Україна»

Мово моя, українська

Найбільший національний скарб

СТУДЕНТСЬКИМИ МАРШРУТАМИ
«Люби і знай свій рідний край» — таке гасло

багатьох студентів нашого університету. За час
навчання вони стараються відвідати якнайбільше
мальовничих куточків України. 

Цей знімок зроблено Олександром Титиком у ма�
льовничих Карпатах, де нещодавно побувала група
студентів нашого університету. Ці відвідини стали вже
традиційними. Все більше юнаків і дівчат знайомлять�
ся з чудовими краєвидами Прикарпаття і Закарпаття. 
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Новорічне

До Бога я звертаюсь 
повсякчас,

Щоб був Він милостивим 
і до мене,

Так, я грішив і, 
признаюсь, не раз,

Не цінував святе 
і сокровенне.

Але Його нічим 
не плямував,

Не був я атеїстом 
войовничим,

Не вистачало, знаю, 
добрих справ,

Бо дуже просто жив 
і дуже звично.

Такий собі звичайний 
чоловік,

І все ж знайшов до Тебе я
дорогу,

Була дорога ця не один 
рік,

Траплялись в мене 
сумніви й тривоги.

Мовляв, чи буде щира 
віра та,

Яка прийшла не зразу, 
тільки згодом?

Тепер у мене відповідь 
проста,

Я оцінив і вибір, і 
свободу.

Я згадую Тебе й Тобі 
молюсь,

Й до цього усіх ближніх,
закликаю 

До Тебе в горі й радості 
горнусь,

Бо щастя вищого, ніж це,
немає.

Анатолій УРБАН

На ліричній хвилі

На порядку денному —
інноваційні технології

Відбувся черговий навчально�практичний семінар «Інноваційні
технології в освіті». Як відомо, він започаткований Інститутом еко�
номіки та менеджменту нашого університету. Мета семінару —
інтегрувати зусилля вчених, освітян та громадських діячів на обго�
ворення і розв’язання широкого кола проблем навчання та впро�
вадження новітніх технологій.

Зазначимо також, що до проведення такого, на наш погляд, ду�
же потрібного і актуального заходу залучаються також працівники
посольств ряду держав в Україні та міжнародних організацій. Зок�
рема, посольство США в нашій країні активно ініціювало кілька
своїх проектів, спрямованих на глибше оволодіння столичними
школярами і їхніми наставниками англійської мови.

Останній в нинішньому році міжнародний семінар відкрила ди�
ректор Інституту економіки та менеджменту професор А.В. Ко�
ротєєва. Потім з доповіддю виступив директор Центру медико�
соціальних і комп’ютерних технологій Університету «Україна", кан�
дидат медичних наук А.І. Годунов. Він розповів про те, що робить�
ся і що має робитись у загальноосвітніх загалом та загалом в Ук�
раїні для зміцнення здоров’я учнівської і студентської молоді.

Проректор зі стратегії формування контингенту університету, про�
фесор Т.І. Пішеніна глибоко і на прикладах нашого навчального зак�
ладу проаналізувала проблеми, пов’язані з впровадженням новітніх
технологій у навчальному процесі, наголосила на тому, що не�
обхідно зробити для зміцнення зв’язків загальноосвітніх шкіл і
вишів.

Директор Центру апаратного і програмного забезпечення
університету В.І. Подиряко і його заступник О.М. Калмиков роз�
повіли про впровадження новітніх технологій у навчальному зак�
ладі. Причому зробили це переконливо, на конкретних прикладах.

А на завершення семінару кілька пісень виконала старший вик�
ладач університету, заслужена артистка України Світлана Мирвода.

Наш кореспондент

За вікном мандрує диво,
Довгождане і красиве.
Всі весь рік його чекали,
Знали, думали, гадали,
Що воно до нас прийде
І барвисто зацвіте
Розмаїтими снігами,
Навіть диво — кольорами.
Буде цілий феєрверк
Із ялинок та смерек.

З ліхтарів, гірлянд, пушинок
І малесеньких сніжинок.
Свято буде на весь вік,
Бо на те він Новий Рік.

Антон РОГОВСЬКИЙ,
студент ІІ курсу
(спеціальність 

«Видавнича справа
та редагування»)

До Бога я звертаюсь повсякчас

Співпраця

ЗИМОВИЙ ПЕЙЗАЖ
(українські Карпати).

Фото Олександра ТИТИКА

ВЕСЕЛИЙ НАСТРІЙВЕСЕЛИЙ НАСТРІЙ


