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ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах соціально- економічного розвитку суспільства по-
стає необхідність, щоб у закладах загальної середньої освіти здобувачі 
освіти мали можливість розкрити свої здібності орієнтуватись у висо-
котехнологічному конкурентному світі. Особистісно орієнтований на-
прям освіти ґрунтується на потребі у всебічному врахуванні інтересів 
і здібностей учнів. На розв’язання цієї проблеми спрямовано оновлені 
освітні стандарти. Одним з основних завдань сучасного закладу загаль-
ної середньої освіти є створення освітнього простору для розширення 
спектра індивідуальних освітніх можливостей здобувачів освіти в умо-
вах профільного навчання.

Нові орієнтації й цінності сучасної освіти зумовили необхідність 
розуміти учня як індивідуальну дійсність і як індивідуальну можли-
вість. Така спрямованість освітнього процесу в сучасній педагогічній 
науці розглядається у контексті гуманістичної освітньої парадигми, 
якою передбачено повну і завершену підготовку учня до життя зде-
більшого через розвиток його індивідуальності та формування осо-
бистості.

Особистим у людині називають те специфічне, що відрізняє її з-поміж 
інших людей, а індивідуальністю — яскраво виражену сукупність ознак, 
властивих окремій людині, закладених природою або набутих в інди-
відуальному досвіді. Особливими можуть бути інтелектуальні, вольові, 
моральні, соціальні та інші риси особистості. До індивідуальних особли-
востей належить своєрідність сприймання, мислення, пам’яті, уяви, ін-
тересів, нахилів, здібностей та ін. Це значною мірою обумовлює процес 
засвоєння знань, формування якостей особистості.

Особистісно орієнтоване навчання має на меті створення сприятливих 
умов для виявлення й максимально можливого розвитку природних 
задатків здобувачів освіти. Водночас не можна не враховувати безпе-
рервне зростання обсягу навчального матеріалу, вивчення якого всіма 
учнями на одному рівні унеможливлюється. Тобто перед освітою постає 
завдання подальшого розвитку теорії і накопичення передового досвіду 
в аспекті особистісно орієнтованого підходу.

Переносячи поняття освіти в практичну площину, її можна визначи-
ти як специфічну діяльність суспільства зі створення особливого сере-
довища для розвитку особистості в конкретних духовних, матеріальних 
і технологічних умовах її життя.
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Освіту слід розуміти як відповідну сукупну дію, яка розкриває, реа-
лізує та розвиває індивідуальний талант дитини, що виражатиметься 
у професійному виборі.

Отже, освітній процес мусить бути особистісно орієнтованим як за ме-
тою, так і за змістом і технологією.

Освіта повинна постійно розвиватися, мати випереджувальний харак-
тер. Оскільки розвиток суспільства є похідною від духовної освіченості 
особистості, ця вимога може бути здійснена лише за умов орієнтації 
освіти на потреби конкретної людини.

Варто зрозуміти, що окрема особистість завжди більше зацікавле-
на в освіті, ніж суспільство в цілому, а тому є вибагливішою до якості 
та ціни освіти. У цьому контексті розвиваються всі ті процеси, що сти-
мулюють прогресивні зміни у сфері пізнання та освіти.
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РОЗДІЛ 1 
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК 

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КОНСТРУЮВАННЯ 
ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Необхідність розвитку особистісно орієнтованого навчання визначена в Національній 
доктрині розвитку освіти: «Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у ство-
ренні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина Украї-
ни, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, 
оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, 
розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу 
як невід’ємну складову європейської та світової спільноти». Особистісна орієнтація освіти 
вказана й серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти.

Термін особистісно орієнтоване навчання було введено у вітчизняну педагогічну прак-
тику на початку 1990-х років. Проблемам особистісно орієнтованого навчання присвячено 
багато педагогічних досліджень, експериментів та дидактичних інновацій.

Концептуальні й методичні передумови та окремі аспекти особистісного підходу посту-
пово визначалися в дослідженнях особистості, що були проведені такими зарубіжними і ві-
тчизняними вченими, як К. Абульханова- Славська, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, В. Да-
видов, У. Джемс, П. Жане, Є. Климов, І. Кон, Г. Костюк, М. Ланге, Ф. Лерш, О. Леонтьєв, 
А. Маслоу, В. Мерлін, Г. Олпорт, О. Пєхота, К. Платонов, В. Рибалка, К. Роджерс, С. Рубін-
штейн, В. Семиченко, В. Сєріков, І. Сікорський, Е. Шпрангер, В. Штерн, І. Якіманська та ін.

Змістова характеристика особистісного підходу й вимоги до його подальшої розбудови 
в психології та педагогіці можуть бути визначені шляхом розгляду головних ознак, що по-
ступово складались у процесі його становлення, а також через зіставлення його з іншими 
підходами.

Важливі кроки у безпосередньому формуванні особистісного підходу (у його експліцит-
ній, тобто синтетичній, цілісній формі), конкретні спроби окреслити його контури здійс-
нено у працях таких психологів, як Л. Божович, Н. Лейтес, А. Петков, К. Платонов, І. Кон, 
Б. Федоришин, В. Рибалка, В. Сєріков та інших дослідників.

Так, Л. Божович, услід за поглядами Л. Виготського, О. Лазурського, В. Мерліна, С. Ру-
бінштейна, В. Штерна та інших психологів, наголошувала, що особистість і її розвиток 
доцільно розглядати як головний предмет психологічної науки. У зв’язку з цим, за спеці-
ального психологічного дослідження особистості, потрібен «дійсно особистісний підхід», 
якому притаманний розгляд кожної окремої психічної властивості в контексті особистості 
в цілому.

Важливим є сформульоване Л. Божович положення, згідно з яким стверджується, що 
особистісний підхід дає змогу долати однобічність уявлення про те, що психіка людини 
розвивається тільки в міру засвоєння надбань людства. Особистість розвивається також 
у процесі перетворення суб’єктом навколишньої дійсності. Головна функція особистості, 
на думку Л. Божович, полягає в тому, що вона сприяє виникненню в людини стійкості й 
незалежності від безпосереднього впливу середовища і водночас робить її в певному зна-
ченні творцем і самої себе, і того світу, в якому вона живе [2, с. 141–142].

Відомий дослідник проблеми розумових здібностей, обдарованості школярів Н. Лей-
тес вважав за доцільне використовувати особистісний підхід у зв’язку з пошуком адек-
ватних методів дослідження й опису загальних розумових здібностей. Адже «на шляху 



7

Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід

 моделювання деяких психічних функцій <…> основні труднощі виникають через відсут-
ність повного й точного опису психічних явищ» [17, с. 227]. Для такого опису потрібний 
попередній цілісний огляд психічної дійсності. Як приклад спроби реалізації такого під-
ходу можна навести розроблену у вітчизняній психології А. Лазурським програму скла-
дання психологічної характеристики особистості [16]. У зарубіжній психології особистості 
відповідними прикладами таких спроб є так званий індивідуалізувальний (ідіографічний) 
підхід Г. Олпорта й узагальнювальний (номотетичний) підхід Г. Айзенка.

Акценти особистісно орієнтованої парадигми полягали в необхідності приділяти увагу 
особистим якостям здобувачів освіти у процесі навчання. Визнавалось аксіоматичне твер-
дження, що кожен учень — це індивідуальність, усі учні мають різні здібності, інтереси, 
можливості в навчанні. З урахуванням цього педагогічний працівник на уроці повинен до-
помагати кожному учню реалізовувати свій потенціал, розвивати його здібності, створю-
вати умови для особистісної самореалізації з одночасним високим рівнем засвоєння ним 
змісту навчальних предметів. Під час використання методик особистісно орієнтованого 
навчання основна увага приділяється його організаційно- діяльнісним формам. Особистіс-
но орієнтована парадигма в освіті скеровує педагога на пошук інструментів усебічного роз-
витку особистості здобувача освіти, що забезпечують розвиток і вдосконалення його знань 
і якостей.

Більшість навчальних програм і підручників не передбачають особистісно орієнтованого 
змісту. Немає достатнього досвіду, необхідних методик, технологій, офіційних документів, 
які б орієнтували на особистісну специфіку навчання. Як показує досвід, такий тип нав-
чання необхідний передусім здобувачам освіти, котрі мають певні труднощі чи відмінності 
у традиційному нормативно- заданому колективному навчанні, зокрема обдарованим ді-
тям, неординарним учням із яскраво вираженою самобутністю, так званим важким учням, 
дітям із певними вадами.

Пріоритетні галузі використання особистісно орієнтованого навчання — недержавні, му-
ніципальні, сільські малокомплектні школи, а також освітні центри творчості. Невелика 
кількість учнів у таких школах сприятлива для навчання, яке спирається на індивідуаль-
ність. Результати цього підходу часто посилюють «особливість» і соціальну відокремле-
ність самого учня. Крім того, принцип особистісно орієнтованого навчання доволі складно 
реалізується у сфері формування професійних компетентностей.

Інший підхід у реалізації особистісно орієнтованого навчання здійснили видатні сучасні 
вчені- педагоги В. Краєвський та А. Хуторськой. Це ідеологія людиновідповідності в освіті, 
що передбачає не статичні показники освіченості й образу людини, а гуманістичні орієн-
тири її зміни. Поняття «людиноформуюча освіта» (рос. человекообразующее образова-
ние) було введено названими вченими щодо дидактики та методики навчання, а це спо-
нукало його подальший розвиток і пов’язаних із ним технологій навчання та педагогічної 
інноватики.

Людиновідповідна орієнтація є наступним гуманістичним кроком у розвитку особистіс-
но орієнтованого навчання. Основна мета досліджень наукової школи цих учених — про-
ектування й реалізація таких типів і форм освіти, які забезпечують особистісну культурно- 
історичну самореалізацію людини на основі її евристичної, продуктивної, рефлексійної 
діяльності. Завдання ідеології людиновідповідності освіти полягає в тому, що кожна лю-
дина має закладений у ній потенціал. Завдання освіти — виявити, розкрити й реалізува-
ти такий потенціал. Керівною лінією освіти і ключовим педагогічним поняттям виступає 
місія учня як людини — те, що випливає із сенсу його існування. Поняття «місія людини» 
(місія учня) у педагогіці, дидактиці та методиці сьогодні практично не досліджено. Однак 
саме на основі місії людини можна формулювати цілі освіти. В основі освітніх процесів 
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перебувають смисли, які мають відповідну термінологічну й понятійну заданість (Хутор-
ськой А.).

До особливостей людиновідповідності в освіті (гуманістично спрямованого навчання) 
відносять такі: в учнях виявляється і розвивається індивідуальне, персональне, самобутнє, 
соціально значуще; ключовий принцип — продуктивність освіти, здобувачі освіти вчаться 
створювати освітню продукцію, яка потрібна і людині, і соціуму; в організації освіти реалі-
зується принцип природовідповідності (Руссо Ж.-Ж.); навчання має евристичну спрямова-
ність, адже відкриття знань учнем є необхідною умовою самореалізації, інструментом його 
розвитку. Місія учня, освітнє цілевизначення, освітній об’єкт, культурно- історичний ана-
лог, освітнє середовище, індивідуальна освітня траєкторія, учнівське портфоліо, рефлек-
сія — усе це ключові поняття, складові моделі цієї дидактичної системи.

За суттю ідеологія людиновідповідності — це система ідей, у яких усвідомлюються, при-
ймається та оцінюється ставлення людей до їх освіти, життя в суспільстві, ролі в історії 
сім’ї, роду, народу, людства. Індивідуальне в кожному учневі як людині є відображенням 
загальнолюдського. Тому, зрозуміло, принцип людиновідповідності не має нічого спільно-
го з егоцентризмом. Місія учня в освіті — реалізація не тільки індивідуального, особистіс-
ного, а й суспільного, загальнолюдського начала.

Особистісний підхід в освіті, проголошений провідною тенденцією сучасної педагогічної 
теорії і практики, не має в сьогоднішній педагогічній свідомості однозначного розуміння. 
Виокремимо деякі поширені тлумачення цього феномену частіше (рис. 1.1).
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В освіті на рівні буденної, наймасовішої педагогічної свідомості розуміється як етико- 
гуманістичний принцип спілкування педагога і вихованця. До гуманізму, до прийняття 
дитини як особистості закликали як класики педагогічної думки — М. Монтессорі, Ж.-Ж. 
Руссо, В. Сухомлинський, Л. Толстой та ін., так і сучасні педагоги- новатори, котрі надали 
цьому принципу форму так званої педагогіки співпраці

 Принцип синтезу напрямів педагогічної діяльності навколо її головної мети — особистості


Пояснювальний принцип, що розкриває механізм особистісних новоутворень у педагогічному 
процесі: жодні зміни в життєдіяльності людини не можуть бути пояснені без розуміння їх 
місця і ролі в самореалізації особистості


Принцип свободи особистості в освітньому процесі в сенсі вибору нею пріоритетів, освіт-
ніх «маршрутів», формування власного, особистісного сприйняття змісту, що вивчається 
(особистісного досвіду)

 Принцип надання пріоритету індивідуальності в освіті як альтернативі колективно- 
нівелюючому вихованню

Рис. 1.1. Особистісний підхід в освіті як провідна тенденція 
сучасної педагогічної теорії і практики

Особистісний підхід розглядається як ключовий методологічний принцип вивчення, до-
слідження, організації педагогічного процесу (зі специфічними цілями, змістом, техноло-
гіями), що орієнтований на розвиток і саморозвиток особистісних властивостей індивіда 
[36, с. 19–20].

Саме в останньому розумінні розглядатимемо зазначений підхід.
Ключовою дефініцією вказаного підходу є поняття особистості та її структури.
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Особистість у філософському розумінні — аспект внутрішнього світу людини, що ха-
рактеризується унікальністю та відкритістю; реалізується в самопізнанні й самотворенні 
людини та об’єктивується в артефактах культури [39, с. 457].

З погляду психолого- педагогічної науки, особистість — це певне поєднання психіч-
них, включно з психофізіологічними й соціально- психологічними, властивостями: спрямо-
ваністю (потреби, мотиви, інтереси, світогляд, переконання тощо), рисами темпераменту 
й характеру, здібностей, особливостей психічних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, 
мислення, уява, увага, емоційно- вольова сфера). Але домінує у структурі особистості соці-
альний бік — світогляд, потреби, інтереси, ідеали, устремлінням, етичні якості і т. ін. Саме 
тому в процесі розвитку освіти відбувається зміна мети виховання й навчання, основою якої 
виступає не сукупність знань, умінь і навичок, а вільний розвиток особистості [7, с. 243].

Зокрема, І. Бех зазначає, що поняття «особистість» мусить: по-перше, утримувати три 
плани існування людини (її минуле — теперішнє — майбутнє), системоутворювальним 
чинником цієї тріади має виступати майбутнє, з ним пов’язаний цільовий детермінізм як 
загальний механізм функціонування особистості; по-друге, репрезентувати пояснюваль-
ний принцип щодо розвитку особистості; по-третє, фіксувати її розвинену форму; по-чет-
верте, вказувати на провідний спосіб існування [1].

Взаємопов’язаним з особистісним підходом є принцип індивідуального підходу, згідно 
з яким під час проектування навчальної діяльності старшокласників необхідно враховува-
ти індивідуальні — статеві, антропологічні, фізіологічні — особливості кожного учня.

Під індивідуальним підходом розуміють також одну з форм спілкування вихователя з ви-
хованцем (Гуревич К.), коли перший допомагає другому виявити притаманні останньому 
індивідуальні варіанти його здібностей, градації властивостей нервової системи тощо. Це 
забезпечує оптимальний розвиток, виховання доцільного індивідуального стилю діяльно-
сті, стимулює реалізацію позитивних потенцій здобувача освіти, оптимізує його навчальну 
діяльність та подальшу участь у суспільно корисній праці.

У межах індивідуального підходу як найголовніші, базові розглядаються передусім ста-
більні властивості нервової системи, тобто її психофізіологічні, індивідуально- типологічні 
властивості, зокрема темперамент. Водночас за індивідуального підходу традиційно 
враховуються індивідуальні особливості інших якостей особистості — інтересів, інтелек-
туальних здібностей, характеру — які істотною мірою визначаються саме індивідуально- 
типологічними якостями нервової системи.

Украй важливим для індивідуального підходу є врахування властивих індивіду психофі-
зіологічних особливостей нервової системи, мозку як носія психіки — адже ці особливості 
впливають на психічну діяльність безпосередньо. Водночас слід також ураховувати і біоло-
гічні, антропологічні, статеві, фізіологічні, біохімічні, антропологічні, вікові й інші якості 
індивіда, які впливають на психіку опосередковано.

На думку В. Рибалки, індивідуально- психологічні особливості визначають неповтор-
ність притаманних індивіду психічних властивостей, своєрідність особистості. Ця своєрід-
ність задається, так би мовити, з боку генетичних, спадкових, природжених якостей інди-
віда. Саме від цього і походить термін «індивідуальність» [30, с. 14].

Отже, індивідуальність як поняття не охоплює всіх ознак особистості, не тотожна їй. Ок-
рім індивідуальності, існує й інший важливий бік своєрідності особистості, що визначаєть-
ся соціальними чинниками, без урахування яких неможливо цілеспрямовано впливати на 
виховання і розвиток.

За реалізації особистісного підходу необхідне також діалектичне вирішення питання 
про співвідношення загального, особливого й одиничного в характеристиці особистості. 
При оцінюванні розумових здібностей неприпустимі спрощені підходи. Навпаки, потрібно 
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формувати адекватні складній психічній дійсності цілісні концептуальні підходи, потрібні 
для її всебічного вивчення. Таким і виступає особистісний підхід, який має враховувати 
індивідуальні й вікові особливості учня (вихованця).

Дослідник К. Платонов, котрий зробив значний внесок у становлення особистісного 
підходу, зауважував, що особистісний підхід полягає в розумінні особистості як воєдино 
пов’язаної сукупності внутрішніх умов, якими є структура властивостей і якостей індивіда, 
що в них втілюються всі зовнішні дії. Учений підкреслював, що вказаний принцип озна-
чає «не будь-яке вивчення особистості, а тільки таке, коли через особистість як через ціле 
пізнаються її елементи та зв’язки цих елементів як між собою, так і з цілісною особисті-
стю. Реальний хід психологічних досліджень показує, що навіть тоді, коли дослідник не 
усвідомлює, що фактично застосовує особистісний підхід, результат його дослідження стає 
більш цінним, аніж тоді, коли дослідження ведеться з функціоналістських позицій [26, 
с. 217]. Усвідомлюючи це, К. Платонов здійснив спробу побудови так званої психологічної, 
динамічної, функціональної структури особистості, розглядаючи її саме як системоутво-
рювальний компонент розробленого ним варіанта особистісного підходу.

З наведених положень про особистісний підхід випливає висновок, що його станов-
лення й реалізація мають ґрунтуватися на науковому уявленні про особистість та її 
структуру, у контексті якої і стає можливий цілісний розгляд окремих психічних функ-
цій, властивостей, психолого- педагогічних явищ, процесів при проектуванні навчальної 
діяльності старшокласників.

Особистісний підхід є парадигмально- концептуальною основою особистісно орієнто-
ваної освіти, навчання й виховання.

У поглядах учених на більшість аспектів проблеми особистісно орієнтованої освіти 
спостерігаються значні розбіжності, особливо шодо визначення міри розвитку суб’єктності 
й саморозвитку особистості.

Термін «особистісно орієнтована освіта» у широкому розумінні, на думку І. Якіманської, 
охоплює низку інноваційних підходів, а саме: визнання основною цінністю освіти станов-
лення особистості як індивідуальності в її самобутності, унікальності, неповторності; наяв-
ність альтернативних форм освіти у вигляді різних типів освітніх закладів, що дають змогу 
здійснювати диференційований, різнорівневий підхід у навчанні; надання кожному учню 
права вибору власного шляху розвитку на основі виявлення його індивідуальних особли-
востей, життєвих цінностей, прагнень [45; 47].

У вужчому значенні І. Якіманська під особистісно орієнтованою освітою розуміє систем-
не утворення взаємозв’язку учіння, навчання і розвитку. Його характеризують: розрізню-
вання змісту освіти і навчання за їх функціями в розвитку особистості учня; розроблення 
науково обґрунтованої критеріальної бази, що дає змогу створювати особистісно орієнто-
вані освітні програми, проектувати інноваційну шкільну документацію, здійснювати вну-
трішній шкільний контроль за умовами, які забезпечують розвиток особистості в її динамі-
ці за різних періодів вікового зростання; виявлення професійної позиції вчителя (її змісту, 
спрямованості, характеру прояву); розроблення критеріїв оцінки професійної діяльності 
педагога, аналіз його реального внеску в реалізацію особистісно орієнтованого освітнього 
процесу [47, с. 34].

Особистісно орієнтовану освіту з позиції визнання особистості учня суб’єктом життєді-
яльності досліджує В. Сєріков [35], який пропонує проектувати освіту на основі життєвого 
досвіду суб’єкта (не тільки пізнання, а й спілкування, продуктивної діяльності, творчості) 
у такий спосіб, щоб він міг стати суб’єктом не лише власної навчальної діяльності, а й усьо-
го свого життя. Для цього потрібно забезпечити йому, крім інтелектуального розвитку, 
особистісний розвиток, стимулюючи здібності до стратегічної діяльності, креативність, 
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критичність, смислотворчість, систему потреб і мотивів, здатність до самовизначення, са-
морозвитку, позитивну Я-концепцію тощо.

Науковець І. Бех, розглядаючи особистісно орієнтовану освіту, наголошує не тільки на 
природовідповідності, а й на культуровідповідності педагогічного процесу — особистість 
розвивається не тільки як суб’єкт пізнання, суб’єкт життєдіяльності, а й як суб’єкт культу-
ри — його носій, зберігач, користувач, творець [1].

Стрижнем особистісно орієнтованої освіти, за А. Хуторським, є діяльність учня, що по-
будована на реалізації його особистісного потенціалу і веде до створення ним освітніх про-
дуктів, адекватних пізнавальним галузям [42, с. 13].

Особистісно орієнтоване навчання як складова особистісно орієнтованої освіти розумі-
ється науковцями як:

• органічне поєднання навчання й учіння — індивідуально значущої діяльності учня 
(Балл А., Бех І., Сєріков Є.);

• один із варіантів розвивального навчання, що забезпечує розвиток і саморозвиток осо-
бистості здобувача освіти на основі виявлення його індивідуальності, унікальності, непов-
торності (Якіманська І.).

Концептуальні засади особистісно орієнтованого навчання були виявлені й змістовно 
описані вперше І. Якіманською [47].

У центрі особистісно орієнтованого навчання — особистість учня і вчителя, тому цілком 
логічно розглядати таке навчання як втілення особистісно орієнтованого підходу в ре-
альний освітній процес.

Отже, особистісно орієнтоване навчання випливає з визначення індивідуальності, са-
мобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку та самороз-
витку особистості учня, виходячи з виявлення його індивідуального неповторного суб’єк-
тного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе 
в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці [19, с. 293].

Головною метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого- педагогічної 
допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, жит-
тєвому самовизначенні [13, с. 49].

Особистісно орієнтована технологія навчання в закладах загальної середньої освіти, 
за І. Якіманською, передбачає: створення й використання спеціального банку даних, що 
розкриває особливості розвитку індивідуальності кожного в умовах навчального процесу, 
розроблення карти вивчення особистості в освітньому процесі з урахуванням специфічних 
цілей і завдань освітнього закладу (гімназія, колегіум, ліцей тощо); виявлення та фіксацію 
динаміки цілісного особистісного розвитку кожної особистості через аналіз когнітивної, 
мотиваційно- споживчої, емоційно- вольової сфери як основних складових у їх взаємозв’яз-
ку й динаміці; розроблення індивідуальних освітніх програм (на відміну від навчального 
стандарту), що сприяють корекції, стимулюванню, прогнозуванню особистісного розвит-
ку; складання на цій основі навчального «профілю» особистості як нового типу докумен-
тації [47, с. 20].

Реалізація особистісно орієнтованого навчання спирається на учіння як індивідуальну 
діяльність здобувача освіти, його корекцію і педагогічну підтримку, що передбачає до-
помогу кожному учневі в розкритті своїх пізнавальних можливостей, визначенні педаго-
гічних умов, необхідних для їх задоволення та проектування самої навчальної діяльності 
(рис. 1.2).



12

Г. О. Васьківська

О
С

О
Б

И
С

Т
ІС

Н
О

 О
Р

ІЄ
Н

Т
О

В
А

Н
Е

 Н
А

В
Ч

А
Н

Н
Я

 Позиція педагогічного працівника як консультанта, який надає педагогічну розвивальну 
допомогу учневі


Створення умов для дидактичного вибору як певних активних дій здобувача освіти, спрямо-
ваних на визначення переваг однієї з альтернатив (у використанні навчальної інформації, 
різної за змістом, видом, формою; виборі способів виконання навчальних завдань, що 
сприяє зниженню емоційного напруження; використанні індивідуальних програм навчання)


Створення атмосфери, за якої учні не бояться помилятися, вільно обговорюють проблеми, 
висловлюючи свої думки, підходи до навчання, взаємодіють у навчанні одне з одним, звер-
таються за допомогою і підтримкою до вчителя


Формування умов для творчості в самостійній діяльності, виявлення особистістю пізнавальної 
активності (застосування діалогічних методів навчання, імітаційно- рольова гра, заохочення 
прагнень учнів знаходити свої способи дій, аналізувати способи роботи інших учнів тощо)


Постійна увага вчителя до аналізу та оцінки індивідуальних способів навчальної діяльності, 
яка спонукає учня до усвідомлення не лише результату, а й процесу своєї роботи; стимулю-
вання до самооцінки є основою самоосвіти, саморозвитку, самовираження у навчанні

Рис. 1.2. Реалізація особистісно орієнтованого навчання в контексті задоволення 
та проектування навчальної діяльності здобувачів освіти

На необхідність розроблення й запровадження особистісного підходу у вихованні спе-
ціально вказував відомий соціолог і психолог І. Кон, котрий підкреслював, що особистіс-
ний підхід у вихованні — це не просто врахування індивідуальних особливостей підлітків, 
за якими вони відрізняються одне від одного, а передусім послідовне завжди й у всьому 
ставлення до них як до особистості, як до відповідального й самоусвідомлюваного суб’єкта 
діяльності [13, с. 179].

Дидакт С. Гончаренко визначив поняття особистісного підходу як «послідовне ставлен-
ня педагога до вихованця як до особистості, як до свідомого відповідального суб’єкта влас-
ного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії» [7, с. 243]. Особистісний підхід — базова 
ціннісна орієнтація педагога, яка визначає його позицію у взаємодії з кожною дитиною й 
колективом.

Значний внесок у сучасне розуміння особистісного підходу зробили в 60-ті роки ХХ ст. 
представники напряму гуманістичної психології (Маслоу А., Мей Р., Роджерс К. та ін.), дій-
шовши висновку, що повноцінне виховання можливе лише в тому разі, коли школа стано-
витиме лабораторію для відкриття унікального «Я» кожної дитини.

Особистісний підхід до організації освітнього процесу грунтується на принципах, наве-
дених на рис. 1.3.
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 Визнання особистості здобувача освіти водночас головним суб’єктом педагогічного 
процесу і соціальною цінністю

 Дотримання принципу врахування індивідуальних особливостей особистості, що перед-
бачає вияв поваги до її самобутності, унікальності та своєрідності

 Орієнтація на особистість кожного як на мету, об’єкт, суб’єкт,
результат навчання і виховання

 Ставлення до учня як до суб’єкта власного розвитку


Проектування мети освіти задля якнайповнішого розвитку індивідуальних здібностей, 
реалізації індивідуально- особистісного життєвого проекту, визначення життєвих планів 
і способів самореалізації

 Урахування закономірностей процесу самовдосконалення особистості


Самоорганізація, яка відбувається у спеціально створеному педагогом навчальному 
середовищі, що передбачає спільну творчу діяльність організаторів, педагогічних 
працівників, здобувачів освіти, громадськості у визначенні планів, програм, стратегій 
педагогічного процесу

Рис. 1.3. Принципи особистісного підходу до організації освітнього процесу

Отже, особистісний підхід доцільно розглядати як сукупність концептуальних уявлень, 
принципів, цільових установок, орієнтацій, методико- психодіагностичних і психолого- 
педагогічних засобів, що сприяють глибшому й повнішому баченню, розумінню особисто-
сті учня (вихованця) і на цій основі — його гармонійному розвитку.

У експериментальному педагогічному дослідженні винятково важливим є поєднання 
особистісного й діяльнісного підходів, бо саме в такий спосіб досягається необхідна ці-
лісність у формуванні (вихованні) будь-якої якості особистості, у виборі та запровадженні 
технологій, форм, методів і засобів експериментальної роботи. Адже саме діяльність є ос-
новою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. Діяльність людини — це про-
цес, за якого здійснюються переходи між полюсами «суб’єкт — об’єкт», тобто відбуваєть-
ся перехід об’єкта в його суб’єктивну форму і водночас у діяльності здійснюється перехід 
в об’єктивні результати.

Особливий внесок у розроблення діяльнісного підходу належить О. Леонтьєву. За цим 
підходом, вихідним методом вивчення психіки й поведінки особистості є аналіз перетво-
рювань психічного відбиття у процесі діяльності, що досліджується в її філогенетичному, 
історичному, онтогенетичному і функціональному розвитку.

Науковець О. Леонтьєв стверджував, що реальним базисом особистості людини є сукуп-
ність її суспільних за природою ставлень до світу, що реалізуються діяльністю, точніше 
сукупністю різноманітних видів діяльності особистості. Тільки завдяки діяльності осо-
бистість стає суб’єктом пізнання й перетворення дійсності. Сукупність видів діяльності, 
що реалізуються особистістю, утворює багатство й широту зв’язків індивіда зі світом [18, 
с. 142].

У навчальних посібниках із педагогіки та дидактики навчання трактується як ціле-
спрямований систематично організований процес взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 
у результаті якого відбуваються передання й засвоєння системи наукових знань, умінь 
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і  навичок, розвиток особистості. Ефективну взаємодію суб’єктів освітнього процесу та його 
складових учені вбачають у дотриманні таких умов:

• активність усіх учасників освітнього процесу;
• рівноправні, партнерські стосунки між суб’єктами освітнього процесу;
• високий рівень оволодіння здобувачами освіти навчально- пізнавальними вміннями;
• урахування індивідуальних особливостей кожного учня, особистісно орієнтований під-

хід до навчання.
Реалізація індивідуальних особливостей особистості у процесі її навчальної діяльності 

відбувається засобами мотивації, першорядне значення якої підкреслено багатьма вітчиз-
няними і зарубіжними науковцями: Б. Ананьєвим, В. Бєліковим, О. Дусавицьким, І. Зи-
мньою, Є. Ільїним, Ю. Кулюткіним, В. Леонтьєвим, О. Леонтьєвим, Ю. Лисенком, А. Мар-
ковою, Г. Сухобською, Н. Тализіною, Л. Фрідманом, Х. Хекхаузеном та ін.

Узагальнену думку науковців щодо мотиву як рушійної сили дидактичного процесу пі-
знання та його місця в цьому процесі, можна проілюструвати схематично (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Мотив як рушійна сила дидактичного процесу пізнання

У науковій літературі досі немає єдиного визначення поняття «мотив» (від лат. movere — 
рухатися). Під мотивом розуміють:

— усе, що в діяльності виявляє цінність для особистості; суб’єктивна причина (усвідом-
лена чи неусвідомлена) тієї чи іншої поведінки, дії людини; психічне явище, що безпосе-
редньо спонукає людину до вибору того чи іншого способу дії та її вчинення [12, с. 56];
‒ рушій діяльності, що складається під впливом умов життя суб’єкта і визначає напрям 

його активності; у ролі мотиву може бути потреба, інтерес, емоція, установка, ідеал [32, 
с. 111]спонукання до діяльності, пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта; сукупність зов-
нішніх або внутрішніх умов, що викликають активність суб’єкта і визначають його спря-
мованість; предмет, матеріальний чи ідеальний, що спонукає та визначає вибір спрямова-
ності діяльності, заради якого вона і провадиться; усвідомлювана причина, яка перебуває 
в основі вибору дій і вчинків особистості (Головін С.) [37, с. 309];
‒ збудник, який визначає цілеспрямовану діяльність (Пустовой тов В.) [28, с. 8];
— психічне явище, що стало спонуканням до виконання тієї або іншої дії (Пирлик М.) 

[25, с. 93];
— відображення впливу об’єктивного світу на людину, який не тільки відображається 

в його свідомості, а й породжує певне ставлення (Прядехо А.) [27, c. 37].
Як бачимо, феномен «мотив» учені розглядають у трьох площинах:
• сукупність умов (зовнішніх або внутрішніх), що викликають активність суб’єкта і спря-

мовують його діяльність;
• предмет, який визначає напрям діяльності і заради якого така діяльність провадиться;
• усвідомлювана причина, що спонукає до вибору дій.
Зазначені елементи (внутрішні спонукання, зовнішні та внутрішні умови, предмет ді-

яльності, причина вибору дій) зумовлюють активність особистості й визначають спрямо-
ваність її діяльності.
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У контексті окресленого доцільно звернутися до праць О. Леонтьєва [18], котрий наго-
лошує, що предмет пов’язаний із діяльністю і надає цій діяльності певної спрямованості. 
Згідно з твердженням ученого, «предметом діяльності є її дійсний мотив». Мотив може 
бути як матеріальним, так і ідеальним, як поданим у відчуттях, так і існувати тільки в уяві. 
Головне, що за цим завжди стоїть потреба [18, с. 102].

Особистісно орієнтований підхід забезпечує розвиток і саморозвиток особистості, ви-
ходячи з її індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнання та предметної діяльності, 
здібностей, інтересів, нахилів; визначає самооцінку як автономну характеристику, засіб 
регулювання навчальної діяльності; передбачає використання в професійній підготовці 
різноманітних форм, методів і засобів навчання.

Винятковим чинником освіти за особистісно орієнтованого підходу є освітнє середови-
ще, здатне забезпечувати особистісний розвиток. Згідно з особистісно орієнтованим підхо-
дом, зміст освіти поділяється на зовнішній — середовище, у якому особистість розвиваєть-
ся, і внутрішній — набуте здобувачем освіти під час взаємодії із зовнішнім середовищем. 
До уваги береться не повнота засвоєння змісту освіти, а приріст його внутрішнього змісту 
за відповідний навчальний період [42].

Отже, на відміну від традиційного навчання, особистісно орієнтоване в центр 
свого дослідження ставить особистість, яка прагне максимальної реалізації своїх 
можливостей, відкрита до сприйняття нових знань, спроможна на осмислення та 
розв’язання різноманітних життєвих ситуацій, провадження творчої інтелектуаль-
ної діяльності.
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РОЗДІЛ 2 
СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Одне з основних завдань модернізації сучасної освіти в Україні — створення «системи 
спеціалізованої підготовки (профільного навчання) у старших класах загальноосвітньої 
школи, орієнтованої на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів, зокрема з ураху-
ванням реальних потреб ринку праці, відпрацьовування гнучкої системи профілів і коо-
перації старшої школи з закладами початкової, середньої і вищої професійної освіти» [14].

Профільне навчання — це засіб диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу 
за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати ін-
тереси, нахили і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників з ураху-
ванням їх професійних інтересів та намірів щодо продовження освіти. Профільна школа — 
інституціональна форма реалізації цієї мети. Це основна форма, однак перспективними 
в окремих випадках можуть бути інші форми організації профільного навчання, передусім 
ті, що виводять реалізацію відповідних освітніх стандартів і програм за межі окремого за-
кладу загальної середньої освіти.

Перехід до профільного навчання передбачає дотримання умов, наведених на рис. 2.1.
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Я  Запровадження поглибленого вивчення окремих предметів, що входять до програми 

повної загальної середньої освіти


Створення умов для істотної диференціації змісту навчання старшокласників із 
широкими й гнучкими можливостями побудови школярами індивідуальних освітніх 
програм

 Забезпечення рівного доступу до повноцінної освіти різним категоріям учнів, від-
повідно до їхніх здібностей, індивідуальних нахилів і потреб


Розширення можливостей для соціалізації учнів, забезпечення наступності між 
загальною і професійною освітою, підготовка випускників школи до засвоєння 
програм вищої професійної освіти

Рис. 2.1. Основні умови переходу до профільного навчання

Співвідношення профілю з майбутньою спеціальністю можна показати на прикладі про-
філів, пов’язаних із засвоєнням іноземних мов (табл. 2.1).

Профільне навчання передбачає обов’язкову допрофільну підготовку, відсутність такої 
підготовки значно обмежує свободу професійного вибору учнів. У сільських школах, де 
через малу наповнюваність 10-х класів немає можливості відкрити два профільні класи, 
профілізація здійснюється через поділ класу на дві профільні групи, наприклад, фізико- 
математичного й історико- правового профілів.

Навчальні плани закладів освіти, що забезпечують реалізацію профільного навчання, 
мають відповідати вимогам Концепції профільного навчання у старшій школі.
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Таблиця 2.1
Співвідношення профілю з майбутньою спеціальністю

(на прикладі профілів, пов’язаних із засвоєнням іноземних мов)
Профілі, пов’язані з викладанням

іноземних мов
Спеціальності, пов’язані з викладанням 

іноземних мов

Суспільно- гуманітарні науки Журналістика.
Філологія

Лінгвістика
Лінгвіст.
Лінгвістика та інформаціологія.
Лінгвістика і міжнародна комунікація

Педагогічні науки і спеціальності Вчитель іноземної мови

Економічний профіль (спеціальності економіки 
і управління) Світова економіка

Інформатика
Спеціальності у галузі інформаційної безпеки

Комп’ютерна безпека.
Організація і технологія захисту інформації.
Комплексний захист об’єктів інформації.
Комплексне забезпечення інформаційної безпеки 
автоматизованих систем.
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем

Сервіс (спеціальності сервісу) Соціально- культурний сервіс і туризм

Міждисциплінарні спеціальності

Міжнародні відносини.
Митна справа.
Товарознавство й експертиза товарів.
Комерція

В освітніх закладах різних типів домінує модель внутрішньошкільної профілізації, що 
реалізується у двох варіантах (рис. 2.2)

 

 
Багатопрофільна школа, яка об’єднує кілька 
профілів навчання: (економічний, фізико-

математичний, лінгвістичний); (природничо-
науковий і гуманітарний профілі); (природничий, 

гуманітарний, фізико-математичний); 
(економічний, історико-правовий, географічний); 

(природничо-науковий, фізико-математичний,  
філологічний) 

 
Однопрофільна 
школа, що 

спеціалізується лише 
на одному обраному 
профілі: (музично-

естетичний); 
(філологічний) 

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНА ПРОФІЛІЗАЦІЯ 

Рис. 2.2. Внутрішньошкільна профілізація багатопрофільного

та однопрофільного закладу загальної середньої освіти
Як правило, більшість шкіл зберігають базовий рівень викладання непрофільних пред-

метів. Кількість годин на вивчення профільних предметів зростає за рахунок наведених на 
рис. 2.3 заходів.
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Збільшення кількості годин на вивчення профільних предметів  
здійснюється за рахунок: 

 
 
 

• Механічного збільшення кількості годин для вивчення профільних 
предметів, що, звісно, спричиняє значне перевантаження учнів. У 

такому разі навчальний план профільного класу «перевантажений» на 
8–10 год, що, звісно, не може  

не позначатися на здоров’ї та самопочутті учнів 

• Варіативної частини 
базового навчального 
плану (шкільного 
компонента) 

• Інтенсифікації 
навчального процесу 

(використання 
розвивальних технологій, 

пропедевтика) 
допрофільна підготовка 

тощо) 

• Індивідуальних  
і групових занять, що  

організуються у  
другій половині дня 

Рис. 2.3. Чинники збільшення кількості годин на вивчення профільних предметів

У деяких спеціалізованих навчальних закладах (гімназіях, ліцеях) ця проблема вирішу-
ється за рахунок створення авторських навчальних планів, де збільшення годин для ви-
кладання профільних предметів почасти компенсується за рахунок скорочення кількості 
годин, відведених для вивчення непрофільних предметів. Проте і в цьому разі питання 
максимального навантаження учнів залишається гострим.

Профільні загальноосвітні предмети — це предмети підвищеного рівня, що визна-
чають спрямованість кожного конкретного профілю навчання. Наприклад, суспільно- 
гуманітарний напрям: література, історія, суспільствознавство, правознавство, економіка, 
рідна та іноземні мови. Профільні предмети є обов’язковими для учнів, котрі обрали пев-
ний профіль навчання.

Оскільки профільні загальноосвітні предмети орієнтовані на вивчення змісту підвище-
ного рівня, то в школах використовуються:

• навчальні програми з поглибленого вивчення предметів, рекомендовані Міністерства 
освіти і науки України, та відповідні підручники;

• навчальні програми і підручники спеціалізованих освітніх закладів системи середньої 
загальної, початкової і вищої професійної освіти (музичних шкіл, музично- педагогічного 
коледжу, Академії мистецтв);

• авторські програми й навчальні посібники, створені фахівцями різних наукових та 
освітніх установ;

• авторські програми педагогів, котрі працюють у профільних класах.
Однак в окремих закладах освіти, що реалізують профільне навчання, вивчення про-

фільних предметів здійснюється за програмами і підручниками для закладів загальної се-
редньої освіти, також активно використовується додаткова література з предмета.

У деяких освітніх закладах профільне навчання проводиться за авторськими програма-
ми, які не пройшли експертизи, і питання про якість цих програм залишається відкритим. 
Отже, виникає потреба у:

— проведенні експертизи й рецензуванні авторських програм;
— підготовці навчальних програм освітніх предметів з урахуванням вимог конкретного 

профілю.
Підручники, навчальні посібники, за якими вивчаються профільні предмети, не завж-

ди відповідають меті й завданням профілізації. Іноді у процесі вивчення цих предметів 
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 використовуються кілька підручників, а також навчально- методичні комплекти з англій-
ської мови, видані у США та Великобританії.

Більшість навчальних закладів, де реалізується профільне навчання, включають у на-
вчальні плани профільних класів курси за вибором, які можуть впроваджуватися за рахунок:

• годин регіонального, гімназійного чи шкільного компонентів Базового навчального 
плану;

• збільшення годин максимального навантаження;
• створення ресурсних центрів;
• використання ресурсів додаткової освіти.
Тематика курсів за вибором дуже різноманітна, визначається відповідно до профілю. Як 

правило, це курси двох типів (рис. 2.4).
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Курси, що «забезпечують» вивчення основних профільних предметів  
на заданому профільним стандартом рівні («Стилістика», «Культура 

мови», «Риторика», «Літературне (історичне, географічне) 
краєзнавство», «Зарубіжна література», «Країнознавство», «Історія і 
культура українського народу», «Фольклор», «Основи економіки»,  
«Український правопис», «Словники як засіб пізнання світу» тощо) 

Курси, які виконують функцію внутрішньопрофільної спеціалізації 
навчання та побудови індивідуальних освітніх траєкторій («Техніка 

перекладу», «Технічний переклад», «Ділова англійська мова»,  
«Основи редагування», «Спеціальні інструменти»,  

«Загальна екологія і раціональне природокористування» тощо) 

Рис. 2.4. Основні типи курсів за вибором

у системі профільного навчання
Як свідчить практика, вибір курсів, що пропонуються учням профільних класів, в окре-

мих закладах загальної середньої освіти дуже незначний, тому не може задовольнити різ-
номанітні запити й потреби учнів.

Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі, організація профільного 
навчання передбачає створення системи добору учнів для продовження навчання в стар-
ших класах, що дає змогу об’єктивно оцінити їх рівень готовності до продовження освіти за 
тим чи іншим профілем, створює основи для впровадження в масову практику механізмів 
раціонального і прозорого конкурсного набору в старшу профільну школу. Важливу роль 
у вирішенні цього завдання може відіграти введення накопичувальної оцінки (портфоліо), 
що враховує різні досягнення учнів щодо виконання тих чи інших проектів, написання 
рефератів, творчих робіт, реальні результати навчання на курсах за вибором тощо.

Організація добору в профільні класи — надзвичайно болюча проблема, яка вирішується 
доволі часто в напруженій обстановці, відбуваються і конфліктні ситуації. Існує й сумний 
досвід розв’язання цієї проблеми — коли набір у гуманітарні класи здійснюється за залиш-
ковим принципом: зараховуються всі ті, хто не пройшов відбір у природничо- науковий чи 
фізико- математичний профіль.

Складність полягає в тому, що під час добору учнів у той чи інший профіль є недостатнім 
застосування одного методу добору. Мають вживатися комплексні заходи, що дасть змогу 



20

Г. О. Васьківська

уникнути моментів випадковості у процесі комплектування профільного класу. Треба забез-
печити можливість переходу дитини в певний період з одного профілю в інший, тим більше, 
якщо здійснюється рання профілізація, починаючи з 8–9-го класу. Визначальним показни-
ком при виборі профілю, на наш погляд, має бути бажання (чи небажання) самої дитини.

У закладах загальної середньої освіти слід використовувати різні методи добору учнів 
у профільні класи, залежно від специфіки самого освітнього закладу, а саме:

• іспити з двох обов’язкових предметів (математика, українська мова) та одного профіль-
ного (ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи);

• гнучка діагностика за рівнем обдарованості та виявлення здібностей дітей до певного 
виду діяльності;

• тестування учнів і батьків на предмет виявлення їх потреб і нахилів;
• урахування стану здоров’я, рекомендації фахівців: педагогів, медиків, психологів та ін.;
• накопичувальна система навчальних досягнень учнів.
У практиці роботи багатьох шкіл кілька років працюють класи з поглибленим вивчен-

ням окремих гуманітарних предметів (літератури, історії, української та іноземної мови), 
але є школи й особливо гімназії, які накопичили досвід роботи профільних класів, де гума-
нітарні предмети вивчаються за чітко організованою системою.

Залежно від того, який профіль обере школа, визначається система досліджуваних пред-
метів і курсів за вибором. Отже, профіль припускає гнучку систему навчальних предметів, 
на вивчення яких збільшується кількість годин за рахунок скорочення часу на непрофільні 
предмети.

Розв’язання проблеми єдності інваріантної і варіативної складових можливе через ство-
рення системного, комплексного підходу до організації різноманітних зв’язків: внутріш-
ньо- і міжпредметних, профільних курсів і курсів за вибором.

Комплексний підхід до організації роботи одного профілю має кілька варіантів. Назвемо 
два з них для гуманітарного профілю.

Перший варіант. Ядром такої системи стає один із провідних профільно- базових предме-
тів: література, історія або мова (рідна чи іноземна). При складанні програм тематичного 
і календарного планування значна увага приділяється розробленню міжпредметних зв’язків, 
частіше технологічних (наприклад, між досягненнями української, західної і східної літера-
тури; між порівняльною оцінкою певного явища в науці й мистецтві), рідше — синхронних.

Водночас у центральному предметі (ядрі) зосереджені основні ідеї, теми, що поглиблю-
ються або розширюються в інших курсах. Наприклад, окреслені в курсі літератури необхід-
ні лінії взаємозв’язку, вузлові проблеми змісту можуть бути різноаспектно висвітлені під 
час вивчення історії, світової художньої культури, суспільствознавства та інших предметів.

Другий варіант передбачає таку стратегію в організації роботи, яка вибудовується навко-
ло не одного чи двох провідних профільних предметів, а в основі своїй має одну стрижневу 
ідею світоглядного, філософського плану. Наприклад, традиції і новаторство в українській 
(світовій) культурі ХІХ–ХХ ст.; особистість і творчість у пізнанні й перетворенні світу; про-
блема гуманізму в мистецтві та науці; аналіз і синтез історичних, літературних, лінгвіс-
тичних явищ; закон єдності й боротьби протилежностей у розвитку української і світової 
культури.

Залежно від профілю визначається не тільки набір пріоритетних предметів, а й система 
курсів за вибором, яка підтримує базові профільні предмети. Наприклад, при основному 
предметі «Література» (філологічний профіль) можуть засвоюватися такі предмети, як 
українська література, українська мова, вітчизняна та світова історія, філософія (елементи 
етики і соціології культури), психологія творчого мислення, іноземна мова, світова худож-
ня культура.
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Курси за вибором: сучасна українська література, зарубіжна література ХХ ст., основи 
журналістики, історія релігії, фольклор, давня література, музична культура, шедеври 
світового живопису — доповнюють і розвивають зміст профільних предметів, вони є не-
від’ємним елементом профільної освіти. Із запропонованого переліку курсів за вибором 
учні обирають один чи два й складають за ними іспити.

Набір курсів за вибором художньо- естетичного профілю може бути таким: танець, ритм, 
пластика; основи театральної культури; культура мого народу; міфологія і фольклор; фі-
лософія античності.

У деяких школах і гімназіях (наприклад, у Шевченківській загальноосвітній школі- 
інтернаті на Черкащині) курси за вибором із гуманітарних предметів доповнюються прак-
тичними заняттями в одній з майстерень: літературна вітальня, клуб журналістики. Це 
також можуть бути майстерні: поетика художнього слова, риторика, стилістика, редагу-
вання, твір як вид творчої роботи.

Робота в майстерні (за вибором учнів) є обов’язковою, вона має бути включена в на-
вчальний план і розклад. Узагальнення досвіду роботи певних експериментальних шкіл, 
практика сучасних гімназій дають уявлення про низку своєрідних прийомів, що відрізня-
ються від прийомів, застосовуваних у звичайних закладах загальної середньої освіти. Так, 
доведена доцільність: концентрованого вивчення непрофільних предметів за півріччями 
(залік наприкінці півріччя); проведення спарених інтегрованих уроків: літератури та істо-
рії, літератури та української мови, всесвітньої історії та світової художньої культури. Це, 
з одного боку, руйнує «предметні рамки» в мисленні, формує основи світоглядної культу-
ри, а з іншого боку, скорочує перевантаження учнів, чому значно сприяє і чітко розробле-
на технологія інтегрованого модульного навчання, що дає змогу застосовувати на уроці 
індивідуальний підхід, надає учням можливість вибрати рівень і темп вивчення навчаль-
ного матеріалу. Модульна організація навчального процесу, створюючи блоки предметів, 
зменшує багатопредметність і марність інформативних повторів, сприяє розвитку концен-
трації думки під час формування логічного мислення.

Модульна організація навчального процесу нерозривна з проблемним навчанням, що 
дає змогу учням інтегрувати знання з різних галузей науки. Широке опертя на наукові 
методи (порівняння, аналізу і синтезу, узагальнення, індукції та дедукції тощо) постійно 
використовується під час вивчення так званих «наскрізних» тем, які розкривають єдність 
певних процесів світової культури.

Одним із профільних курсів може бути курс «Видавнича справа».
Видавнича справа — інтегрований міжпредметний курс, мета якого створити орієн-

тир в учнів у світі професій, тобто дати можливість здобуття теоретичних знань і практич-
них навичок у створенні друкованої продукції (шкільної газети, тематичних додатків до 
шкільної газети тощо).

Журналістська професія розв’язує одне з головних завдань виховання — формування 
соціально активної особистості. Видавнича справа — це проект спільної роботи вчителя 
інформатики й учителя- філолога. Курс розраховано на 18 год теоретичних занять (9 год 
з учителем філологом і 9 год з учителем інформатики); 18 год практичної роботи (створен-
ня шкільної газети, додатків до неї).

Цей курс спрямовано на поглиблення знань учнів з інформаційних технологій та в галузі 
журналістики.

У результаті вивчення курсу учні повинні:
• отримати уявлення про видавничу діяльність;
• знати основні об’єкти роботи під час підготовки видання до друку;
• опанувати технологію створення й редагування тексту;
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• ознайомитися з графічними можливостями Word;
• знати технологію роботи з ілюстраціями;
• знати визначення верстання;
• набути початкових професійних навичок журналіста.
Щодо методики навчання, то варто наголосити на тому, що форма занять спрямована 

на активізацію пізнавальної діяльності учнів, на збільшення кількості завдань творчого 
характеру. На заняттях теоретичного блоку переважає лекція з елементами практичних 
вправ. На заняттях практичного блоку використовуються метод проектів та ігрова форма 
організації діяльності учнів, колективні способи роботи та інші елементи особистісно орі-
єнтованих технологій навчання.

ПРОГРАМА КУРСУ
I. Теми теоретичних занять з інформаційних технологій
1. Видавничі системи.
2. Об’єкти друкованого видання.
3. Підготовча робота.
4. Основні правила запису, редагування й форматування тексту.
5. Оформлення заголовків і підзаголовків.
6. Створення колонтитулів.
7. Робота з ілюстраціями.
8. Макетування сторінок.
9. Оформлення титульної сторінки. Підготовка до друку.

II. Теми теоретичних занять із журналістики
1. Концепція видання, назва, дизайн, гумор.
2. Драматургія газети.
3. Як здійснюється інформаційне повідомлення?
4. Ексклюзивний жанр.
5. Для кожного номера — окремий «хіт».
6. Дайджест.
7. Тематичний додаток до газети.
8. Проведення дискусії «Особисто я проти сленгу?».
9. Інтерв’ю.

III. Практичний блок (двогодинні заняття з учителем філологом і вчителем 
інформатики)

1. Створення газети «Життя школи». Перший номер газети.
2. Створення вітального випуску.
3. Створення номера з інформаційними повідомленнями.
4. Створення номера з творчими роботами учнів.
5. Створення додатка «Рідна мова моя». Тема номера: «Привіт, фразеологія!».
6. Створення другого номера додатка «Рідна мова моя» з творчими роботами учнів. Тема 

номера: «Це горезвісне есе».
7. Створення чергового номера газети «Життя школи».
8. Створення додатка «Дайджест — school».
9. Створення номера газети, заснованого на інтерв’ю з учителями, учнями, односельцями.
Профільне навчання може повноцінно бути реалізоване лише за умови допрофільної 

підготовки в основній школі.
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Визначальною умовою створення освітнього простору, що сприяє самовизначенню уч-
нів основної школи, є запровадження допрофільної підготовки через організацію курсів 
за вибором.

Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі, організація допрофільної 
підготовки передбачає кілька головних умов (рис. 2.5).

ОРГАНІЗАЦІЯ ДО-
ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГО-

ТОВКИ

 Збільшення годин інваріантного компонента
навчального плану у випускному класі основної школи

 Поділ класу на оптимальну кількість груп
під час організації обов’язкових занять за вибором

 Використання годин варіативного компонента,
насамперед для організації допрофільної підготовки

Рис. 2.5. Основні умови організації допрофільної підготовки 
(за Концепцією профільного навчання у старшій школі)

Як зазначено в Концепції профільного навчання у старшій школі, основна мета курсів за 
вибором — профорієнтаційна. Тому кількість таких курсів має бути достатньою. Вони ма-
ють бути короткотерміновими, чергуватися, тобто бути певними навчальними модулями. 
Зокрема, вказані курси мають упроваджуватися поступово, тому що одночасне введення 
значної кількості курсів за вибором може викликати в учня певні труднощі.

Отже, мета допрофільної підготовки — не добір у профільні класи, а допомога учням 
в усвідомленому виборі того чи іншого профілю. Допомога ця може бути здійснена шля-
хом надання їм можливості для вивчення широкого спектра різних курсів за вибором, щоб 
максимально виявити здібності, потрібні для того чи іншого напряму діяльності.

Допрофільна підготовка в закладах загальної середньої освіти може здійснюватися за 
дотримання певних дидактичних умов (рис. 2.6).
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 Організація наукових товариств серед учнів 9-х класів

 Проведення психологічних тренінгів

 Організація класів з поглибленим вивченням певного
предмета, наприклад, іноземної мови

 Відкриття прогімназійних класів, основна мета діяльності яких — загаль-
норозвивальна підготовка здобувачів освіти


Збільшення кількості годин варіативної складової
навчального плану для проведення додаткових занять
з учнями 5–7-х класів

 Запровадження курсів за вибором

Рис. 2.6. Дидактичні умови реалізації допрофільної підготовки 
в закладах загальної середньої освіти
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Нинішній стан реалізації курсів за вибором у закладах загальної середньої освіти не 
завжди відповідає вимогам Концепції профільного навчання у старшій школі: кількість 
курсів незначна, вони короткотермінові, реалізуються впродовж усього навчального року.

Водночас у багатьох закладах освіти допрофільна підготовка трактується як підготов-
ка учнів (подекуди їх батьків) до вибору профілю: іспити, тестування, бесіди тощо. Тобто 
здійснюється рання профілізація за майже повної відсутності допрофільної підготовки, що 
призводить до серйозних помилок, породжує конфлікти. Щоб вибір кожного учня був са-
мостійний, не підвладний модній течії або поверховим знанням, він має отримати якомога 
більше інформації про свою майбутню професію.

Так, у школах із поглибленим вивченням гуманітарних предметів учителі української 
мови, літератури, історії, музики, образотворчого мистецтва можуть створити інтегрова-
ний курс «Світ людини». Інтеграція цих предметів базується на самій природі гуманітар-
ного мислення, а також сприяє гуманітарному розвитку учнів, що значно підвищує ефек-
тивність навчання. Комплексний пропедевтичний курс «Світ людини» може викладатися 
вже у п’ятому класі. Він має бути поділений на п’ять змістових модулів: фольклор, кален-
дар, родина, вірування, цивілізація; деякі з них забезпечуються програмами: народна сло-
весність, світ історії, історія музики, історія мови.

Кожен із модулів має комплексну і особисту мету. Зупинимося на модулі «Фольклор».
Комплексна мета: дати цілісне уявлення про фольклор, його своєрідність та основні 

ознаки; дати первісне уявлення про аналіз історичного, літературного і музичного джере-
ла, продовжити формування вміння працювати з текстами посібників, додатковою літе-
ратурою, формувати навички порівняння, узагальнення, зіставлення цілей і результатів 
самостійної роботи, стимулювати творчість учнів. Часткова мета подана на рис. 2.7.

Часткова мета модуля «Фольклор»

Історія Література Музика Українська мова

   
Засвоїти роль фольклору 
як одного з найважливі-
ших історичних джерел, 
формувати уміння аналі-
зу, порівняння, узагаль-
нення

Засвоїти розмаїтість 
жанрів фольклору;
ознайомити з розвитком 
фольклорних традицій, 
взаємодією фольклору 
з літературою, місцем 
фольклору в культур-
ному і духовному житті 
народу; почати форму-
вання навичок літера-
турного аналізу, умінь 
працювати з додатковою 
літературою, умінь само-
стійного пошуку

Ознайомити з історією 
музичного розвитку на-
роду;
дати уявлення про мову 
музики, її особливості; 
показати особливості 
взаємозв’язку тексту 
і наспіву, дати уявлення 
про тонічний вірш, його 
ознаки;
формувати уміння орі-
єнтуватися щодо форми 
твору, його стильових 
і жанрових особливостях

Дати уявлення про 
лексико- семантичний 
аналіз слова, етимоло-
гію слова

Рис. 2.7. Часткова мета модуля «Фольклор»

Понятійний апарат, використаний у цих предметних курсах: фольклор, джерело, ва-
ріативність, традиційність, анонімність, жанр, казка, легенда, балада, прислів’я, метафора, 
епос, ритм,, кобза, трембіта, кобзар.

Інтеграція предметів здійснюється на рівні мети і завдань та реалізується на рівні змісту 
і технологій. Це важливо, тому що негативним моментом практики профільного навчання 
є нескоординованість цілей, змісту, методів і прийомів викладання окремих предметів, їх 
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змістова неузгодженість і брак наступності, єдності підходів до вивчення культури свого 
народу.

Завдання вчителя під час вивчення прав людини — не домогтися заучування основних 
прав, а надання можливості дітям відчути ідею цих прав, зрозуміти, що вони безпосеред-
ньо стосуються їх життя. Саме тому вивчення прав людини треба розпочинати з наймолод-
шого шкільного віку, адже саме в початковій школі дитина набуває необхідних знань та 
навичок поведінки в колективі. Звісно, слід ураховувати вікові особливості учнів, зокрема 
їх сприйняття гри, що значно підвищить ефективність засвоєння прав людини.

Так, починаючи з 2-го класу, можна виділяти час для проведення уроків з курсу «Права 
людини».

Подаємо орієнтовну тематику таких уроків.
«Я» та різні імена» (3–4 год).
Мета: з допомогою вивчення ім’я показати індивідуальність, неповторність кожного 

учня.
Завдання: ознайомити школярів зі ст. 7 Конвенції про права дитини; звернути їх увагу на 

розмаїття подібностей і відмінностей між людьми.
«Скажемо «Ні» — нахабству» (3 год).
Мета: навчити дітей ставитися одне до одного з повагою, правильно розв’язувати кон-

флікти.
Завдання: навчити школярів аналізувати свої слова і почуття; засвоїти деякі правила ви-

ходу з конфліктної ситуації.
В основній школі відбувається узагальнення знань, набутих учнями в молодших кла-

сах. Тут доцільно ввести допрофільний спецкурс або курс за вибором (на розгляд школи) 
«Права людини». Цей спецкурс розподіляється за тематикою на всі класи основної школи, 
проте не потрібно допускати дублювання змісту базового курсу.

Подаємо орієнтовну тематику занять такого курсу.
Толерантність (5–6-ті класи)
1. Повага до національних, расових і культурних відмінностей.
2. Заборона дискримінації.
3. Цінність різних культур.
4. Повага до індивідуальних відмінностей між людьми.
5. Інваліди та їх права.
6. Молодь та літні люди.
Основні права і свободи (7–8-мі класи)
1. Походження прав людини і закони.
2. Право на життя.
3. Проблема смертної кари. Евтаназія.
4. Недоторканність приватного життя.
5. Свобода думок і слова.
6. Моя родина і Загальна декларація прав людини.
Права дитини. Права людини, суспільство і держава (9-й клас)
1. Типи державного устрою і політичні режими.
2. Громадянське суспільство як необхідна умова реалізації прав людини.
3. Державні інститути, покликані захищати права людини.
4. Підліток і правоохоронні органи.
Отже, знання, набуті учнями в молодшій та основній школі, — це важливий потенціал, 

що зумовлює вибір професії.



26

Г. О. Васьківська

Програма допрофільного курсу
«Історія людства» (8 год, 9-й кл.)

Основна функція курсу — формування історичного мислення, вироблення розумо-
вих стратегій, що дає змогу учням самостійно усвідомлювати факти і події, обґрунтовувати 
власні версії певних подій, що відповідають даним історичної науки, вміння аналізувати та 
описувати події за різними, інколи навіть протилежними думками.

Мета допрофільного курсу: розширення й поглиблення знань учнів про виникнення 
та становлення різних цивілізацій; оволодіння методами історичного аналізу (вивчення 
історичних джерел, гіпотези та ймовірності в історії); використання додаткових джерел 
інформації; формування стійкого інтересу в школярів до вивчення історії людства, його 
культури.

Тематика занять.
1. Вступ. Археологія.
2. Вивчення письмових джерел. Палеографія.
3. Геральдика.
4. Нумізматика.
5. Генеалогія.
6. Хронологія.
7. Історична метрологія.
8. Топоніміка. Підсумкове заняття.
Профільне навчання буде ефективним, коли реалізується не лише в навчальній, а й 

у позаурочній діяльності учнів. Саме організація позаурочної і позашкільної діяльності за 
обраним учнями профілем є одним із найважливіших моментів, які відрізняють профіль-
ну школу від закладів освіти, що реалізують ті чи інші програми поглибленого вивчення 
предмета (рис. 2.8).

Слід зауважити, що спектр подібних форм організації позаурочної профільної підго-
товки може бути найрізноманітнішим: фольклорна, діалектологічна практика, розмовна 
практика, пошукова експедиція, археологічна експедиція, робота шкільного історичного 
музею тощо. Їх головне завдання — забезпечення глибокого засвоєння змісту профільних 
програм, а також внутрішньопрофільна спеціалізація учнів.

Учитель в умовах профільного навчання зобов’язаний не просто бути фахівцем високого 
рівня, що відповідає профілю і спеціалізації своєї діяльності, а й повинен забезпечувати:

• варіативність й особистісну орієнтацію освітнього процесу, проектування індивідуаль-
них освітніх траєкторій;

• практичну спрямованість навчального процесу шляхом застосування проектно- 
дослідницьких і комунікативних методів;

• завершення професійного самовизначення старшокласників, формування здібностей 
і компетентностей, необхідних для продовження навчання у відповідній сфері професій-
ної освіти.
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 СКЛАДОВІ 

 

ПОЗАУРОЧНО

Ї ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 Профільні табори Предметні тижні 

Науково-дослідна і проектна діяльність учнів тощо 

Педагогічна практика для педагогічних класів 

Профільна практика, що включає різні форми організації позаурочної  

та позашкільної діяльності дітей (лабораторні роботи, робота в мережі  
Інтернет, складання і захист бізнес-планів, етнографічні, польові, 

 археологічні експедиції, робота в музеї, архіві, бібліотеках, 
 

історичні екскурсії) Концертна й виставкова діяльність 

Рис. 2.8. Складові позаурочної профільної підготовки

У зв’язку з цим варто згадати досвід профільного навчання початку 80-х років минулого 
століття, зокрема діяльність так званих шкіл молодого вчителя, коли учень 10-го класу, ко-
трий виявив педагогічні здібності, направлявся під час канікул до педагогічного інституту 
для підготовки до вступу й ширшого ознайомлення з обраною професією.

Така співпраця закладів вищої і загальної середньої освіти значно підвищила б ефектив-
ність реалізації профільного навчання.
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РОЗДІЛ 3 
РОЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

В КОНСТРУЮВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Освітній процес не обмежується стінами школи, адже знання учні отримують із різних 
джерел. Джерелом інформації може бути спілкування в побуті, спостереження в громад-
ському транспорті, перебування на природі тощо. Свідомість і підсвідомість на синерге-
тичному рівні фіксують інформацію, яка переростає в життєвий досвід учня, що і стає од-
нією зі складових змісту освіти. У визначенні змісту шкільної освіти О. Савченко життєвий 
досвід учня називає одним із джерел формування змісту [33, c. 485]. Безперечно, середо-
вищний підхід істотно впливає на профорієнтацію старшокласників.

Середовищний підхід Ю. Мануйлов і Г. Шек визначають як підхід суб’єкта управління 
до середовища, у якому перебуває дитина, а отже, до її особистості. Такою є стратегія опо-
середкованого управління процесом становлення людської особистості. На рівні теорії це 
розглядається як певна терміносистема, що зорієнтовує педагогів на перетворення середо-
вища, в якому перебуває дитина, з умови життєдіяльності на засіб розвитку й формування 
її особистості. На рівні технології це є системою управлінських дій, що спрямовуються на 
перетворення середовища на засіб діагностики, проектування і продукування педагогічно-
го результату [20; 21].

В аспекті досліджуваної проблеми є чимало теоретичних і практичних напрацювань: су-
часні підходи до організації освітнього середовища в закладах освіти (Бестужев- Лада І., Па-
ламарчук В., Ясвін В.); взаємовплив і взаємозалежність між освітнім середовищем і рівнем 
розвитку особистості (Мартиненко С., Савченко О., Хоружа Л.); психолого- педагогічний 
супровід та психодіагностичні виміри діяльності освітнього середовища (Дерябо С., Ломов 
Б., Мясищев В., Петровський В., Ромазан І., Череднікова Т., Ясвін В.); творчий розвиток уч-
нів залежно від їх вікових психолого- фізіологічних особливостей (Ананьєв Б., Блонський 
П., Виготський Л., Гальперін П., Запорожець О., Костюк Г., Маслоу А., Роджерс К., Рубін-
штейн С.).

Уявлення про освітнє середовище необхідне для розуміння сутності середовищного під-
ходу. Середовище — це сукупність умов існування людини і суспільства. Під сукупністю 
умов розуміють економічні, політичні, соціальні, духовні, територіальні умови, що впли-
вають на становлення особистості. Отже, середовище розуміється як оточення. Окремі до-
слідники трактують навколишнє середовище як сукупність не лише умов, а й «впливів, 
що оточують людину» [22, с. 35]. Великий тлумачний словник сучасної української мови 
визначає середовище як соціально- побутові умови життя людини, до яких віднесено ото-
чення, сукупність людей, пов’язаних спільними життєвими умовами, заняттями, інтереса-
ми і т. ін. [6, с. 1309].

Поділяють навколишнє середовище також на природне, соціальне, техногенне. З огля-
ду на наше дослідження, ми детально розглянемо саме освітнє середовище. Сучасні до-
слідники по-різному визначають сутність понять «освітнє середовище» (Новікова Л. [24], 
Римарева І. [31], Селіванова Н. [34], Якіманська І. [46], Ясвін В. [48] та ін.), «навчально- 
терапевтичне середовище» (Любимова Г.), «устрій життя школи» (Тубельський О. [38]), 
«спосіб життя закладу освіти», «дух школи», «корпоративний дух школи», «організа-
ційний клімат школи» (Гуменюк О. [8]), «освітній простір» (Валицька А. [3], Ельконін 
Б.,  Фрумін І. [41]), «виховний простір», «виховна система» (Новікова Л., Селіванова Н.), 
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«творче освітнє середовище» (Ясвін В.). На нашу думку, дослідники дещо звужують 
поняття «освітнє середовище». Так, В. Ясвін окреслює коло його умов як «соціально- 
психологічне, фізичне середовище школи, будинку, вулиці тощо, у якому проходить життя 
учня й педагога» [49, с. 11].

Освітнє середовище також називають шкільним середовищем або освітнім простором, 
що розглядається як культура в процесах її історичного розвитку [44]. Відомий україн-
ський дидакт О. Савченко освітнє середовище трактує як «сукупність умов і впливів, які 
створюють основу для навчання, виховання, розвитку учнів» [33, с. 493]. Здійснивши ана-
ліз наукових джерел, можна констатувати, що основними елементами освітнього середо-
вища називають: освітній процес, освітні структури і підструктури, форми й методи їх ор-
ганізації, педагогічні технології, психолого- педагогічний супровід, предметно- просторову 
організацію тощо.

Ми вважаємо за необхідне викласти власне розуміння поняття «освітнє середовище». 
Почнемо з того, що це поняття складається з двох слів: «освіта» і «середовище». Якщо се-
редовище — усе, що нас оточує, то освіта — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей 
зі здобуття знань, набуття умінь і формування навичок або їх удосконалення. Освіта як 
передання накопичених суспільством знань молодому поколінню спрямовується на розви-
ток у нього пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного 
застосування загальноосвітніх і професійних знань. Отже, освіта — це передавання нако-
пичених людством знань. Наразі школа не є єдиним джерелом здобуття цих знань, тому 
і говорити про неї як єдине освітнє середовище є помилковим.

Наприклад, чеський психолог М. Черноушек [43] виокремлює сімейне середовище (фі-
зичну й побутову організацію простору, а також стосунки між людьми, за яких зростає 
дитина), шкільне середовище (від ясел і садка до закінчення середньої школи й далі), 
емоційне середовище (емоційна атмосфера, в якій розвивається дитина), навколишнє се-
редовище в широкому розумінні (середовище однолітків, культурне, етнічне, ідеологічне, 
інформаційне, географічне). Інший чеський дослідник Г. Краус, аналізуючи сімейне сере-
довище, виокремлює в ньому поряд з «емоційним персональним середовищем таку сферу, 
як соціально- культурне середовище» [9, с. 121].

Проаналізувавши наукову літературу, здійснивши педагогічний експеримент (спостере-
ження, опитування, анкетування та інтерв’ювання старшокласників), ми з’ясували джере-
ла здобуття ними необхідних знань для життя. Ураховуючи думку О. Савченко про те, що 
«людина існує, розвивається, формується у взаємодії із середовищем та іншими людьми. 
Завдяки цій взаємодії, уродженим здібностям і власній активності вона стає особистістю» 
[33, с. 130], ми зробили висновки щодо середовищного підходу в процесі профільної підго-
товки учнів старшої школи. Середовищний підхід ми розглядаємо як чинник рефлексії, що 
є «не лише ситуативним моментом діяльності, мислення або спілкування, а й однією з умов 
самоорганізації людини, що розвивається через осягнення смислів і цінностей предметів 
її багатовимірного світу, відкриття у них самої себе, своїх справжніх потреб і можливостей, 
істинних мотивів поведінки» [23, с. 40]. Знання спонукають до рефлексії. Як стверджує 
Р. Холланд, «людська рефлексія визначає особистісне існування і є основою, на якій люди 
формуються як соціальні одиниці» [52, c. 480]. Отже, середовище — комплекс зовнішніх 
явищ, які синергетично діють на людину і значною мірою впливають на її розвиток.

Освітнє середовище ми визначаємо як сукупність біологічних, психологічних, соціаль-
них і культурних чинників, які, взаємодіючи, детермінують життєпростір старшо-
класника, несуть відповідне інформаційне навантаження, що фіксується як знання [5].

За результатами експерименту ми визначили, що освітнє середовище як середовище 
здобуття знань, накопчених людством, поділяється на:
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— шкільне як навчальне (навчання загальноосвітніх предметів, курсів за вибором тощо) 
і позанавчальне (гуртки, секції тощо) середовище;

— родинно- сімейне;
— мас-медійне (mass-media) (друковані й електронні ЗМІ, ТБ, радіо, а також зовнішня 

реклама, реклама на транспорті тощо);
— юнацько- молодіжне;
— інформаційно- інформатизаційне (Інтернет, стільникові мережі);
— просторово- локалізаційне (спілкування у громадських місцях, магазинах, аптеках, 

місцях відпочинку і т. ін.);
— культурно- естетичне (пам’ятки історії і культури, театри, музеї, виставки, заповідники 

та ін.).
До шкільного середовища ми відносимо: навчально- виховний (освітній) процес, освітні 

структури і підструктури, форми й методи їх організації, педагогічні технології, психолого- 
педагогічний супровід, предметно- просторову організацію тощо.

Відповідно до визначеного нами поняття «освітнє середовище» і його структури ми роз-
робили модель освітнього середовища (рис. 3.1).

З метою визначення впливу освітнього середовища на формування у старшокласників 
потреби використовувати в повсякденному житті знання, набуті з предметів і курсів за ви-
бором природничого й суспільно- гуманітарного циклів, ми опитали 321 одинадцятиклас-
ника, 112 десятикласників (усього — 433 учні) і 206 дев’ятикласників (для порівняння).

Загалом для старшокласників характерним виявилося використання знань з таких 
предметів природничого циклу: фізика — 96 (22,17%); біологія — 73 (16,86%); географія — 
69 (15,94%); хімія — 43 (9,93%).

У розрізі класів спостерігаються певні відмінності (табл. 3.1). Як бачимо, учні 11-х класів 
перші три місця відвели: фізиці — 21,50%, біології — 18,07, географії — 11,53%. Учні 10-х 
класів вказали на: географію — 28,57%, фізику — 24,11, біологію — 13,39%. Для дев’ятиклас-
ників провідну трійку предметів утворили: фізика — 25,73%, географія — 16,02, біологія — 
13,11%. Зазначимо, що такий важливий предмет, як хімія, не потрапив до трійок, названих 
учнями 11, 10 і 9-х класів.

Для 10–11-класників загалом характерним виявилося використання знань із таких пред-
метів суспільно- гуманітарного циклу: українська мова — 335 учнів (81,99%); іноземна 
мова — 147 (33,95%); історія України — 92 (21,25%); всесвітня історія — 80 (18,48%); укра-
їнська література — 54 (12,47%); зарубіжна література — 44 (9,93%); основи безпеки життє-
діяльності — 36 (8,31%); основи права — 24 (5,54%); основи філософії — 24 (5,54%); основи 
економіки — 21 (4,85%); людина і світ — 16 (3,70%); основи етики — 1 (0,23%).
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Рис. 3.1. Модель освітнього середовища старшокласника

Таблиця 3.1
Вплив навчального середовища загальноосвітніх навчальних 
закладів на потребу учнів використовувати у повсякденному 

житті знання з предметів природничого циклу

Предмети і курси
за вибором

природничого циклу

Частота за класами
(кількість тих, хто обрав

предмети чи курси
за вибором)

Частка
(за класами),%

206
учнів

112
учнів

321
учень

9-й
клас

10-й
клас

11-й
клас

9-й
клас

10-й
клас

11-й
клас

Фізика 53 27 69 25,73 24,11 21,50
Географія 33 32 37 16,02 28,57 11,53
Біологія 27 15 58 13,11 13,39 18,07
Хімія 17 14 29 8,25 12,50 9,03

У розрізі класів спостерігаються певні відмінності (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Вплив навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів на 

потребу учнів використовувати у повсякденному житті знання 
з предметів суспільно- гуманітарного циклу

Предмети і курси
за вибором

суспільно- гуманітарного 
циклу

Частота за класами
(кількість тих, хто обрав

предмети чи курси
за вибором)

Частка
(за класами),%

206
учнів

112
учнів

321
учень

9-й
клас

10-й
клас

11-й
клас

9-й
клас

10-й
клас

11-й
клас

Українська мова 152 81 254 73,79 72,32 79,13
Іноземна мова 77 58 89 37,38 51,78 27,73
Основи права 33 8 16 16,02 7,14 4,98
Українська література 16 8 46 7,77 7,14 14,33
Зарубіжна література 8 12 32 3,88 10,71 9,97
ОБЖ 8 0 36 3,88 0,00 11,21
Історія України 4 32 60 1,94 28,357 18,69
Всесвітня історія 4 28 52 1,94 25,00 16,20
Основи етики 2 1 0 0,97 0,89 0,00
Основи економіки 0 8 13 0,00 7,14 4,05
Основи філософії 0 0 24 0,00 0,00 7,48
Людина і світ 0 0 16 0,00 0,00 4,98

До топ-п’ятірки предметів 11-класники віднесли: українську мову — 79,13%, іноземну 
мову — 27,73, історію України — 18,69, всесвітню історію — 16,20, українську літературу — 
14,33%.

Перші п’ять місць учні 10-х класів віддали: українській мові — 72,32%, іноземній мові — 
51,78, історії України — 28,36, всесвітній історії — 25,00, зарубіжній літературі — 10,71%.

Для учнів 9-х класів провідну п’ятірку предметів утворили: українська мова — 73,79%, 
іноземна мова — 37,38, основи права — 16,02, українська література — 7,77, зарубіжна літе-
ратура — 3,88%.

Як бачимо, незаперечними лідерами серед предметів, знання з яких учні 11, 10 і 9-х кла-
сів використовують у повсякденному житті, є українська та іноземна мови. Якщо зважати 
на дані, що стосуються тільки старшокласників (учнів 10-х і 11-х класів), то до попередніх 
двох предметів додаються історія України і всесвітня історія.

Отже, у повсякденному житті (у школі, вдома, у колі друзів і знайомих) старшокласни-
ки послуговуються знаннями, здобутими переважно під час опанування таких предметів 
природничого й суспільно- гуманітарного циклів: фізика, географія, біологія, українська та 
іноземні мови, історія України, всесвітня історія і зарубіжна література.

У табл. 3.3 наведено емпіричні дані на предмет детермінації уявним дорослим життям 
гіпотетичних потреб учнів у використанні здобутих знань із предметів природничого 
і суспільно- гуманітарного циклів.
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Таблиця 3.3
Детермінація уявним дорослим життям гіпотетичних потреб учнів 

у використанні здобутих знань з предметів природничого 
і суспільно- гуманітарного циклів

Предмети і курси
за вибором природничого 
і суспільно- гуманітарного

циклів

Частота за класами
(кількість тих, хто обрав

предмети чи курси
за вибором)

Частка
(за класами),%

206
учнів

112
учнів

321
учень

9-й
клас

10-й
клас

11-й
клас

9-й
клас

10-й
клас

11-й
клас

1 2 3 4 5 6 7

Анатомія 0 0 4 0,00 0,00 1,25

Біологія 27 6 42 13,11 5,36 13,08

Всесвітня історія 17 9 61 8,25 8,04 19,00

Географія 15 4 46 7,28 3,57 14,33

Зарубіжна література 5 4 44 2,43 3,57 13,71

Іноземна мова 135 75 138 65,53 66,96 42,99

Історія України 17 17 62 8,25 15,18 19,31

Людина і світ 0 0 4 0,00 0,00 1,25

Основи безпеки життєді-
яльності 0 0 13 0,00 0,00 4,05

Основи економіки 1 28 33 0,49 25,00 10,28

Основи етики 0 4 13 0,00 3,57 4,05

Основи політології 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Основи права 18 12 34 8,74 10,71 10,59

Основи риторики 0 0 4 0,00 0,00 1,25

Основи філософії 0 0 12 0,00 0,00 3,74

Українська література 12 4 65 5,83 3,57 20,25

Українська мова 143 78 206 69,43 69,64 64,17

Фізика 47 34 89 22,82 30,36 27,73

Хімія 7 11 34 3,40 9,82 10,59

За даними з табл. 3.3 побудовано діаграму щодо наміру учнів 10–11-х класів (графи 3 
і 4) у майбутній професії використовувати знання, здобуті під час опанування предме-
тів і курсів за вибором (графа 1) (рис. 3.2). Відсоток виводиться за часткою (сума показ-
ників граф 3 і 4) від загальної кількості опитаних (433 учні). Наприклад, позиція «Фі-
зика»: 10-класників — 34, 11-класників — 89; усього — 123; тож відсоток становитиме  
123: 433 = 28,41.
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11,55

14,09

15,94 16,17 18,24 28,41

11,09

11,09 10,62

49,19

65,5912,610,16

Укр. мова (65,59%) Іноз. мова (49,19%) Фізика (28,41%)
Іст. України (18,24%) Всесв. іст. (16,17%) Укр. літ. (15,94%)
Осн. екон. (14,09%) Географія (11,55%) Біологія (11,09%)
Заруб. літ. (11,09%) Осн. права (10,62%) Хімія (10,16%)
Решта (12,60%)

Намір 10-11-класників у майбутній професії використовувати знання, 
здобуті під час опанування предметів і курсів за вибором 

Примітка. Решту (12,60%) становили: основи етики (3,93%); основи безпеки життєдіяльності 
(3,00%); основи філософії (2,77%); анатомія (0,92%); людина і світ (0,92%); основи риторики 
(0,92%).

Рис. 3.2. Уявлення старшокласників щодо застосування здобутих знань 
у майбутній професійній діяльності

З огляду на «дорослі» знаннєві пріоритети (вихід зі шкільного навчального середовища 
і перехід до освітнього середовища вищого рівня або одразу до виробничих відносин) мож-
ливе певне зміщення акцентів щодо цінності знань, які здобуваються у закладах загальної 
середньої освіти.

На думку опитаних, у дорослому житті роль і значення знань з таких предметів знизить-
ся у: 1,14 раза (16,17 до 18,48%) зі всесвітньої історії; 1,17 раза (18,24 до 21,25%) з історії 
України; 1,25 раза (65,59 до 81,99%) з української мови; 1,38 раза (11,55 до 15,94%) з геогра-
фії; 1,52 раза (11,09 до 16,86%) з біології; 2 рази (2,77 до 5,54%) з основ філософії; 2,77 раза 
(3,00 до 8,31%) з основ безпеки життєдіяльності; 4 рази (0,92 до 3,73%) про людину і світ.

Учні 10–11-х класів також вважають, що нові умови, після закінчення школи, змусять їх 
довчитися, тому потреба у знаннях з таких предметів зросте у: 1,12 раза (11,09 до 9,93%) 
із зарубіжної літератури; 1,28 раза (28,41 до 22,17%) з фізики; 1,28 раза (15,94 до 12,47%) 
з української літератури; 1,45 раза (49,19 до 33,95%) з іноземної мови; 1,92 раза (10,62 
до 5,54%) з основ права; 2,91 раза (14,09 до 4,85%) з основ економіки; 17,09 раза (3,93 до 
0,23%) з основ етики.

Хімія (10,16 до 9,93%) майже нічого не втратить, а анатомія і риторика, знання з яких 
не мають обігу в навчальному середовищі, будуть потрібні в дорослому житті для 0,92% 
опитаних.
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Проаналізовані дані нашого дослідження розкривають потенційні можливості впливу 
освітнього середовища на формування професійних намірів старшокласників, зокрема і на 
становлення особистості загалом.

Отже, середовищний підхід до професійної орієнтації є одним із провідних, виступає де-
термінантою опанування та засвоєння знань і формує особистість учнів. З цього погляду 
важливим є з’ясування впливу складових освітнього середовища як такого і навчального 
зокрема.

Під час аналізу емпіричних даних за результатами опитування 11-класників, ми вияви-
ли, які саме чинники вплинули на здобуття найвищих досягнень за одним із навчальних 
предметів. Запитання в анкеті було сформульовано так: «Оцініть, будь ласка, Ваші знання 
зі шкільних предметів і визначте той один предмет, з якого, на Вашу думку, Ви підготовле-
ні найкраще. Як Ви вважаєте, значні навчальні досягнення з цього предмета Ви маєте зав-
дяки…». Варіанти відповідей (відсоток до тих, хто відповів): учителям — 50,63%, власній 
наполегливій праці — 18,88, репетиторам, прослуховуванню відповідних курсів — 12,24, 
батькам — 8,65%. З відповіддю не визначилися 9,60% учнів 11-х класів України.

Тож ми з’ясували, що старшокласники реалізовують свій освітній потенціал, домагаю-
чись найвищих показників за одним із предметів, завдяки вчителям і прослуховуванню 
відповідних курсів за вибором, тобто потенційна частка шкільного освітнього середовища, 
за якого в учнів формуються знання, є значною.

Ми не розмежовуємо процеси формування знань в учнів старшої школи та професійного 
самовизначення, адже саме аспекти будь-якої діяльності й дорослих, і старшокласників є 
домінуючими, що і стало ключовим аспектом, коли ми спробували проаналізувати само-
оцінку учнів з огляду на те, складові яких саме виокремлених нами середовищ впливають 
на їхнє бачення себе в майбутньому.

Отже, опитані старшокласники визнали, що відбувається такий вплив: 82,26% — пора-
ди батьків, інших родичів; 51,79% — консультації і настанови вчителів; 44,88% — інтернет- 
ресурси (соціальні мережі); 38,64% — профорієнтаційні центри; 33,81% — матеріали 
друкованих засобів масової інформації; 32,68% — рекомендації друзів і знайомих; 28,68% — 
програми телебачення і радіо. У такий спосіб було з’ясовано, що найбільший вплив на 
старшокласників справляє шкільне навчальне й позанавчальне освітнє середовище. Дещо 
поступилося родинно- сімейне, а мас-медійне посіло третє місце. Четверте закріпилося за 
інформаційно- інформатизаційним, на п’ятому місці опинилося юнацько- молодіжне освіт-
нє середовище.

Родинно- сімейне середовище є першим соціальним середовищем дитини. Вплив 
родинно- сімейного середовища на профорієнтацію учнів відбувається через традиції, 
спільну мовну, культурну і морально- етичну основу. Саме в сім’ї, у родині дитина вперше 
усвідомлює й викристалізовує, самоактуалізує власний «образ- Я» [53].

Від того, яка ментальність притаманна тій чи іншій родині, залежить сприйняття сві-
ту дитиною, тож і цінність знань і їх ієрархія визначатимуться ментальністю родинно- 
сімейного середовища [51].

Таким чинои, процес соціалізації старшокласника як активне засвоєння знань і відтво-
рення ментального досвіду розпочинається саме з родини, в атмосфері спілкування з бать-
ками та іншими родичами. Від родини також залежить сприйняття дітьми різноманітної 
інформації. Наступне середовище, що значно впливає на засвоєння знань і подальше кон-
струювання цих знань у систему, — мас-медійне, яке формується за допомогою ЗМІ. Засоби 
масової інформації — це форма публічного поширення інформації, спрямованої на охо-
плення необмеженого кола осіб, соціальних груп і держав з метою оперативного інформу-
вання про події і явища у світі, окремій країні, регіоні.
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Час всезагальної довіри до мас-медіа минув. Якщо років двадцять тому довіра до масової 
інформації була високою, то нині її втрачено [50]. Проте брак «сліпої довіри» вказує на 
зростання громадянської культури, на те, що людина дедалі більше набуває рис повноцін-
ної особистості. Старшокласники також, користуючись ЗМІ, мають критично ставитися до 
оприлюдненої інформації, вміти аналізувати і зіставляти факти.

У юнацькому віці значно зростає потреба спілкуватися з ровесниками.
Юнацько- молодіжне середовище є середовищем життєдіяльності юнаків і дівчат. У за-

гальних рисах воно повторює основні визначення суспільного середовища як такого. Вод-
ночас, юнацько- молодіжне середовище має свою специфіку, обумовлену статусом моло-
ді — особливої демографічної групи, яка має власні потреби та інтереси, мотиви діяльності 
й розвитку. Дослідження юнацько- молодіжного середовища належить до найбільш акту-
альної і перспективної тематики соціологічних, філософських, політологічних та інших 
досліджень.

Аналізуючи інформаційно- інформатизаційне середовище, розглянемо детальніше най-
популярнішу його складову — Інтернет. У третьому тисячолітті спілкування у Всесвітній 
павутині стало надпопулярним. Опитавши випускників України, ми з’ясували, з якою ме-
тою 11-класники використовують її ресурси (табл. 3.4).

Як бачимо, для учнів 11-х класів пріоритетними є такі п’ять напрямів користування Ін-
тернетом: спілкування в чатах, ІСQ, соціальних мережах («Twitter», «Facebook» тощо) — 
74,00%; пошук інформації для навчання — 72,41; пошук, прослуховування (переписуван-
ня) музики, перегляд і завантаження на свій комп’ютер фільмів — 66,14; пошук інформації 
на теми, які цікавлять респондентів (кулінарія, автомобілі, спорт, живопис тощо), — 61,06; 
ознайомлення з останніми новинами, поточною інформацією мережі Інтернет — 55,48%.

Таблиця 3.4
Одинадцятикласники України про мету використання Інтернету

Варіанти відповідей Частота
Частка

до 
всіх,%

Частка тих,
хто відпо-

вів,%
Спілкуюсь у чатах, ІСQ, соціальних мережах
(«Twitter», «Facebook» тощо) 743 73,35 74,00

Шукаю інформацію для навчання 727 71,77 72,41
Знаходжу й слухаю/переписую музику, фільми 664 65,55 66,14
Шукаю інформацію на теми, які мене цікавлять
(кулінарія, автомобілі, спорт, живопис тощо) 613 60,51 61,06

Ознайомлююся з новинами, поточною інформацією 557 54,99 55,48
Спілкуюсь за допомогою спеціальних програм (Skype) 442 43,63 44,02
Користуюся електронною поштою 411 40,57 40,94
Читаю анекдоти, гумор 335 33,07 33,37
Шукаю інформацію, потрібну для виконання
професійних обов’язків 312 30,80 31,08

Просто блукаю по мережі 246 24,28 24,50
Знаходжу й читаю/переписую у свою електронну
бібліотеку художні книги 224 22,11 22,31

Шукаю інформацію про товари/послуги 224 22,11 22,31
Знаходжу нові комп’ютерні ігри 209 20,63 20,82
Граю в комп’ютерні ігри он-лайн 194 19,15 19,32
Шукаю інформацію про вакансії, аби працевлаштуватися 177 17,47 17,63
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Здійснюю покупки он-лайн 158 15,60 15,74
Слухаю передачі радіостанцій через Інтернет 126 12,44 12,55
Відвідую сайти державних, громадських структур тощо 125 12,34 12,45
Шукаю однодумців, партнерів для реалізації
нових ідей, проектів, ініціатив 103 10,17 10,26

Беру участь у форумах, конференціях 99 9,77 9,86
Звертаюсь до офіційних (владних, навчальних,
громадських, міжнародних) структур 96 9,48 9,56

Знаходжу інформацію на теми сексу, еротики 96 9,48 9,56
Веду блог, віртуальний щоденник,
«Живий журнал», маю свій сайт 53 5,23 5,28

Підробляю (створюю сайти на замовлення,
поширюю рекламу тощо) 44 4,34 4,38

Звісно, переваги Інтернету очевидні: можливість швидко знайти потрібну інформацію 
з будь-якого куточка світу, прочитати необхідну літературу, поспілкуватися зі своїми одно-
думцями на різні теми.

Утім, саме у Всесвітній павутині людині легко заплутатися, сприймаючи на віру будь-що. 
Тут найнегативнішого впливу зазнає та людина, яка має серйозні проблеми в щоденному 
спілкуванні з оточенням.

Віртуальне спілкування дає тільки віртуальну свободу. Ризик бути втягненим у спілку-
вання маргінальних груп, здатних нав’язати негативні соціальні установки, дуже високий. 
Навіть за неглибокого пошуку в мережі Інтернет можна знайти сайти, де позитивно оці-
нюються такі явища, як сатанізм, педофілія й інші види сексуальних збочень, наркоманія 
тощо.

Старшокласник, який ще не має чітких поглядів на життя, може бути втягнутий в асоці-
альний спосіб життя. Дуже часто трапляється, що Інтернет замінює реальність. Випускни-
ки однієї з київських шкіл втратили з поля зору свого однокласника, зустрівши його через 
рік, запитали, де він так довго пропадав. Виявилося, захопився грою і цілий рік не виходив 
з дому.

З’ясовуючи джерела, з яких старшокласники черпають знання, ми визначили основні 
складові, які, звісно, детермінують їхню освітню діяльність (табл. 3.5; опитано 432 учні).

Таблиця 3.5
Джерела інформації, з яких старшокласники черпають знання

Джерела інформації

Частота
(кількість обраних предметів чи 

курсів)

Частка до всіх
(за класами)

112 учнів 321 учень
10-й клас 11-й клас 10-й клас 11-й клас

Інтернет 87 134 77,68 41,74
ЗМІ (ТБ, радіо, преса) 85 236 75,89 73,52
Друзі 36 133 32,14 41,43
Батьки 56 192 0,50 59,81
Групи за інтересами 4 36 3,57 11,21
Навколишній світ 0 8 0,00 2,49
Самостійна робота з навчальними 
книгами 16 8 14,28 2,49

Урочна діяльність 28 157 25,00 48,91
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Для 11-класників пріоритетними джерелами, з яких вони черпають знання, є: ЗМІ (ТБ, 
радіо, преса) — 73,52%; батьки — 59,81; урочна діяльність — 48,91; Інтернет — 41,74; друзі — 
41,43; групи за інтересами — 11,21; навколишній світ — 2,49; самостійна робота з навчаль-
ними книгами — 2,49%. За відповідями 10-класників вибудовано таку ієрархію: Інтернет — 
77,68%; ЗМІ (ТБ, радіо, преса) — 75,89; друзі — 32,14; урочна діяльність — 25,00; самостійна 
робота з навчальними книгами — 14,28; групи за інтересами — 3,57; батьки — 0,50; навко-
лишній світ — 0,00%. Як бачимо, випускники значно орієнтуються на ЗМІ, батьків і уроч-
ну діяльність, що є основними джерелами постачання інформації з огляду на подальше 
навчання чи трудову діяльність. Для 10-класників головними виявилися Інтернет, ЗМІ та 
друзі як джерела — чинники інформації, що вказує на рефлексію, зумовлену внутрішніми 
потребами особистості, і мало стосується майбутнього дорослого життя.

Кожен соціальний інститут як самодостатнє формування, безсумнівно, є специфічним 
середовищем, яке має свою мету, завдання, об’єкт, предмет і цілі, що спрямовані на кін-
цевий результат [4]. З багатьох причин старшокласники можуть виконувати обов’язки 
дорослих у родині, відвідувати різні установи й заклади, організації і підприємства — лі-
кувальні, торговельні, громадського харчування, адміністративні, з надання послуг тощо. 
Залучення до повноцінного дорослого життя водночас сприяє як позитивному, так і нега-
тивному уявленню про людину, стосунки і взаємини. З цього погляду дослідники чомусь 
обходять увагою просторово- локалізаційне середовище, що інколи «красномовніше» від 
будь-якої класної виховної години. Тож у профільному навчанні слід розглядати різні си-
туативні проблеми, які виникають або можуть скластися і на такому рівні.

До освітнього середовища відносимо «культурно- естетичне» як прояв і конструкт колек-
тивного несвідомого (за Юнгом К.-Г.), що продукується переглядами фільмів, відвідуван-
нями театрів, концертів, спортивних змагань тощо. Ще К. Ушинський говорив: покажіть 
дитині картинку і вона заговорить, адже, безперечно, ми рефлексуємо на все, що кидається 
у вічі. Середовище, що пульсує видовищністю, не тільки містить додаткові відомості, а й на 
синергетичному рівні впливає на конструювання (розгортання, тимчасове прирощення, 
переструктурування, вмонтовування і навіть відкидання) стереотипного (матричність) ба-
чення людської поведінки, її життєдіяльності, способів співіснування із собі подібними, що 
й формує відповідну систему знань. Звісно, школа має спонукати учнів до критичного пе-
регляду фільмів, спектаклів та ін., обговорювати побачене і виявляти можливі (приховані, 
зумисне закладені) негативні впливи. Під час обговорення створюються сприятливі умови 
для відвертої розмови, з’ясування позиції кожного учня. Учитель має можливість привер-
нути їхню увагу до проблем соціально- правового характеру, формувати почуття поваги до 
закону, непримиренність до правопорушень тощо. Для такого обговорення старшокласни-
ки мають самі обрати фільм. За освітньої діяльності учнів реалізуються стереотипні (уста-
лені, чіткі й аморфні) ланцюжки, що пов’язують свідомість юнаків і дівчат з колективним 
несвідомим. Тут учитель має віднаходити аспекти, спрямовані на формування позитивних 
цінностей, не критикувати агресію чи негатив, а спонукати учнів самотужки доходити при-
чин таких феноменальних людських проявів.

Серед картин, які несуть смислове навантаження, користуються попитом серед молоді, 
можна розглянути для обговорення: «Парниковий ефект» режисера В. Ахадова (цей фільм 
допоможе знайти відповідь на запитання: «Чи може бути щасливим той, хто погано ста-
виться до інших людей?»; «Аврора» режисера О. Байрак (доля дівчинки як уособлення 
лиха, зчиненого руками людини, — Чорнобильської трагедії); «Італієць» режисера А. Крав-
чука (тема родинних і матеріальних цінностей); «Місто без сонця» режисера С. Потьомкі-
на (проблема наркоманії і шляхи її подолання) та ін.
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До культурно- естетичного середовища можна віднести також художнє, яке можна 
розглядати як середовище функціонування мистецтва у рамках суспільства, а ще — як 
предметний світ, простір, організований з метою формування творчих задатків особисто-
сті та її соціальної активності [29].

Ми не віднесли до структури освітнього середовища старшокласників релігійне, бо 
в ньому перебувають не всі учні старшої школи. Утім, хоч і багато з них бачать себе поза 
релігією, проте 12,47% 10- і 11-класників хотіли би більше про неї дізнатися. Зрозуміло, 
що нереалізовані бажання (особливо в юнацькому віці), можуть мати негативні наслідки, 
саме тому ми до свого метакурсу для учнів 10–11-х класів «Людинознавство» ввели окремі 
аспекти релігієзнавства — наукові знання про релігії світу.

Навіть на істотні ознаки освітнього середовища існує багато поглядів, тож маємо чимало 
відповідних характеристик [10, с. 28; 11 та ін.]. Наприклад, Я. Корчак у праці «Як любити 
дитину» запропонував розглядати чотири основних типи освітнього середовища: догма-
тичне освітнє середовище, що сприяє розвиткові пасивності й залежності дитини; кар’єрне 
освітнє середовище, яке розвиває активну, але водночас залежну особистість; безтурботне 
освітнє середовище, що сприяє вільному розвиткові, утім, зумовлює формування пасив-
ності дитини; творче освітнє середовище, що створює умови для вільного розвитку актив-
ної особистості [49, с. 311].

У своєму дослідженні на основі анкетувань, інтерв’ювань, спостережень за шкільною 
і позашкільною діяльністю старшокласників ми структурували освітнє середовище за сфе-
рами впливу, тобто за джерелами здобуття знань під різними кутами зору. Розроблена 
нами програма курсу за вибором «Наукове пізнання» дає можливість розвивати критичне 
бачення будь-якої події, явища, ситуації. Для того щоб зменшити негативний вплив се-
редовищ на старшокласника, ми врахували під час створення метакурсу за вибором «Лю-
динознавство» можливі проблемні ситуації. Сконструйована система знань про людину 
у змісті метакурсу «Людинознавство» є основою для подальшого усвідомлення важливості 
цих знань для профільного навчання й соціалізації особистості.
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РОЗДІЛ 4 
ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

МЕТАКУРСУ «ЛЮДИНОЗНАВСТВО» 
ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Критеріями добору змісту і технологій реалізації метакурсу «Людинознавство» є: акту-
альність для учнів тем, що зазначаються у програмі, їх відповідність рівню навчальної мо-
тивації учнів; відповідність змісту назві курсу; повнота розгляду представлених розділів 
і тем, з урахуванням вимог до обсягу загального навантаження учнів; науковість і систе-
матичність навчального матеріалу з виваженою структурою й логікою побудови; ураху-
вання вікових та індивідуальних особливостей учнів, доступність для сприйняття, адже 
«у ранньому юнацькому віці відбувається зміна соціальної позиції особистості, суттєвих 
трансформацій зазнає світогляд, активно формуються ціннісні орієнтації, чинником са-
моствердження в соціумі стає самосвідомість, яка породжує самооцінку <…> Старший 
шкільний вік є сенситивним для вироблення життєвих стратегій, у цей період формується 
потреба зрозуміти власний внутрішній світ, природу людських стосунків» [40].

Завдання підвищення якості знань учнів вимагає спрямованості навчання на формуван-
ня в учнів системи знань. Розроблені нами курси для старшокласників «Людинознавство» 
і «Наукове пізнання» є одним зі шляхів розв’язання цієї проблеми. Їх основними дидак-
тичними завданнями є систематизація, узагальнення й поглиблення знань учнів, розвиток 
їхнього особистісного потенціалу, набуття вітагенного досвіду.

На основі аналізу процесу реалізації навчальних курсів сформульовано важливі умови їх 
ефективності (рис. 4.1).

Отже, у процесі профільного навчання реалізується міжпредметна інтеграція, яка вико-
нує такі функції:

• організаційно- координувальну — дає змогу уникнути дублювання матеріалу, підвищує 
щільність і економічність знань, забезпечує узгодження інформації в різних навчальних 
предметах за змістом і часом вивчення;

• системотвірну — системно- структурне формування наукових знань і цілісність знань 
сприяє послідовності засвоєння, виробленню якісно нової структури навчального предмета;

• формувальну — уможливлює формування цілісних уміння в дидактично обмеженому 
тимчасовому інтервалі, вироблення навичок аналітико- синтетичного характеру для вико-
нання різноманітних завдань;

• мотиваційно- діяльнісну — сприяє підвищенню активності та самостійності, усвідом-
ленню особистісного змісту навчальної інформації, виробленню індивідуального стилю 
діяльності;

• інтелектуально- пізнавальну — спонукає до розвитку пізнавальних процесів, спрямовує 
на збільшення пізнавального інтересу і здатності до творчості;

• професійно- прогностичну — дає змогу актуалізувати професійну спрямованість на-
вчальної інформації, виробити інтегративні вміння розв’язувати комплексні завдання;

• методологічну — сприяє становленню світогляду, формуванню діалектичного мислен-
ня, соціокультурного потенціалу особистості.

Для забезпечення реалізації профільного навчання з огляду на метапредметні знання 
розроблено навчальний посібник «Людинознавство» (рис. 4.2). Посібник містить 45 тем 
(51 год), які об’єднані у вісім розділів. Перші два присвячено питанням виникнення 
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і  розвитку людини як частини природи, людини як представника біологічного виду. По-
гляди на генетику, здоров’я і довголіття викладено у третьому розділі. Передбачено, що 
за використання рефлексійно- пізнавальної технології навчальна інформація викликатиме 
рефлексію, розвиватиме гіпотетичне й образне мислення учнів.
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 Розуміння вчителями особливостей освітнього процесу, його цілей, завдань, функцій, 
змісту й структури, форм, методів, засобів і умов його організації і здійснення

 Знання педагогічними працівниками основ сучасної дидактики

 Систематична реалізація міжпредметних зв’язків

 Розвиток позитивних мотивів навчання, створення системи
стимулювання діяльності всіх учасників освітнього процесу

 Відсутність надмірного перевантаження учнів навчальним матеріалом і різними видами 
шкільної діяльності

 Відповідність навчального матеріалу назві курсу, його цілям
і завданням

 Розуміння вчителем змісту навчального курсу, його цілей і завдань,
а також ролі й місця досліджуваного курсу в системі навчальних предметів і їх зв’язку

 Знання вчителем і учнями вимог до засвоєння змісту курсу


Відповідність застосовуваних технологій, методик навчання,
форм і методів навчальної діяльності змісту курсу віковим
особливостям учнів

 Організація системи самостійної роботи учнів з вивчення
матеріалу курсу


Орієнтація на індивідуальні особливості розвитку учнів, рівень мотивації до вивчення, 
розвитку інтелекту, уваги, пам’яті,
наявні знання й уміння

Рис. 4.1. Дидактичні умови ефективності процесу реалізації навчальних курсів

Надалі віддаємо перевагу внутрішньому світу людини. Оскільки серед людських ціннос-
тей емоції, відчуття, почуття, щастя посідають чільне місце, то кілька тем четвертого роз-
ділу присвячено саме цьому. Світ людської душі розкривається у п’ятому розділі. Водночас 
тут розглядаються особливості пам’яті, мислення, свідомості, інтелекту людини. 

Шостий розділ розкриває окремі питання свідомості людини, а в сьомому об’єднано 
теми, що поглиблюють знання, висвітлені в попередніх розділах. Завершальний – вось-
мий – містить теми з огляду на особливості перебігу процесів життєдіяльності людини 
у соціумі. Загалом матеріал викладено в такий спосіб, щоб сприяти формуванню в учнів 
10–11-х класів системи знань про людину.
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На завершення розділів 1–4 подано текстові варіанти (вибірково) електронних навчаль-
но-пізнавальних тестів (мета – розгортання рефлексійної діяльності, сприяння засвоєнню 
знань). В інших розділах посібника містяться завдання на логіку, теми есе, психологічний 
практикум з визначення учнями свого темпераменту тощо.

До посібника «Людинознавство» розроблено додатки, де подаються цікаві факти, ви-
словлювання видатних постатей усіх часів і народів про людину, словник основних понять 
і термінів, перелік використаної і рекомендованої літератури.

Рис. 4.2. Схема конструювання змісту навчального посібника 

«Людинознавство»
Попереднє ознайомлення зі змістом тем посібника, матеріалами CD-додатка допоможе 

краще в них зорієнтуватися і навіть наштовхнути на думку про створення власних уроків з 
огляду на індивідуально-психологічні й вікові особливості учнів, специфіку свого загаль-
ноосвітнього закладу, глибину диференціації і профільну спрямованість.

Головні принципи, за якими сконструйовано посібник, – зацікавлювати, спонукати мис-
лити, рефлексувати, обмінюватися досвідом, залучати до колективної праці й співпраці з 
учителями-предметниками. 

Виправданим, на нашу думку, може бути принцип колективного (разом з колегами або 
навіть з учнями) складання навчального плану з курсу для кожного класу окремо (навіть 
на паралелях), адже матеріал посібника змістовний і корисний, практикоорієнтований, 
зі значним інтерактивним потенціалом. Кількість передбачених годин з тем також не є 
догмою. Деякі теми можна об’єднати, бо учні одного класу можуть на них дещо краще 
 розумітися, інші теми розширити і доповнити. Назви тем, допоміжні елементи (влучні 
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вирази, ключові слова), малюнки, таблиці, афоризми, ключові текстові блоки винесено в 
електронний варіант посібника.

У CD-додатку містяться електронні навчально-пізнавальні тести з інструкцією до їх ви-
користання. Ці тести використовувалися (перед упровадженням метакурсу «Людинознав-
ство») з метою з’ясування думки учнів 10–11-х класів, чи бажають вони слухати цей курс.

Останнім часом дедалі більша уваги приділяється таким методам навчання, які в основу ос-
вітнього процесу ставлять діяльність учня, спрямовують активність і самостійність пізнання, 
дають широкі можливості для розвитку особистості школяра. Науковець Б. Лазоренко зазна-
чає, що «шляхом моделювання життєвих ситуацій з врахуванням та використанням негатив-
ного та позитивного життєвого досвіду учасників, спільного творчого пошуку найбільш ефек-
тивних та життєздатних (практичних) варіантів вирішення тієї чи іншої життєвої проблеми 
<...> народжується новий, найбільш ефективний <...> життєвий досвід» [15, с. 209].

Результати апробації навчального посібника «Людинознавство» засвідчили, що відпо-
відний метакурс зацікавлює не тільки учнів, а й учителів. Зміст сконструйованого посіб-
ника з «Людинознавства» використовувався у процесі профільного навчання для моделю-
вання життєвих ситуацій на уроках з різних предметів, адже ця навчальна книга містить 
посильні для засвоєння знання з основ психології особистості, психології розвитку груп, 
соціальної психології тощо.

У процесі вивчення української літератури проблеми, порушені у творах, учні розв’язува-
ли, спираючись на знання, здобуті під час засвоєння змісту курсу «Людинознавства». Від-
так, вивчаючи роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», проблему, відо-
бражену в назві твору, вчителі взяли за основу моделювання подібних життєвих ситуацій і 
розробили завдання-задачі за таким алгоритмом: а) визначити (обрати, сформулювати), що 
маємо (наприклад, 1. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» або 2. «Диму без вогню не буває?» чи 
3. «Яке їхало, таке й здибало?»); б) визначити: джерело проблеми; об’єктивні й суб’єктивні 
умови виникнення проблеми; в) знайти: сприятливе середовище для переростання пробле-
ми в конфлікт; чинники нейтралізації проблеми (конфлікту); г) запропонувати розв’язки; 
д) підсумувати свою роботу (у формі есе), відповідаючи на запитання: 1) чи посприяло моде-
лювання і розв’язання життєвих ситуацій кращому розумінню людських стосунків, розкрит-
тю характерів героїв, їхньої поведінки в конкретних ситуаціях; 2) на які цінності ви звернули 
особливу увагу, чи є серед них такі, що раніше залишалися без уваги; 3) чи почерпнули ви 
нові знання про людину, працюючи над розв’язанням цього завдання-задачі. 

За таким самим зразком розглядалася суперечливість у характері, поведінці героїв літе-
ратурних творів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Отже, у процесі формування у старшокласників системи знань про людину і за резуль-
татами апробації навчального посібника «Людинознавство» ми переконалися, що зміст 
відповідного метакурсу має містити проблемно-рефлексійні ситуації, а також інформацію, 
яка може стати основою для створення вчителем таких ситуацій на уроці з метою збуджен-
ня навчальної рефлексії (активної діяльності) учнів.

Водночас ми з’ясували, що за деякими аспектами засоби сконструйованого змісту «Лю-
динознавства» можуть залишитися нереалізованими. За таких утруднень ми радили 
творчо співпрацювати зі шкільними психологами, соціальними педагогами і медичними 
працівниками, залучати до реалізації метакурсу сторонніх фахівців – юристів, економіс-
тів, менеджерів. За їхньої участі проводилися бінарні уроки, адже процес формування у 
старшокласників системи знань про людину є складним і потребує всебічного його забез-
печення. Завдяки такому комплексному підходу профорієнтаційна робота в школі набуде 
цілісності і сприятиме усвідомленню старшокласниками потреби пізнавати закономірнос-
ті життя і розвитку людини, функціонування соціуму як системи тощо. 
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ЛЮДИНОЗНАВСТВО

Розділ 1. HOMO SAPIENS (5 год)
Тема 1.1. Походження людини (1 год). Про походження людини. Основне філософ-

ське питання. Міфи про походження людини. Езотерика.
Ключові слова: походження людини, креаціонізм, антропогенез, міфологічна свідо-

мість, дилема, основне питання філософії, тотемічні міфи, космогонія, езотерика, «вимі-
ри» людини, «тіла» (фізичне, вітальне, астральне або емоційне, ментальне, каузальне, або 
причинне, будхіальне, або свідомісне, атманічне, або божественна свідомість) людини.

Релігійне і наукове пояснення походження людини мають свої особливості й відрізня-
ються одне від одного. Релігійна інтерпретація виходить із того, що людина створена Богом 
за своїми «образом і подобою», тобто спирається на ідею креаціонізму. Наукове пояснення 
включає ідеї еволюції, теорії антропогенезу, тобто поява людини зумовлена тривалим про-
цесом розвитку органічного світу, становлення і функціонування суспільства.

Тема 1.2. Хто ми? (2 год). Уявлення різних вірувань про людину. Спадкоємці божествен-
них героїв. Шаманство про людину. Індуїзм про людину. Володарі багатьох душ. Людина у 
світі ісламу. Буддизм про людину. Християнство про людину. Новий Завіт.
Ключові слова: індуїзм, іслам, буддизм, християнство, свобода вибору (волі), слов’яни, 

культ природи, анімізм, аніматизм, антропоморфізм, фетишизм, магія, тотемізм, земле-
робські культи, шаманство, пантеон слов’янських богів.

За тисячоліття уявлення людей про власне походження і сенс життя змінювалися. В усі 
епохи мільйони знаходили в релігійних ученнях опору й розуміння людських шляхів.

Тема 1.3. Людина у дзеркалі філософії (1 год). Двоякість людини як біологічної і мо-
ральної істоти. Філософи про людину. Розуміння людини романтиками. Вінець творіння 
чи брак природи? Чарльз Дарвін. Макс Шелер – засновник нової антропології.
Ключові слова: антропоцентризм, романтики і мистецтво, дух культури, самопізнан-

ня, еволюція, сутнісне поняття людини, розум, основи психоаналізу, емоції, інстинкти, по-
тяги.

Дослідники давно встановили, що в людини погано розвинені інстинкти; вони ослабле-
ні, тому що в людей є культура. Вона пропонує свою програму поведінки. Людина зазвичай 
чинить не так, як наказують інстинкт, а відповідно, до суспільних, культурних норм. Однак 
філософські антропологи початку століття відкрили, що людина як біологічне створіння 
завжди, незалежно від впливу на неї культури, вирізнялася «слабкими», нерозвиненими 
інстинктами.

Тема 1.4. На шляху еволюції (1 год). Чарльз Дарвін про виникнення людини. Пошуки 
доказів учення Ч. Дарвіна. Поява первісних людей. Неандертальці. «Дикі діти» як доказ 
учення Ч. Дарвіна. Еволюція (австралопітек, уміла людина, людина, яка ходить прямо, 
неандерталець, сучасна людина). Дискусійні питання щодо виникнення людини. Сучасна 
людина.
Ключові слова: антропогенез, мутації, неандерталець, антропологія, фізіологічна ан-

тропологія, моноцентризм, поліцентризм, факти виникнення людини.
Походження людини (антропогенез) – одна з найбільших загадок, які навряд чи будуть 

коли-небудь розгадані. З якого боку не подивися на цю проблему, питань виявиться біль-
ше, ніж достовірних відповідей. А отже, завжди буде багато гіпотез і мало незаперечних 
істин. Навіть якщо залишити осторонь надзагадку – виникнення свідомості, – біологічні 
аспекти антропогенезу видаються не менш таємничими.

Навчальні тестові завдання з тем 1-го розділу «Homo sapiens»
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1. Хто є люди за міфами Стародавнього Єгипту?
А. Зір (очі) вищих богів
Б. Намісники богів
В. Хранителі світла
Г. Безталанні сутності
Д. Представники Всесвіту

2. Як бог-творець Хнум створював людей?
А. З глини і тільки руками
Б. З глини і піску
В. З глини, додаючи морську піну
Г. З глини, додаючи дух коштовного каміння
Д. З глини на гончарному крузі

3. Який з варіантів створення людей не міститься в міфах Стародавнього Єгипту?
А. Людей було створено зі сліз сонячного бога Ра
Б. Люди вийшли з тіла найдавнішого бога й були його образом і подобою
В. Людей створив бог Шіва з піни морської
Г. Люди народилися з вуст Амона Ра
Д. Увесь видимий світ створив бог-творець Птах своїм словом, незбагненним людському 

розуму

4. Вірування про появу людини у слов’янських народів, які населяли територію Київської 
Русі. З якого первісного матеріалу було створено людину?
А. З дерева (дуб, ясен, бук) або пенька
Б. З каменя
В. З глини
Г. З блискавки
Д. З сирої землі

5. А що саме оживило цю першостворену людину?
А. Блискавка – Жива іскра, Небесний вогонь
Б. Вогонь, що його приніс Прометей, викравши у богів
В. Джерельна вода
Г. Мертва і жива вода
Д. Божий дух

6. Творцем Всесвіту в українській міфології виступає один з богів – Род. Він жив на небі, 
їздив на хмарах, дарував життя всьому живому, проливав дощ на посіви жита і пшениці, 
дарував людині долю. Він єднав усю родину: померлих предків, живих нащадків і майбутні 
покоління. Йому відповідало жіноче божество Рожаниця, яка була покровителькою пло-
дючості і мала таємний зв’язок з зірками. На Вашу думку, про які уявлення стародавніх 
слов’ян ідеться?

А. Про блискавку, яка оживила першу людину, створену з дерева
Б. Про душу як іскру небесної зорі, яку запалює бог при народженні дитини і гасить, 

коли людина помирає
В. Про вранішню зорю, яка була передвісницею нового дня
Г. Про єдність тіла і душі
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Д. Про людину, створену з дерева

7. В індійській міфології перша людина народилася від блискавки. За грецькою, Про-
метей викрав у богів небесний вогонь і оживив ним першу людину. Слов’янський Дажбог 
таємно зійшов на землю і своєю життєдайною іскрою в чудесний спосіб запліднив дочок 
Отця Русі. Бог земного достатку Велес прийняв у них пологи і забезпечив дітям щасливий 
добробут. Яку ідею відображено в українському міфі?

А. Неосяжності Космосу
Б. Всемогутності богів
В. Безсилля людини
Г. Віри, надії і любові
Д. Єдності духовного (небесного) і матеріального (земного)

8. Езотерики вважають людський організм багатомірним, маючи на увазі, що кожний 
з нас не обмежується «представництвом» у матеріальному світі. Різні наукові школи вка-
зують на різну кількість вимірів, або «тіл», описуючи людину в різних «системах коорди-
нат». Вкажіть на найпоширеніші уявлення про виміри людського організму.
А. Про три або сім вимірів
Б. Про три виміри
В. Про чотири виміри
Г. Про п’ять вимірів
Д. Про сім вимірів

9. Усім добре знайоме тіло, яке називається фізичним. Це – мовою езотерики – «най-
щільніше» тіло. Яким є третє тіло?
А. Третє «тіло» – астральне, або емоційне
Б. Третє «тіло» – ментальне
В. Третє «тіло» – вітальне
Г. Третє «тіло» відповідає за причинно-наслідкові зв’язки
Д. Третє «тіло» відповідає за якість засвоєння знань, формування умінь і навичок

10. За що відповідає вітальне тіло? Оберіть правильну відповідь
А. «Тіло» вітальне відповідає за інтуїцію, самопочуття, травлення, імунітет, емоції, ви-

тривалість
Б. «Тіло» вітальне відповідає за перебіг процесів мислення
В. «Тіло» вітальне формує події життя
Г. «Тіло» вітальне є вищою нескінченною Божественною Свідомістю
Д. «Тіло» вітальне відповідає за самопочуття, імунітет, витривалість

11. Яке з поданих тверджень, на Вашу думку, є хибним?
А. Четверте «тіло» – ментальне, завдяки йому одні люди швидше міркують, інші швид-

ше запам’ятовують, а треті довше пам’ятають засвоєне
Б. П’яте «тіло» – каузальне, або причинне, тому саме воно формує події життя
В. Шосте «тіло» називають будхіальним (від санскритського «будхі» – «свідомість»)
Г. Чим «тонше» «тіло», тим легше звичайна людина про нього дізнається, а отже, 

легко встановлює з ним контакт
Д. Найтонше «тіло» – сьоме, атманічне. Атман – вища нескінченна Божественна Свідо-

мість.
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12. Слово «свідомість» нерідко використовують у поєднанні слів «без свідомості» – про 
людину, яка лежить без тями. Такий стан є протилежністю нормальному (свідомому) ста-
ну. Але сказати, що кожний з нас у кожний момент існування живе усвідомлено, будучи 
завжди «в свідомості», не можна. Багато чого ми робимо автоматично. Яке з поданих твер-
джень ніколи не виголосив би езотерик?
А. Розвиненою можна вважати свідомість людини тоді, коли вона вміє відстороню-

ватися і глибоко замислюється про вічні істини, хоча вона перебуває«тут і тепер», 
поруч

Б. З погляду езотериків, свідомість – основне в людині. Усе інше – тільки зовнішня обо-
лонки, покрив, «одяг».

В. Мета перебування людини на Землі – розвивати свою свідомість, аж до злиття з го-
ловним джерелом, Божественною Свідомістю, яка існує поза часом і простором.

Г.  Складові людини нерозривно пов’язані між собою. Роблячи спеціальні вправи й змі-
нюючи в такий спосіб щось одне в собі, ми впливаємо й на все інше

Д.  Взаємозв’язок складових людини дає їй можливість розглядати як розвивальну 
практику будь-яку свою дію, від цього свідомість розвиватиметься, енергія благотворно 
перетворюватиметься

13. Яка з релігій світу є наймолодшою?
А. Християнство
Б. Буддизм
В. Іудаїзм
Г. Іслам
Д. Індуїзм

14. Поміркуйте, яке з тверджень не може стосуватися ісламу?
А. Іслам (дослівно – смиренність перед Богом, покірність Його Волі) виник на початку 

VII ст. на заході Аравійського півострова
Б. Іслам представив людину як найдовершеніше творіння Аллаха (одне з імен Бога, Тво-

рця всього сущого на землі)
В. У Корані вказується, що першою жінкою була Єва
Г. Відповідно до священної книги мусульман Корану, Бог створив першу людину – Ада-

ма з пороху земного, глини звучної. Він створив людину і «вдунув у неї від «Духу Свого» 
(сура 15, аят 29)

Д. З плоті першолюдини Господь створив Адамові дружину. У післякоранічному перека-
зі йдеться, що жінку Адама звали Хаввою.

15. Спочатку Адам і Хавва щасливо жили в тінистих садах небесного раю (ал-джанна). 
Мали все, чого тільки могли забажати. Аллах заборонив лише утішатися із плодів з одного 
з дерев. Але «явний ворог людини» проник у рай і обрушив на людей спокуси. Адам і Хавва 
не встояли й порушили заборону Аллаха. Хто був тим спокусником?

А. Змій спокусив і Адама, і Хавву скуштувати плоди дерева
Б. Спокусила Адама його жінка – Хавва
В. Спокусив Хавву її чоловік – Адам
Г. Підступний Ібіс (ангел, скинутий з небес) спокусив Адама і Хавву
Д. Змій і Хавва, змовившись, спокусили Адама скуштувати плоди дерева
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16. За задумом Аллаха, Адам був «заступником Бога на землі» з можливістю через дух 
пізнати Творця і Його Волю. Людині поряд із цими дарунками була надана свобода ви-
бору, що припускала можливість віддавати перевагу над добром злу або над злом добру. 
Піддавшись спокусі Ібіса, люди в такий спосіб не відсторонилися від зла й вчинили велике 
гріхопадіння. Що з переліченого не відповідає дійсності?

А. Гріхопадіння позбавило первісних людей можливості пізнати Бога
Б. Щоб людина стала розумною, бог наслав на неї Ібіса-спокусника, тож свобода ви-

бору звільнила людину від заборонних пут
В. Мусульманські богослови вважають: гріхопадіння зіпсувало людську природу
Г. Чиста шляхетна душа людини втратила первозданну непорочність і поринула в пере-

живання провини й сорому
Д. Гріхопадіння затьмарило душу, і вона «одяглася» у покрив внутрішніх страстей і спо-

нукань. Розум став панівним началом у людині, визначаючи всі її діяння на землі

17. Що є головним у буддизмі?
А. Те, як бог ставиться до людини
Б. Те, як людина ставиться до бога
В. Найголовніше – скептичне ставлення до життя
Г. Скептичне ставлення до проблем
Д. Найголовніше – внутрішній світ і проблеми самої людини

18. Новий Завіт відкрив іншу епоху, позначену особливими стосунками між Богом і 
людьми. Заради людей і їхнього порятунку Бог Син зійшов з небес і набув плоть, ставши 
Ісусом Христом, Боголюдиною. Щоб спокутувати гріхи людей і звільнити їх від первород-
ного гріха, Христос віддав себе у владу людськім злості й невір’ю, прийнявши розп’яття на 
хресті. На третій день Він воскрес із мертвих. Яке з тверджень найточніше характеризує 
цю ознаку?

А. Що Христос зійде знову, щоб судити живих і воскреслих
Б. Що Христос зійде знову, щоб ствердити Царство Боже.
В. Це стало ознакою прийдешнього тілесного воскресіння всіх людей і порятунку для 

тих, хто щиро повірив Христу. У цьому – суть Нового Завіту, тобто Нового договору 
між людьми і Богом

Г. Що кожна людина має свободу вибору
Д. Що кожна людина маже знайти рай

19. Поміркуйте, яке з тверджень найменше стосується філософії як науки?
А. Філософія – це наука про закони руху мислення, які становлять основу пізнання, а 

також форми (поняття, судження, умовиводи) і прийоми мислення
Б. Філософія – любов до мудрості
В. Філософія – форма суспільної свідомості, яка відображає діяльність у системі загаль-

них понять і поглядів на світ
Г. Філософія – наука світоглядна
Д. Філософія – це наука, яка досліджує взаємозалежність мислення і буття, практичне, 

пізнавальне, ціннісне, етичне й естетичне ставлення людини до світу

20. Уявлення про безсмертну душу ввійшли в монотеїстичні релігії: іудаїзм, християн-
ство, іслам. Яке твердження є хибним?
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№ 1 – «Ранні християнські богослови створили вчення про три сутності людини – духов-
ну, душевну й тілесну».

№ 2 – «Духовна сутність людини розглядалась як подоба Божа в найбільш чистому ви-
гляді».

№ 3 – «Духовна сутність людини – це світла серцевина душі, безпосередньо пов’язана зі 
Святим Духом».

№ 4 – «Душевна сутність оголошувалася безсмертною людською душею, що прагне до 
Бога, але обтяжена гріхом і суєтними помислами».

№ 5 – Твердження №1 є хибним, бо це вчення не стосується трьох сутностей людини.
А. Хибне твердження № 5
Б. Хибне твердження № 4
В. Хибне твердження № 3
Г. Хибне твердження № 2
Д. Хибне твердження № 1

21. Християнські антропологічні вчення обстоювали уявлення, що над свідомістю і ду-
шею людини піднімається дух. У чому полягає призначення духу? Оберіть найточніший 
варіант

А. Призначення духу в тому, щоб ще більше відмежувати людину від царства тварин
Б. Призначення духу в тому, щоб підтримувати в хорошому стані фізичне тіло людини
В. Призначення духу в тому, щоб керувати свідомістю і душею людини
Г. Призначення духу в тому, щоб виживати серед собі подібних (у соціумі)
Д. Призначення духу в тому, щоб допомогти людині встановити зв’язок із Богом, 

розкрити глибини своєї душі

22. На межі XVIII і XIX ст. у Німеччині виник романтизм – напрям, що відкрив новий 
етап у розвитку всієї європейської культури. Його представники бачили в мистецтві вищу 
форму духовного життя й прославляли натхнення. Прагнучи осягти дух культури, що скла-
лася на конкретному національному ґрунті, вони зверталися до фольклору, черпали теми 
й сюжети своїх творів з вітчизняної історії. Що з переліченого не було притаманним ро-
мантикам?

А. Для романтиків людина насамперед неповторна й унікальна істота
Б. Романтики не сприймали релігію, тому заперечували все таємниче, містичне
В. Романтики звертали пильну увага на найтонші відтінки душевних станів людини, 

стверджуючи, що Божественне має потребу в людині
Г.  Теми романтиків – любов, творчість, смерть, мотиви гіркоти, туги, скорботи
Д. Самопізнання для них – це пізнання світу через чутливість людини до знаків потой-

бічних сфер

23. Мислитель нерідко будує свою теорію незалежно від наукових досягнень. Парадокс 
полягає в тому, що найзначнішіі відкриття у філософії народжуються не тільки на фун-
даменті точного знання, а іноді й усупереч йому. Англійський натураліст Чарльз Дарвін 
(1809–1882) припустив, що... Що припустив Дарвін?
А. Дарвін припустив, що людина походить від мавпоподібного предка й завершує свій 

еволюційний розвиток
Б. Дарвін припустив, що людина прийшла з Космосу і почала свою еволюцію за закона-

ми Всесвіту



50

Г. О. Васьківська

В. Дарвін припустив, що мавпа походить від людина, яка не бажала працювати і забез-
печувати в такий спосіб своє існування

Г. Твердження, що людина прийшла з Космосу не належить Дарвіну, а тому є хибним

24. На початку XX ст. загострився інтерес до природи людини як біологічної істоти. 
Представники філософської антропології задалися питанням: чи справді людина втілила 
собою доконаний природний задум? Величезний матеріал, накопичений на той час при-
родничими науками, давав можливості для нових припущень і умовиводів. Німецькі до-
слідники Макс Шелер (1874–1928), Арнольд Гелен (1904–1976), Хельмут Плеснер (1892–
1985) від біологічних вишукувань перейшли до вивчення емоцій, інстинктів, потягів. І тоді 
з’ясувалися несподівані речі. Поміркуйте, яке з тверджень є хибним?

А. Дослідники давно встановили, що в людини погано розвинені інстинкти, вони осла-
блені, тому що в людей є культура, яка нав’язує свою програму поведінки

Б. Людина зазвичай чинить не так, як наказує інстинкт, а зважаючи на суспільні й куль-
турні норми
В. Дослідники давно встановили, що в людини дуже добре розвинені інстинкти, тоб-

то поведінка, яка виникає як реакція на зовнішні й внутрішні подразники
Г. Людина як біологічне створіння завжди, незалежно від впливу на неї культури, ви-

різнялася «слабкими», нерозвиненими інстинктами, а культура не дає змоги розвивати 
інстинкти

25. Сучасна антропологія розглядає походження людини як еволюційний процес. Епоха 
еволюційного підходу почалася в античні часи – з праць давньогрецьких натурфілософів. 
Хто не належить до цих учених?

А. Аристотель
Б. Бонне
В. Геракліт
Г. Демокріт
Д. Емпедокл

26. Нині людину вивчає безліч наукових дисциплін. Споконвічним питанням про похо-
дження людей займається еволюційна антропологія. До якого періоду належить виник-
нення цієї галузі науки

А. До кінця ХVІІІ ст.
Б. До середини XIX ст.
В. До 50-х років ХVІІ ст.
Г. До початку ХХ ст.
Д. До 1710–1730 рр.

27. Близько 1 млн років тому людина прямоходяча вийшла за межі Африканського кон-
тиненту й почала заселяти Євразію. Перехід на нові місця виявився небезпечним: старо-
давні переселенці часто потрапляли в непередбачувані екстремальні ситуації, але водночас 
вони накопичували знання й набували безцінний досвід виживання. Судячи з результатів 
розкопок, у цей час людина прямоходяча з’являється в Грузії (Дманісі), Іспанії (Атапуер-
ка), Китаї (Данау). Вихідні переміщення (розселення перших людей із тропіків), очевидно, 
були пов’язані з... Що, на вашу думку, зумовило розселення перших людей? Чому?
А. Міграція тварин і птахів
Б. Зміна кліматичних умов
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В. Міграція птахів
Г. Зміна геологічних умов
Д. Міграція тварин

28. Приблизно 100–30 тис. років тому найпоширенішим видом гомінідів став Homo 
neanderthalensis – людина неандертальська, або неандерталець. Термін походить від наз-
ви однієї з перших знахідок викопної людини в Європі, зробленої в 1856 р. у долині ріки 
Неандерталь поблизу Дюссельдорфа. Особливо багато останків було знайдено археолога-
ми на територіях південніше 50° північної широти. Які країни Європи там розташовані?

А. Ісландія, Норвегія, Швейцарія
Б. Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія
В. Україна, Білорусь, Молдова
Г. Туніс, Алжир, Марокко, Туреччина
Д. Франція, Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Словаччина, Сербія і Чорного-

рія, Хорватія, Угорщина, Боснія і Герцеговина

29. Прочитайте уважно пронумеровані твердження, що стосуються поняття «антрополо-
гія», вкажіть на хибне.

№ 1 – Термін «антропологія» у перекладі з грецької означає «людина про науку».
№ 2 – У західноєвропейській культурі антропологія давно розглядається, з одного боку, 

як наука про людське тіло, а з іншого – як наука про людську душу.
№ 3 – Французькі просвітителі-енциклопедисти розширювали зміст терміна, розумію-

чи під ним всю сукупність знань про людину.
№ 4 – Німецькі філософи XVIII – початку XIX ст. обмежували антропологію переважно 

питаннями психології.
№ 5 – В Англії, Франції й Америці, починаючи з XIX ст. і донині, під антропологією ма-

ють на увазі вчення про фізичну «будову» людини й водночас науку про культуру та побут 
різних племен і народів колись і тепер.
А. Твердження № 1 є хибним
Б. Твердження № 2 є хибним
В. Твердження № 3 є хибним
Г. Твердження № 4 є хибним
Д. Твердження № 5 є хибним

30. Тривалий час антропологія містила три основні розділи: морфологію, антропогенез 
і расознавство. Яке з поданих тверджень хибне?

А. Антропогенез – вчення про походження людини
Б. Морфологія – вчення про варіанти походження людських рас
В. Морфологія – вчення про варіації будови людського тіла
Г. Расознавство – вчення про раси

31. Дослідження в галузі фізіологічної антропології тісно межують із клінічною меди-
циною, соціальною гігієною, географією здоров’я. Мільйони людей мають уявлення про 
те, як улаштована Сонячна система, чому за літом настає осінь, від чого іноді йде дощ, а 
іноді падає сніг... Проте, як зазначає англійський лікар Тревор Уестон, «ми живемо у світі, 
в якому люди набагато більше знають про внутрішню будову автомобіля або про роботу 
комп’ютера, ніж про те, що відбувається...». Оберіть варіант, що є, на Вашу думку, продов-
женням висловлювання Т. Уестона.
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А. ... коли інфляція сягає 100 %»
Б. ... коли проростає зерно»
В. ... на дні Світового океану»
Г. ... під час годівлі акваріумних рибок»
Д. ... усередині їхнього власного організму»

Розділ 2. ЛЮДИНА БІОЛОГІЧНА (14 год)

Тема 2.1. Будова організму людини. історичний аспект (1 год). Первісні знання 
про будову людини. Теорія Гіппократа. Клавдій Гелен. Микола Пирогов.
Ключові слова: фізіологія, теорії про роботу людського організму, темперамент, ха-

рактер людини, пневма (життєва субстанція), нерви, пульс, мозок, топографія тіла.
Офіційна мова анатомії – прекрасна, але латина давно вийшла з повсякденного вживан-

ня. Якби у вчених не було спільної мови, виникла б неймовірна плутанина. Наприклад, 
«шия» англійською – neck, французькою – encolure або cou, німецькою – Hals. Однак кож-
ний анатом зрозуміє, що йдеться саме про шию, коли почує латинське «цервікс» (cervix). 
Латиною анатомічні терміни звучать незвичайно красиво. Так і хочеться заплющити очі 
й слухати: «мускулюс флексор полліціс бревіс, дуктус холедохус, артікуляціо радіокарпа-
ліс...». Тут ідеться лише про короткий м’яз, що згинає великий палець, загальну жовчну 
протоку і променево-зап’ястковий суглоб. Ні, воістину, це не мова, а чарівна музика!

Тема 2.2. Робота людського тіла (2 год). «Цеглини» організму – клітини. Життєді-
яльність клітин. Мозок – регулятор організму. Теплообмін. Хімія всередині людини. Ре-
цептори – «очі» організму. Обмін речовин (метаболізм). Біологічний годинник. Біологічні 
ритми.
Ключові  слова: клітини, тканини, шкіра, регенерація, кров, еритроцити, тромбоци-

ти, епітелій, верхні дихальні шляхи, кишечник, печінка, кістковий мозок, головний мозок, 
нейрони, серце, гіпоталамус, терморегуляція, теплозбереження, тепловіддача, піт, пото-
виділення, рефлекс, гуморальний вид координації загальної діяльності організму, мета-
болізм, кисень, вуглець, водень, азот, білки, нуклеотиди, мідь, кобальт, залізо, гемоглобін, 
вуглеводи, жири, вітаміни, ферменти, імунітет, цинк, кальцій, калій, натрій, хлор, фосфор, 
срібло, кадмій, свинець, марганець, сірка, йод, фтор, бром, уран, золото, біоритми.

Годинник зроблено з кількох десятків деталей. Автомобіль – із кількох сотень. Сучасний 
комп’ютер – із десятків тисяч. Зі скількох «деталей» складається людина? Важко повірити, 
проте факт незаперечний: кожна людина складається більше ніж із сотні трильйонів «де-
талей». Ці вихідні «деталі» – клітини, основні структурні одиниці всього живого.

Тема 2.3. Опорно-рухова система людини (1 год). Будова кісток. З’єднання скелета. 
Череп. Хрящі. Діяльність м’язів. Пропорції тіла.
Ключові слова: рух, череп, кінцівки, тулуб, кістяк (скелет), хрящі, фасції, зв’язки, су-

хожилля, м’язи, нерви, ендокринні залози, кістковий мозок, жирові клітини, кровоносні 
судини, міжклітинна речовина.

«Рух – це життя», – зауважив Вольтер. Справді, людина пристосована, а може й прире-
чена природою рухатися. Люди не можуть не рухатися й починають робити це свідомо вже 
на четвертому місяці після народження – тягтися, хапати різні предмети.

Завдяки чому ми переміщаємося в просторі, бігаємо, йдемо, стрибаємо, плазуємо, пла-
ваємо, виконуємо щодня багато тисяч різноманітних випрямлень, згинань, поворотів? За-
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безпечує все це кістково-м’язова система, або опорно-руховий апарат. Він включає кістки, 
що їх зв’язують сполучні тканини і м’язи.

Тема 2.4. Травна система людини (2 год). Природні «ворота» і «ходи» тіла. Ротова 
порожнина. Гортань і стравохід. Зуби. Шлунок. Кишечник. Печінка – найбільша залоза 
тіла. Підшлункова залоза. Голод і ситість. Еліксири життя. Сонце в тарілці. Іван Павлов.
Ключові  слова: травлення, ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і 

товстий кишечники, печінка, підшлункова залоза, язик, рецептори, смак, зуби, жовч, хар-
човий центр, клітковина, білки, ДНК, амінокислоти, фотосинтез, вуглеводи – цукри (глю-
коза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза), крохмаль, целюлоза, жиророзчинні вітаміни 
(А, D, Е, К), сало, масло, олія соняшникова (лляна, кукурудзяна, маслинова), жир, жирні 
кислоти, гліцерин.

Людина влаштована в такий спосіб, що для підтримки своєї життєдіяльності постійно 
потребує енергії. Основне її джерело – їжа, яка без механічної й хімічної (ферментативної) 
обробки не засвоюється. Процес такої переробки, або травлення, здійснює група органів. 
Вони розташовуються від рота до задньопрохідного отвору. Загальна довжина травного 
тракту 8–12 м!

Тема 2.5. Кровоносна система людини (1 год). Кров – транспортувальниця, году-
вальниця, очищувачка. Артерії. Артеріальний тиск. Судини. Кровообіг. Серце – головний 
орган кровообігу.
Ключові слова: клітина, мембрана, кров, кровообіг, серце, нирки, вени, артерії, елек-

трокардіостимулятор, електричні імпульси, тиск систолічний, тиск діастолічний.
На зорі еволюції життя зародилося у водному середовищі – Світовому океані. Тільки що 

виниклу клітинку від теплої вологи з розчиненими в ній поживними речовинами відо-
кремлювала одна тонка оболонка – клітинна мембрана. Через неї самотня клітина легко 
висмоктувала все, що було потрібно для підтримки життя, і так само легко віддавала се-
редовищу все непотрібне. (Відтоді лише з рідини клітина одержує необхідні їй речовини й 
у рідину виділяє продукти їх обміну.) Потім клітини навчилися жити в колективі – їх стало 
багато, і своїми боками вони закривали одна одній вихід назовні. Як харчуватися? Як ди-
хати? Як існувати далі? Через мільйони років еволюційних спроб і помилок природа дала 
відповідь, створивши кров і кровообіг.

Тема 2.6. Дихальна система людини (1 год). Шлях повітря. Дихання. Газообмін. Ка-
шель, чхання, позіхання.
Ключові слова: повітря, кисень, вуглекислий газ, газообмін, дихальний центр, чхання, 

кашель, позіхання (форсований вдих), пил, слиз, головний мозок.
Кожний з нас щохвилини робить 16–18 дихальних рухів. Значення їх у тому, щоб забез-

печувати зовнішній подих – перший етап доставлення кисню й останній етап видалення з 
організму вуглекислого газу.

Тема 2.7. Ендокринна система людини (1 год). «Неправильні залози». Гормонально 
активна речовина. Основні інстанції. Ендокринний мозок. Загадки росту. Гормони у хар-
чових ланцюгах. Таємниці залоз. Гормон атаки. Чи є феромони в людини?
Ключові слова: гормони, адреналін, нирки, ферменти, сир, молоко, цинк, марганець, 

фтор, обмін речовин, цукровий діабет, інсулін, наднирники, адреналін (гормон атаки), ар-
теріальний тиск, ендокринна буря, феромони, андрогени, фемінізація, естрогени, проге-
стерон, тестостерон, чоловічі статеві залози.
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Гормонів як таких внутрішні органи зазвичай не виробляють, але можуть виробляти бі-
ологічно активні речовини, що чинять дію, подібну до гормональної. Взяти хоча б нирки – 
універсальні фільтри, створені природою для безперервного очищення водного середови-
ща організму.

Тема 2.8. Захисна система людини (1 год). Імунний вартовий. Універсальні охоронці 
тіла. Корисні мікроорганізми (бактерії). Світове відкриття – антибіотики. Колиска лімфо-
цитів. Внутрішній контролер. Багаторазові фільтри. Алергія. Відхилений дар і внутрішня 
агресія.
Ключові слова: імунологія, застуда, грип, імунна система, віруси, бактерії, чотири рів-

ні імунного захисту, лімфоцити, антигени, антитіла, моноцити, макрофаги, лейкоцити, 
поліпептиди, цитокіни, грибки, рівні біологічного захисту організму людини, маласезія, 
дисбактеріоз, диплококи, мікрококи, стрептококи, молочнокислі бактерії, біфідо- і лакто-
бактерії, пробіотики, алергія.

Чому з настанням холодів одні люди встигають кілька разів перехворіти застудою і гри-
пом, а інші не згадують про них роками? Від чого деякі щасливчики витримують сезонні 
неприємності легко, буквально на ногах, а інших вони на тиждень, а то й більше укла-
дають у ліжко? Відповіді на ці запитання зберігає імунна система – природний захисний 
механізм організму. Від того, наскільки вона міцна, залежить, занедужає людина чи ні. 
Без імунної системи ми були б зовсім безпомічними у цьому світі. Хвороботворні віруси, 
бактерії та інші порушники індивідуального суверенітету безперешкодно проникали б в 
організм, знесилюючи його.

Тема 2.9. Сенсорні системи людини (1 год). Учення про аналізатори. Зір. Будова ока. 
Очі – про хвороби. Слух. Нюх. Смак. Дотик. Вестибулярний апарат. Шкіра – сорочка, яка 
найближча до тіла. Про що віщує шкіра. Температурна чуттєвість. Нігті. Волосся.
Ключові слова: зір, слух, смак, нюх, дотик, чуття рівноваги, мозок, кров, судини, тиск, 

шлунок, кишечник, сечовий міхур, головний мозок, групи запахів (фруктові, камфорні, 
квіткові, мускусні, часникові, запахи горілого, запахи жиру і поту, смердючі, запахи екс-
крементів), солодке, солоне, гірке, кисле, ектодерми, шкірна чутливість (тактильна, тепло-
ва, холодова, больова), біль.

Скільки в людини чуттів? Запитання не таке вже й легке. Зір, слух, смак, нюх, дотик 
знайомі, мабуть, усім. Однак, виявляється, і шосте чуття в нас є – відчуття рівноваги. Усе 
це – «зовнішні» чуття. Є ще й ті, що «слухають» організм зсередини.

Тема 2.10. Нервова система людини (1 год). Інтегральна модель Всесвіту. Таємні 
зв’язки (нервові клітини). Біологічний комп’ютер. Рефлекси. Генеральний штаб організ-
му. Сон. Біологічний годинник.
Ключові слова: нервова система, нейрони, сіра речовина, головний мозок, рефлекси, 

біологічна кібернетика, лімбічна система, великий мозок, малий мозок, інтелект, образне, 
раціонально-логічне, аналітичне, абстрактне мислення.

Як багато сказано вченими про нервову систему! Але найбільш оригінальне судження, 
певно, належить професорові Гарвардського університету (США) психологові Тімоті Лірі. 
Він порівняв нервові центри з мініатюрними копіями зірок, навколо яких обертаються 
«планети» – окремі групи клітин, а всю систему – зі зменшеною моделлю світобудови. 
Найкомпетентніший фахівець з фізіології психічної діяльності академік Наталія Петрівна 
Бехтерєва стверджує те саме: мозок – інтегральна модель Всесвіту.
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Тема 2.11. Репродуктивна система людини (2 год). Статей п’ять? Чоловічі статеві ор-
гани. Обрізання. Жіночі статеві органи. Цнотливість. Сперматозоїди і яйцеклітина. Ерек-
ція і потенція. Статевий акт. Запліднення. Контрацепція. Вагітність. Вихід у світ. Статевий 
розвиток.
Ключові  слова: стать хромосомна (істинна), стать гормональна, стать анатомічна, 

стать цивільна, стать соціальна, гормони, сперматозоїди, пеніс, яєчка, сперма, тестостерон, 
обрізання, матка, яєчники, яйцеклітина, естроген, прогестерон, статевий акт, еякуляція, 
фрикції, оргазм, презервативи, менструація, контрацептиви, овуляція, статева стериліза-
ція, потуги, перейми.

На перший погляд очевидно: дівчинка чи хлопчик, третього не дано. Однак усе не так 
просто: усе залежить від критеріїв, за якими визначають статеву приналежність. Отже, 
уточнимо, якою буває стать.

Навчальні тестові завдання з тем 2-го розділу «Людина біологічна»

01. Яка мова вважається офіційною мовою анатомії?
А. Іспанська
Б. Англійська
В. Французька
Г. Німецька
Д. Латинська

02. Фізіологія – це наука... (вкажіть правильну відповідь)
А. ... про функціонування головного мозку людини
Б. ... про будову головного складника організму людини – хребта
В. ... про процеси, що відбуваються в організмі, і про функції всіх його частин
Г. ... кровообіг і кровоносну систему людини
Д. ... про здоровий спосіб життя і харчування, яке його забезпечує

03. Якого вченого вважають «батьком медицини»?
А. Галена Клавдія
Б. Гіппократа
В. Арістотеля
Г. Александра Македонського
Д. Миколу Івановича Пирогова

04. Скільки термінів для позначення частин і органів людського тіла застосовують ана-
томи?

А. Понад 600
Б. Понад 4000
В. Понад 3000
Г. Понад 500 × 400
Д. Понад 5000

05. Годинник зроблено з кількох десятків деталей. Автомобіль – із кількох сотень. Сучас-
ний комп’ютер – із десятків тисяч. Зі скількох «деталей» складається людина?
А. ...З кількох сотень трильйонів
Б. ... з 1000 × 1000 × 100
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В. ... з 53 мільярдів
Г. ... з 6543,21 мільйонів
Д. ... з 89 трильйонів

06. Клітини в організмі людини різноманітні: округлі й довгасті, кубічні та зіркоподібні, 
пласкі й призматичні, з відростками та без них. Скільки (приблизно) видів клітин в люд-
ському організмі?
А. ... 200
Б. ... 2 × 1000
В. ... 1000 : 125
Г. ... 780
Д. ... 12 пар

07. Якого виду тканин у людському організмі немає?
А. М’язового
Б. Епітеліального
В. Целюлозного
Г. Сполучного
Д. Нервового

08. Який орган людського тіла вкритий роговими (омертвілими) клітинами?
А. Шлунок
Б. Печінка
В. Око
Г. Шкіра
Д. Серце

09. Як відомо, людина – істота теплокровна, і всі життєві процеси в нашому тілі протіка-
ють тільки за постійної температури. Щоб її підтримувати, в організмі безупинно триває...

А. ... кровообмін
Б. ... газообмін
В. ... водообмін
Г. ... металообмін
Д. ... теплообмін

10. Якщо людина рубає дрова, копає грядку або виконує якусь іншу фізичну роботу, то їй 
швидко стає жарко, бо...

А. ... зростає інтенсивність кровообігу
Б. ... вивільняється тепло, утворене в кістякових м’язах
В. ... пульс перевищує 85 ударів на секунду
Г. ... головний мозок напружується від фізичних навантажень
Д. ... кістковий мозок функціонує в інтенсивному режимі

11. Про ефективність білкового обміну в організмі людини судять за кількістю азоту, що 
надійшов у організм і був виведений з нього. Основна частина азоту виводиться...

А. ... нирками у вигляді жовчі
Б. ... нирками у вигляді ДНК
В. ... нирками у вигляді РНК
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Г. ... нирками у вигляді аміаку
Д. ... нирками у вигляді сечі

12. Одним із тих елементів, без яких неможливе життя, є ... . Завдяки здатності ... утворю-
вати «ланцюжки» існують всі органічні сполуки. Вуглеводи, білки, жири, вітаміни – в них 
усіх ... відіграє провідну роль. Про який елемент ідеться?

А. Азот
Б. Кисень
В. Вуглець
Г. Водень
Д. Хлор

13. Атоми ... , немов рибалки, що розставили сітки, виловлюють *** у капілярах біля 
альвеол. Коли еритроцити, наповнені ***, доходять до клітин, ... віддає їм дорогоцінний 
улов. Щоб запаси ... в організмі не вичерпалися, людина повинна вживати в їжу м’ясо, 
рибу, печінку, яйця, горіхи. Про яку пару елементів ідеться?

А. ... Вуглець і Азот
Б. ... Залізо і Кисень
В. ...Водень і Хлор
Г. ...Фтор і Фосфор
Д. ...Залізо і Вуглець

14. Кістки черепа, кінцівок і тулуба утворюють...
А. ... тверду основу тіла, або твердий кістяк
Б. ... ендокринну систему людини
В. ... м’яку основу тіла, або гнучкий кістяк
Г. ... нервову систему людини
Д. ... травну і кровоносну системи людини

15. М’язи і з’єднувальнотканинні утворення < ... > складають м’який кістяк, або гнучкий 
кістяк, людського тіла. Вкажіть на пропущені слова.

А. <кістки, фасції, сухожилля, зв’язки>
Б. <хрящі, фасції, зв’язки, сухожилля>
В. <хрящі, зв’язки, сухожилля, м’язи>
Г. <фасції, нерви, сухожилля, хрящі>
Д. <м’язи, нерви, зв’язки, сухожилля>

16. Людина влаштована в такий спосіб, що для підтримки своєї життєдіяльності постійно 
потребує енергії. Основне її джерело – їжа. Визначте, яке з тверджень хибне.

А. Загальна довжина травного тракту 8–12 метрів
Б. Їжа без механічної і хімічної (ферментативної) обробки не засвоюється
В. Процес переробки, або травлення, їжі здійснює не один орган, а група органів
Г. Органи травлення розташовуються від рота до задньопрохідного отвору
Д. До травної системи входять: стравохід, легені, серце, шлунок, тонкий і товстий 

кишечники, нирки, печінка, підшлункова залоза, сечовий міхур

17. Печінка – найбільша залоза людського тіла. У печінці розрізняють праву й ліву ча-
стини. Вкажіть на хибне твердження.
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А. Складний зв’язковий апарат стабілізує положення печінки. Це – вени і зв’язки, які 
фіксують печінку на задній стінці черевної порожнини, а права нирка є опорою (на ній 
розміщена права частина печінки)

Б. З давнини печінку вважали місцем перебування душі, вмістищем сили й любові
В. В Океанії, Новій Каледонії, Південній Америці, у багатьох регіонах Африки вірили, 

що, з’ївши печінку людини, можна стати могутнім і хоробрим
Г. Приблизно 3/4 печінки лежить у черевній порожнині праворуч, 1/4 – ліворуч.
Д. У дорослої людини маса печінки становить у середньому 7,5 кг

18. Голод і ситість – два відчуття, якими мати-природа наділила людину. Вкажіть на хиб-
не твердження.

А. Відчуття голоду потрібне, щоб змусити людей харчуватися
Б. Особливий харчовий центр людини розміщений серед рецепторів шлунка
В. Відчуття ситості відіграє роль стоп-крана, щоб той, хто споживає їжу, знав, коли зу-

пинитися
Г. Як і всім у нашому організмі, голодом і ситістю керує головний мозок. Завдання хар-

чового центра – формування харчової поведінки, тобто турбота про постійну ситість
Д. Харчовий центр очолює діяльність усієї системи травлення людини

19. Білки – головні речовини будь-якого живого організму. Свою назва вони отримали 
від звичайного курячого яйця, під шкарлупою якого міститься суцільний білок альбумін. 
Вкажіть на хибне твердження.

А. В одній білковій молекулі може бути до 500 амінокислот, але всього різновидів аміно-
кислот тільки 20, і 8 з них – «незамінні»: організм не може їх синтезувати сам, а одержує 
суто з їжі – рослинної і тваринної
Б. Дорослій людині, щоб бути здоровою, потрібно 7000 г білків щодня. При розщеплен-

ні 1 г білків вивільняється близько 4 ккал енергії
В. Білки є сировиною для побудови клітин, окрім того, через них організм підтримує 

сталість внутрішнього середовища
Г. Білки – складні органічні молекули, які можуть утворюватися лише в клітинах живих 

організмів, причому для цього потрібна злагоджена робота всієї клітини під керівництвом 
«речовини спадковості» – ДНК

Д. Кожний організм виробляє свої білки, однак «цеглинки» в них однакові – амінокис-
лоти – сполуки, що містять азот (хімічний елемент, без якого життя немислиме)

20. Складаються вуглеводи з водню, кисню і вуглецю. Основна частина вуглеводів – вуг-
лець, звідси й назва. Є «прості» вуглеводи, які називаються ... (знайдіть правильну відпо-
відь).

А. ... жири (олейоза, майонеза, маслоза, жироза та ін.)
Б. ... бурякози (глюкоза, овочиза, цукроза, лактоза, крохмальоза та ін.)
В. ... цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза та ін.)
Г. ... крохмалі (крохмальоза, глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза та ін.)
Д. ... морквози (тонізуза, сміхоза, гранатоза, молокоза та ін.)

21. Не менш необхідна частина раціону людини – жири. Тож заради красивої фігури пов-
ністю вилучати жири зі свого меню небезпечно. Яке з тверджень хибне?
А. У жирі про запас ховаються жиророзчинні вітаміни: B, F, G, Q.
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Б. Жири потрібні для будівництва мембран клітин, а також для того, щоб зберігати запас 
енергії «на чорний день»

В. Прислів’я «Поки жирний схудне, худий помре» у принципі правильне: підшкірний 
жир – «концентрат» енергії

Г. Під час голодування запас жиру організм буде потроху використовуватись – розще-
плювати й вивільняти тепло для забезпечення біохімічних процесів

Д. Жировий прошарок під шкірою і навколо найважливіших органів потрібен і як амор-
тизатор під час струсів і ударів

22. Про кров людство створило безліч казок, міфів, приказок, прислів’їв, притч. З пере-
лічених варіантів вкажіть на той, що не відповідає дійсності.

А. Кров є годувальницею організму, вона забезпечує клітини поживними речовинами
Б. Кров – на жаль, не захищає організм. Клітини, що містяться в ній, і біологічно ак-

тивні речовини не борються з хвороботворними мікроорганізмами й генетично шкід-
ливими молекулами

В. Кров – великий чистильник: несе з органів і тканин шлаки – кінцеві продукти обміну 
речовин (сеча, сечова кислота тощо)

Г. Кров, як безперебійний кондиціонер, нагріваючись в органах, що виділяють тепло 
(печінка, кишечник, м’язи), вона водночас прохолоджує їх, а тепло віддає там, де енергія 
витрачається (головний мозок, легені, нирки)

Д. Кров підтримує сталість внутрішнього середовища організму, стежить, щоб усі необ-
хідні елементи і сполуки були у потрібній кількості

23. Серце розташовується в грудній порожнині відразу за грудиною. Ще в давнину розу-
міли, що серце – важливий людський орган. Яке з тверджень хибне?

А. У Стародавньому Китаї вірили, що серце бере участь у травленні, у Єгипті були пере-
конані, що воно причетне до утворення сечі, а також грудного молока, насінної рідини і 
сліз
Б. Ще тисячі років тому, у сиву давнину, люди знали, що серце – складно влаштова-

ний порожнистий м’язовий орган
В. Стародавні єгиптяни, індійці, греки й араби думали, що серце – вмістище душі
Г. Клавдій Гален вважав, що серце не більше, ніж ковальська шкура (міх), а кров жене по 

судинах внутрішній «жар»
Д. Англійський філософ XVII ст. Томас Гоббс був не ближче до істини, вважаючи, що 

серце – пружина

24. Артеріальний тиск – величина мінлива, і залежить від багатьох чинників. Від чого 
цей тиск НЕ залежить?

А. Артеріальний тиск залежить від сили і частоти скорочення серця
Б. Артеріальний тиск небезпечно зростає у разі непритомності, інфаркту, втрати 

крові
В. Артеріальний тиск залежить від тонусу (напруги) стінок артерій
Г. Артеріальний тиск залежить від роботи залоз внутрішньої секреції
Д. Артеріальний тиск скаче за гіпертонічної хвороби і розладу нирок

25. Нізащо не вирости без різних мікроелементів. Вони «будують» кісткову тканину, зав-
дяки чому людина починає швидко тягтися до сонечка. Вкажіть на основні мікроелементи 
росту.
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А. Залізо, цирконій, уран
Б. Фосфор, йод, вуглець
В. Цинк, марганець, фтор
Г. Кисень, азот, гелій
Д. Калій, кальцій, магній

26. В організмі людини, яка розхвилювалася, піднімається справжня ***. Наднирники 
викидають у кров так звані . . . – адреналін і його біохімічний попередник норадреналін. 
Вкажіть на пропущені слова.

А. ***кров’яна буря ...гормони росту
Б. ***харчова буря ...гормони ситості
В. ***ендокринна буря ...гормони щастя
Г. ***ендокринна буря ...гормони атаки
Д. ***сечова буря ...феромони

27. Загальна вага всіх органів і клітин імунної системи дорослої людини не перевищує 1 
кг. Як називають імунну систему людини?

А. Службою медичного захисту
Б. Службою хімічного захисту
В. Службою радіологічного захисту
Г. Службою екологічного захисту
Д. Службою біологічного захисту

28. Людина має п’ять чуттів. Вкажіть на правильний варіант.
А. Зір, опік, смак, нюх, дотик
Б. Зір, слух, смак, нюх, ситість
В. Зір, слух, смак, голод, дотик
Г. Зір, слух, тиск, нюх, дотик
Д. Зір, слух, смак, нюх, дотик

29. Зовнішні чуття людини – зір, слух, смак, нюх, дотик.
Однак, виявляється, і шосте чуття в нас є. Яке?
А. ... чуття достоїнства
Б. ... чуття комфортності
В. ... чуття сорому
Г. ... чуття начитаності
Д. ... чуття рівноваги

30. Зосередьтеся і вкажіть на вичерпний варіант відповіді на запитання «Яке головне 
призначення нюху?».

А. Уловлювати феромони
Б. Тестувати на придатність їжу і повітря
В. Милуватися красою природи
Г. Відчувати аромат квітів
Д. Визначати смак

31. У тваринному світі людина зі своїми найближчими родичами мавпами за гостротою 
нюху посідає скромне місце. Серед прикладів визначте хибний варіант.
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А. Собаки, що блискуче вловлюють слід звірини, запахи рослин розрізняють не краще 
ніж люди

Б. Собаки розрізняють майже 100 тис. запахів, а люди тільки 3 тис.
В. Мисливці та рибалки розрізняють майже 30 тис. запахів
Г. У деяких представників фауни (наприклад, китоподібних) носи працюють гірше люд-

ських
Д. Дельфіни від народження позбавлені органів нюху і не уявляють собі, що на світі є 

запахи

31. Людському нюху доступні дев’ять груп запахів. Якого варіанта з наведених груп за-
пахів не існує?

А. Групи: фруктова (ефірна) і камфорна (мигдальна, або ароматна)
Б. Групи: запахів смаження; ресторанних і дискотечних запахів
В. Групи: квіткова (запашна); мускусна (амброзієва) і запахів екскрементів (гнильних, 

нудотних).
Г. Групи: часникова (називають і так – хлорна або сірчана) і запахів горілого
Д. Групи: запахів жиру або поту і запахів смердючих (відразливих)

32. Який із сенсорних органів найдавніший?
А. Очі
Б. Шкіра
В. Вуха
Г. Ніс
Д. Язик
33. Абсолютно нечутливою визнана речовина головного мозку, а шкіра вважається го-

ловним органом чутливості. Шкіра — бар’єр, що відокремлює людський організм від зо-
внішнього світу. Розрізняють чотири види шкірної чутливості. Який варіант є хибним?

А. Тепловий вид чутливості
Б. Тактильний вид чутливості
В. Волосяний вид чутливості
Г. Холодовий вид чутливості
Д. Больовий вид чутливості
34. Не всі ділянки шкіри реагують на біль однаково. На тілі є навіть місця зовсім нечут-

ливі до болю. Де ці місця? Серед варіантів тільки один правильний.
А. На зовнішньому вусі
Б. Під нігтями
В. На щоках
Г. На п’ятці
Д. На переніссі
35. Бездоганну злагодженість нервової системи забезпечують нейрони (від грец. ней-

рон — «жила», «нерв»), що є спеціалізованими клітинами. Згадайте, скільки нейронів 
у головному мозку людини.

А. 20 млн
Б. 20 млрд
В. 20 трлн
Г. 20 × 20 × 20
Д. 20 тис.
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36. На перший погляд усе просто: дівчинка або хлопчик, третього не дано. Однак усе не 
так просто. Це залежить від критеріїв, за якими визначають статеву належність. Розрізня-
ють п’ять статей людини. Визначте, яка пара не відповідає дійсності.

А. Хромосомна. Гормональна
Б. Психічна. Фізіологічна
В. Гормональна. Анатомічна
Г. Анатомічна. Цивільна
Д. Цивільна. Соціальна
37. Стерилізація придатна лише для тих, хто цілком упевнений, що більше не захоче 

мати дітей. Яке з тверджень хибне?
А. За статевої стерилізації чоловіків сперма не містить статевих клітин
Б. Статева стерилізація — позбавлення людини здатності до відтворення
В. За статеої стерилізації в гормональному балансі людини нічого не змінюється
Г. Стерилізуючи чоловіків, у них видаляють яєчка
Д. Стерилізуючи жінок, хірургічно створюють непрохідність маткових труб, і яйцекліти-

на не проникає всередину матки.

Основні вітаміни та мікроелементи (за Джеймсом Бівеном)

Вітаміни і міне-
рали Основна функція Основні

джерела

Необхідна
кількість

Дефіцит викли-
кає

захворювання 
тощоЧол. Жін.

А
(ретинол)

Необхідний для зору 
в темний час доби; для 
здорової шкіри і слизо-

вої оболонки

Вершкове мас-
ло, вершковий 
маргарин, сир, 
молоко, яєчний 
жовток, печін-

ка, жирна риба, 
темно- зелені 
овочі, томати 

і морква

700 мг/
день

600 мг/
день

Поганий зір 
у темний час, 
знижена стій-
кість до інфек-

ційних запа-
лень, шкірні 

інфекції

В1

(тіамін)

Потрібний для по-
стійного вивільнення 
енергії з вуглеводів; 

потрібний для функціо-
нування мозку і нервів

Злакові, горіхи, 
бобові, м’ясо 

(особливо сви-
нина) і тверда 

пшениця

1,0 мг/
день

0.8 мг/
день

Призводить до 
хвороби «бе-

рі-бері»

В2

(рибофлавін)

Бере участь у вивіль-
ненні енергії з їжі, зо-

крема жирів і протеїну; 
потрібний для підтрим-

ки здоров’я шкіри

Печінка, моло-
ко, сир, йогурт, 

яйця, зелені 
овочі, дріжджі 
і тверда пше-

ниця

1,3 мг/
день

1,1 мг/
день

Викликає хейліт
(потріскані й 

сухі губи)

Нікотинова
кислота

Бере участь у вивіль-
ненні енергії

Печінка, м’ясо, 
риба, борошно 

грубого помелу, 
екстракт дріж-
джів, висівки 

і розчинна кава

12 мг/
день

13 мг/
день

Призводить до 
пелагри (запа-
лення ротової 
порожнини, 

анемія, висип на 
шкірі та діарея)

В6

(піридоксин)

Бере участь у багатьох 
реакціях перетворення 

амінокислот

Неподрібнені 
злакові, риба, 

горіхи і печінка

1,4 мг/
день

1,2 мг/
день

Анемія, суха
і потріскана 

шкіра
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В12

(цианокобала-
мін)

Необхідний для до-
зрівання еритроцитів 

і формування нервових 
волокон

Печінка, м’я-
со, яйця, сир, 
молоко, риба, 

каші й пластівці 
зі злакових

1,5 мг/
день

1,5 мг/
день

Викликає зло-
якісну анемію 
(дегенерацію 
еритроцитів)

Фолієва кислота
Необхідна для засвоєн-

ня й синтезу вітаміну 
В12

Печінка, екстр-
акт дріжджів, 
зелені листові 

овочі

200 мг/
день

200 мг/
день

Мегалобласна 
анемія

Біотин

Бере участь у ліпогене-
зі, глюкогенезі та ката-
болізмі розгалуженого 
ланцюжка амінокислот

Синтезується 
мікрофлорою 
кишечника. 

Багатим джере-
лом є субпро-

дукти і яєчний 
жовток

10–
200 мг/

день

10–
200 мг/

день

Рідко, крім 
людей, які спо-
живають багато 

білка сирих 
яєць або трива-
лий час одержу-
ють харчування, 
минаючи трав-

ний тракт

Пантотенова 
кислота

Частина коензиму; 
молекула, що відіграє 

важливу роль у катабо-
лізмі всіх макромоле-

кул живильних речовин 
для одержання енергії

Продукти тва-
ринного похо-

дження, злакові 
і бобові

3–7 мг/
день

3–7 мг/
день

Експеримен-
тальний дефі-

цит у харчуванні 
викликав утому, 
дзенькіт у вухах, 
слабкість м’язів 

і порушення 
функції травно-

го тракту

С
(аскорбінова 

кислота)

Необхідна для росту 
і відновлення тканин, 
сприяє поглинанню 

заліза

Цитрусові, 
зелені овочі й 

картопля

40 мг/
день

40 мг/
день

Спричиняє 
кровотечу ясен, 
погане загоєння 

ран; можлива 
цинга

D

Сприяє усмоктуванню 
кальцію і фосфору; 

важливий для форму-
вання зубів

і костей

Жирна риба,
печінка тріски, 
яєчний жовток, 

вершковий
маргарин 
і пластівці

до сніданку:
перетворюється 

в активну
форму за наяв-

ності
сонячного

світла

Призводить до 
рахіту в дітей 

і розм’якшення 
кісток у дорос-

лих

Е
(токоферол)

Діє як антиоксидант, 
що захищає клітинну 

мембрану від уш-
кодження в процесі 
вільнорадикального 

окислення

Рослинна олія, 
злакові, горіхи 

і яйця
Невідомо

Рідко, але може 
викликати на-

родження недо-
ношеної дитини
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К
Необхідний

для нормального згор-
тання крові

Темно-зелені 
листяні овочі, 

злакові і бобові
Невідомо Збільшений час 

згортання крові

Кальцій

Здорові зуби й кістки, 
згортання крові, пере-

дання нервових
імпульсів і активність 

деяких ферментів

Молоко, сир, 
йогурт, кон-

сервована риба, 
біле борошно, 

хліб і зелені 
листяні овочі

700 мг/
день

700 мг/
день

Призводить до 
рахіту в дітей 

і розм’якшення 
кісток у до-

рослих; недо-
статність може 

виникнути 
через недостачу 

вітаміну D

Натрій

Регулювання водного 
балансу організму; важ-

ливий для підтримки 
тонусу м’язів і збудли-

вості нервів

Сіль — або дода-
на під час при-
готування їжі, 

або досолюван-
ня вже готових 

страв

1600 мг/
день

1600 мг/
день

Утома, нудота, 
судоми; спрага

Калій

Компонент рідких 
середовищ організму, 
особливо внутрішньо-

клітинного; забезпечує 
збудливість нервів 

і м’язів

Апельсини, 
банани, овочі, 
шоколад, роз-

чинна
кава

3500 мг/
день

3500 мг/
день

Слабкість, сер-
дечні розлади, 
у важких ви-

падках серцева 
недостатність

Магній

Бере участь у функціо-
нуванні нервів, м’язів 

і деяких
ферментів,

використовуваних під 
час утилізації енергії

Поширений 
у їжі рослинно-
го походження; 

неподрібнені 
злаки, горіхи

і шпинат

300
мг/день

270 мг/
день

Депресія, втома, 
слабкість, за 

істотної неста-
чі — серцева 

недостатність

Фосфор

Важливий для підтрим-
ки складу здорових кі-
сток і зубів, входить до 
складу всіх клітин, усіх 

мембран; потрібний 
для утворення компо-

нентів ядра і АТФ

М’ясо, риба, 
сир, яйця, горі-
хи, бобові, рис, 
хліб і дріжджі

550 мг/
день

550 мг/
день

Дефіцит
у харчуванні

людей
не вивчений

Цинк

Необхідний для росту 
та відновлення тканин; 

бере участь
у діяльності ферментів 

і сприйнятті смаку

Молоко, сир, 
м’ясо, яйця, 

молюски, непо-
дрібнені злакові 

і бобові

9,5 мг/
день

7,0 мг/
день

Рідко, але може 
викликати пізнє 

статеве дозрі-
вання і вповіль-

нений ріст

Йод
Синтез гормонів щито-

подібної
залози

Морепродукти, 
морські водо-

рості та йодова-
на сіль

140 мг/
день

140 мг/
день

Зоб, кретинізм
і мікседема

Фтор
Пов’язаний зі струк-

турою
кісток і зубів

Вода з фтором, 
чай, риба з кіст-

ками, зубна 
паста

Варіюється залежно 
від місця прожи-

вання

Руйнуються 
зуби



65

Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід

Селен

Як антиоксидант захи-
щає клітинні мембрани 
від надлишкового окис-

лення

Злакові, м’ясо, 
риба, потрух, 

сир, яйця

75 мг/
день 60 мг/день

Хвороба Кеша-
на (одна з хво-

роб серця)

Залізо Синтез гемоглобіну 
і міоглобіну

Червоне м’ясо 
і потрухи, хліб, 
борошно, яйця, 
овочі і збагачені 

злаки

8,7 мг/
день

14,8 мг/
день

Залізодефі-
цитна
анемія

Мідь
Компонент

різних ферментних 
систем

Зелені овочі, 
риба і печінка

1,2 мг/
день 1,2 мг/день

Дуже рідко 
може

спричиняти 
анемію

Розділ 3. ЛЮДИНА: ГЕНЕТИКА, ЗДОРОВ’Я, ДОВГОЛІТТЯ (8 год)

Тема 3.1. Природа чи виховання? (1 год). Спадковість. Талант. Ф. Гальтон. Близнюки. 
Гени і хромосоми. Генна програма розвитку. Хлопчик чи дівчинка? Генетичне розмаїття 
людства. Гени щастя і небезпеки. Вплив генів та середовища на розвиток організму. Раці-
он — убивця?
Ключові слова: близнюки (однояйцеві, двояйцеві), спадковість, гени, хромосоми, яй-

цеклітина, сперматозоїди, гермафродитизм, гормони, алелі, генофонд, поліморфізм, раса, 
етнос, антропологічна група, плем’я, катастрофа, пандемія, гени алкоголізму і наркоза-
лежності, природна комбінаторика спадкоємної програми.

Усім відомо, що діти схожі на батьків. З покоління в покоління можуть передаватися осо-
бливості зовнішності, риси характеру, схильність до певної професії, а також мова, релігій-
ні й моральні переконання тощо. Одні з цих ознак уроджені, інші формуються під впливом 
середовища, залежать від традицій, культури, умов життя. Що, передусім, визначає, якою 
стане людина, — природа чи виховання? Це запитання хвилювало людей віддавна.

Тема 3.2. Здоровий спосіб життя (2 год). Гігієна. Гіппократ. Застуда загартовує! Оз-
доровчі закони природи. Доброта і милосердя — запорука повноцінного функціонування 
організму. Альтруїзм — цілющий! Самонавіювання — потужний профілактичний засіб. 
Загартування стресом. Правильне харчування — раціональна організація праці. Самопо-
чуття і настрій залежать від… випорожнення. Підвищена температура тіла — боротьба за 
здоров’я! Віра — панацея від усіх хвороб? Культура праці, відпочинку, сну, харчування, фі-
зичного і духовного життя — основа кодексу здоров’я.
Ключові слова: гігієна, харчування, навантаження, відпочинок, дієта, раціон, білки, 

жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне 
життя, профілактика та лікування хвороб, кодекс здоров’я, валеологія, альтруїзм, самона-
віювання, нервова система, загартування, стрес, сіль, цукор, жири, холестерин, ненажер-
ство, піротерапія, імунні сили організму, медикаменти, сон, «жайворонки» і «сови».

Розділ медицини, що вивчає здоров’я людини і заходи, спрямовані на його збереження, 
називається гігієною (від грец. гігієнос — «той, що несе здоров’я», «цілющий»). Узагалі 
гігієна — вчення про людське життя. Особливо важлива вона нині, в епоху розвитку нових 
технологій, коли здоров’я людини піддається небувалим випробуванням.

Тема 3.3. Проблеми наркоманії у сучасному суспільстві (1 год). Психоактивне зіл-
ля. Знечуттєвлене сонне заціпеніння. Сновидіння від Морфія. Психічна і фізична (фізіоло-
гічна) залежність. «Дірки в голові». Наркотики — підступні вбивці! «Центр задоволення» 
мозку — ворог собі й людині.
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Ключові слова: наркотики, жерці, шамани, обмін речовин, ейфорія, апатія, депресія, 
самогубство, мозок, барбітурати, втрата свідомості, судоми, галюцинації, манія пересліду-
вання, смерть.

Одна з найсерйозніших проблем сучасності — наркотики. Хвиля масової наркоманії на-
крила світ в 70-х роках XX ст. переважно в результаті стрімкого розвитку синтетичної хімії. 
Але, за свідченням найдавніших писемних джерел, багато з популярних нині наркотичних 
речовин були відомі людям уже тисячі років!

Тема 3.4. Могутній дух рятує розслаблене тіло (1 год). Зачатки медичних знань. 
Кодекс Хаммурапі. Лікар чи чаклун? Аполлон — творець медицини. Клятва Гіппократа.
Ключові слова: сонце, вода, вогонь, лікарські рослини, хліб, молоко, гірке пиво, вино, 

відвари, витяжки, мазі, пасти, кашки, перші хірургічні інструменти, лікарська етика.
Ніхто не знає точної дати народження медицини, але з упевненістю можна сказати, що 

відбулося це майже відразу після того, як людина стала людиною. Тоді люди просто «на-
трапляли» на медичні знання завдяки щасливому випадку або спостережливості…

Тема 3.5. Здоров’я не цінують, доки не приходить хвороба (1 год). «Мене звати 
Стрес, хіба ми не знайомі?». Ганс Сельє. Променева хвороба іонізуючої радіації. «Здра-
стуйте, я ваша… Інфекція!». Клин — клином… Принц для сплячої… Пандемії. СНІД. Пси-
хічні захворювання. Душевний Бедлам.
Ключові слова: стрес, слабкість, біль у суглобах, втрата апетиту, апатія, стресор, радіа-

ція, емоції, нерви, фізичні навантаження, туберкульоз, кір, вітряна віспа, менінгіт, дизен-
терія, холера, ботулізм, ВІЛ-інфекція, сифіліс, психічні хвороби, божевілля.

Починаючи з останніх десятиліть XX ст., у повсякденні дедалі частіше стало спливати 
слово «стрес». Так називають у побуті напружений психологічний стан, що виникає в лю-
дини за сильного емоційного потрясіння. Утім, учені вкладають у це слово дещо інший 
зміст. Що ж  усе-таки є стресом?

Тема 3.6. Тварина насичується, людина їсть, розумна людина вміє харчувати-
ся (1 год). «Швидка» їжа чи «швидка» допомога? Ритуали споживання. Про голод, дієти 
та пости. Довгожителі там, де екологічна безпека?
Ключові  слова: білки, жири, вуглеводи, раціон, калорії, інсулін, холестерин, дієта, 

піст, довгожителі.
Мудреці минулого вчили: сніданок з’їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай во-

рогові.
Тема 3.7. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА (2 год). Його величність Випадок — будьте 

обачні! Не молотом, а… променем. «Тримай ноги в теплі, а голову в холоді». Жир, крем, 
кефір, сметана — друзі опіків. «Побачення» з отруйною змією. Мороз — це тільки холод? 
Відмороження. Травми і кровотечі. Як накласти кровоспинний джгут? Переломи і вивихи. 
Непритомність. Техніка штучного дихання. Техніка непрямого масажу серця. Реанімація.
Ключові  слова: сонячний удар, центральна нервова система, головний мозок, опік, 

опіковий шок, тепловіддача, аптечка, отрута, опіки кислотою і лугом, геморагічний шок, 
кровоспинний джгут, перелом, іммобілізація, непритомність, клінічна смерть, реанімація.

Людина — вінець природи, велична і могутня… Та, на жаль, неміцна ця велич і могут-
ність не така… Як часто ми безсилі перед випадком! Перед випадком… нещасним, якому 
байдуже, хто ти, де ти, над чим працюєш…

Навчальні тестові завдання з тем 3-го розділу
«Людина: генетика, здоров’я, довголіття»
1. У клітинах людини, крім статевих, по …, або ***. Одну з хромосом кожної пари дитина 

одержує від матері, іншу — від батька, тому дитина схожа на обох батьків. Оберіть правиль-
ний варіант пропущених слів.
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А. … 50 хромосом, або *** 25 пар
Б. … 66 хромосом, або *** 33 пари
В. … 28 хромосом, або *** 14 пар
Г. … 48 хромосом, або *** 24 пари
Д. … 46 хромосом, або *** 23 пари
2. Злиття яйцеклітини і сперматозоїда дає початок новому життю. Яке з тверджень хиб-

не?
А. Якщо сперматозоїд доставив до яйцеклітини Y-хромосому і утворився диплоїдний на-

бір зі статевими хромосомами XY, то на світ з’явиться хлопчик
Б. Кожна яйцеклітина несе Х-хромосому
В. Щодо сперматозоїдів, то їх «ноша» різна: в одних це Х-хромосома, в інших — Y-хро-

мосома
Г. Якщо сперматозоїд доставив до яйцеклітини Х-хромосому і утворився диплоїдний на-

бір зі статевими хромосомами XX, то народиться дівчинка
Д. Кожна яйцеклітина несе Y-хромосому
3. Генетична розмаїтість людства — важливий чинник збереження Homo sapiens як виду. 

Яке з тверджень хибне?
А. Є люди, несприйнятливі до вірусу СНІДу. Знайшли навіть гени, відповідальні за таку 

стійкість
Б. Усі люди мають єдину спадкоємну програму, тож не може бути мови про природну 

комбінаторику
В. Знайдено гени, що мають, за припущенням учених, стосунок до розвитку алкоголізму 

і наркозалежності
Г. Генетичні особливості людини важливо враховувати під час її переїзду в зону з іншим 

кліматом
Д. Поява в раціоні незвичних компонентів може спричинити важкі захворювання, 

пов’язані з генетично зумовленою неможливістю засвоювати подібну їжу
4. Як називається розділ медицини, що вивчає здоров’я людини і заходи, спрямовані на 

його збереження?..
А. … валеологією
Б. … гігієною
В. … екологією
Г. … анатомією
Д. … фізіологією
5. Про що свого часу Гіппократ висловився так: «Наші харчові речовини мають бути лі-

кувальним засобом, а наші лікувальні засоби мають бути харчовими речовинами»?
А. Про гастрономію
Б. Про дієтологію
В. Про здоровий спосіб життя
Г. Про систему травлення
Д. Про забезпечення роботи мозку
6. Що означає грецьке слово «дієта»?
А. «амінокислоти», «вуглеводи»
Б. «білки», «жири»
В. «спосіб життя», «режим»
Г. «молочні продукти», «фрукти»
Д. «голодування», «обмеження себе в їжі»
7. Серед багатьох основних властивостей їжі є одна, яку визнають найважливішою.
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Про яку саме здатність ідеться? Оберіть правильний варіант.
А. Здатність робити приємність
Б. Здатність витрачати запаси енергії
В. Здатність милувати око
Г. Здатність швидко псуватися
Д. Здатність зберігатися в замороженому стані
8. Одна з порад Гіппократа: «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба мають міцно ввійти 

у повсякденний побут кожного, хто хоче … … …». Які слова пропущено?
А. … підкорити Еверест
Б. … щоб будь-яка їжа добре перетравлювалася
В. … похвалитися своїми інтелектуальними здобутками
Г. … зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя
Д. … добре вивчити іноземну мову
9. Продовжіть твердження «Доброта і милосердя — це якості, що є необхідною умовою… 

… …».
А. … створення власного іміджу благодійника»
Б. … формування в себе потреби піклуватися про птахів і звірів»
В. … розуміння потреб тих, хто скоїв злочин»
Г. … ведення здорового життя, повноцінного функціонування організму»
Д. … демонстрації своєї толерантності й вихованості»
10. Вивчаючи вплив стресів на організм, ви дізналися багато цікавого. Яке з тверджень 

щонайменше викликає подив?
А. Стресовий вплив є випробуванням складових організму на життєздатність
Б. Стрес — своєрідний тренінг для організму
В. Стрес сприяє підвищенню тонусу нервової системи
Г. Стрес можна використовувати для профілактики і терапії
Д. Стрес — головна геологічна ознака
11. Якщо ви впевнені, що всі наведені твердження є правильними, виберіть той варіант 

відповіді, де є слова «Так, упевнений»
А. Так, упевнений
Б. Стрес сприяє тренуванню гормональних антистресових систем, центрів терморегуля-

ції людини
В. За помірного стресу в організмі людини руйнуються нежиттєздатні клітини
Г. Особливо важливо, що будь-який стресовий вплив є поштовхом до посилення в орга-

нізмі процесів відновлення
Д. Стрес сприяє синтезу та вивільненню ендогенних морфіноподібних речовин, що 

і сприяє загартуванню протибольової системи людини
12. Існує особливий метод лікування — піротерапія (від грец. пір — вогонь, жар і тера-

пія — лікування). Піротерапія — цілеспрямоване введення в організм людини речовини, 
що викликають жар. Вкажіть на варіант, що не відповідає дійсності.

А. За підвищеної температури тіла ефективніше розчиняються тромби в судинному рус-
лі, розсмоктується щільна рубцева тканина
Б. Як тільки температура тіла зросте до 37 градусів за Цельсієм, негайно слід при-

ймати ліки, щоб уберегти внутрішні органи від удару імунної системи
В. Енергетичний обмін тканин стає інтенсивнішим, якщо температура тіла підвищена
Г. За високої температури в організмі виробляється більше АТФ, що є універсальним но-

сієм енергії
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Д. За підвищеної температури тіла гинуть перероджені пухлинні клітини, іноді навіть 
відновлюються порушені структури нервової системи

13. Ніхто не знає точної дати народження медицини, але з упевненістю можна сказати, 
що саме відбувалося одразу після того, як людина стала людиною. Знайдіть варіант, що не 
відповідає історичному моменту.

А. На зорі свого становлення люди просто «натрапляли» на медичні знання завдяки ща-
сливому випадку або спостережливості
Б. Уже тоді застосовували внутрішньовенні ін’єкції з метою очищення крові, вида-

ляли уражені ділянки шлунка і кишечника, пересаджували шкіру і лікували променеву 
хворобу

В. Наші пращури користувалися тими засобами, які їм дарувала сама природа: сонцем, 
водою, вогнем і, звичайно, лікарськими рослинами

Г. Стародавні єгиптяни вважали, що хвороби виникають від потрапляння в організм 
«гнильних» речовин, від «дурної» крові і з «зіпсованого» повітря

Д. Навчилися зупиняти сильну кровотечу, видаляли ворожу стрілу, застосовуючи ножі 
різних форм і розмірів, допотопні голки — перші хірургічні інструменти

14. За майже два з половиною тисячоліття текст клятви батька медицини Гіппократа не 
зазнав істотних змін. Який варіант слів Гіппократа розробники тесту зумисне змінили?

А. У клятві йдеться про те, що слід шанувати людину, яка навчила лікувати, і шанувати 
«нарівні з батьками, ділитися з нею статками і, за потреби, допомагати їй в її потребах»

Б. «Клянуся Аполлоном лікарем, Асклепієм, Гігієєю і Панакеєю і всіма богами й боги-
нями, беручи їх у свідки, виконувати чесно, відповідно до моїх сил і мого розуміння, таку 
присягу…»
В. Основна частина клятви — обіцянка піклуватися про благополуччя і здоров’я па-

цієнтів, «і не переживати, коли від лікування заподіється всяка шкода чи вчиниться 
якась несправедливість»

Г. «Що б при лікуванні — а також і без лікування — я не побачив або не почув відносно 
життя людського з того, що не треба будь-коли розголошувати, я промовчу про те, вважа-
ючи подібні речі таємницею»

Д. «Мені, хто непорушно виконує клятву, нехай буде дане щастя в житті і в мистецтві 
і слава серед усіх людей на вічні часи; тому, хто переступив цю клятву, нехай буде проти-
лежне цьому»

15. Відкриття стресу як біологічного явища сягає першої половини ХІХ ст., коли на це 
звернув увагу відомий …. Оберіть правильний варіант.
А. … канадський біохімік Ганс Сельє, будучи студентом медичного факультету 

Празького університету
Б. … чеський історик Ганс Сельє, будучи студентом історичного факультету Мічиган-

ського університету
В. … французький математик Ганс Сельє, будучи студентом природничого факультету 

Паризького університету
Г. … іспанський географ Ганс Сельє, будучи студентом географічного факультету Лон-

донського університету
Д. … німецький філософ Ганс Сельє, будучи студентом філософського факультету 

Оксфордського університету
16. Завдяки чому Ганс Сельє побачив проблему стресу там, де її ніхто не помічав?
А. Завдяки тому, що так йому наснилося
Б. Завдяки ретельного дотримання догмам медичної науки
В. Завдяки підтримці, яку надав йому викладач
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Г. Завдяки тому, що його перевели на інший факультет
Д. Завдяки свіжому погляду на догми медичної науки
17. Коли, виконуючи якусь роботу, людина стикається з перешкодою і не може її пере-

бороти, то нерідко може виникнути й негативний стрес. Щоб цього не сталося, радять…. 
Продовжте речення.

А. … узагалі «закинути» цю роботу, і розпочати іншу, щоб не втратити наснаги
Б. … повернутися до самого початку і «докопатися» до причин, що спричинили пере-

шкоду
В. … змінити діяльність, що сприятиме відпочинку
Г. … «заглибитися» в Інтернет і таки знайти необхідні відповіді, незважаючи на розгу-

бленість і втому
Д. … залучити будь-якими методами ще когось до виконання своєї роботи
18. Якщо знати, звідки приходить інфекція, від неї легше вберегтися. За способами зара-

ження всі інфекційні хвороби прийнято поділяти на чотири види. Якого виду зараження 
інфекцією не існує?

А. … контактного
Б. … повітряного
В. … харчового
Г. … трансмісивного
Д. … стільникового
19. Мудреці минулого вчили… Знайдіть правильне продовження думки мудреців.
А. … сніданок з’їж сам, обід віддай ворогові, а вечерю розділи з другом
Б. … сніданок розділи з другом, обід з’їж сам, а вечерю віддай ворогові
В. … сніданок віддай ворогові, обід розділи з другом, а вечерю з’їж сам
Г. … сніданок з’їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогові
Д. … сніданок з’їж сам, обід розділи з другом, а про вечерю забудь
20. Увечері виробляється особливо багато гормону інсуліну, через який кожна зайва ка-

лорія миттєво перетворюється на…
На що саме?
А. … на жирові складки на лобі
Б. … крапельку жиру на стегнах
В. … на мозолі, що виникають на п’ятках
Г. … на вуглеводи, які легко розщеплюються
Д. … на білки, які довго засвоюються
21. Щедра їжа на сон грядущий не рекомендується, бо… Яке з тверджень хибне?
А. … може викликати запалення підшлункової залози
Б. … це збільшує ризик хвороб серця
В. … впливає на підвищення кров’яного тиску
Г. … це спричиняє тютюнову залежність
Д. … провокує виразкову хворобу шлунка
22. Чому фастфудні (англ. fast food — швидка їжа) харчі за регулярного вживання мо-

жуть становити серйозну небезпеку для здоров’я? Вкажіть на вичерпний варіант.
А. У такій їжі тільки вуглеводи, тому спрага стає невгамовною
Б. У такій їжі дуже мало холестерину, вона низькокалорійна
В. У такій їжі немає білків, і через півгодини захочеться їсти
Г. У такій їжі знадто багато холестерину, вона надто калорійна
Д. У такій їжі все збалансовано так, що люди неймовірно швидко худнуть
Розділ 4. ЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ: емоції, відчуття, почуття, щастя (6 год)
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Тема 4.1. Життя. вибір. свобода… (1 год). Цінне все те, на що ми реагуємо… Живемо, 
бо любимо чи любимо, бо живемо? Сенс життя: задоволення чи щастя? Вершина всьо-
го — біологічні закономірності? 10 заповідей Мойсея. Християнська і мусульманська етика. 
Утилітаризм — відчутний корисний результат.
Ключові слова: цінності, життя, любов, свобода, незалежність, благополуччя, ідеали, 

ідеалізм, істина, людський потенціал, філософія, мораль, задоволення, страждання, са-
мовдосконалення, заповіді, етика, утилітаризм.

Внутрішня сутність людської особистості — це система її цінностей, здатність усвідом-
лювати те, що дороге, значиме й важливе. Цінності — своєрідна система координат, якою 
кожний з нас керується у своїй поведінці та судженнях. Ми й виходимо з тих або інших 
власних ціннісних уявлень й орієнтуємося на них у житті.

Тема 4.2. Кохання не робить життя простішим, але надає йому сенс (1 год). 
Філософія — любов до мудрості. Хіба любов буває мудрою? Чи можна розрізнити любов 
і закоханість? Немає перешкод — закоханість розвіється туманом. Частіше закохуються… 
чоловіки!
Ключові слова: ерос, філіа, агапесис, строге, агапе, ерос, маніа, прагма, лудус, любов, 

закоханість, замилування, насолода, надія, сумнів.
Стародавні греки виокремлювали три форми любові: ерос — почуттєву любов, філіа — 

любов між друзями або подружжями і агапесис — любов піднесену. Згодом агапами ранні 
християни називали братні трапези.

Тема 4.3. Почує розум, що відчуло серце? (1 год). Любов сліпа? У закоханості і лю-
бові — десятки «не»!.. «Якщо я тебе добре знаю, то точно знаю, любиш ти кого…». Закоха-
ний — заручник власних психологічних потреб… Любовний голод — це розлад, це нестача, 
дефіцит… «Від любові до ненависті — один крок». Любов — це позиція. «Зрячість» істинної 
любові не тільки велике щастя, а й ризик.
Ключові слова: психологія, сексологія, кохання, закоханість, емоції, інтереси, бажан-

ня, ендорфін, ідеал, обман, зрада, маніпуляції, насильство, ідеалізація, психологічні потре-
би, дефіцитарний розлад, зріла любов, незріла любов, муки розчарування.

У психології та сексології, як правило, йдеться про кохання як емоцію сильної (палкої) 
прихильності та особистої відданості об’єктові кохання. Важливими аспектами кохання 
є повага та турбота, і їх наявність дає змогу відрізнити позитивне кохання від кохання- 
хвороби, своєрідної манії. Частину кохання зазвичай становлять відкритість, спільність 
інтересів і бажань (сексуальних чи будь-яких інших), інтенсивність яких може бути вира-
жена в кожному конкретному випадку різною мірою.

Тема 4.4. Емоції і почуття (2 год). Супутники емоцій. Злопам’ятство — гріх! Придуше-
ний гнів провокує артрит, кропивницю, псоріаз, виразку шлунка, епілепсію, мігрень, гі-
пертонію. Подвійність почуттів. Сильних емоцій не існує, є тільки підробки. «Тваринний» 
бік людської натури чи ефект натовпу?
Ключові слова: фізіологія, почуття, емоції, гнів, страх, сум, радість, подив, відраза, агре-

сія, хвороби, амбівалентність, фальш, депресія, деперсоналізація, соціальна психологія.
Серцебиття, тремтіння, пітливість долонь, почервоніння чи, навпаки, бліде обличчя, 

хекання майже неодмінні супутники емоцій. Дослідники спробували з’ясувати, чим від-
різняються одне від одного фізіологічні стани в момент переживання різних емоцій. Ви-
явилося, що ключем до особистісних проблем є почуття, які сама людина не усвідомлює.

Тема 4.5. Кожна людина щаслива рівно настільки на скільки хоче (1 год). Щастя 
в людині та поза людиною. Щастя і освіта. Найщасливіша людина — філософ? У ставленні 
до благ і полягає щастя? Щастя — цілісне емоційне тло життя. На вершині щастя — все 
одно, що перед лицем смерті?
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Ключові слова: доля, щастя, удача, фортуна, здоров’я, благо, краса, ідеали, задоволе-
ність, блаженство, гармонія.

Уявлення про щастя (грец. еудемоніа) як про вище досяжне для людини благо виникло 
ще в античності. Набір благ, що входять до складу щастя, не уточнювався: одні бачили 
його переважно в насолодах, інші — у моральних цінностях, вважаючи, наприклад, вищим 
щастям героїчну смерть за Вітчизну на полі бою, треті говорили про їх поєднання. Не див-
но, що ще в I ст. до н. е. римський письменник і вчений- енциклопедист Варрон нарахував 
289 різних поглядів на щастя.

Навчальні тестові завдання з тем 4-го розділу
«людські цінності: емоції, відчуття, почуття, щастя»
01. Що саме є внутрішньою сутністю людської особистості? Вкажіть на найвичерпніший 

варіант
А. Внутрішня сутність людської особистості — це система її цінностей, здатність 

усвідомлювати те, що дороге, значиме й важливе
Б. Внутрішня сутність людської особистості — це травна система
В. Сутність людської особистості — це система правильного харчування: менше м’яса, 

більше продуктів рослинного походження
Г. Сутність людської особистості — це система фізичних вправ, фізичних навантажень, 

чергування навчання і відпочинку
Д. Внутрішня сутність людської особистості — це система надання першої медичної до-

помоги навіть незнайомій людині, якщо вона зазнала якихось ушкоджень або травм
02. Середньовічна легенда про зведення собору Паризької Богоматері розповідає, що 

в людей, які підвозили важкі камені, якось запитали, чим вони зайняті. Яких слів немає 
в цій легенді?

А. Хтось із гордістю сказав: «Я будую собор Паризької Богоматері»
Б. Хтось невдоволено вигукнув: «Не бачите, тягаю каміння!»
В. Хтось спокійно пояснив: «Я заробляю на їжу для сім’ї»
Г. Хтось розповів про історію зведення піщаного замку
03. Починаючи з античності і до порівняно недавнього часу одним з головних питань 

моральної філософії було питання про те, …. Знайдіть правильне закінчення.
А. … як харчуватися правильно
Б. … як жити правильно
В. … як виховувати дітей
Г. … як правильно вчитися
Д. … як потрібно лікувати
04. Основні етичні норми правильної поведінки сформульовано в головному каноні іу-

даїстської релігії. Пізніше ці правила увійшли в християнську мораль і були визнані му-
сульманською етикою. Про що йдеться?

А. Про 10 цифр (від 0 до 9)
Б. Про 5 пелюсток лотоса
В. Про 10 заповідей Мойсея
Г. Про потребу трудитися протягом 12 годин на добу
Д. Про «око за око», «зуб за зуб»
05. Стародавні греки виокремлювали три форми любові. Якої форми не існує?
А. Філіа — любов між друзями або подружжями
Б. Ерос — почуттєва любов
В. Конфліктус — любов до людей
Г. Агапесис — любов піднесена
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06. Стародавні греки виокремлювали три форми любові. Багатозначним є термін — «фі-
ліа». Яке з перелічених пояснень хибне?

А. Любов до чесноти називається «філаретос», до істини — «філалетейа»
Б. Любов між подружжями, любов до братів і сестер називається «філадельфіа»
В. Любов до мудрості називається «філософіа»
Г. Любов до людини називається «філантропіа»
Д. Любов до знання називається «філателія»
07. Закохуючись, ми добровільно даємо іншій людині…. Продовжте речення.
А. … право вигадувати все новіші меню, аби не переставати нам подобатися
Б. … надію на те, що вона може так само закохатися в когось іншого
В. … величезну владу над нами: нашим тілом, почуттями, майбутнім
Г. … доручення вести домашнє господарство так, як цього хоче вона
Д. … можливість користуватися спільним сімейним бюджетом
08. Нерідко ми ідеалізуємо коханого (кохану), і в цього є психологічне підґрунтя. Виби-

раючи з безлічі знайомих єдиного, людина мимоволі керується власними психологічними 
потребами. Який варіант (щонайменше) викликає подив

А. Якщо хтось страждає від нудьги і буденності, то його захопить натура яскрава, ексцен-
трична, яка не визнає умовностей

Б. Якщо комусь потрібна турбота і захист, то він зупинить свою увагу на сильному, упев-
неному в собі «захиснику»

В. Якщо хтось невпевнений у собі, має низьку самооцінку, то досконалим визнає того, 
хто стане його хвалити і захоплюватися ним
Г. Якщо хтось відчуває себе героєм, то обов’язково хотітиме бути поруч зі стиліс-

том
Д. Якщо хтось сором’язливий і нетовариський і йому важко зав’язувати контакти, то він 

буде в захваті від співрозмовника, який увесь час говорить сам і водночас виступає посе-
редником у контактах з іншими

09. Психологи розрізняють шість основних емоцій. Якої пари емоцій не існує?
А. Сум, радість
Б. Гнів, страх
В. Інтуїція, екстрасенсорика
Г. Подив, відраза
10. Емоційне переживання можна викликати, керуючи м’язами обличчя. Щоб зберегти 

собі гарний настрій протягом дня, треба зранку…. Оберіть варіант, що є порадою психоло-
гів.

А. …зайти на «Фейсбук»
Б. …зателефонувати другові й нагадати, що він був неправий
В. …з’їсти бутерброд і випити холодного чаю
Г. …посміхнутися собі перед дзеркалом
Д. …потеревенити з другом по скайпу
11. Людина має змогу розвивати почуття, відкриваючи для себе все нові фарби навко-

лишнього і власного внутрішнього світу. Але людині притаманно гніватися. Гнів — бурх-
ливий вияв злості. Яке з тверджень хибне?

А. Чим менш розумним і несправедливим буде обмеження свободи людини, тим сильні-
шим буде її гнів, зростатиме породжена гнівом агресія

Б. Щоб отримати користь зі свого гніву, необхідно відкрито і щиро заявити оточенню 
про свою позицію
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В. Серед людей, котрі постійно придушують гнів, поширені захворювання: артрит, кро-
пивниця, псоріаз, виразка шлунка, епілепсія, мігрень, гіпертонія
Г. Гнів вщухає, якщо знайти істинного чи уявного винуватця виниклих проблем
Д. Гнів у будь-якому вигляді — це дуже небезпечна пристрасть, оскільки може призвести 

до злочину
12. У психології прийнято виокремлювати три види почуттів. Розробники тесту вигадали 

четвертий. Вкажіть на вигаданий варіант.
А. Естетичні почуття — від насолоди до відрази, категоричного відторгнення — втілю-

ються в художніх оцінках і смаках
Б. Фізичні почуття — дискомфорт, атлетичність статури, виснаження організму 

тощо
В. Інтелектуальні почуття — допитливість, здатність дивуватися, почуття таємниці, ра-

дість від знаходження істини
Г. Моральні (етичні) почуття — співчуття, співрадіння, совість
13. Ще в давнину вважали, що особливе значення для щастя має справедливість. Платон 

і Аристотель гадали, що найщасливіша людина — це …. Знайдіть правильне продовження 
думки.

А. … архітектор, бо творив дивовижні палаци
Б. … лікар, бо мав широке визнання серед людей
В. … філософ, бо завдяки своїм знанням здатний керувати власним єством
Г. … художник, бо зображував на полотні реалії людського життя
Д. … журналіст, бо описував історичні факти і події
14. Серед наведених думок про щастя, є одна, яка зі щастям немає нічого спільного. Який 

це варіант у тесті?
А. Поняття щастя описує ідеал, а реальність лише до нього наближається, однак ніколи 

не збігається з ним повністю
Б. Давньоримський філософ Марк Аврелій вважав, що тільки сама людина може сказа-

ти, щаслива вона чи ні, і це відчуття залежить від того, чи задоволена вона своїм життям
В. Владислав Татаркевич услід за Іммануїлом Кантом уточнював: задоволення має бути 

повним і тривалим та стосуватися життя в цілому
Г. Якщо будуть конфлікти і внутрішні суперечності, то тільки тоді задоволеність 

собою переростає в щастя. По-іншому й бути не може.
Д. Людину називають щасливою, якщо в її долі переважають позитивні переживання: 

задоволеність, блаженство, гармонія

Розділ 5. СВІТ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ (11 год)

Тема 5.1. Пізнаєш душу — пізнаєш істину (1 год). Наука про душу. Геном людини — 
Книга її життя. Феномен людської душі за сімома замками. Генетична матриця — мега-
лабіринт на шляху пізнання душі. Інстинкт життя. Інстинкт смерті. Виховання, культура, 
соціальні норми і правила — монстри? Немає розрядки — чекай на невроз! Способи зняття 
напруження. Маніпуляції з внутрішніми проблемами. Неврози лікує… мистецтво. Очи-
щення позбавляє напруження. Душевний дискомфорт. Колективне несвідоме — програма 
розвитку людини? Проблеми розвитку особистості перебувають у площині несвідомого 
відчуття корінної тривоги.
Ключові слова: душа, пізнання, самосвідомість, закони психіки, психологія, природ-

ничі науки, філософія, релігія, мистецтво, культура, суспільство, клон (генетичний двій-
ник), свідомість, несвідоме, агресія, регресія, раціоналізація, сублімація, арт-терапія, ка-
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тарсис, внутрішні конфлікти, депресія, тривога, страхи, порушення спілкування, архетипи, 
конфлікти, поведінка, неповноцінність, ущербність.

Давньогрецький філософ Аристотель почав свій трактат «Про душу» такими словами: 
«…було би правильним… відвести дослідженню про душу одне з перших місць, тому що 
це — знання про найвеличніше й дивовижне. Видається, що пізнання душі багато сприяє 
пізнанню будь-якої істини, особливо — пізнанню природи. Адже душа є ніби початком жи-
вих істот».

Тема 5.2. Усе наукове — не про людину. Про людину… ненаукове все (2 год). 
Внутрішній світ людини. Методи вивчення психіки. Сенс життя: добро чи зло? Прийоми 
і методи пізнання людини. Психолог чи психіатр? Предмет когнітивної психології — про-
цес пізнання.
Ключові  слова: лабораторний експеримент, загальнолюдські феномени психіки 

(сприйняття, увага, пам’ять), психіатрія, культура (література, мистецтво, релігія, міфоло-
гія), етика, біхевіористи, «донаука», метафізика, психогенетика, гуманістична психологія, 
когнітивна психологія, самоактуалізація.

Внутрішній світ людини — це складна єдність психофізіологічних процесів і світогляду, 
життєвого досліду та творчих осяянь, психологічних проблем і прийнятих рішень. Не див-
но, що до вивчення психіки вчені наближалися з різних боків. Один напрям використову-
вав природні методи вивчення психіки. Саме в рамках цього напряму почали вперше за-
стосовувати лабораторний експеримент і вивчати такі загальнолюдські феномени психіки, 
як сприйняття, увага, пам’ять.

Тема 5.3. Людина — суб’єкт психології (1 год). Сенсорна адаптація — зниження чут-
ливості до подразника. Наявний досвід — перешкода на шляху пізнання? Фізіологія сен-
сорних систем. Психофізіологія — спостерігачка за народженням образа світу у свідомості. 
Тіло і душа — психофізична проблема. У кожної науки — свій фундамент. Вивчити щось — 
це щось дослідити! Соціологія змінює людину. Перевірка засвоєння знань… дамоклів меч. 
Людина — завжди суб’єкт, здатний змінювати не тільки себе.
Ключові слова: адаптація, перцепція, біофізика, біохімія, психофізіологія, нейрофізі-

ологія, біофізика, нейрохімія, генетика, феномен психічного, системні інформаційні про-
цеси, індивідуальність, неповторність, багатоманітність, неосяжність.

Учителю, будь пильним, щосекунди ти можеш знищити в дитині людське!
Для більшості людей світ складається переважно із зорових образів. Для деяких тва-

рин — кажанів, дельфінів — зі звуків, причому багато з них людьми не сприймаються. Для 
інших — нічних метеликів, молі — із запахів, що їх здебільшого людина не вловлює.

У кожного біологічного виду на Землі своє сприйняття реальності, зумовлене саме тим, 
якими сенсорними каналами одержується найцінніша й корисна інформація для життя 
і пристосування до навколишнього середовища. Отже, образ світу одних може бути абсо-
лютно відмінним від образу світу інших.

Тема 5.4. Методи пізнання людини (1 год). Повсякденне сприйняття і цілеспрямо-
ване спостереження — різні речі! Метод спостереження. Інтереси науки. Найважливіший 
метод психології — опитування.
Ключові слова: сприйняття, спостереження, конфіденційність, анкета, опитувальник, 

тест, метод психологічної діагностики, валідність.
Найдавніший спосіб вивчення людини — спостереження за нею (і за самим собою). 

Здавалося б, що нового можна в такий спосіб довідатися, адже ми й так з ранку до вечора 
бачимо і чуємо людей, не говорячи вже про самих себе. Однак повсякденне сприйняття 
і пильне цілеспрямоване спостереження — цілком різні речі.
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Тема 5.5. Пам’ять — психічний процес (2 год). Гарна увага — справжній капітал. 
Ефект новизни. Процес навчання — потужний стимул розвитку уваги. Де розвинена ува-
га — там міцна пам’ять! «Скоріше мозок іржавіє від невикористання, ніж від переван-
тажень». Дежа вю — містика? Кращий спосіб запам’ятати — зрозуміти і відчути. Міркуй 
сидячи, запам’ятовуй лежачи. «Чиї оси жують з горя солоні фісташки?». Розслабтеся й от-
римайте задоволення від складання іспитів!
Ключові слова: увага, неуважність, концентрація, пам’ять, шпаргалки, зазубрювання, 

«запам’яталочки», іспити, етапи підготовки до іспитів.
Часто гарною увагою пояснюються успіхи в навчанні та роботі. Неуважність, навпаки, 

спричиняє помилки, огріхи, невдачі. Індивідуальні особливості уваги нерідко перевіря-
ють, коли дитини йде до школи, коли здійснюють професійний добір кадрів, навіть тоді, 
коли визначають стан здоров’я людини. У деяких ситуаціях від уваги залежить навіть жит-
тя — своє чи інших. Не дивно, що люди здавна прагнули навчитися управляти увагою — 
своєю та чужою.

Тема 5.6. Мислення — запорука цілісного бачення світу (2 год). Поняття — най-
важливіший інструмент узагальнення. Парадокс «Брехун». Теорія нечітких понять, мно-
жин та алгоритмів. Інтуїтивне мислення. Інструменти мислення. Індукція Бекона — Мілля. 
Індукція і дедукція створюють нові знання.
Ключові слова: мислення, поняття, думки, судження, умовиводи, смисл, логіка, чіт-

кість і розмитість понять, інтуїція, абстракція, узагальнення, зіставлення, ототожнення, 
розрізнення, конкретизація, аналіз, синтез, дедукція, індукція, метод подібності, метод 
відмінності, метод супровідних змін.

Кожна людина в будь-який момент здатна перетворитися на детектива. Ми намагаємося 
визначити, чому перестала писати ручка чи чому образився друг. За інтонацією і виразом 
очей вловлюємо, що співрозмовник зовсім не такий веселий, як хоче здаватися. Уважно 
придивившись, розуміємо, що дивна пожовтіла «ялинка» — насправді модрина. Розгляда-
ючи карту місцевості, прагнемо з’ясувати, де ми. Перебираючи старі фотографії, відшукує-
мо знайому людину, зняту в різному віці… Зіставляючи, як Шерлок Холмс, зовні розрізне-
ні факти, ми здогадуємося про приховані причини подій і явищ, проникаємо в суть речей, 
досягаємо цілісного бачення.

Тема 5.7. Управління свідомістю і поведінкою людини (1 год). Псевдологіка. Обе-
режно, атакуються ваші почуття! Самооцінка — фортеця духу. Маріонеткою стати легко, 
якщо не думати про те, про що думати треба постійно! Парадокси «Брехун» і «Цируль-
ник». Правила та умови запобігання оманам. Тактика маніпулювання, методи управління 
свідомістю і поведінкою людини.
Ключові слова: слоган, мислення, псевдосилогізм, почуття, самооцінка, маніпуляції 

зі свідомістю, софізми, змішання понять, підміна тези, неврахування контексту, висновки, 
що ґрунтуються на емоціях, використання некоректних посилань, засоби оборони від чу-
жого впливу, «промивання мізків».

«Справжні чоловіки користуються одеколоном X». «Ощадливі господарки віддають 
перевагу порошку В». «Молоді та стильні читають журнал Z». Подібні рекламні слогани 
використовують поширений тип мислення, що його З. Фройд назвав предикативним (від 
лат. redicatum — присудок). Він помітив, що, якщо у двох висловлень однакові предикати 
(присудки), ми несвідомо починаємо ототожнювати і їх суб’єкти (підмети). Вибудовується 
псевдосилогізм (від грец. псеудос — неправда і силогізмос — умовивід).

«Справжні чоловіки користуються одеколоном X». Я вибираю і придбаю одеколон 
X. Отже, я — справжній чоловік».
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Тема 5.8. Мозок, мислення, інтелект (1 год). Мозок — квантовий нейрокомп’ютер. 
Хто розумніший? Пізнавальні стилі людини. Дивергентне мислення — умова творчості. 
Три складові процесу пізнання: вільне висування ідей, збір інформації, знаходження єди-
но правильного рішення. Лівопівкульне мислення — переважає аналіз. Правопівкульне 
мислення — переважає синтез. Методика О. Лурія: «четвертий зайвий». Класифікація за-
лежить від теоретичного знання і практичних навичок. Гіпотеза Л. С. Виготського: пізна-
вальні процеси залежать від соціального і культурного досвіду людини.
Ключові  слова: пізнання, комп’ютер, мислення, розум, нейрокомп’ютер, пам’ять, 

творчість, розв’язання завдань, аналіз, синтез, культура, класифікація, теорія, практика.
Усі серйозні прориви людства у сфері пізнання мають своєрідний зворотний ефект: вони 

спонукають із нового і несподіваного боку подивитися на того, хто є суб’єктом пізнання, — на 
людину. Наслідком бурхливого розвитку обчислювальної техніки стало доволі неприємне 
запитання: чи не є людський мозок лише певним складним комп’ютером? І навпаки: чи мо-
жемо ми бути впевнені, що комп’ютери після чергового вдосконалення не перетворяться на 
мислячі істоти з усіма моральними й правовими наслідками, що з цього випливають?

ЗАДАЧІ НА ЛОГІКУ
Французька мудрість гласить: снідай як король, обідай як X і вечеряй як Y.
Які слова замінені на X та Y?
(Принц і жебрак)
* * *
О. С. Пушкін був одним із НИХ. А один із персонажів роману А. Крістоф якось побачив 

ЇХ і вирішив, що хильнув зайвого.
Яке слово замінене на ЇХ?
(Близнюки; О. С. Пушкін за знаком зодіаку Близнюки.
Персонаж з розповіді А. Крістоф подумав, що в нього двоїться в очах).
* * *
Один французький хімік у ХІХ ст. знайшов у своїй крові поширений у природі хімічний 

елемент. Саме в цей час він був закоханий в одну красуню. Бажаючи довести їй силу свого 
кохання, хімік задався метою видобути зі своєї крові стільки цього елемента, щоб зробити 
з нього каблучку і подарувати своїй коханій. Дослід його закінчився жалюгідно — закоха-
ний помер від нестачі крові.

А який хімічний елемент у його крові став причиною смерті?
(Залізо)
* * *
Із 10 студентів, які прибули на практику до Англії, 6 розмовляють англійською, а 7 — ні-

мецькою.
Скільки студентів розмовляють обома мовами?
(Троє)
* * *
Петро купував гранат по 15 гривень за штуку, а продавав по 10 гривень за штуку. Через 

деякий час Петро став мільйонером. Як це йому вдалося?
(Дуже просто — до цього моменту Петро був мільярдером!)

Розділ 6. ТАЄМНИЦІ СВІДОМОСТІ (4 год)

Тема 6.1. Кому належить наша свідомість? (1 год). Свідомість людини не належить 
самій людині? Інтуїтивне пізнання дійсності. Логіка підсвідомості. Теорія соціального 
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обміну. Як урятувати себе від неприємних емоцій? Бути корисним — сором? Упевненість 
у собі — проблема чи Проблема? Злим язикам на зло! Дев’ять порад бути щасливими.
Ключові слова: свідомість, несвідоме, інстинкти, пізнання, підсвідомість, взаємодія, 

вчинки, подарунки, самотність, сум, зневіра, радість, самореалізація, впевненість, невпе-
вненість, щастя.

Свідомість — це стан, який переважно проявляється лише в нашій здатності ефективно 
розшифровувати зовнішні стимули і відповідати на них так, як це прийнято для більшо-
сті членів соціальної групи, до якої ми належимо. Вселяють нам цей спосіб реагування 
від раннього дитинства думки дорослих, що їх (думки) ми згодом сприймаємо як свої, на-
справді наші думки на 99% визначені й зумовлені думками інших людей. Ми вважаємо, що 
наше уявлення про речі та те, як ми на них реагуємо, — це щось наше особисте, насправді — 
це сукупність розумових конструкцій, вироблених іншими людьми протягом поколінь. Ми 
самі найчастіше їх тільки відтворюємо і повторюємо, щоб залишатися в гармонії з фізич-
ним і соціальним середовищем, що оточує нас.

(За франко- канадським психологом- біхевіористом Жо Годфруа)
Несвідоме — дія природжених інстинктивних потягів у психічному житті людини, що, 

у свою чергу, ще й біологічно зумовлюються, забуваючи при цьому про соціальні й природ-
ні чинники, від яких залежить людська життєдіяльність. У психології несвідоме зазвичай 
протиставляється свідомому, однак у рамках психоаналізу несвідоме і свідоме розгляда-
ється як поняття різних рівнів: не все, що не стосується несвідомого, — усвідомлюється.

Тема 6.2. Свідомість — особливий стан мозку (1 год). Свідомість із погляду психо-
фізіології. Свідомість — це мислення. Свідомість — знання яким можна оперувати? Від 
функціонального стану залежать фізіологічні показники: пульс, кров’яний тиск, частота 
і глибина дихання, м’язовий тонус і т. ін. Психічний акумулятор.
Ключові слова: свідомість, пам’ять, мислення, уява, нейромедіатори, мозкова діяль-

ність, сприйняття, запам’ятовування, інтерпретація, сон.
Для сучасної науки проблема походження й ролі свідомості є не менш важливою і хви-

люючою, ніж створення та будова Всесвіту, виникнення життя і самої людини.
Тема 6.3. Телепатія, телекінез (1 год). Редуктор і реципієнт. Вольф Мессінг. Телепа-

тичний зв’язок блокує свідомість. Думка керує матерією? Телекінез не підтверджено.
Ключові слова: телепатія, свідомість, досліди, телекінез, сила думки.
Телепатія — передавання думок на відстані без допомоги фізичних органів чуття між 

індивідуумом, котрим приймає, і тим, хто передає (редуктором і реципієнтом). Цією влас-
тивістю володіє практично кожен, але не кожен може правильно й усвідомлено сприймати 
і передавати інформацію.

Особливо яскравий приклад — телепатичний зв’язок між матір’ю і дитиною. Мати мит-
тєво відчуває дитячу біду на будь-якій відстані. Кожна думка породжує два наслідки: вібра-
цію, що випромінюється, і рухливу форму.

Настільки самоочевидним є і телепатичний зв’язок між закоханими, коли одному з них 
вдається відчути найменші нюанси душевного стану іншого. У цих прикладах виразно є 
видимими причинно- наслідковий характер стосунків і гостре налаштування одне на од-
ного учасників такого телепатичного зв’язку. Проте поставити телепатичний експеримент 
у суворих наукових рамках вкрай складно.

На цій підставі скептики стверджують, що жодної телепатії не існує, але ні в кого не ви-
никає сумніву в коректності постановки подібних експериментів. Біда в тому, що крите-
рії наукової істини вимагають жорстко детермінованих логічних побудов, тоді як у каналі 
телепатичного зв’язку майже не задіяне логічне розсудливе начало людської свідомості, 
а використовується інтуїтивний канал.
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Тема 6.4. Чаклуни, цілителі, екстрасенси (1 год). «Порошок зомбі». Магія існує… 
якщо психіка готова це визнати. Давньошумерські клинописні таблички з Ніппура. Гіппо-
крата вчив скіф? Праукраїнські рецепти… в Єгипті. Аїр — чудодійна рослина. Зільництво 
Київської Русі. Психіка керує фізіологією.
Ключові слова: порча, пристріт, чорне чаклунство, отрута, ейфорія, психіка, магія, за-

мовляння, «рукоприкладство», фізіотерапія, лікування травами, аїр, волхви, відуни, зна-
харі, зільники, цілителі, ворожбити, кощуни, черторізці, вузольники, психіка, фізіологія, 
медицина.

Антиподом цілительства вважаються «порча», «пристріт», «чорне чаклунство». Трива-
лий час залишався нерозгаданим феномен зомбі на острові Гаїті. У 1982 р. етноботанік 
Уейд Девіс зумів роздобути в знайомого чаклуна справжній «порошок зомбі», приготов-
лений зі стовчених частин місцевих жаб і риб. До його складу, як з’ясувалося, входить най-
сильніша отрута, що блокує передачу нервових імпульсів.

Теми есе до розділу VІ «Таємниці відомості»
Будьте уважні до своїх думок — вони початок вчинків. Лао- Цзи
Свідомість є відмітна ознака довершеної істоти. Л. Фейєрбах
Свідомість захоплює лише ті сфери, які покинув інстинкт. Е. Дюркгейм
У людської свідомості багато сторожових псів, вони часом гавкають даремно, але розум-

на людина ніколи не нехтує сигналом. А. Кларк
Людина має свободу вибору, бо інакше поради, умовляння, повчання, нагороди і пока-

рання були би безглузді. Ф. Аквінський
Свідомість стоїть наприкінці шляху, несвідоме — на його початку. П. Рікер
Змінюючи свою свідомість, ви змінюєте свій Всесвіт. У. Черчілль
Свідомість не терпить порожнечі, а тому схильна населяти її примарами. Д. Мітчелл

Розділ 7. АРХІТЕКТОНІКА ДУШІ (7 год)

Тема 7.1. На підступах до пізнання душі (1 год). Любов і пізнання. Індивідуальний 
стиль пізнання світу. Компоненти психіки. Фізіогноміка і френологія — джерела дослі-
джень біологічних основ психіки.
Ключові  слова: поведінка, помилка, душа, пунктуальність, охайність, акуратність, 

слухняність, ввічливість, чесність, щирість, справедливість, працьовитість, ощадливість, 
обов’язковість, точність, совісність, фізіогноміка, френологія, хіромантія, астрологія, гра-
фологія.

Ні пророцтва, ні знання,
Ні можливість пізнання,
Ні можливість гори рухати,
Ні здатність думки слухати,
Ніщо не є для мене милим,
Якщо в любові я безсилий.
Не заздрить любов — бо є щира,
Довготерпить — любов терпелива,
Милосердствує — бо милосердна,
Не бундючиться — любов щедра,
Любов не буває нечемна.
Щира вона, достеменно.
Гніву любов не має.

Лиха ніколи не завдає.
З неправди вона не радіє.
Ласкава — бо любов гріє.
І терпіння у неї безмежне.
Любов горю — протилежне.
У світі все тимчасове.
Колись закінчиться слово.
Пророцтва колись закінчаться.
Знання зникнуть — скасуються.
Тільки любов залишиться!
Вона одна возвеличиться!
(Перше послання Св. ап. Павла Корин.

(13:2, 4–8))
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Ми не тільки пізнаємо світ, а й вибудовуємо особисті взаємовідносини з ним. Якщо фун-
даментом цих стосунків є любов і добро, то формуються такі риси характеру: уміння лю-
бити, терплячість, контактність, здатність виявляти і приймати ніжність; сексуальність; 
уміння довіряти, сподіватися, вірити й сумніватися; упевненість у собі; здатність установ-
лювати мир і згоду між людьми.

Тема 7.2. Свідомість — форма психіки (1 год). Свідомість — це вища форма відобра-
ження дійсності. Екстравертована та інтровертована свідомість. Потік свідомості. Мова — 
найгнучкіший прояв свідомості. Робота півкуль головного мозку і вивчення іноземних 
мов. Історія про Мауглі — вигадка.
Ключові слова: свідомість, психіка, душа, абстрактне мислення, світогляд, самосвідо-

мість, самоконтроль, поведінка, діяльність, мова і мовлення, сприйняття, відчуття, уявлен-
ня, поняття, почуття, дії, властивості мозку.

«…Я не безумовний скептик, — зауважував Зиґмунд Фройд у своєму листі до французь-
кого письменника Ромена Роллана. — Але в одному я зовсім упевнений: що нам тепер дея-
ких речей знати не дано». Видатний психолог мав на увазі уявлення науки про внутрішнє 
життя людини, психічні процеси і стани. Чим далі розвивається психологія, тим ясніше 
стає, що душа не є якимсь простим і неподільним началом, як гадали стародавні греки. Це 
найскладніша архітектурна система — цілісна та водночас мінлива, багаторівнева й бага-
томірна.

Тема 7.3. Національний характер: ілюзія чи реальність? (1 год). Національний 
характер. Темперамент — природна особливість поведінки. Будова тіла і темперамент.
Ключові слова: людина, характер, емоції, вчинки, холерик, сангвінік, флегматик, ме-

ланхолік.
Кому не доводилося чути або читати, що американці прямолінійні, шотландці скупі, 

ірландці буйні, англійці зарозумілі, французи галантні, голландці флегматичні, німці 
акуратні, іспанці горді, італійці запальні, греки хитромудрі, росіяни спритні, турки ледачі, 
японці ввічливі, а китайці працьовиті? Чи існує насправді національний характер чи це не 
більше, ніж звичайні забобони?

Тема 7.4. Пізнаємо душу людини за її почерком, відбитками пальців (1 год). По-
черк і характер. Дерматогліфи і спорт. Дерматогліфи й енергетичний потенціал організму.
Ключові слова: графологія, дерматогліфіка, енергетика організму, етнічні відмінності.
Завдання графолога — змусити людину зазирнути всередину самої себе, змусити замис-

литися над власною природою і її реальними даними й можливостями.
Д. М. Зуєв- Інсаров, графолог- експерт
Погортавши щоденник школяра, можна багато сказати про його ставлення до навчання 

(запис уроків), про дисципліну (зауваження вчителів), стан здоров’я (кількість незаповне-
них тижнів) та ін. Але навіть якщо приділити увагу тільки почерку, з’явиться шанс описати 
особистість учня. Такі завдання ставить перед собою графологія — наука, яка вивчає взає-
модію між почерком і характером людини.

Тема 7.5. Характер і особливості пристосування (1 год). Структурність характеру. 
Темперамент один, а характери різні? Психологічні способи пристосування до світу.
Ключові слова: характер, симптомокомплекси, темперамент, екстраверт, інтроверт.
Характер визначається і формується впродовж усього життя людини. Спосіб життя 

включає образ думок, почуттів, мотивів, дій в їх єдності. Тому в міру того, як формуєть-
ся певний образ життя людини, формується сама людина. Значну роль тут відіграють су-
спільні умови і конкретні життєві обставини, в яких проходить життєвий шлях людина.

Тема 7.6. IQ, спадковість, інтелект, гени (2 год). Інтелектуальні здібності й життє-
вий успіх. Міфи про IQ. Інтелект — сукупність пізнавальних здібностей людини. Інтелект 
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і креативність. Гени чи виховання. Розвиток інтелекту. Інтелектуальні функції зберігають 
високу ефективність, якщо людина залучена до системи безперервної освіти.
Ключові слова: інтелект, тести, спадковість, креативність, творчість, гени, логіка, ін-

дукція, дедукція, освіта, рід занять, особистісна зрілість, ступінь творчої активності.
Найтриваліше дослідження, пов’язане з інтелектуальною обдарованістю, було про-

ведене лабораторією Льюїса Термена в США. Воно почалося у 20-х роках XX ст. і три-
вало до кінця століття.

Психологічний практикум «Характеристики темпераментів»
Виберіть у кожному блоці ті риси, що найбільш характерні для Вас.
Сангвінік (С) (сильний, урівноважений, рухливий тип):
• підвищена активність, тривала працездатність;
• бадьорий, підвищений настрій, підвищена емоційна збудливість;
• швидке виникнення і зміна почуттів та емоційних станів;
• швидке включення в нову роботу і швидке переключення з однієї роботи на іншу;
• швидке засвоєння й перебудова навичок;
• швидке пристосування до нової обстановки;
• швидка реакція на події;
• товариськість, легкість входження в контакт з незнайомими людьми;
• деяка переоцінка своїх можливостей;
• відсутність різко негативних реакцій на поведінку інших людей;
• байдуже ставлення до нового;
• спонукання нестійкі, увага нестабільна;
• схильність уникати труднощів, поспішати з прийняттям рішень;
• ставлення до критики — спокійне, терпіння — помірне;
• невелика навіюваність і недовірливість.
Флегматик (Ф) (сильний, урівноважений, інертний тип):
• тривала працездатність;
• слабка емоційна збудливість, рівний спокійний настрій;
• повільне виникнення і зміна почуттів та емоційних станів;
• повільне включення в нову роботу і повільне переключення з однієї роботи на іншу;
• повільне пристосування до нового оточення;
• повільне засвоєння і перебудова навичок;
• бідність рухів, повільність і монотонність мовлення, одноманітність міміки;
• інертність та негнучкість поведінки;
• стійкість у прагненнях і настроях;
• наполегливість у досягненні мети;
• ставлення до критики — байдуже, негативне ставлення до нового;
• більш реальна оцінка своїх здібностей;
• слабка навіюваність і недовірливість.
Холерик (Х) (сильний, неврівноважений, рухливий тип):
• підвищена активність;
• енергійність, нестриманість, нетерплячість;
• запальність, гарячковість, збудженість і неврівноваженість поведінки; швидке вклю-

чення в нову роботу і швидке переключення з однієї роботи на іншу;
• швидке засвоєння і перебудова навичок;
• швидка пристосованість до нових обставин;
• непосидючість, швидкість рухів і мовлення, загальна моторна рухливість;
• виразність міміки і пантоміміки, виразність мовлення;



82

Г. О. Васьківська

• помірна навіюваність і недовірливість;
• циклічність у діяльності, тобто переходи від інтенсивної діяльності до різкого спаду;
• переходи від вираження симпатії до виявів антипатії;
• схильність до агресії в разі поразок; велика сила волі, активність, динамічність;
• терпіння слабке;
• значне переоцінювання своїх здібностей;
• ставлення до критики — збуджене;
• ставлення до нового — позитивне.
Меланхолік (М) (слабкий тип):
• швидка втомлюваність, в’ялість, мала активність, гіперсензитивність;
• пригніченість і розгубленість за невдачі;
• повільна зміна почуттів і настрою;
• невпевненість у собі;
• уповільненість рухів і мовлення, одноманітність міміки;
• підвищена чутливість;
• соціальна вразливість;
• сильний страх у небезпечній ситуації;
• болісне реагування на раптове ускладнення обставин, ситуації;
• погіршення діяльності за сильних подразників;
• болісна реакція на несправедливість;
• висока точність і скрупульозність у діяльності;
• глибокі й тривалі емоційні переживання;
• настрій нестійкий, з переважанням песимізму;
• терпіння дуже слабке;
• адаптація важка;
• часте недооцінювання своїх здібностей;
• велика навіюваність і недовірливість.
З результатів доходимо висновку, що в «чистому вигляді» не трапляється жоден із цих 

темпераментів. У кожній людині присутні у певній пропорції всі чотири основних темпе-
раменти (дуже рідко — 3).

Розділ 8. СЕРЕД СОБІ ПОДІБНИХ (8 год)

Тема 8.1. Спілкування і самотність (1 год). Акти спілкування визначають життя су-
спільства. Самотність — незмінна і неминуча. У США замкнутих і некомунікабельних вва-
жають невдахами або диваками.
Ключові слова: спілкування, погляд, посмішка, дотик, свідомість, воля, логічне мис-

лення, комунікабельність, дружба, друзі, сім’я.
Людина в цьому світі ніколи не буває сама. Навіть якщо вона повністю поглинена свої-

ми думками і почуттями, так що не бачить і не чує нікого навколо. Чому? Бо результатом 
своїх міркувань чи творчості їй обов’язково захочеться з кимось поділитися. Навіть якщо 
вона гостро страждає від самотності — саме потреба в інших, болісне усвідомлення того, 
що вони поруч, але недоступні, становить суть її переживань. Навіть якщо вона перебуває 
на незаселеному острові — черпає силу в спогадах про дорогих і близьких їй людей, їй до-
помагають вижити поради, дані колись друзями, і відомості з прочитаних колись книг, у її 
пам’яті живуть вірші й казки.

Тема 8.2. Яка роль — така й поведінка… (1 год). Мотиви соціальної поведінки. 
Ефект присутності. Феномен соціальної фасилітації. Надситуативна активність. Міжосо-
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бистісне спілкування. Мовчання — теж спілкування. Спілкування: віртуоз чи маніпулятор? 
 Мовчання — риторичний прийом привернення уваги. Мовчання — спосіб духовного очи-
щення. Магія щирості.
Ключові слова: кооперація, суперництво, індивідуалізм, рівність, агресія, альтруїзм, 

прояви індивідуальності, роль, поведінка, довіра, відкритість, взаєморозуміння, мовчання, 
спілкування, маніпуляції свідомістю, риторика.

Що саме рухає нами у стосунках? Хто ми одне для одного? У 70-х роках ХХ ст. Ч. Мак-
клінток і його співробітники, ґрунтуючись на даних експериментів, виокремили й описали 
шість основних мотивів соціальної поведінки: кооперацію, суперництво, індивідуалізм, 
рівність, агресію й альтруїзм.

Тема 8.3. Агресія — альтруїзм (1 год). Причини агресії. Достойна відсіч — розв’язка? 
Якщо альтруїзм — авторитетна соціальна модель… «Не зашкодь!» — принцип альтруїзму?
Ключові слова: агресія, кооперація, альтруїзм, соціальні установки, співчуття, самопо-

жертва, агресія експресивна, агресія інструментальна, агресія ворожа, Людина.
Дослідники виокремили причини, що провокують агресію чи, навпаки, знижують ризик 

її виникнення. Так, одним із джерел агресії є норма відплати — принцип стосунків, сфор-
мульований ще в Старому Завіті: «Око за око, зуб за зуб». Людина вважає, що агресивна 
поведінка стосовно неї може бути прощеною, забутою тільки тоді, коли кривдник за неї 
розплатиться. Вендета, кревна помста, — приклад спрацьовування норми відплати. Саме 
на неї орієнтують батьки сина, навіюючи йому, коли той прийшов зі школи з розбитим піс-
ля бійки носом: «Будь чоловіком, дай здачі!». Норма впливу ввійшла в плоть і кров люд-
ської культури. Цікаво, що це сприймається як непорушне правило не тільки жертвою, а й 
кривдником. Експерименти психологів показують: якщо той, хто почав першим, одержує 
удар у відповідь і вважає його рівноцінним, то схильний вважати, що інцидент вичерпано 
і про це можна забути.

Тема 8.4. Світ різний, бо різні люди (1 год). Правила спілкування комунікативного, 
психологічного і соціального рівнів. Підліткова надчутливість. Правила тактовності.
Ключові слова: спілкування, психологічні правила спілкування, такт, тактовність, без-

тактність, слабкість, залежність, уразливість, культурна людина.
За всієї розмаїтості видів спілкування вони вимагають дотримання певних правил. Роз-

різняють правила різних рівнів: комунікативного, психологічного, соціального. Основне 
правило комунікації полягає в тому, що процес спілкування потрібно підтримувати — від-
повідати, коли до тебе звертаються.

Тема 8.5. Конфлікт чи порозуміння (2 год). Методи переконання. Теорія формування 
умовного рефлексу. Управління процесом засвоєння повідомлення. Закономірності люд-
ської пам’яті. Мистецтво перемовин. Публічний виступ. Енергію страху — в енергію успіху. 
Конфлікт. Типи конфліктів. Структура конфлікту. Стадії конфлікту. «Сигнали» конфлікту. 
Поведінка в конфліктній ситуації. Конфлікт заради конфлікту.
Ключові слова: переконання, інформація, діалог, емоції, аргументи, риторика, ауди-

торія, страх, конфлікт, конфліктологія, влада, гроші, власність, посада, роздратування, на-
пруження, занепокоєння, злість, образа, інтереси, напруженість, незгода, взаємне нерозу-
міння, дискомфорт, компроміс, уникання, суперництво, співпраця.

Психологів давно цікавило, як люди переконують одне одного в чомусь. Виявилося, що 
існує кілька найефективніших методів переконання.

Тема 8.6. Залежності обмежують свободу (1 год). Невдоволеність, самотність — крок 
до психологічної перенапруги. «Шопоманія» — жіноча хвороба? Залежність — ворог цін-
ностей. Соціальні залежності важкоусвідомлювані. Способи зняття напруження.



84

Г. О. Васьківська

Ключові слова: залежність, невдоволеність, самотність, перенапруження, звички, цін-
ності.

Усі ми більшою чи меншою мірою від когось чи чогось залежимо: від близьких, колег, 
начальства, життєвих обставин, побутових проблем, несподіваних подій… Але надмірна 
залежність може свідчити про невроз або про особистісні проблеми.

Тема 8.7. Душевна криза (1 год). Душевні криза. Психотерапевт — фігура нейтральна. 
Психотерапія — і наука, і мистецтво, і ремесло.
Ключові  слова: особистісні проблеми, друзі, психотерапія, психіатрія, психологічне 

консультування.
За минуле століття психотерапія перетворилася на масову професію. Вона перестала 

бути суто медичною спеціальністю. Когорта психотерапевтів активно поповнюється пси-
хологами, соціальними працівниками і педагогами.

Теми есе до 8-го розділу «Серед собі подібних»
Велика душа ніколи не буває самотньою. Як би доля не відбирала від неї друзів, вона, 

зрештою, завжди їх собі створює. Р. Ролан
Усамітнення слід шукати у великих містах. Р. Декарт
Горе потрібно пережити на самоті, але радість — щоб пізнати сповна — слід розділити 

з іншою людиною. М. Твен
Найстрашніша самотність — не мати щирих друзів. Ф. Бекон
Для одних форма спілкування — діалог, для інших — монолог. І. Шевелєв
Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілкування. А. де Сент- Екзюпері
У спілкуванні варто триматися так, щоб друзів не робити ворогами, а ворогів друзями. 

Піфагор
Найголовніша формула успіху — знання, як поводитися з людьми. Т. Рузвельт
Інтернет не зближує. Це скупчення самотності. Ми начебто разом, але кожен сам. Ілюзія 

спілкування, ілюзія дружби, ілюзія життя…
Самотність удвох — добровільне пекло.
Оберіть прислів’я і розкрийте його значення в есе
1. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох.
2. Брехня, мов куля зі снігу: чим дальше котиться, тим більшою стає.
3. Великі душі мають силу волі, а слабодухи гинуть у неволі.
4. Вимети сміття перш зі своєї хати, а опісля заглядай до чужої.
5. Добро втратити — наживеш, честь втратити — пропадеш.
6. Догана мудрого більше варта, ніж похвала дурного.
7. Доки здоров’я служить, то чоловік не тужить.
8. Живи, поки живеться, пий поки п’ється, помреш — із собою не забереш.
9. І святи свиню, то свиня все свинею буде.
10. Коли будеш язик за зубами тримати, то не будеш ворогів мати.
11. Коли хочеш казати правду, кажи брехню, бо правді не ймуть віри.
12. Кривими дорогами ходиш, добра не жди.
13. Найти друга, за якого можна померти — легко, а такого, щоб за тебе помер — важко.
14. Не смійся з другого, щоб і тобі не було того.
15. Не той ворог, що перед тобою, а той, що за спиною.
16. Не будь гірким, бо виплюнуть; не будь солодким, бо злижуть.
17. Перемагай труднощі розумом, а небезпеку — досвідом!
18. Робота — не вовк, до гаю не втече.
19. Руки білі, а сумління чорне.
20. Своєї біди нікому не кажи, бо добрий злякається, а злий знасміхається.
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Оберіть визначення, яке, на вашу думку, цілісно характеризує людину
Підготуйте міні-проект
(презентацію, наукову статтю, есе)
1. Людина — біологічна категорія, що визначає належність живої істоти до людського 

роду за певними анатомічними особливостями та фізіологічними функціями.
2. Людина — Боже створіння.
3. Людина — еволюція мавпи.
4. Людина — жива система, що є єдністю фізичного і духовного, природного і соціаль-

ного, спадкового і набутого за життя. Як живий організм людина включена в природний 
зв’язок явищ і підпорядковується біологічним закономірностям, на рівні свідомої психіки 
вона звернута до соціального буття з його специфічними закономірностями.

5. Людина — істота, яка втілює вищий щабель розвитку життя, суб’єкт суспільно- історичної 
діяльності. Людина наділена свідомістю, мовою, здатністю трудитися, створювати цінності.

6. Людина — Космічний експеримент, експеримент високорозвинених інопланетян.
7. Людина — рід приматів родини гомінідів. Включає вид «людина розумна» (Homo 

sapiens) і близькі до неї вимерлі види. Предками Homo вважаються австралопітеки.
8. Людина — суспільна істота, що володіє свідомістю і розумом, є суб’єктом суспільно- 

історичної діяльності та культури.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ
Запропонуйте учням тест
на визначення поведінки в конфліктній ситуації
Умови тестування. Прочитайте і вирішіть, чи властива вам та або інша поведінка і про-

ставте бали: часто — 3, у деяких випадках — 2, рідко — 1.
Як Ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації, під час сварки?
1. Погрожую і б’юся.
2. Прагну прийняти позицію супротивника, враховую її, як свою власну.
3. Шукаю компроміси.
4. Припускаю, що не правий, навіть якщо не можу повірити в це остаточно.
5. Уникаю супротивника.
6. Бажаю за будь-яку ціну домогтися своїх цілей.
7. Намагаюся з’ясувати, з чим я згоден, з чим — категорично не згоден.
8. Йду на компроміс.
9. Капітулюю.
10. Змінюю тему.
11. Нию і скаржуся, поки не доб’юся свого.
12. Намагаюся знайти причину конфлікту, зрозуміти, з чого все почалося.
13. Трішки поступаюся і спонукаю в такий спосіб до поступок іншу сторону.
14. Пропоную мир.
15. Намагаюся все обернути на жарт.
Обробка результатів

А B C D E
№ зап. Бал № зап. Бал № зап. Бал № зап. Бал № зап. Бал

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

Сума Сума Сума Сума Сума
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Перед Вами 5 граф, кожна з них відображає свій стиль розв’язання конфліктів.
Впишіть набрані бали в ті чарунки, де проставлений порядковий номер питання і підра-

хуйте бали за графами. Графа з найвищим балом і визначає Ваш стиль розв’язання кон-
флікту.

Графа «А» відповідає «жорсткому» типу розв’язання конфліктів. Ви до останнього напо-
лягаєте на своєму, захищаючи свою позицію, в якій, на вашу думку, немає і не може бути 
хиб і помилок. Тип людини, яка завжди права.

Графа «В» — стиль «примирення». Ви дотримуєтеся позиції, що завжди можна домо-
витися, «дві голови краще, ніж одна». Під час суперечки Ви намагаєтеся запропонувати 
альтернативу, шукаєте рішення, які задовольняють обидві сторони.

Графа «С» — «компромісний», відразу згодні на компроміс.
Графа «D» — «м’який» стиль. Свого супротивника Ви вражаєте добротою, з готовністю 

підтримуєте думку супротивника, відмовляючись від своєї.
Графа «Е» — «уникання», Ваше кредо — «вчасно піти». Ви прагнете не загострювати си-

туацію, не доводите конфлікт до відкритої сутички.
* * *

Роздайте кожному учаснику аркуші білого паперу. Попросіть їх поміркувати і записати 
одне слово — прикметник, який, на їхню думку, характеризує конфліктну особу (підписува-
ти своїм ім’ям аркуш не потрібно), після чого зберіть аркуші й прикріпіть їх до дошки так, 
щоб усі учні могли бачити результат.

Передбачувані відповіді: агресивний, неспокійний, дратівливий, неприємний, нервовий.
Запитайте: «Чи мають ці характеристики статеві, вікові, расові, релігійні та інші особли-

вості, тобто ті, які можна віднести тільки до певної групи людей?». Разом з учнями визна-
чите, що характеристика конфліктної людини не має адресних прив’язок і що міфи про те, 
ніби чоловіки — нахабні, жінки — сварливі, пенсіонери — роздратовані, керівники — суворі, 
залишаються міфами і не мають під собою підстав.

Людські стосунки настільки багатогранні, що часто одна і та сама людина може в один 
і той самий день виступати в ролі скандаліста і нахаби, пригнічуючи індивідуальність і гід-
ність іншого, і сама стати жертвою. Важливо усвідомлювати й аналізувати свої вчинки під 
час спілкування з іншими, щоб вчасно зупинити конфліктну людину або зупинитися са-
мому.

Пропонуємо розробити і зобразити демотиваційний постер (демотиватор)
за будь-якою темою посібника
1. Будова організму людини.
2. Нервова система людини.
3. Здоровий спосіб життя.
4. Проблеми наркоманії в сучасному суспільстві.
5. Тварина насичується, людина їсть, розумна людина вміє харчуватися.
6. Кохання не робить життя простішим, але надає йому сенс.
7. Емоції і почуття.
8. Кожна людина щаслива рівно настільки на скільки хоче.
9. Усе наукове — не про людину. Про людину… ненаукове все.
10. Чаклуни, цілителі, екстрасенси.
11. Світ різний, бо різні люди.
12. Конфлікт чи порозуміння.
13. Душевна криза.
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БУДЬ ЩАСЛИВИМ І УСПІШНИМ
Волт Дісней був звільнений із газети за недостатність ідей. Д. Менделєєв мав трійку з хі-

мії. А. Ейнштейн не розмовляв до чотирьох років, учитель характеризував Альберта як ро-
зумово відсталу людину.

Згадай про це, якщо тобі здається, що в тебе нічого не виходить!
У 93% людей є мрія, яку можна здійснити до кінця тижня, а вони роблять із неї мрію 

всього свого життя.
Будьте щасливими та успішними!

* * *
Мудрість не має історичних обмежень
Пропонуємо вам висловлювання різних людей з різних епох. Опишіть в есе, як ви зрозу-

міли їхні слова.
• Скільки разів не кинь кубики з буквами, хоч мільйон разів, — вірші не складуться. 

А всесвіт складніший ніж вірші. То чи випадково він виник?…
Марк Туллій Цицерон (106–43 р. до н. е.)
• Падає той, хто біжить. Той, хто повзе, той не падає…
Пліній Старший (23–79 рр.)
• Гріхи інших судить Ви так старанно рветесь, почніть зі своїх і до чужих не доберетесь…
Вільям Шекспір (невід. — 1616)
• Гроші — хороший слуга, але поганий господар…
Френсіс Бекон (1561–1626)
• Сенс щирої дружби в тому, що радість вона подвоює, а страждання розділяє наполови-

ну…
Джозеф Аддісон (1672–1719)
• Люди здебільшого вважають, що краще помилятись у натовпі, ніж одному прямувати 

за істиною …
Клод Адріан Гельвецій (1715–1771)
• Я не знаю інших ознак вищості, окрім доброти…
Людвіг ван Бетховен (1770–1827)
• Не довіряйте тим, хто зневірився. Це майже завжди безсилі.
Гюстав Флобер (1821–1880)
• Щоб уникнути критики — нічого не роби, нічого не говори і будь ніким…
Елберт Хаббарт (1856–1915)
• Ви смієтеся наді мною, бо я відрізняюся від вас, а я сміюся над вами, тому що ви не 

відрізняєтесь один від одного!
Михайло Булгаков (1891–1940)
• Єдиний спосіб пізнати людину — це безнадійно її любити.
Вальтер Беньямін (1892–1940)
• Неможливо розв’язати проблему на тому самому рівні, на якому вона виникла. Необ-

хідно стати вище цієї проблеми, піднявшись на наступний рівень…
Альберт Ейнштейн (1879–1955)
• Успіх — це здібність рухатись від однієї невдачі до іншої без втрати ентузіазму.
Уїнстон Черчілль (1874–1965)
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Програма навчального курсу
10-й клас

Програма курсу зорієнтована на впровадження науково-дослідницької діяльності учнів 
10-го класу, розвиток їхньої методологічної культури, формування вмінь досконало опе-
рувати методами самостійного пошуку, аналізу інформації про явища і процеси; глибше 
розуміти основні процеси і закономірності науки; виокремлювати актуальні теми для нау-
кових досліджень, реалізувати творчі задуми тощо.

Життєвий сенс науки в тому, щоб знати; знати,
 щоб передбачати; передбачати, щоб вірно діяти. 

Б. М. Бім-Бад

Відповідь на запитання, чи необхідно залучати учнів старших класів до наукового пі-
знання, не викликає сумніву. Звісно, слід уміти, хоча б з огляду на шалений інформаційний 
бум, розбиратися в істинності тієї чи іншої інформації, що можливе за умови оволодіння 
учнями критеріями розрізнення наукової інформації і псевдонаукової. Наука є процесом і 
результатом обговорень, дискусій, які проводяться за чіткими правилами. Учні не отриму-
ють готові знання, а вчаться здобувати їх за допомогою висування ідей, побудови гіпотез і, 
можливо, встановлення теорії.

Наукове пізнання відповідає не тільки на запитання про перебіг подій, а й чому вони 
протікають саме у такий спосіб. За випадковим віднаходиться необхідне, закономірне, за 
одиничним – загальне, що слугує підставою для передбачення явищ, пізнання об’єктів і 
розуміння перебігу події. Передбачення як таке дає можливість контролювати процеси, 
управляти ними. 
Мета курсу – ввести учнів у складний і захоплюючий світ наукового пізнання, роз-

крити перед ними еволюційні шляхи його становлення і розвитку, місце у суспільному 
житті, роль у процесі формування системи знань про людину; сформувати в учнів навички 
методологічно грамотного осмислення конкретнонаукових проблем й уміння їх розгляда-
ти у світоглядному контексті історії науки.
Завдання курсу:
• навчити здобувачів освіти в інформації про людину, природу і соціум диференціювати 

наукове, псевдонаукове й паранаукове знання;
• сприяти формуванню наукового світогляду;
• підготувати до сприйняття нових наукових фактів і гіпотез;
• дати учням основи наукових знань та їх рівнів;
• сприяти засвоєнню учнями знання історії науки як невід’ємної частини історії людства;
• сформувати вміння орієнтуватися в методологічних підходах і бачити їх у контексті 

існуючої наукової парадигми.
У першій частині курсу розкривається процес виникнення, розвитку й сучасний стан на-

уки, акцентується увага на становленні її методологічної бази.
У другій частині йдеться про специфіку наукового пізнання, схарактеризовуються основ-

ні поняття, принципи, рівні, методи і проблеми науки. Особливість курсу полягає у тому, 
що його зміст поєднує методологію та історію науки, і саме це дає можливість розглянути 
їх у широкому соціокультурному контексті, розгорнуту панораму становлення науково-ме-
тодологічної думки.

Курс розраховано на 17 годин навчального часу і складається з таких тем:
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Вступ
1. Періодизація історії науки
2. Донауковий період історії науки
3. Виникнення природознавства як самостійної науки (ХV–XVІІІ ст.)
4. Другий період розвитку науки (кінець ХVІІІ–ХІХ ст. (до 1895 р.))
5. Особливості і тенденції розвитку сучасної науки
6. Основні сторони буття науки
7. Специфіка наукового знання
8. Рівні наукового пізнання та їх взаємозв’язок
9. Основні методологічні характеристики дослідження
10. Картина світу та наукова революція

Навчальний план з курсу «Наукове пізнання»

№ Тема уроку, зміст К-ть 
год

І. ІСТОРІЯ НАУКИ 
(8 год) 

Тема 1.1. Періодизація історії науки (1 год)

1. Підходи і принципи. Періодизація історії науки (Б. Кедров). Історія 
науки та історико-наукові дослідження. Періодизація історії науки 
(В. Кохановський). Наука класична, некласична, постнекласична, не-
окласична.

1

Тема 1.2. Донауковий період історії науки (1 год)

2. Традиційні культури і специфіка функціонування знання. Розвиток 
знань у Древній Греції. Натурфілософія Древньої Греції. Математичні 
і природничо-наукові досягнення піфагореїзму. Фізика Аристотеля. 
Перші класифікації знань у працях Платона і Аристотеля. Розподіл 
знання за предметом і методом. Розвиток науки в період еллінізму. 
Систематизація знань. Архімед. Евклід. Уявлення про людину і меди-
цина. Гіппократ. Наука і знання у період Середньовіччя. Зв’язок нау-
ки з релігією і філософією. Основні напрями розвитку природознав-
ства у період Середньовіччя в Європі: фізико-космологічний, науки 
про людину, астролого-медичний. Поява та розвиток університетів. 
Знання у середньовічному університеті. Арабська наука: психологія, 
астрономія, географія, ботаніка, медицина.

Тема 1.3. Виникнення природознавства як самостійної науки (ХV–XVІІІ ст.) (2 год)

3. Перший науковий період розвитку природознавства і його основ-
ні етапи: коперніканський, галілео-ньютонівський, канто-лаплас-
івський. Коперніканський етап і коперніканська революція. Космо-
центризм і антропоцентризм. Геліоцентризм і його роль щодо зміни 
картини світу (М. Копернік і Д. Бруно). Галілео-ньютонівський етап. 
Г. Галілей. Ньютонівська революція: створення теорії тяжіння, космо-
логія Ньютона. Механіка, фізика, хімія, біологія. Канто-лапласівський 
етап.

1
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4. Гіпотеза про виникнення сонячної системи. Відхід від метафізич-
ного погляду на природу. Становлення основних галузей класичної 
фізики. Розвиток учення про електрику і магнетизм. Перші академії 
наук, перші наукові праці, лабораторії.

1

Тема 1.4. Другий період розвитку науки (кінець ХVІІІ–ХІХ ст. (до 1895 р.)) (2 год)

5. Зв’язок науки з розвитком промисловості. Взаємозв’язок науки і 
техніки. Висування на перший план фізики і хімії. Термодинаміка, 
електрофізика, електрохімія (роботи В. Петрова, Деві, Фарадея). 
Видатні відкриття в природознавстві (клітинна теорія, закон збере-
ження і перетворення енергії, еволюційна теорія) і їх роль у форму-
ванні діалектичного погляду на природу. Ламаркізм. Катастрофізм.

1

6. Дарвінізм. Виникнення палеонтології (Ж. Кюв’є), ембріології 
(К. Бер). Класична біологія і її методологія. Поява астрофізики як ре-
зультат перших інтеграційних процесів у науці. Від алхімії до наукової 
хімії. Лавуазьє: революція в хімії. Атомно-молекулярне вчення.

1

Тема 1.5. Особливості і тенденції розвитку сучасної науки (2 год)

7. Наука класична, посткласична і постнекласична. Панорама сучас-
ної науки. Класифікація природничих і гуманітарних наук. Своєрід-
ність процесів інтеграції та диференціації знання на сучасному етапі 
фізикалізації природознавства. 

1

8. Знання про людину і гуманітаризація. Парадокси сучасної науки. 
Фундаменталізація і антифундаменталізація. Криза фундаменталіз-
му.

1

ІІ. ОСНОВИ НАУКИ 
(9 год)

Тема 2.6. Основні сторони буття науки (1 год)

9. Поняття науки. Наука в історії суспільства. Наука як система знань, 
як процес здобуття нових знань, як соціальний інституту і як особлива 
галузь культури. Класифікація наук за предметом і методом: гумані-
тарні, природничі, технічні.

1

Тема 2.7. Специфіка наукового знання (2 год)

10. Знання – результат пізнавальної діяльності людини. Розмаїття 
знань та їх типологія. Знання повсякденні й наукові. 1

11. Характерні риси наукового знання. Основні рівні і методи науково-
го пізнання. 1

Тема 2.8. Рівні наукового пізнання та їх взаємозв’язок (2 год)

12. Методи пізнання і форми знання емпіричного й теоретичного рів-
нів. Емпіричні методи: спостереження, експеримент, опис і система-
тизація фактів.

1

13. Два способи побудови теорій (аксіоматичний і гіпотетико-дедуктив-
ний) і їх застосування в науці. Логічні методи дослідження. 1

Тема 2.9. Основні методологічні характеристики дослідження (2 год)
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14. Три основних рівні методології: методологія філософська, загаль-
нонаукова, конкретно-наукова. Проблема як знання про незнання. 
Постановка проблем. Припущення і гіпотези. Гіпотеза як метод пі-
знання і як ймовірне знання.

1

15. Розвиток гіпотези на шляху до вірогідності. Суб’єктивні та об’єктив-
ні аспекти у формуванні й розвитку науки. Аргументація й обґрунту-
вання в науці. Пошуки критеріїв істини у фізиці, астрономії, історії та 
інших науках.

1

Тема 2.10. Картина світу та наукова революція (2 год)

16. Системне бачення світу. Формування картин світу. Антична та се-
редньовічна картини світу. 1

17. Розмаїття картин світу та синтез знань. Наукові революції і пробле-
ма спадкоємності знань. 1

Питання для самоперевірки
1. Поняття науки, антинауки, паранауки. Специфіка наукового знання. Типологія знання.
2. Основні сторони буття науки.
3. Рівні наукового пізнання.
4. Емпіричний рівень пізнання і його методи.
5. Теоретичний рівень пізнання. Методи побудови теорії.
6. Проблема. Постановка проблем. Види проблем.
7. Гіпотеза як метод пізнання й форма знання.
8. Логічні методи пізнання.
9. Наукова парадигма й наукова революція.
10. Картина світу.
11. Класифікація наук за предметом і методом.
12. Поняття і види науково-кваліфікаційних робіт.
13. Види наукових публікацій.
14. Зв’язок методології і теорії.
15. Періодизація історії науки.
16. Поняття класичної, некласичної й постнекласичної науки.
17. Знання Древнього Сходу.
18. Формування наукового знання в античності. 
19. Осмислення світу природи античними мислителями (натурфілософські школи. Де-

мокріт).
20. Класифікація наук у працях Платона і Аристотеля.
21. Розвиток науки у період еллінізму.
22. Розвиток знання на арабському середньовічному Сході.
23. Основні напрями розвитку знань у Середньовіччі у Західній Європі.
24. Розробка Ф. Аквінським учення про рух.
25. Середньовічний університет.
26. Перший науковий період розвитку природознавства (ХV–ХVІІІ ст.).
27. Наука ХІХ ст. (повідомлення на вибір учня).
28. Розвиток науки у ХІХ ст.
29. Особливості й тенденції розвитку сучасної науки.
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Тематика наукових рефератів (зразок)
1. Соціокультурні чинники виникнення і розвитку науки.
2. Традиції та інновації у розвитку науки.
3. Проблема класифікації знань та її розв’язання в історії розвитку суспільства.
4. Роль міждисциплінарних досліджень про людину у сучасній науці.
5. Науковий факт як форма знання.
6. Проблема вірогідності та ймовірності наукового факту.
7. Сучасна наука крізь призму антропного принципу. 
8. Учений як суб’єкт пізнання.
9. Взаємозв’язок теорії і методології.
10. Використання математичних методів у сучасній науці.
11. Прояв тенденцій інтеграції та диференціації знань про людину в історії розвитку науки.
12. Загальне й особливе у природничому і гуманітарному пізнанні.
13. Етика вченого: еволюція понять та образів. 
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