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Т.В. ЯЦУЛА 
и. Херсон 

ІШ'ОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ 
'ЛІН ДООСОБИСТІСНООРІЄНТОВАНОГО 

ІКОНА! ІНЯ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ 
1 ИИИТвкгії розвитку суб'єкт — суб'єктних педагогічно цілеспрямованих 

(Н нийнажливіше значення має організація виховуючого середови-
ИММи дітей, підлітків, юнацтва. 
ІНМіиїн школярів розглядається нами як середовище, яке створює 
і Дії и е.амореалізації як особистості учня, так і вчителя-вихователя. 
ІКОЯл дозвілля створює умови єднання потребнісно-мотиваційної, 

,ІИиО' оціночної сфери поведінки вчителя-організатора дозвілля й уч-
ШІІШИКІВ спілкування під час дозвілля. Спільне дозвілля на основі 
<МК інтересів створює й можливість ідентифікувати себе з іншою лю-

(у даному аспекті — вчителем-організатором), включити його дум-
ИОцупи, дії, захоплення у своє «Я». Вводячи у свій внутрішній світ 

ij(MM, установки поважних людей, дитина в подальшому використовує 
І ііиоі шіасні, формує на їх основі свій ідеал, внутрішнє уявлення про 

ІІНИМ пін би хотів стати. Таким чином, педагогічно організоване до-
учиш може істотно вплинути на процес розвитку, відкриття і реа-

ІІ1ІІ ідібмостей й можливостей дитини, актуалізації її власного потен-

% рофнма підготовки студентів до організації дозвілля учнів на основі 
ІІІМІІ Індивідуальних захоплень (хобі) складається з декількох етапів, ко-
)ІЙМ і яких має своє коло завдань. 

Нй першому етапі «Актуалізація проблеми дозвілля учнів» студенти 
КИМіують зміст свого дозвілля, за допомогою анкетування, інтерв'ю, 6е-

Шііайомлюються із змістом дозвілля учнів шкільного віку. Для нас ва-
ЦАНКИМ Є підштовхнути студентів до висновку про необхідність викорис-
?Мумти дозвілля школярів для їх особистісного зростання. 

Наприклад, досліджуючи питання «Дозвілля підлітків у родинному 
t)Mtl*< студентки Колесова А., Полікарова В., Іванова О. отримали насту-
ИН! цікаві дані. 

Більшу частину часу підлітки й старшокласники проводять у колі дру-
ИІН, у місцях розваги (дискотеках, кафе, барах та ін.). Опитування учнів 9-
11 мисів показало, що 96% з них дуже мало часу проводять зі своїми ба-
ThMMH, причому 81% учнів зовнішньо задоволені таким станом спраь. 
1'р іультати дослідження причин неповноцінного внутрішньосімейного 
ИПІлкування відображені у таблиці. 

Аналізуючи отримані результати, студенти приходять до висновку про 
необхідність створення педагогічних, батьківських клубів, сімейних клубів 
ііПілкування тощо. Як приклад наведено епізод лише одного дослідження 
(«Дозвілля підлітків у родинному колі»). Але ж проблема дозвілля шко-
лярів охоплює різнобічні аспекти: це й телебачення, читання книжок, від-
відування клубів, гуртків, перегляд газет, журналів й т.ін. 
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проект клубу дозвілля для школярів, студенти — майбу-
зідають на питання: «Чим я можу захопити учнів?» 

тематику та зміст проектів дозвіллєвого спілкування, ми 
ільки той факт, що запропонований вид діяльності ви-
-забарвлений інтерес у студентів, але й різноманітність 
го спілкування з підлітками, старшокласниками. Напри-
й Сократ», або бесіди про життя на грані можливості від-
ю метою ставить активізацію в учнів в міру їх здібностей 
зого розвиту своїх життєвих позицій. Інший напрямок у 
куванні старшокласників висвітлює проект «Клубу жіно-
міркування про любов та життя». Матеріалом для спілку-
иованому проекті є багаточисельні листи молоді до реда-

газет. Обговорення життєвих ситуацій, кваліфікована 
ому обговоренні старшого друга — учителя в кінцевому 
/є досить складне і необхідне завдання підготовки учнів 

ити, що тематику змісту проектів студенти рідко пов'язу-
іпеціальністю вчителя-предметника, тобто проекти не ду-

:;іпретують факультативні заняття. Наприклад, студентки 
мної філології розробили кілька проектів клубів дозвіл-
чшя. Один з них присвячений музичному мистецтву,— 

музика, музика, або після душі людської». 
Проекту клубу «Як досягти успіху у житті» основні завдан-
ні ному: 
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КІНЧИТИ дитину правильно організовувати свої взаємовідносини з ін-
ЦШДьми; 

іці^цномогти дитині у процесі самоаналізу та особистісного самовдос-
[!• Ийналвиня; 
llfc ИИ ИЧИГИ доцільно організовувати свою діяльність та ефективно до-
it< "фимуіютись ресурсів своєї психіки; 
! > Ціииипути у дитини здатність контролювати свою поведінку, оціню-

ви ги сиос «Я» очима інших людей 
Д м иирішення цих завдань студенти пропонують великий матеріал як 

МІНИЧної, так і практичної спрямованості. Треба відзначити, що мето-
pwi модії а учнями при вирішенні завдань мають активний характер, це 

•І4И*НуиІі, і Ділові, ролеві ігри та тренінгові вправи, 
і, Првшоючи над проектом клубу, майбутні вчителі реалізують основні 
ІЦМіШИІШ технології особистісно орієнтованого виховання (1, 123): 
! • цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних ситуацій; 
і • сшіібистісно-розвиваючого спілкування; 

використання співпереживання як психологічного механізму; 
• (исгематичного аналізу вихованцем власних і чужих вчителів. 

І Іідтиердженням цього можуть бути рядки із підготовленого студен-
Ц̂ИН Головчиною Л., Циганковою О. вступного слова до проекту клубу 

Ціннії краєзнавців та мандрівників: «Клуб — одне із див шкільного життя. 
РІН не тільки об'єднує дітей, люблячих одну справу, але й створює в шко-
до І нгмисфсру неформального спілкування, пом'якшуючи та роблячи її 
НИМ людяною. Клубні зустрічі — це «близькі перспективи», «близька ра-
ЦМІМ ДЛЯ більшості дітей, і найчастіше, досвід це підтверджує, для тих, 
НІН, нн жаль, нерідко не демонструє успіхів у навчанні, для кого клуб воіс-
Ч'Мііу спіє порятунком, бо саме тут вони одержують можливість реалізувати 
ИНОЮ потребу в спілкуванні з однолітками і педагогами, знайти себе у 
Шпик взаєминах » 

Клуб — це надзвичайна можливість виразити себе і для вчителя. Для 
Творчого вчителя клуб — додаткова можливість передати дітям те, що є 
ИИІДорожчим для нього самого. 

Моделююча діяльність студентів для організації дозвіллєвого спілку-
ИВНііи має велику активність і результативність (банк проектів вміщує 
НІШие 1700 варіантів клубу). 

Аналізуючи проекти, можна констатувати — майбутні вчителя виявля-
ють готовність безумовно приймати дитину, враховуючи індивідуальні 
іНЮбливості її особистості, актуалізувати процес саморозвитку, готовність 
по відкритого цілеспрямованого діалогічного спілкування. 

Разом з тим, для практичного втілення проекту дозвіллєвого спіпку-
ииння зі школярами у виховному процесі школи студентам необхідні пев-
ні чнання, вміння та навички. Тому наступний етап підготовки здійснює-
ться у процесі теоретико-практичних занять спецкурсу «Організація 
дозвілля учнів загальноосвітніх шкіл». 

Увага студентів звертається на цінність дозвілля, основа якого в тому, 
т о воно допомагає особистості формуватися, реалізовувати те краще, що 
н неї є. 
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Готуючи студентів педагогічних учбових закладів до виховної роботи у 
сфері дозвілля школярів (у рамках школи), ми вирішуємо цілий комплекс 
проблем. 

По-перше, у процесі неформального спілкування з учнями, заснова-
ного на спільному захопленні, процес адаптації студента — майбутнього 
вчителя проходить більш психологічно вдало. По-друге, організовуючи 
дозвілля школярів, студент — майбутній вчитель задовольняє свої духовні 
потреби, інтереси шляхом екстеріоризації захоплень у «спільність» підро-
стаючого покоління, і тим самим створюється реальна можливість роз-
криття творчого потенціалу як студента, так і учня. По-третє, вчитель 
постає перед учнями особистістю і, як наслідок, отримує високий статус 
авторитету серед них, що впливає на результативність виховної дії. 

Виховний процес у сфері організованого дозвілля характеризується та-
кими якостями, які необхідні сучасній школі: співробітництво, дієве са-
моуправління, емоційно виражене спілкування, загальний інтерес, твор-
чість. 

1. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання. К., 1996. 

О.В. СОРОКА 
м. Тернопіль 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
ЯК ФАКТОР ЗБАГАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

В умовах поглиблення демократизації вітчизняної освіти, активної 
трансформації її у світовий освітній простір, усвідомлення загрози бездухо-
вності, що опанувала значною часткою молоді, браку емоційної культури 
особистості, особливо актуальними і значимими у виховній сфері стають 
загальнолюдські цінності. Серед засобів формуючого впливу виключної 
ролі набуває образотворче мистецтво. 

Студенти виших педагогічних шкіл, як свідчить досвід, не мають необ-
хідного і достатнього рівня готовності шодо цілеспрямованого «спілкуван-
ня» з образотворчим мистецтвом як способом формування їх естетичної, 
загальної культури й розвитку творчої діяльності. Теорія і практика есте-
тичного виховання (Н.Б.Крилова, Н.Є.Миропольська, Б.М.Неменський, 
Г.П.Шевченко, Б.П.Юсов та ін.) свідчать про актуалізацію потреби вико-
ристання різних видів мистецтва в роботі зі студентами й учителями. 

Вступаючи у взаємодію різні види мистецтва не дублюють, а допов-
нюють і збагачують одне одного новими засобами, чим поглиблють пізна-
вальні та виховні можливості художнього образу, підсилюючи його есте-
тичний вплив на особистість. Жоден окремо взятий вид мистецтва не 
може розв'язати повністю завдань естетичного виховання і всебічного 
розвитку людини, хоча кожен із них бере участь у вирішенні цих завдань, 
оскільки передбачає в цьому свою кінцеву мету. Лише вся сукупність 


