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Як 4егко почЕпатп робогу пiсдя зЕшовпх
капirсул!

FIоввй piK зустрi.rадп cirr'ero. Б5rло так
тепло й ралiсшо серед рЬпrх облпч i у.-
rriшок, якi зiгрiваruп, Jrce iltцттп. А як Bci
пшро радiлп подарупкаrr!

Першпмп в EoBorrJ. рор вlдвiдалп паш
дiм даввi Bipнi др}.зi. Поспiвадп пiсепь,
яких тепер в ефiрi пе почуешз ..Ты rroe
дыхапЕе>}, .<Вшесто дошов 5r людей в Еупой

городе 
- 

цgý9р, ..Не все то зOлотD, rrпD

блестпт>r, .<А я л,юблю, как в юII(IеIт}}.
А потirr - подороrк з JrчЕяl[п до чарiв-

Hoi Прагп. Багато з тlопв, пIю цо вопв
знirлп лпше з KlfIIIlсoK, побачплп яскравпrr
i аспвпrr.

А школа за цей впшпта i *р"-
Gива. З'явпдпеь irггераrсгпвнi дошкп, якпtlп
мо2!ýе скорgстатпся ко2кеЕ JrIrптель хоч Pir:r
на тII2кдень. Ще справ:rtн€ мек}дпчЕе дпво.

В учптельськiй ýатпшво, пахЕе KaBoro й
свiтrою впшiчкою, луЕаG IIрпс}rЕа rr5,зшса. За
перерву втош!r як рJiкою знirлае.

Внходlку пiсля перервп з усrriшкою й зо-
серел2Irепо-задJrшлпвпп поглядоu. Бачу 5rс-
rrixцeпi облпччя колег i учпiв. Усе rK такп
школа - це ралiсть, хоч i бувае пелегкоб.

...Прокпдilк)ся вiд дзвiвка будпльппка.
Наснвлося...

А yBi сшi 2кItття здавалося ка:lковпн.
Хай сон зб5rлеться хоча б на чверть!

З Новвш poKorr!
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ВiдповйtDть зr досmвiрхiсrь,фrхтiв, цftsт, шrсRrr rlsl, $aо-

графiчнltх ,|ш! п iHmrl вiдохостсf, aBToPr пуfuiхацil. Руrопrсr
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Ашдрiй ОСТАIIЕНКО,
dоюпор пеd. наук, професор
Ity б ан сько е о d eplcrca в н о е о
yHiBepcumetTty

i еl<ашерuноzр аd cbKoi dlховноt
cauiHapii, м. Краснйар, Росiя

И все-mакu uсазнь - эmо чуdо.
Д чуdо - не запрепulць.

!а зdравопвуеm шmлurпуdа :

То паdаешь, mо леmuшь!
Викюр Боков

YciM dобре Bilatlo, tцо спрiчха
uсuлпrпя - mо mакс собi cwyzac-
mа, лк зебра, diйcHicmb, у якiil р
уперпr, ю по сmiйпiсmю черq) юmь-
ся крuзu зi спабiльнtмu перiо-
darllb Нашi розфмu прuсвячено
спробi розв'жаtпu склаdну про-
блелlу: яквidповiOно dо фунdмлен-
murьноео закопу <tсмуеасmоспi
?rсаmп.лr, вuффвапu сuспему
аеперервноt освimа Bid dumлчоzо
cadKa do ВН3? Прu цьаму mреба
не люOuну за вrrм прumпzуваmа
do пеdмоziчнлlJс консmwкцiЬ а
копс прук цit пр ал ашпOвув апа d о
пр upoil Hoi аксiаtлалпuкu р озв urпrсу
люduпu-

На Bcix педаrогiчних фш<уль-
TeTiD( детально вивчають BircoBy

псю(ологiю i до подробичь розби-

1о

рitють вцом1 варlанти перlодизацll
етапiв розвl,t'гку людини впродовж
життя. На семiнарських зашIттях
тисячi стlцегтiв примiряють на
себе цю стрiчку, розмiрковуючи
про свiй IцJIях смугасюю життя.
Але коли доходить до занrIть пе-

дагогiчною психологiсю, яка не-
впинно нагаду€ про необхiднiсть
(враховувати психодогiчнi особли-
BocTi>, ми забуваемо про смугасту
заrсономiрнiсть, яцу треба не прос-
т0 врt}ховувати, а братu за осцову
педагогiчних конструкцiй, бо все-
такп зzкономiрнiсть - це закон, а
особливiсть 

- 
винятOк iз нього.

Сьоrоднi, коли ocBiry охоцили
моднi процеси компетеrпизацii,
курриr:улумiзацiЦ модернiзацii й
менедхментизацii', TaKi рiлнi тер-
мiни як <<диференцiацй>> та <<iH-

тетрацiя>, що донедавна здаваJIи-

ся надт0 скJIадними, незасJцDкено

вiдiйшли на заднiй плая. А тим
часом, мабуть, зараЕо викидати
на смiтник педагогiчнi дисерта-
цii присвяченi цим вЕDкJIивим по-
няттям. Нинi, коли найуразливiше
мiсце бiльшостi концепцiй непере-
pBHoi освiти 

-труднощi 
перехоlry

вiд одноrо етаrцr освiти до наступ*
ноrо, дослiд2rсенrrя iнтеграцiЙншr
i диференфйних процссiв в ocBiTi
HtlM д/же мопqrгь допомогпл. Не-
зва;каючи на те, що coTHi статей
присвяrIено питанням насryпностi
та IIлавного перехоry дiтей з до-
шкiпьного дитинства в шкiльне, з
початковоi школи в основну i далi,
питанЕя психологiчцоi травмати-
зацiI дiтей пiд час переходtу вИ од-
вого етаtry освiти до Еасч/пною,
на жalJIь, так i не вирiшено. На наrц
погляд, бiльшiсть труднощiв ви-
ника€ через те, що органiзацiя ос-
вiтнього процесу погано пов'язана
зi знаннями психологiТ провiдних
видiв дiяльностi, а також через
крайнощi, пов'язанi з iнтеграцiею
та диференцiацiею освiти.

Якщо зазирнуги в HoBi педаго-

oCBITA
I зАкон (СМУТАСТОСП }IlИТТЯ"

гlчн1 словники, то з деяким
здивуванням вIUIвJIя€ш:

статгi про диференцiаliю
освiти в них €, а статгi про
iнтеграцiю вйсутнi. I це,
мабуь, цiлком вiдповИае
нипiшньому стаЕу спрiлв у
системi освiти. Як точно по-
мiтив вйомий полтавський
псЙхолог В. Моргуrr, <<сьогоднirц-

ня педагогiка i школа пережива-
ють своерiдний бум лиференцiацii
освiти. Учнiв ёuференцiююпь ло
здiбностях, змiст освiти розбива-
ють на все бiльше число дисциплiн,
методи класифiкують на груповi й
iндивi,ryапьнi, навчально-виховнi

уgтанови роздiляlогь на елiтарнi i
звичайнi тощоD [1]. Водночас рял
нововведень, пов'язаних iз модер-
нiзацiею освiти, зокрема, перехiд
на профiльне навчан}uI, пород-
жують брак навчальною часу, що
змуццiе вчитедЬ поеднувати теми,

укрупнювати одиницi знань, сJIо-
вом, iнtпееруваmu змiст освiти,

форми i меmди навчrlннrl.

.Щисrqусiя мiж rтрлтхильним}rи
варiативностi ocBiм i прихильни-
ка}rи единLD( твердlтх ocBiTHix стан-
даргiв, ца нiлш погляд, не втр:лтила

aкryaJlbнocтi. Першi дорiкають
другим у консерватизмi, другi пер-

у розвалi системи освiти,
Аткм часом В. Морryн ствердлq/€,

цо зустрiчнi процеси iнmеzрацti
й duференцiацi:i ъ ocBiTi взасмно
доповнюють один одного, бо вони
двоединi. I_{e явище BiH назвав <<iH-

тедифiсю (вiд iнпеzр а цiя та d uфе-

ренцiацiя\ освiтп>. Ще поняття BiH
внзнача€ так: <<Iнmеduфiя освimu

- це lтульсуючий взасмоперехiд
мiж iнтеграцiею i диференцiацiею
освiти, меюдiв навчання i вихован-
ня, навч€шьно-влD(овних установ,
що обумовлюсться як потребами
i можливостями суспiльства, так i
здiбностями й iнтересами особис-
mcTi> [2]. Автор стверджус, що
iнтедифiя властикl не тiльки ос-
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BiTi, а й, у перцry черry науковому пiзнанню. BiH наголошуе на унiверсальностi понrIтгя iнтедифii для рiзних
галузей знашuI: метафiзики, фiлософii, логiки, соцiологii, псtоtологii педологii, педагогiки. Вiц доводить, що
iнтедифiя властива процесу розвитIry iнтелекry в окгогенезi. Для наочностi навЬдемо таблицю класифiкацiТ
стадiй розвитку iнтелекry за Ж. Пiаже [3].

Таблuця l

.Щоповнrrги класифiкацiю Ж. Пiаже можна цiлком с}п{асною класифiкацiею Л. Виготського [3]:

Продовжуючи почате в 1980-х рр. [5] дослiдження проблеми перiодизацii особистостi, В. Морryн на пiд-
cTaBi своеТ концепцii створив BJracHy модель перiодизацii розви,ш(у людини протяrом усьOго життя, яrсу було
вперше огryблiковано в KBiTHi 1995 р. [6]. Вона мас такий вигляд [7]:

ь

b

Класпфiкацiя стадiй розвлIтку iнтелекгу (за Ж. Пiаже)
Перiод Пiдперiод Стадii BiK

)ý

оa
L;(baJ
ЕЕЕ!
с)
Q

А. Щентрацiя на
власному тiлi

tr. Вправи рефлексiв.
2. Першi н€tвиllки i першi круговi реакцiТ.
З. Координацiя зору i хапання. Вториlтнi круговi реакцiТ.

G-l Mic.
1-4,5 Mic.

4,5-8/9 Mic.

Б, Об'екл.rвацiя
прrlктичного
iнтелекry

4. fuференцiацiя способу i мgти. Початок практичного
iнтелекry.
5. .Щиференцiацiя схем дii завдяки третинним круговим

реакцiям.
6. Початок iнтериоризацii схем i розв'язанrrя деяких
пооблем шшr{хом лелчкпiт

8/9-1l/12 Mic.

11/l2-1E Mic.

18-24 Mic.

Ё9ý7
н ЕЕrEEб.- а
ччБilФ

ёi .Е

А.

"Щоопераrивний
iнтелекг

1. Поява символiчноТ функцii. Почшок iнтериоризацii схем
дiт.
2. Iнryi'тивне мисленlutr, що спцраеться на сприйнятгя.
3. Iнryi'тивне мисленЕlI, що спираеться на бiльш
Dозrшенов€lнi чямення.

2/З-4/6рокiь

4/6---б poKiB

5/6-718 ooKiB

Б. KoHKpeTHi
операцii

4. Простi операчii (класифiкацiя, серiацiя, вза€мо-
однозначна вiдповiднiсть).
5. Системи операцiй (система координаъ проекцiйнi
понятгя)

8-10 poKiB

9-12 poKiB

)ý a=
tslrj

Ё.- е,
FHitrl(.,

. Р о.<фЕЕЕёЕ*8la
*atriдt

А. Становлення

форма_тlьншr
ситчатriй

l. Гiпотgтико-де.пуктивна логiка i комбiнаторика 11-14 poKiB

Б. ,Щосягненrrя

формшrьнш<
операцiй

2. Струкгура (qpaTD i група чотирьох трансформацiй l3-14 poKiB

Таблuця 2

BiK Назва крпзш або перiоду

о-2 Mic. Криза новонародженостl

2цЬ_-t ii] Дrпшство

l й l Цваl-юесу
i-]Er.lв : Ьш

J poк}t ýIEG itrlй
3-7 poKiB .k..тг-_маd lШ

7 poKiB Криза 7-rmr роЁв

8-12 poKiB Шкiльний BiK

\3 poKiB Крlаза 1З-ткрокiв

l4-17 poKiB Пубертатний BiK

17 poKiB Криза 17-ти poKiB

77
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Таблuця 3

У Серединi 90-х poKiB з'являgься тепер вiдома i в YKpaTHi перiодизацiя розвитку особисmстi В. Слобод_
Чикова [8]. Рiзночитань в iлггерпретацii кризових i стабiльних перiодiв життя люднни мiж В. Морryном i В.
СЛОбОдчиttовим ми знil(одимо небагаю, але пiдходи обох доолiдникiв принципово рiзнi, як рiзнi й таблицi, що
ПеРедаютъ перiодизаlfю. Так, в ocHoBi розподi.тry хиття лIqдини на перiоди В. Моргуlа - часовi орiентацiТ та
ЗМiСmвнi спрямованостi, а у В. Слободчиltова - <базпснi спiльностi, або сryпенi розвитку суб'скгностЬ [9].
ВiДПОВiДно, у В. Слоболчикова життя лIqди}rи подiлене Еа п'ять пфодiв-ступенiв i загалом таблиця перiоди_
Заlii Мае ТакиЙ вигляд. (*Таблuцю В. Слобоdчuкова мч HaBoduMo расiйською моваю у зв'язt<у Ь спецuфiчною
mермiналоziсю авmора, переклаd якоtмоеrcе аtцiнumч аiлiсm) POJ:

Схема перiqдпзацil онтоrзпезi (за В. Слоболчнковпм)*

Схематrrчне зобра:кеппя багатомiршоI перiодпзrцilрозвштIqу особпстостi (за В.
1.Irавчання ý руховiй, |2. Вiлгворння (у рlтовiй,
наочнiйiмов;rенпевь | пашrнif, iмошrепн€вь

розумовiй фазж) l рrуrовй фазж)

3. ТЬорчiсть ý руховiй,
ндочнiй i MoB;leHHeBb

розумовiй фазах)

I
(1.1.) BiK немовJuIти:

1potqy
до l 2 (1.2.)Раннедитинство

l {o,no1,1-3 роки

3 (1.3.).Щошкiльне

дIтинство (дитина): 3-6
poKiB

l
84 (2.1.) Огроцтво: 7-1З

poKiB
5 Q.2.' Юнiсть:

poKiB
l4-1 6 (2.З.) Мододiсть: 19-З0

poKiB

l
7 (з.1.) .Цорослiсть 3l-

45 poKiB
8 (3.2,) Зрiлiсть
46-60 poKiB

9 (3.З) CTapicTb: б1 piK i
довголiтгя

]

l. Спiвробiпrиrцво
з амбiвалентною
орiентацiею на с)насне

2. Спiлщуванrrя з
оцтимiстичною
орiеrrтацiею па майбуше

3. Самодiяльнiсть
з носта.пьгiчною
орiеrrгацiею на минуле

Табttuця 4
лкlлпшп в

Сrупепп
развптпя

Матршпа вOзр8стов
Перпод gтаЕовJtенпя с,обытпf,постп Перпод DеаJIпз8цпп событrrйпости

субьектпвностп крrзшсы р(ждепця СТаДПП ПDППIТПI Крrзвсш Dазвптпя сталнп освоенпя
оwаапенuе Родовой крпзис

(-2)-3 мес.
Новорцденность
0,5---4 мес.

Кризнс
новорожденности
З.5*7 мес.

Младенчество
6-12 мес.

Офлuеuленuе Крпзис
млqденчества
11-18 мес.

Раннее детство

l -д 3 мес.-3 mда

Кризис раннею
детства
2.5-З.5 юда

,Щошкольное детство

3-6,5 лет
Персонаtлuзацлlя Кризис детотва

5,5-7,5 лЕт
Огрочество
7-11,5 лет

Юность
lЗ,5-18 лет

ИнluвuФалtuзачr.я Кризис юности
l7-2l юд

Молодость
l}-28 лет

Кризис мо.подости
27-33 года

Взрослость
З2-42rола

Унаверсалluзацuя Кризис к}рослоgти
39-45 лет. Кризис
иrцивидlа.тrьной
жкlни

Зрлость
44-60 лет

Кризис зрелости
55--65 лет

Старость
б2-... года

{€



РЖilВНЮ( кОрдонiв мiж Росiею Й УIсраiЬою, що рiзlо знизиrrи piBeHb нЕп<овrоt зв'язкiв Mix науковими шr<олами)
цаIцювхуед&rку цро Е, що церiзнi гршri одноюпiдвоry. На процес онтогенезулюдини IюжеЕучений дивився
ПО-СВОему, i табlшцi Bolпt побlщвали нарiзшrх пiдсгавах. Спробуймо ix звести воедино, побудцвавши <стрiчку
життя)) вiд нароркешu до сме,ргi (зрозумiло, без дотримання часового маспrгаф),

зiсташrеппя розвпп(у лщлпIIпв оптогенезi В. i В. Слободчцкова

Рiзно.пrтшrнц як вц.що, стосшогься тЬки першою року хспття JIюдини.
ПiД час зiсташrешrя паблшць /-4 чiтко вцдIо процес черq)вання,<рumuчнлlх i спабiльнttх сrпаёiil развumt<у

люduнu. Перш нiж зiставrтп це черrуваЕЕя з rrуrrьсаrдiею iнтсдифii, розшяньмо черryвання впдЬ дiяльностi
дитини в рiзному вiцi, вавслre вробогах.Щ. Ешпопiна Сшараючись насистему навчання Л. Витсrгсысоm таО.
Леоrrьева, !. Еiьюшiв фоеrr},Jповав про перiошr.пriсть процесiв псrокiчrrою Iюзвптку, яка поJIягае
в заr<ономiрному поrгорсшi uiш олпlтк перiопЬ на iвтпi>l [ll]. Вiдrrовiдlо до щ€i гiпогезп, вrдr провiдrоi
дiяльпостi дrппil{ подiлпогьсr ва.щi груш: а) пе,рша група - вцдд дiя:ьностi, що розвиваютъ мсrгшацiftrо.
ПОТРебпiСrу сфqry; ф лруга група - вцм дirшвостi, що фрrr5поь iггелект5rа.тьвьпiзнавальнi clrlпr дiтей i
ikHi операцiйво-техвiтri моlкшшостi. <tЯщо рзпашувsгIr цi видд дiяrьвостi послiдовно, вID(qддть настуrпшй
ряд:

о безпосередrъо.емоцiйне спirпсувашrя - перша група;
. црqдметно-манirцшямвна дiяrькiсть - друга група;
. роJIьова гра- перша група;
о павчащнадiядьнiсть - друга група;
о iггпдно-особистiсне спiJпуваIшя - перша црупа;
о ЕавчаJIьнФпрфесifuа дiяlьнiсть -дцrга 

групо [l2].
ВiЩОВiДЩО ДО ЦЬОгО ряry, Д. Ельконiн IIавqд}пь схему перiодичноro домiкування видЬ лiяльностi рiзrппt

груп [l3]:

Таблuця 5

Сйврбiтвшtfгво з амбiвалекгною
орiеrrгацiею на сьоюдеmл

ý
ýц
ýfi
ýнчц
ч
ý

ý
\
ýч

ý

l9



ý"ý"*l(ззl) Сiчень 2008

Схелца ]
Перiодпчнiсть домiнуванrrя вцдiв дiяльlrостi (за Д. Ельконiппм)

розвtпок операчiltно-технiчtцоt можlrrшосrей

На натп погляд, це черryвlшня мас вiдповiдrrи rrульсацii ilrгедифii пр}Iчому перiоry IФизи мае вiдповiдати
перiод iкrеграцii (перша група видiв дiяльностi), а перiоду стабirьностi - перiод дифренцiацii (друга група
вщЬ дiяlьностi). Ще пояснюеться тим, що tсриза осбистосri е станом дезirrгеграчii системи вза€мин осо_
бпсгосгi, ii'вкугрiшньою cBiry. Криза - це дисгармонiя, дrсrсомфорт, порушенlrя цiлiсностi особисmстi. Д
значцть, цю сtпаdiю внуmрiшньоi нвiбраноспi, нqлвоэrпоuпi (duссuпацtф Hi в якаlr1l разi не мосrна намц-.
lапч на процеса duференцiацiii ocBitпu особuспосtпi, ,паr.у u|о нецiлiснiсmь duференцiацff реюнуваплuле з
duссuпоцiею особuспоспir rпцil ааilчм поzлuблюючu сmан црл.зIL

На кризовi етапи MaIoTb накJIадатися фази irrгеграцii в ocBiTi. У lpoMy разi irrгеграцiя впконуватиме компен-
campHi фувкцiТ стосовно кризовID( явищ особистостi.

Отже, ми вва)каемо сJIушним, що чер2r|ваннл крtlзовtlх i спобiльнлtх епапiв розвuп;куt особuсmосmi в оп-
mоzенвi мае перебуваmа в проmuлgпспiй do черzування фазi епапiв duференцiацii mа iнmеzрацiii освitпtь

Схеаца 2
СпiввЦношецня етапiв ocBiTrr й етапЬ розвптку людцнш

.Е iнтеграцiя
()

диференцiацiя штец)ацlя диференцiацiя

криза стабiльнiсть криза стабiльнiсть

ГЙаемо, це черryвання вiдповiдае розподi.lry на ст5rпенi у сферi освiпл, здIропоноване С. Гессеном: <<Епiзо-

дшчниЙ црс, систематичнi та науковиЙ, або унiверсrrгегськиЙ, - цi три сгупенi видffOться природними ступе_
нями наВчання, що рзрiзlrяrоься мiж собою не обсmом i кiлькiстю MaTepialql, а самим способом i завданням
вик.тl4данltш [14].

На базi Азовсьr<ого педаюгiчного лiцею КраснодарсьIою кр:uо, до сruIалц. якого входять дlтгячий садок,
ЗаГапьноосвiтня шlола i факультет педiнстшт5rry, намп стtsорена модelъ неперервного освiтньою процесу, тех-
нологiчною основою яlсоi е lонцеrпроване навчання.

OcHoBHrTM у нашiЙ моделi е поло)кенItя про те, що кФtсному слцпеню HayKoBo:i освimu вidповidае не miibKu
свiil вiц а Й своя моdель mqнапоеti lФнценлпрованоzо наачанllя- Схемагично модель неперервноi освiти, що
скJIqдаеться з основних i перехiдпоt моделей, мас такий виппяд:

2о

G
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що концентрованого навчанняна

Сту,шенi пrуrсовоi
освiтп (ia С. 

_

, .Геiсеном)
Осповпi моделi Перехiдlli моде.пi

Вrшцаппола
Науtовий ryрс

Апробацiя моделi вищоi педагогi.пrоi освiти
на ocнoBi цпкповою (lсонвесрпого) методу
навчrlння

Апробацiя моделi
педагогiчного лiцею

Серщя
(повна) rшпо.rrа

Основна
шк}па ,

Систематrчlшй ryр
Апробацiя iгrrегрованtтх IgpciB основ шкiльнrа<

знань на ocнoBi (запJреЕня> в iптегрованi
пDелметп

ПочgпФва
цIкола

Епiзодшпrий к5рс Апробаuiя <€ашуреппя в обраэ> Апробачiя ппавноI0
перехоJry <дитячий
садок-школa))Апробщiя (€аш!rреЕпяD J. Iюзвпвальше

сеоеловпше

Сiчень 2008

Таблuця 6
Модель ocBlтпr базусгься технологu

Пiд поняггям ккOнценrпрованоzо навчапнлr, ми poqrMieMo спецiально органiзований процес навчанЕя,
яrотй забезпечуе засвоенЕrI )лвями бЬшоi кiлькостi навчальноi iнформацii без збiльшення нalвч€lльноIю часу
IIIJIDюм бiльшоТ ii системаrизацii (узагальнешIя, струкryрумння) та iншою (вiдмiнною вiд традицiйною)
часовою режиму занять. <<Концентроване нzlвч:лння) с протилежнiстю <розподiленого нilвчанt{я), цричому
rrротlлгtежнiстю несупереtшивою, а взасмодоповнюючою, тOму що, як свiдчать'нашi дослйження, розумне
черryвання конценц)окшог0 i розподiленого ЕавчанЕя (а рiзнi методи вирiurують рiзнi завданlrя) мае висоцу
ефекгивнiстъ. Докладно Bci моделi концентрованою навчання Еами описанi ранiше [l5] . Незалеrrсrо вiд цього
ми вважа€мо, що кожному етаповi бlць-якоi системи неперервноi освiти мають вЦповiдати не тiльки визна-
ченi ocBiTHi програми, а й своя фаза irгедифii'. Перчryсiм це стосу€-гься змiсry освiти,

Таблuця 7

ВЦповЦrriсгь Фаз iЕтедпФil етапам освiтп

Етап неперервпоi освiтп
Фща

iнтепифfii
Пiлсумковi курсп впщоI
шкOJIи (пiдrотовка фахiвrrя) .Щиференчiаuiя Вузька спецiа.пiзацiя

Початковi ý?си вищоi
шкOJIп (пцrотовка
бдкалавпа)

Iнтеграuiя

Сепедпя fповна) шкоJrа лиrьеоенцiшrь Деталiзацй системних основ шкiльних KyrrciB

освовва школа IнтегоапЬ освоенrrя цiлiсних системнpD( основ шкiльних KvDciB

почгткова школа .Щиференчiаuiя

Огриманrrя епiзодичнкх (фрагментарних) знань r

вiдпрацtовання технологiчних Еавичок читанIuг, письма,
Duжчнку

Дошкiльпа ocBiTa Iнтегоадiя осягнення цiлiсною образу навколишньою cBiTy

Об'сднаймо Bci наведенi вище знtшшl в €дицу зведену таблицю 8 (duB с. 22).
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пцкова. Перiодичнi черryвання процесiв furrеграчii та дrrфереlщiацii в ocBiшrboMy процесi - uе прuрйовid-
повidпа заtсономiрнiспD, що ма€ псlD(шою-педаrогiчне обцруrгування. Що стосуегься пошIття кiнпеduфfr>,

рк}икнемо приIryстпп{, що, незважаюtпt на всю свою elвoTrrщricTb, цей TepMiH упевнено посяде свое мiсце в
пс}D(опоп}-педаrогiчноlrу тезаурусi.

Що стосуеться форм iнrеграцii та дrфекlщiаrцi освiти, то про це варго писаIи оIФемо i, мабуть, .щDке до-
кJIqдно, а покп що вiдiшrrемо читача до фуцамапапьноТ cTaTTi В. Моргуtа [ l б], яка й спонуIсIJIа нас написаrги

цей дещо незви.ппrй дrя вIIптеJи текст:
Хотiлося б нагадrи вчитеJIям, бвтькам i взага.тri дороаJIим: KoJm JпqдIHa (а тим бiльше дlпина) перебувас в

cTarri кризи, спробуй,ге гармопiзуваrrr iT жrrггя, а не uашаIювуirrе на дсрпзу додагrовi юнфлiкги. I_{e не кориспо.
Не робiть чорку смуry ще чорнiшою...

|. морryн в,Ф. Irггедифiя ocBiTп. кур лекцiй. - "ffiffi;* змiна, 1996. - с. 5.
2. Морryн.В. Ф. Iкrcдифiя ocBiTrr. ýр лекцiй. - Поrrгавщ Науюва змiн4 1996. - С. 6.
3. Обуюва Л, Ф. IЬlщепцпя Жана Пиаке: :и п прогцв. - М.: МГУ, l98l. - С. 57-58.
4, Выzопсtаil Л. С. Проблемш возрастной периодизаrцп детского разв!гmя // Вопрсы пспхологии. - |972. _ Ns 2.

_c.ll7.
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Meltta: ознайомrrгrr учнiв iз
сФчПьтlрамп як явищем сучас-
ною жlftть озЕаками те харак_
терпсtпI@мЕ рiзншr субrсультlrр,

факгорами. небезпекп субrgштlр,
особmrво десгрукгивнlDL

Ifuiап бесiцп:
о Розповiдь гrр субкультурн,

iсгорiю Тх винпкненRя.
о Бsсцц спрямована на ак-

ryапiзацiю та впорядкуваIIня уч-
HiBcbKla< зншБ про субкульryри
(назви, озЕаш, шасифiкацiя).

о Розповiдь пр шазi-субкуль-
rypHi угворення (шrубн, спЬff.Il,

СУБКУЛЬТУРИ

ВИХОВНА БЕСIДД
об'еднаrrня).

о Бесйа rrро погеrщiаJшIу не-
безпечrriсть оIФемю( субкуьтур
(деgгр]лспlвIш().

о Пiдсумм.

Мtтерiалл.llя бесiдп
У суспЬствi зав:кда iсшува-

Jm та фушuliоtтувапи соцiаrьнi
групи рiзног,о хараrгеру (культур
Hi, релiгiftti, полiтпчrri). Вокк е
невiд'€мною частиною суспiль-
ства- Кожна Hapopl€Ha JIIqд{Ha
немшцле вход}пь у суспЬство i
вf,яч/етъся в прцес софалiзаtlii
тобm прчес стаýовпеЕня осбис-

тOст1, посцrповою засво€н_
ня нею вимог суспiльства,
набуггя соцiашно зн8{упрж
харапврпстик свiдомостi та
поведiнrоr, якi реryJIюIOть
ii взаемпни,з щil\t суспilьс-
твом.

Соцiальнi цупи, що ма-
сово вrlникаюlъ у ryспiль-
cTBi, доспть рiзномаlriпri
за родом cBoei дiяльпостi.
Осоftlпвiсгю цих гр)п е те,
що пракгI{IIно Bcl вони про_
поЕують привабшвi для iH-
дивйа перспекIиви (<слравхсrю>
кульцру). Проге чiпо визнаwrпл

2ý:;


