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karabin o.y.
Ternopil national Pedagogical University 
named after Volodymyr hnatiuk

Personal aPProach to Professional fUtUre self-deVeloPMent 
sPecialists coMPUter Profile

summary
The theoretical bases of professional self-development of future specialists of computer type. Thus, due to 
accounting features self itself as a specialist in the field, self-actualization, self-improvement in preparation 
in high school, found aspects of personal potential future professional computer type. We consider personal 
approach of self-expression self-knowledge, self-control and self-realization of the future specialist. at the 
organizational-activity stage identified some aspects of personal approach to professional self-development 
of future specialists of computer type. Promising retrieval stage involves determining the characteristics 
of professional self-development of future specialists of computer type.
keywords: informatization of education, training, professional competence, professional development, 
personal potential, personal approach, professional self-development.
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ПРОБЛЕМА фОРМУВАННЯ шАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ  
У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИх  

У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Карнаухова А.В.
Педагогічний інститут 

київського університету імені Бориса грінченка

В статті висвітлюється питання формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорос-
лих в історико-теоретичному аспекті. Зроблено теоретичний аналіз наукового доробку українських та 
російських вчених щодо специфіки формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до до-
рослих. Визначено основні умови формування шанобливого ставлення у дітей до дорослих в різні періоди 
розвитку суспільства.
Ключові слова: шана, шанобливе ставлення, діти дошкільного віку, батьки, повага до дорослих.

Постановка проблеми. актуальність про-
блеми морального виховання впродовж 

останніх десятиліть особливо загострюється на 
тлі реалізації сучасних пріоритетних завдань 
щодо виховання незалежної особистості, здатної 
до самореалізації в змінному соціумі. Виховання 
громадянина завжди було в епіцентрі уваги пе-
дагогічної науки і практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. на-
уковцями проаналізовано роль спілкування в осо-
бистісному становленні дошкільника (д. ельконін, 
о. кононко, В. кузьменко, М. лісіна, а. Рузська, 
Є. Суботський та інші); особливості становлення у 
дошкільному віці ціннісного ставлення до одноліт-
ків (В. Павленчик, Т. Поніманська, Ю. Приходь-
ко, Т. Репіна та інші); вплив соціальних емоцій на 
взаємодію дітей дошкільного віку (о. Запорожець, 
В. котирло, г. кошелєва, Я. неверович, л. Стрєл-
кова та інші); специфіка прояву гуманних вза-
ємин дошкільників у спільній діяльності (л. ар-
темова, а. гончаренко, В. котирло, о. Смирнова 
та інші); питання цілісного виховання дітей у сім'ї 
(Т. алєксєєнко, л. гураш, М. Машовець та інші); 
підготовка майбутніх вихователів до формування 
шанобливого ставлення у дітей дошкільного віку 

до дорослих (о. Бутенко, о. козлюк, а. курчатова 
та інші). однак інтерес до проблеми формування 
шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя 
до дорослих простежується в історії дошкільної 
педагогіки з давніх давен.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема формування шано-
бливого ставлення дітей до дорослих у філософ-
ському, психологічному, педагогічному аспектах 
розглядалася вченими минулого і сьогодення 
(Т. алєксєєнко, л. артемова, о. Бутенко, а. гон-
чаренко, о. козлюк, Я. коменський, д. локк, 
а. Макаренко, М. Мід, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Рус-
со, С. Русова, В. Сухомлинський та інші).

Мета статті: Здійснити історико-теоретичний 
аналіз наукових праць філософів, психологів, пе-
дагогів з метою формування шанобливого став-
лення у дітей 5-го року життя до дорослих. 

Завдання:
– здійснити короткий історичний аналіз про-

блеми формування шанобливого ставлення у ді-
тей 5-го року життя до дорослих;

– визначити основні умови формування ша-
нобливого ставлення у дітей до дорослих в різні 
періоди розвитку суспільства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 

Сьогодні на перший план вітчизняної науки під-
несено теорії, що проголошують пріоритет осо-
бистісних цінностей перед цінностями окремих 
груп. Водночас в умовах глобальної екологічної 
і духовної кризи проблема співжиття людей на 
гуманістичних засадах набуває значення катего-
ричного імперативу збереження життя на землі 
людини як духовної особистості. особливе зна-
чення у цих процесах – збереження та розвиток 
духовності людини – має сім'я. Саме сім'я віді-
грає найважливішу роль у соціалізації особис-
тості дитини-дошкільника. 

Зазначимо, що для розуміння сучасної ситу-
ації родинного виховання важливо усвідомити 
змінні процеси, пов'язані з появою нового типу 
культури міжпоколінних відносин. М. Мід виокре-
мила культуру трьох типів міжпоколінних відно-
син, які визначають характер навчання підроста-
ючого покоління: постфігуративна, заснована на 
тому, що підростаюче покоління переймає досвід 
у старшого покоління; кофігуративна, де діти та 
дорослі вчаться не тільки у старшого покоління, а 
й у однолітків; префігуративна, в якій не тільки 
діти вчаться у дорослих (батьків), але й дорослим 
(батькам) доводиться навчатися у своїх дітей.

для першого, постфігуративного, типу ха-
рактерним є передача поколінням нащадків у 
незмінному вигляді з боку старшого покоління 
та прийняття на віру заданих дорослим світом 
«нормативів». Виходячи з того, що постфігура-
тивна культура намагалась зберегти себе без 
змін, пріоритетними були репродуктивні методи 
навчання. наслідки цього типу культури прояв-
ляються ще і в сучасній освіті – в її змісті, мето-
дах та організації.

кофігуративний тип культури передбачає, що 
діти й дорослі вчаться у своїх сучасників, зокре-
ма своїх однолітків, хоча традиції, норми життя, 
задані предками, для них також мають велике 
значення. Цей тип культури в освітньому процесі 
породжує стосунки співпраці між педагогами та 
дітьми як рівноправними партнерами.

Префігуративна культура, за словами М. Мід, 
відображає наш час, «де дорослі вчаться у своїх 
дітей або разом з ними», адже вони, як і діти, мо-
жуть лише спрогнозувати, яким буде майбутній 
світ, отже, приречені на життєтворчість. З огля-
ду на принципово інші умови життєдіяльності, 
задані цим типом культури, організаційні фор-
ми, методи навчання, характер взаємин суб'єктів 
освітнього процесу також мають оновитися, бо 
вони не можуть залишатися такими, якими були 
раніше. Перехід до префігуративної культури 
відзначився оновленням значень ключових педа-
гогічних понять і категорій. Так, поняття освіта, 
починаючи з епохи Відродження, розумілось як 
спосіб висвітлення, розкриття, розвитку в гли-
бинах особистості себе самої, власних схованих 
потенцій; формування людиною образу свого «Я» 
через саморозвиток, заохочення, входження у 
культуру, у світ, у спілкування з іншими. Про-
те паралельно існувало інше визначення, що ак-
центувало увагу на заданий зовнішніми умовами 
процес набуття знань, умінь, навичок. лише у 
префігуративній культурі суть освіти не тільки 
визначається, а й технологічно розробляється як 
керована ззовні самоосвіта. Така характеристика 

трансформаційних змін, що відбуваються у діа-
ді «дитина-дорослий» дає можливість припусти-
ти, що саме префігуративна культура виступає 
орієнтиром для дорослого щодо беззаперечного 
прийняття здатності дитини дошкільного віку до 
усвідомлених проявів моральної поведінки, серед 
яких шанобливе ставлення до дорослих займає 
ключову позицію [4, с. 250].

аналіз наукових джерел в галузі філософії 
дає змогу констатувати, що проблема мораль-
ного виховання була предметом вивчення бага-
тьох представників стародавньої філософської 
школи. Зокрема, виразником моральності дав-
ньої китайської філософії вважається конфуцій, 
моральна концепція якого базувалася на вчен-
ні про людинолюбство. Сутність цієї моралі по-
лягала в урегулюванні стосунків між людьми у 
містах, державі, які часто не знали одне одного, 
але інтереси яких збігалися. конфуціанська ети-
ка передбачала верховенство добра, закликала 
жити за настановою: «не роби людям того, чого 
не бажаєш собі, і тоді в державі і сім'ї до тебе 
не будуть ставитись вороже» [7, с. 458]. у ранг 
постулатів дане висловлення було возведене 
прибічником традицій у пріоритетності моралі 
е. кантом, який у XViii ст. возвеличив його як 
основну моральну вимогу, суть якої полягає в 
тому, що людина повинна себе ототожнювати з 
іншими, ставити себе на їхнє місце. дослідження 
вчень конфуція дало можливість відзначити, що 
людинолюбство характеризує відносини, що по-
винні передусім існувати між батьками і дітьми, 
а вже потім воно поширюється на відносини між 
усіма іншими людьми, що дає нам підстави вва-
жати сім'ю моделлю суспільства. 

на нашу думку, досить цінними є переконан-
ня е. канта, що намагання досягти доброчеснос-
ті й праведності засобами зовнішнього тиску без 
достатньої внутрішньої мотивації, вступають у 
протиріччя з ціннісним аспектом морального са-
моствердження людини, породжують «легальні», 
а не моральні вчинки. історія етики ілюструє бо-
ротьбу двох антогоністичних напрямків – мате-
ріалістичного та ідеалістичного. Зокрема, в основі 
ідеалістичної теорії знаходиться думка про те, 
що моральність зумовлюється вищими силами 
або виникає в середині індивідуальної свідомості 
на правах підсвідомого імпульсу, інстинкту. на-
томість матеріалістична етика виходить з того, 
що людину формують обставини життя, закони 
середовища, які зумовлюють мотиви її поведінки 
та складають умови її діяльності. 

Філософські позиції вчених у сфері етики за-
фіксовані у влучних висловлюваннях, які є своє-
рідними правилами у повсякденному житті. на-
приклад, конфуцій стверджував: «Щоб досягти 
моральної досконалості, треба передусім турбу-
ватися про душевну чистоту. а душевна чистота 
досягається тільки в тому разі, коли серце шу-
кає правди й воля прагне до святості» [10, с. 115]. 
Вивчення філософських джерел та аналіз теорій 
зумовив висновок про те, що з точки зору фі-
лософії «наявність відносно гуманних правил є 
кращою для соціуму як системи, ніж відсутність 
будь-яких» [9, с. 481]. 

Саме тому, вивчення проблеми формування 
шанобливого ставлення до дорослих у світовій 
науковій літературі свідчить про її актуальність 
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та пріоритетну роль у дотриманні важливих за-
конів духовного розвитку суспільства. 

дослідження проблеми формування шанобли-
вого ставлення до батьків у історичному аспекті 
досить тісно пов'язане із культурою християн-
ства. аналіз наукових джерел дозволив відзна-
чити значний вплив християнської моралі на 
формування національної свідомості, духовних 
цінностей, норм загальнолюдської моралі; зна-
чне місце в свідомості та культурі народу зайня-
ло пошанування старшого покоління, особливо 
батьків: «Шануй свого батька та матір, щоб добре 
велося тобі, і щоб ти був на землі довголітнім»; 
«Хто кляне свого батька та матір свою – погас-
не світильник йому серед темряви» – наголошує 
Біблія, трактуючи пошанування старшого поко-
ління, як гарант утвердження та довголіття на 
землі [11, с. 82, 84].

Подальший аналіз наукових досліджень істо-
рико-педагогічного характеру дав змогу визна-
чити, що культ Батька та Матері утверджував-
ся і за часів козацької доби, саме він панував у 
козацьких сім'ях і формував національну куль-
туру, свідомість народу, про це свідчать літопи-
си, літературно-художні твори [1, с. 272]. Такий 
підхід у вихованні дітей значною мірою сприяв 
формуванню морально-духовних цінностей осо-
бистості, зокрема, шани до дорослих, старших 
членів родини. 

ідею необхідності формування шанобливого 
ставлення до дорослих, що популяризувалася у 
літописах, трактатах, літературно-художніх тво-
рах, поширювали в своїх працях і українські фі-
лософи-просвітителі г. Сковорода, Т. Шевченко.

Питання шанобливого ставлення та поваги до 
дорослих, привертало до себе увагу як вітчиз-
няних державотворців, філософів, діячів освіти, 
так і знайшло своє відображення і у зарубіжній 
педагогічній літературі. Саме чеський педагог Ян 
амос коменський першим у педагогіці обґрунту-
вав головний принцип гуманістичного виховання, 
суть якого зводиться до твердження, що «повага 
до людини починається з поваги до дитини». Зо-
крема, розглядаючи питання взаємин батьків та 
дітей, він прийшов до висновку, що батьки вна-
слідок особистої некомпетентності у вихованні 
дитини – надмірного вияву сліпої любові найчас-
тіше стають жертвою власного недалекоглядного 
виховання, адже дитина, яка росла в увазі, турбо-
ті, спілкуванні, дисципліні завжди буде виявляти 
шану до батьків, діти ж, які виховувалися у сліпій 
любові, вседозволеності, розпусті будуть платити 
батькам свавіллям і впертістю [3, с. 211, 213].

Великого значення Я. коменський надавав і 
власному прикладу дорослих, спираючись на ві-
кові особливості психіки дитини, а саме: здатність 
до наслідування, наголошував на позитивному 
прикладі дорослих. Твердження Я. коменського 
про значущість постійного позитивного прикла-
ду дорослих у моральному вихованні, зокрема, 
у формуванні шани та поваги до дорослих, зна-
йшла свій подальший розвиток у науково-педаго-
гічних дослідженнях зарубіжних та вітчизняних 
педагогів: д. локка, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 
к. ушинського, В. Сухомлинського, а. Макаренка 
та інших.

Цінними для нашого дослідження є методичні 
поради видатного педагога С. Русової, яка від-

стоювала думку про необхідність створення сис-
теми національного виховання дітей, спираючись 
на національні традиції, рідну мову. С. Русо-
ва вбачала в родині важливу частину процесу 
всебічного виховання дитини, її ідеалом про-
світниця вважала свідому рівноправну спілку, в 
якій «батько, й мати, й діти несуть кожний свій 
обов'язок, свою працю, й мають свою волю, але 
всі об'єднані одним спільним шуканням добра й 
правди» [5, с. 214]. Важливу виховну роль С. Ру-
сова відводила народним традиціям, зокрема, 
проведенню народних свят, наголошуючи, що 
«в кожному святі треба єднати народне, націо-
нальне, фольклорне з загальнокультурним і да-
вати щось естетичне, красиве й радісно веселе» 
[6, с. 43, 50].

Вагомий внесок у теорію та практику гума-
ністичного виховання дітей у сім'ї зробив В. Су-
хомлинський, який розглядав сім'ю як головний 
осередок, де з покоління в покоління передають-
ся моральні цінності людства. Першоосновою мо-
рального виховання В. Сухомлинський вважав 
взаємовідносини між батьками, повагу та увагу 
до старших у сім'ї. Цим проблемам присвячено 
цілий ряд науково-педагогічних праць: «Батьків-
ська педагогіка», «Як виховати справжню люди-
ну», «Сто порад учителеві», «Серце віддаю ді-
тям», «Моральні цінності сім'ї» та інші.

аналіз праць В. Сухомлинського дозволив 
резюмувати, що вчений постійно актуалізував 
проблему формування у дітей поваги та любові 
до своїх батьків. найбільшою помилкою батьків 
вважав невміння любити власних дітей: «любля-
чи своїх дітей, вчіть їх любити вас; не навчи-
те – будете плакати на старість» [8, с. 98]. істин-
ність даного твердження ґрунтується на засадах 
гуманістичного підходу у вихованні, зокрема на 
пріоритетах суб'єкт-суб'єктних відносин, коли 
істинне почуття любові до дітей з боку батьків 
трансформується у відповідне ставлення дітей 
до своїх батьків. Педагог наголошував на тому, 
що повага, шанобливе ставлення до дорослих та 
батьків – це перш за все копітка праця сім'ї та 
суспільства, процес цілеспрямованого вихован-
ня з цілим комплексом методів, умов та засобів 
формування позитивних моральних якостей по 
відношенню до батьків. «Виховуючи шану та по-
вагу до дорослих та батьків, треба вчити дітей 
бути добрими дітьми своїх батьків», – дане твер-
дження В. Сухомлинський тлумачить як праг-
нення дитини приносити в сім'ю мир та спокій; а 
радість і щастя батьків має стати головним праг-
ненням дитини. 

одним із найвагоміших методів виховання 
шанобливого ставлення та поваги В. Сухомлин-
ський вважав практичні дії дитини, яка в колі 
сім'ї повинна мати можливість виявляти свою 
турботу, співчуття, співпереживання. Саме тому 
він виділяв одним із вагоміших аспектів сімейно-
го життя духовну співучасть дитини в усіх спра-
вах, котрі вершаться людиною для людини, бу-
дучи переконаним, що шана, як моральна якість 
здатна розвинутись і сформуватися лише в про-
цесі людського спілкування. 

Важливим засобом успішного формування 
шанобливого ставлення до дорослих В. Сухом-
линський відзначав приклад дорослих: повагу до 
батьків дитина виявить тоді, коли між батька-
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ми побачить цілковиту дружбу, любов, повагу і 
взаємну підтримку; добрі стосунки між членами 
сім'ї – запорука виховання дітей чуйними, до-
брозичливими, шанобливими по відношенню до 
дорослих. В. Сухомлинський був певен, що коли 
батько разом з дітьми створює культ матері, а 
мати також разом з дітьми – культ батька, тоді 
діти переконуючись, що батьки поважають і лю-
блять один одного, повсякчас турбуються один 
про одного, самі виявлятимуть ці почуття до 
старших. гіпертрофована любов до дітей, коли 
батьки всю любов віддають дітям, при цьому не 
бачать інших людей може мати, за переконанням 
вченого, негативні наслідки.

аналіз науково-педагогічних праць В. Сухом-
линського дозволив нам визначити правила, що 
регулюють сімейні взаємини: поважай старших, 
умій спілкуватися зі старшими, вчитися у них; 
віддячуй батькам за піклування про тебе, за 
безмежну любов і відданість, віддячуй тим са-
мим – піклуванням, любов'ю, відданістю; бережи 
здоров'я і спокій людей, з якими знаходишся по-
руч; учись жити для людей. Правила поведінки 
дітей у сім'ї, запропоновані в свій час В. Сухом-
линським, співзвучні з результатами досліджень 
сучасного науковця і. Беха, який наголошує на 
необхідності формування у дітей дошкільного 
віку правил поведінки [8, с. 186].

аналіз сучасних наукових психолого-педа-
гогічних досліджень (і. Бех, а. Богуш, Т. Поні-
манська, Ю. Приходько, і. Рогальська) даної про-
блеми показує, що необхідно знайти виважений 
підхід у моральному вихованні дітей дошкіль-
ного віку та зокрема, формування шанобливо-

го ставлення до дорослих. у процесі реалізації 
цих завдань добирати й використовувати но-
вітні технології у взаємодії дитини й дорослого 
(батьків) в сучасному мікро- та макро- соціумах; 
прогнозувати розвиток подій і результати вихов-
ного впливу сім'ї та суспільства на дитину; до-
тримуватися різноманітності впливу на почуття, 
свідомість та поведінку дитини, на основі чого 
формуються моральні погляди, переконання, на-
копичується досвід моральних вчинків стосовно 
батьків та дорослих.

дослідження педагогічних теорій виховання, в 
яких висвітлені питання формування шанобливо-
го ставлення до дорослих у сім'ї та суспільному 
вихованні (г. Бєлєнька, о. Богініч, М. Машовець 
та ін.), дає можливість визначити основні умови 
формування цієї якості, на які акцентували увагу 
видатні педагоги, науковці в різні періоди розвитку 
суспільства: авторитет батьків, виховання власним 
позитивним прикладом, розумна любов до дітей в 
поєднанні з розумною вимогливістю та повагою до 
дитини, організація повсякденного життя сім'ї на 
основі взаєморозуміння та взаємодопомоги, пози-
тивне позиціонування поведінки та стосунків бать-
ків у процесі життєдіяльності сім'ї [2, с. 23].

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Таким чином, дослідження філософського та 
історичного аспекту проблеми формування ша-
нобливого ставлення до дорослих дозволяє кон-
статувати, що у теорії та практиці філософії та 
педагогіки ця проблема була і є надзвичайно ак-
туальною, і саме цим зумовлюється тенденція до 
поглиблення наукового пошуку її розв'язання у 
сучасному соціумі. 
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ПРОБЛЕМА фОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОшЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ К ВЗРОСЛЫМ  
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация
В статье освещается вопрос формирования уважительного отношения у детей 5-го года жизни к взрос-
лым в историко-теоретическом аспекте. Сделано теоретический анализ научного наследия украинских 
и российских ученых о специфике формирования уважительного отношения у детей 5-го года жизни 
к взрослым. определены основные условия формирования уважительного отношения у детей к взрос-
лым в разные периоды развития общества. 
Ключевые слова: уважение, уважительное отношение, дети дошкольного возраста, родители, уваже-
ние к взрослым.

karnaukhova a.V.
Kiev University Boris grinchenko

ProbleMs of forMation of deference children 5-year life  
in adUlts context historical and theoretical analysis

summary
The article highlights the formation of respect for children 5-year old adults in the historical and theoretical 
perspective. Made theoretical analysis of scientific achievements of Ukrainian and Russian scientists on 
the specific formation of respect for children 5-year old to adults.The basic conditions of the respect of 
children to adults in different periods of social development.
keywords: honor, respect, preschool children, parents, respect for adults.
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ГЕНДЕРНЕ ВИхОВАННЯ У НАВЧАЛЬНИх ЗАКЛАДАх НІМЕЧЧИНИ 

Ковальчук Л.О.
Тернопільський національний економічний університет

у статті розглянуто передумови реалізації гендерного виховання у навчальних закладах німеччини та 
докладно висвітлено поняття коедукації, спільного та роздільного навчання, частково роздільного на-
вчання, рівності статей. у європейській, зокрема німецькій, освіті кінця ХХ – початку ХХі ст. в умовах 
її глобалізації виразно простежуються реформаційні перетворення, спрямовані на досягнення гендерної 
рівності. При цьому йдеться не лише про забезпечення однакових прав і можливостей обох статей в 
отриманні освіти високої якості, а й про зміни у гендерній свідомості учнівської молоді, що передбачає 
розв'язання багатьох складних і подекуди суперечливих педагогічних проблем. 
Ключові слова: гендерне виховання, коедукація, спільне та роздільне навчання.

Постановка проблеми. В німеччині рефор-
мування державної політики в освітній 

галузі розглядається як важливий шлях під-
тримання та розвитку соціальної та гендерної 
рівності. Тому тут і на загальнонаціональному, і 
на місцевому рівні управління освітою гендерно-
орієнтованим програмам надається пріоритетне 
значення. особливо вагому роль у їх успішній 
реалізації покликані відіграти експерименталь-
ні школи, до організації яких держава залучає 
таких соціальних партнерів, як бізнесові струк-
тури, громадські та релігійні об'єднання. Загалом 
школи, яким притаманні певні особливості їх 
розвитку в різних німецьких землях, шукають 

власні ефективні шляхи та форми гендерного 
виховання. Передумови його активного впрова-
дження в загальноосвітніх закладах німеччини 
сформувалися в другій половині ХХ ст., коли за-
гострилось обговорення важливої проблематики, 
пов'язаної з такими поняттями, як «коедукація», 
«спільне та роздільне навчання», «частково роз-
дільне навчання», «рівність статей».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодологічні передумови реалізації гендерного ви-
ховання в навчальних закладах німеччини роз-
криваються у працях таких німецьких вчених, 
як і. Бремер, г. Браун, М. горсткемпер, у. ен-
дерс-драгессер, к. ульріх, л. Фрід та ін. 
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