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Особливо важливим для учнів з низьким рівнем активності є фактор 
мотивації та успіху. Таким учням варто давати можливість відзначитися, 
хвалити навіть за найменший рух вперед, наприклад: «Молодець, ти став 
читати набагато швидше, ніж раніше», «ти дуже добре розповідаєш, я 
радію твоїм успіхам». Необхідно частіше звертати увагу колективу учнів 
на успіхи такого учня таким чином, щоб він відчували свій рух вперед, при 
цьому намагатись забезпечити колективні переживання при загальних і 
особистих успіхах і невдачах дітей. Подібна робота вимагає від вчителя 
певних зусиль, але вона необхідна. 

Таким чином, суть майстерності вчителя полягає у визначенні 
характеру необхідної в конкретному випадку допомоги, а також способів, 
якими її можна найкращим чином забезпечити... Шлях до розвитку 
іншомовних здібностей лежить через навчання школяра раціональним 
прийомам навчальної діяльності, тренуванні його психічних функцій 
(пам’яті, мислення, слухового сприйняття і т.д.) і використання принципу 
індивідуально підходу. Ігнорування індивідуального підходу може 
призвести до того, що більш здібні й розвинуті учні будуть затримуватися 
в своєму розвитку, а слабо підготовлені учні будуть не в змозі досягти 
рівня «середніх», а тим більше «сильних» учнів. 
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В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
 

Однією з вимог за якою перевіряли студента у навчанні була графа 
«остроумен ли есть». Тому можна зробити висновок, що відбувалась зміна 
стереотипу поведінки і розвитку, яка формувалась завдяки продуманій 
системі освіти в Києво-Могилянській Академії, завданням якої, 
першочергово, було розвиток інтелекту вільного від догматів православної 
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ойкумени. Адже саме синтез феноменального православно-західного 
культурного синтезу запропонувала в даний період Академія. Створення 
нових поглядів, законів, які відміняли звичні норми взаємовідношень, 
відбувалися в період зміни стереотипу поведінки, тобто при переродженні 
етносу, як результат – зміна етнічної підсистеми, пассіонарне напруження 
якої різко зростає. 

Визначаючи ідеологічні, культурні параметри в історичному 
контексті розвитку Академії, визначимо, що на монолітному масиві 
православно-славянської культури виникає таксономічна одиниця, яка 
покликана відобразити внутрішню диференціацію соціокультурної системи. 
КМА стає сегментом культури, який врешті решт протиставляється 
домінуючій культурі. 

Покликанням Академії повинно було стати навчання фахівців в 
богословській освіті. Звернемося до фактів: понад 60 відсотків студентів 
колегії не проходили богословської підготовки, отже не готувалися бути 
служителями релігійного культу. Кількість студенті колегії-академії 
коливалось від 500–1000 і більше осіб, в залежності від періодів існування. 

Про академічну свободу в Академії і дух вільнодумства говорить 
утворення студентських конгрегацій, тобто об’єднання братства, які були 
відновлені в кінці XVII століття ректором І. Краковським. Створюючи 
«младенческое Кіево-Могилянское» братство, студентські конгрегації, в 
свою чергу , поділялися на «большую» імені Благовіщення і «меньшую» 
імені Зачаття, із котрих кожна мала своїх особистих керівних осіб: 
префектів, асистентів, секретарів, нотаріїв. Основною задачею всіх членів 
конгрегації являвся самостійний захист інтересів києво-могилянців в 
адміністративних і судових осередках. Досить солідна матеріальна база 
являлась основною підтримкою для бідних студентів та сиріт. В основному 
кошти надходили від: 1) продажу пива та меду в конгрегаційні свята, 
2) збору невеликої частки провізії, 3) благодійних митців, грошові вклади 
яких записували в особову книгу «Album» [14]. Підґрунтя для боротьби чи 
покорення було підготовлення для України, бо тут зіткнулися інтереси 
двох церков – католицької та православної. Зрозуміло, що католицизм 
виступає ідеологією панівних класів, тому назріває боротьба під прапором 
захисту православ’я. Ф. Енгельс неодноразово підкреслював, що це 
«пояснюється не властивостями людського серця і не релігійною потребою 
людини..., але всією попередньою історією середніх віків, що знали одну 
форму ідеології: релігію і теологію» [3]. 

Політика ідеологічної експансії на Україні послідовно і ревно 
впроваджувалась правлячими колами Речі Посполитої та папським Римом, 
а як результат – повне окатоличення населення. Так, а як же схоже на наше 
сьогодення! 17 та 21 століття так схожі, адже ідеологічна експансія триває, 
лише акценти змінились, але результат той же – підміна масової 
свідомості. Рушійна сила даної операції на свідомості має дещо 
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перекваліфікуватись з магнатів – католиків на магнатів – «світочів 
демократії» [9, с. 145]. 

На руїнах княжої доби підіймається саме в цей складний час 
республіканського типу Українська держава. Пригадуючи Леніна, 
підсумуємо вищезгадане: «Треба вірити у власні сили, треба, щоб усе 
прокинулося в народі і здатне до творчості, вливалося в організації, які 
існують і будуватимуться надалі трудящими масами. Маси безпомічні, 
коли роз’єднані; вони сильні, коли згуртовані» [4]. Стосується це і законів 
суспільного розвитку в контексті історії. Українська національна історія 
протягом усього періоду існування виокремлює феномен КМА – (Козацька 
Україна) Києво-Могилянська Академія. Актуальність даної проблеми 
зумовлюється тим, що саме КМА впродовж тривалого часу в складних 
суспільно – політичних і соціальне – економічних умовах була втіленням 
духовної культури українського народу, тим джерелом, з якого кілька 
поколінь поспіль черпали мудрість й духовні сили для утвердження 
національної самосвідомості, свободи особистості та свободи нації. Цікаво 
дослідити чи пов’язані між собою діяльність Академії та становлення 
українського козацтва. У зв’язку з існуючою соціально – політичною 
ситуацією, яка визначалась визвольною боротьбою українців за 
національне – культурне і державне відродження на кінець 16 ст. – початок 
17 ст. виникає нове бачення національної школи. Результатом 
багатоаспектної діяльності києво-могилянців стала відроджена українська 
державність, спричинена в свою чергу соціально-політичною консолі-
дацією в 17 – на початку 18 ст. Період важких часів (Руїни чи Полтавської 
битви) змінювався добою Мазепи (1687–1708 рр.) та митрополита Рафаїла 
Заборовського (1743–1747 рр.) – періодом розквіту. Останні періоди злету 
викарбувались на назві Академії, відповідно Мазепинською, Києво-
Могильно-Заборовською. Характерно, що навіть в період становлення 
козацько-української держави, а загалом – Гетьманщини, Київська школа 
мала від Запорізького козацтва значну підтримку. До київського братства 
«зі всім військом» вступив Петро Конашевич-Сагайдачний, що, по суті, 
ставило братчиків, а й головне, школу під спеціальну опіку і протекторат 
українського козацтва. Документально це зафіксовано у гетьманських 
«листах войскових» та універсалах, писаних від Петра Конашевича-
Сагайдачного до Кирила Розумовського. В свою чергу все це надавало 
братству значної політичної ваги, позбавлено від агресії з боку польської 
шляхти та уніатської верхівки, що сприяло подальшому розвитку київської 
школи. «У цей бурхливий час (по 1620 р.) нарівні з іншими київське 
училище зазнало спустошення. Братство було розсіяне, школярі й учителі 
вмирали в катуваннях, церкву пограбовано, готель зруйновано і не 
залишалося б каменя на камені, якби гетьман П. Канашевич-Сагайдачний 
зі своїми козаками не зупинив безчинство грабіжників і вбивць» [8]. 

В Києво-Могилянській академії навчалися: історики І. Галятовський, 
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Ф. Софонович, А. Радивиловський, П. Симоновський, В. Рубан, Бантиш-
Каменський, М. Берлінський; козацькі літописці Самовидець, С. Величко, 
Г. Граб’янка; філософи В. Ясинський, С. Яворський, Ф. Прокопович; 
гетьмани України І. Самойлович, І. Виговський, І. Мазепа, П. Орлик, 
П. Полуботок, а також виплекано генія, видатного мислителя Г. Ско-

вороду, та багато інших визначних українських діячів.  
Розглядаючи філософські курси професорів Києво-Могилянської 

академії, можна зробити висновок про зародження на Україні своєрідної 
теологічної науки, яка, в свою чергу, розпочинається з вивчення 
метафізики. Найголовнішим її питанням є філософське розуміння Бога та 
Його атрибутів, а також вчення про безтілесні сутності, зокрема ангелів, та 
раціональну душу. У курсах метафізики логічно доводять існування Бога, 
що відрізняється від аналогічних томістичних доведень. Розвиткові 
теологічної науки в Україні сприяв раціональний підхід до православёя. В 
етиці знайшли своє відображення окремі питання соціальної філософії, яка 
викладалась в курсах Академії. Все це свідчить про суспільно-політичну 
позицію професорів Академії, теоретичні розробки яких наближали 
громадянське суспільство в Україні до незалежності. 

Звернемо увагу на цікавий історичний факт: саме П. Могила 
благословив Б. Хмельницького на визвольну війну, погрожуючи анафемою 
тим, хто відмовиться стати під його знамена [2]. 

Академія готувала кадри в добу фактичної незалежності Української 
козацької держави. Києвомогилянці займали безліч різноманітних посад: 
учителів, суддів, перекладачів, єпископів, архімандритів, лікарів, військових 
канцеляристів. Так формувалась світська українська інтелігенція, 
формувалась українська адміністративна еліта [1]. Залишаючись інтелек-

туальним осередком української культури, політичної автономії України, в 
КМА віддають перевагу засадам демократизму. 

Відносини Києво-Могилянської академії з владними структурами за 
час становлення та існування не були однозначними, тому що зовнішній 
вплив на Академію владних структур та офіційних установ набирав форми 
або силового втручання, або ідеологічної експансії, посилюючись, а іноді 
послаблюючись. Зрозуміло, що зміни в суспільно-політичному та культур-

ному житті впливали на правовий статус даного навчального закладу. 
На жаль, питання, які включають в себе історичні події в Україні у 

17–18 ст. не входять до завдань нашого дослідження, хоча потребують 
детального і глибокого вивчення сучасною історіографією, з причин 
певних розбіжностей їх попередньої оцінки науковцями минулого та 
сучасності. 

Висновок очевидний, внутрішній мікроклімат в Академії не лише 
стимулював людське культуротворення, а й формував системну цілісність, 
що в свою чергу створювало новий стереотип поведінки на субетнічному 
рівні. 
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СУТНІСТЬ ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
Реформування національної освіти зумовило кардинальні зміни у 

системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропоновані нові 
критерії оцінювання, мають на меті реалізацію принципів гуманізації і 
демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу 


