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активність і творче, раціоналізаторське ставлення до процесу праці, 
трудова, виробнича, планова, технологічна дисципліна, працелюбність [3]. 

Модель трудової вихованості учнів являє собою сукупність 
компонентів, які розвиваються і взаємодіють, утворюючи при цьому певну 
цілісність і системну якість, що передбачає мотиваційний, когнітивний та 
практичний складники. 
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ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 
Існує думка [3], що виховання – це складний і багатогранний процес 

формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, 
психічного та соціального розвитку. Відповідно основна мета виховання – 
всебічний гармонійний розвиток особистості, що передбачає формування у 
людини певних якостей відповідно до вимог морального, розумового, 
трудового, фізичного й естетичного виховання. Це зумовлено сутністю 
людини як найдосконалішого витвору природи й суспільства. 

Слід відзначити, що мету виховної роботи В. Сухомлинський  свого 
часу вбачав у тому, щоб кожному юнакові, кожній дівчині дати моральну, 
розумову, практичну і психологічну підготовку до праці, розкрити в 
кожному з них індивідуальні задатки, нахили і здібності. Педагог прагнув 
підготувати своїх вихованців до високоморальних і естетичних відносин, 
побудованих на дружбі і товаришуванні, на повазі до всього справді 
людського в кожній чесній людині [2]. 

Зауважимо, важливу роль у вихованні учнів, розширенні й 
поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить 
спеціально організованій роботі у поза навчальний час. Таку роботу 
називають позакласною та позашкільною. 

Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та 
поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на 
практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в 
них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; 
формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, 
виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; 
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організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; 
поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.  

Зауважимо, позакласна і позашкільна робота будується на таких 
специфічних принципах виховання:  

1. Добровільний характер участі в ній. Сприяє тому, що учні можуть 
обирати профіль занять за інтересами. Педагоги за таких умов повинні 
ретельно продумувати зміст занять, використовуючи нові, ще не відомі 
учням факти, форми і методи, які б посилювали їх інтерес.  

2. Суспільна спрямованість діяльності учнів. Цей принцип вимагає, 
щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав 
потребам розбудови української держави, відображав досягнення сучасної 
науки, техніки, культури і мистецтва.  

3. Розвиток ініціативи і самодіяльності учнів. У позакласній і 
позашкільній діяльності слід ураховувати бажання школярів, їх пропозиції, 
щоб кожен із них виконував цікаву для себе роботу.  

4. Розвиток винахідливості, дитячої технічної та художньої 
творчості. Під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового 
характеру: створення нових приладів, удосконалення наявних, де особлива 
уваги приділяється творчому підходу до справи тощо.  

5. Зв’язок із навчальною роботою. Позакласна та позашкільна робота 
повинна бути логічним продовженням навчально-виховної роботи, яка 
здійснюється на уроках. Так, знання з математики можуть бути поглиблені 
й розширені на тематичному вечорі, а з мови – під час обговорення 
кінофільму чи спектаклю за літературним твором.  

6. Використання ігрових форм, цікавість, емоційність. Реалізація 
цього принципу потребує широкого використання пізнавальних ігор, ігор з 
комп’ютерами, демонстрування цікавих дослідів та ін. [1]. 

Важливою умовою організації позакласної та позашкільної роботи є 
врахування психологічних особливостей дітей. Дітям 6–9-річного віку 
властива допитливість, адже ці малі «чомучки» цікавляться всім. Водночас 
це період їхнього  бурхливого розвитку. 

В.Сухомлинський був глибоко переконаний, що можливості для 
всебічного розвитку школярів у позаурочний час дуже широкі, а здібності і 
схильності дітей – різнобічні. «Різноманітні види праці, з якими стикається 
дитина, – це своєрідні… магніти різної сили, які притягують чутливу 
стрілку компаса, що вказує дитині її шлях. Чим сильніший магніт, чим 
цікавіша праця, до якої залучається дитина, тим яскравіше розкриваються 
її здібності, нахили і покликання саме до цієї праці»[2]. 

У позакласній та позашкільній роботі, використовують схожі форми 
та методи для досягнення поставлених завдань. Це є одним із важливих 
чинників забезпечення ефективності виховної роботи. 
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НІМЕЦЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

НАПРИКІНЦІ ХХ – У ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ ХХІ СТ. 
 
Розвиток Японії та Німеччини в другій половині ХХ століття 

відбувався в умовах гострої внутрішньополітичної боротьби в обох країнах 
і «холодної війни» на міжнародній арені між США і СРСР аж до 1989 
року. Після завершення Другої світової війни, у якій обидві держави 
зазнали поразки, їм довелося вибудовувати свої відносини на основі нових 
принципів співробітництва, в основі яких закладені демократичні цінності, 
а також тісна співпраця в різних галузях. 

Шлях, який подолали ФРН і Японія, та їх історичний досвід стане 
корисним для багатьох країн, у тому числі й для України, з огляду на 
складну ситуацію в нашій державі. Тому важливо проаналізувати 
політичні й економічні відносини між ФРН та Японією в післявоєнний 
період для вивчення позитивного досвіду внутрішньої та зовнішньої 
політики цих країн. 

Серед дослідників військово-політичного й економічного діалогу 
між Токіо й Берліном варто назвати С. Проня [5], О. Шевчука [6–7], 
А. Кудряченка [4], Р. Кривоноса [3], С. Кондратюка [2], С. К. Асатурова 
[1], А. Шинкарука [20] та ін. 

У німецько-японських взаєминах з огляду на актуальний стан 
міждержавного діалогу та особливості внутрішньополітичного розвитку 
протягом останньої чверті століття спостерігається значна динаміка. 
Певний спад в економічному діалозі Токіо – Берлін можна було 
спостерігати лише у 2005 р. та 2008 р., що було обумовлено світовою 
економічною та політичною кризами. Крім економічної сфери, країни 
продовжують підтримувати прагнення одна одної стати постійним членом 
РБ ООН, що сприяє зміцненню міждержавної взаємодії й інтенсифікує 
координацію позиції Токіо й Берліна в зовнішньополітичній діяльності. 
Також Німеччини одна з перших запропонувала й надала усесторонню 
допомогу Японії після катастрофи на АЕС «Фукусіма». 

Саме через аварію на атомній електростанції в Японії, яка сталась 
внаслідок землетрусу та цунамі, у Німеччині зросла кількість противників 
атомної енергетики, яка виробляє четверту частину електрики від 


