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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАННІ 
Комунікація супроводжує специфічні взаємини між людьми, процес спільної 

роботи, у якому взаємодія будується на активному зворотному зв’язку, який 
збагачує кожного з її учасників. Подолання негативних тенденцій у процесі 
комунікації можливе за умови реалізації її толерантної позиції. Отже, постає 
питання про «толерантність» у спілкуванні. Особливо гостро це завдання стоїть 
перед вчителями, які суттєво впливають на формування та розвиток особистості 
учня. Це диктує високий рівень вимог до формування комунікативної 
компетентності педагога протягом навчання у ВНЗ. Відтак, важливим завданням 
вищої освіти виступає створення умов для розвитку толерантного спілкування. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що науковцями 
(В. Борєв, А. Деркач, В. Кан-Калик, О. Леонтьєв, Ю. Шерковін та ін.) 
досліджувалися різні аспекти впливу на свідомість суб’єкта у комунікації. В 
українській психології вагомий внесок у дослідження проблеми спілкування 
зробили О. Бондаренко, Ж. Вірна, М. Савчин, І. Синиця та ін. Дослідження 
проблеми толерантності тісно пов’язані з процесом професійного становлення 
вчителя. Так, на розробку теоретичних та методологічних засад професійної 
підготовки педагога спрямовані дослідження: професійної свідомості 
(Н. Кучеровська, Б. Ложкін та ін.), професійного мислення та рефлексії (Г. Балл, 
Н. Пов’якель, В. Семиченко), комунікативної компетентності (Ю. Ємельянов, 
Л. Петровська). Проте, толерантність педагога в якості окремого предмета 
наукового дослідження не виокремлювалася. Актуальність окресленої проблеми 
викликана також її практичною значущістю для вдосконалення процесу підготовки 
майбутніх вчителів. 

Толерантність у педагогічній комунікації – це спільність настроїв і поглядів, 
згуртованість і співпраця у роботі. Толерантність – особистісна риса людини, 
терпиме ставлення до чужої думки, поведінки, повага до інших, здатність 
поставити себе на місце іншої людини. Це повага, прийняття й правильне 
розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження й 
способів прояву людської індивідуальності. Толерантність – це культура 
комунікації. 

Теоретичні засади толерантності комунікації передбачають розвиток 
комунікативної компетентності. Толерантність проявляється у бажанні особистості 
досягнути взаєморозуміння та узгодження мотивів, настанов, орієнтацій, не 
застосовуючи насилля, приниження достоїнства іншої людини, але 
використовуючи гуманітарні можливості: діалог, роз’яснення, співробітництво. У 
зв’язку з цим особливого статусу в проблемному колі дослідження толерантності 
набуває тема діалогу, діалогічного мислення і взаємодії. Стати толерантним у 
комунікації означає набути якості особистості, яка не лише володіє знаннями, але 
придбала систему здібностей спілкування [4].  
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Основою комунікативної компетентності є повага до всіх учасників. Тоді 
толерантність, за П. Кінгом, визначається як заперечення нетерпимості. При цьому 
зміст толерантності розкривається в утримуванні неприязні, або її заміною на більш 
позитивне реагування. Визначення П. Кінга дозволяє говорити про два рівня 
толерантності: перший – розуміє відтермінування негативної реакції, другий – 
готовність до розуміння, вступ у діалог з людиною, яка викликає негативну реакцію 
[5]. Для Р. Р. Валітової толерантність передбачає пригнічення почуття неприйняття 
[1]. І. Йовел підкреслює діалектичну єдність прийняття та заперечення іншого [7]. 
С. Мендус підкреслює, що розмова про толерантність виникає лише тоді, коли 
виявляються відмінності між людьми, які супроводжуються несприйняттям [6]. 
В. А. Лекторський зазначає, що толерантність можлива «як повага до іншої позиції 
у сполуці з настановою на взаємну зміну позицій (і в деяких випадках зміну 
індивідуальної та культурної ідентичності) в результаті критичного діалогу» [2]. 
Важлива функція толерантності може бути направлена на конструктивне 
вирішення потенційного протиріччя. Слід відмітити, що толерантність забезпечує і 
успіх адаптації до соціального оточення завдяки чому людина у спілкуванні 
переконана: інші як і вона, можуть мати свою позицію, здатність бачити факти по-
своєму, враховувати протилежні обставини. 

Важливим є дослідження толерантності у навчанні. Причому, головну роль у 
цьому процесі відіграє саме вчитель. Довготривала професійна педагогічна 
діяльність приводить до цілого ряду особистісних змін, які утруднюють 
комунікацію з іншими людьми, і створюють немало проблем для самого вчителя. У 
нього створюється особлива, надоїдливо-дидактична манера поводитися: він весь 
час вчить, весь час оцінює, для нього характерно ускладнювати явне та спрощувати 
складні речі (він звик пояснювати, «розжовувати» для деяких учнів), розглядати все 
через призму полюсів «правильно - неправильно». Жорстка нормативність педагога 
заважає нормальним людським взаємовідношенням, приводить до забруднення в 
емоційному самовираженні: вчитель знає, як себе потрібно почувати у різних 
ситуаціях, але часто не усвідомлює, що він в дійсності відчуває в даний момент [4].  

Толерантна комунікація вчителя та учня – основа педагогічного процесу, 
головний засіб, за допомогою якого вчитель здійснює передачу норм, цінностей, 
зразків культури, безпосереднім носієм яких він є. Така комунікація – це також 
специфічний простір, в якому педагог та учень виявляють свою індивідуальність, в 
якому реалізуються процеси самоздійснення, відбувається особистий розвиток 
кожного. Але це одночасно одна із самих важливих проблем школи [3]. 

Узагальнюючи, відмітимо: толерантність педагога передбачає розвиток його 
комунікативної компетентності. Толерантність проявляється у бажанні вчителя 
досягнути взаєморозуміння. У зв’язку з цим особливої важливості набуває 
проблема дослідження діалогу, діалогічного мислення і взаємодії. Стати 
толерантним у комунікації означає набути якості особистості, яка не лише володіє 
знаннями, але придбала систему здібностей спілкування. Складові комунікативної 
толерантності можна розглядати як рівень техніки (комунікативна компетентність) і 
рівень стратегії (особистісні особливості).  
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Толерантна комунікація вчителя та учня – основа педагогічного процесу, 
головний засіб, за допомогою якого вчитель здійснює передачу норм, цінностей, 
зразків культури.  
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ У КРАЇНАХ БЛИЗЬКОГО 
СХОДУ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ: СУЧАСНИЙ ЕТАП ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
На початку ХХІ ст. каталізуючими чинниками транснаціоналізації вищої 

освіти стали її комерціалізація та внутрішньогалузева конкуренція. Кількість 
кампусів-філій, спільних освітніх програм, угод про франчайзинг суттєво зросла 
водночас із збільшенням набору міжнародних студентів та міжнародного 
педагогічного персоналу ЗВО. Однією з актуальних тенденцій сьогодення є 
створення успішних і конкурентоспроможних регіональних освітніх центрів (РОЦ) 
у країнах Близького Сходу та Південно-Східної Азії, відповідно до якої зазначені 
країни намагаються позиціонувати себе як центри фінансів, комунікацій і 
транспорту, обробної промисловості, моди й освіти.  

На думку Ф. Альтбаха (P. Altbach), уряди країн засновують освітні центри, які 
називаються «освітніми хабами» (educational hubs), з метою приваблення провідних 
університетів світу та міжнародних студентів до своєї країни. Стимулами, якими 
уряди цих країн зацікавлюють відомі університети із розвинених країн світу 
створювати стратегічні альянси і відкривати філії, стають насамперед: спрощений 
доступ до освітнього ринку в регіоні, суттєві державні інвестиції, прискорений 
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розвиток інфраструктури, відносно невисока орендна плата [1, 7-10]. Експерти 
Департаменту освітнього адміністрування і політичних досліджень Університету 
Нью-Йорк, К. Кінзер (K. Kinser) і Дж. Лейн (J. Lane), переконані, що термін 
«освітній центр/хаб» передбачає широкий набір стратегій, більшість з яких 
спрямована на розвиток приватної освіти й міжнародну діяльність кампусів 
університетів. До «освітніх центрів» можуть відноситися різні комбінації з 
національних організацій, міжнародних кампусів і закордонних партнерств різного 
роду [2, 18]. Дж. Найт (J. Knight) використовує тлумачення поняття «освітній 
центр/хаб», розроблене на основі конструктивістського підходу, як цілеспрямовані 
й сплановані зусилля щодо формування критичної маси місцевих і міжнародних 
суб’єктів, стратегічно залучених до ініціатив у сфері освіти, професійної 
підготовки, виробництва знань та інновацій [3, 233].  

До найвідоміших нині РОЦ експерти зараховують: «Глобальні університети», 
створені у 1997 р. в Сінгапурі; «Містечко знань Дубаї», створене в 2003 р. в 
Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ); «Місто освіти», відкрите в 2001 р. в Катарі; 
«Місто вищої освіти», що розпочало свою роботу в 2006 р. в Бахрейні та «Місто 
освіти Куала Лумпур», що відкрилося в 2006 р. у Малайзії. Розглянемо особливості 
їх створення відповідно до державної політики цих країн. Метою заснування 
Міжнародного міста освіти у Дубаї (ОАЕ) стало залучення філій іноземних 
університетів для навчання і підготовки іноземних студентів для подальшої їх 
зайнятості на новостворених інноваційних об’єктах економіки знань держав 
Перської Затоки. Іноземні освітні інститути та компанії спільно розміщені в 
економічній зоні з привабливими фінансово-податковими умовами. Катар (ОАЕ) 
застосував інший підхід, спонсоруючи шість американських ЗВО та один 
університет Великої Британії для організації навчання студентів Катару і сусідніх 
країн. Цей проект повністю фінансується Фондом Катару і тому його важко 
відтворити в іншій країні або регіоні. Мета проекту – позиціонувати Катар в якості 
регіонального центру високоякісної освіти, допомогти країні та регіону підготувати 
кадри для розвитку суспільства на основі економіки знань. У межах проекту 
«Глобальні університети» в Сінгапурі було запрошено зарубіжні університети для 
створення РОЦ. Сінгапур давно і тісно співпрацює з Массачусетським 
технологічним інститутом США за спеціальною «Програмою розвитку» і тому 
створює освітні центри згідно з американською моделлю, тобто, максимально 
об’єднуючи освіту та дослідження у всіх можливих для цього формах. Малайзія, 
Гонконг, Бахрейн і Ботсвана також заявили про свої плани створити центри освіти 
регіонального масштабу й розгорнули амбітні плани з рекрутингу кращих 
іноземних студентів та викладачів [4, 14]. 

Аналіз діяльності зазначених РОЦ засвідчив, що вони мають схожі риси, але 
водночас відрізняються відповідно до мети створення, принципів організації та 
видів діяльності. За цими критеріями можна умовно поділити усі РОЦ на три різних 
види, а саме: студентський центр, освітньо-підготовчий центр, центр знань та 
інновацій. Так, студентський центр (student hub) є переважаючим видом РОЦ, 
який спеціалізується на залученні до країни іноземних студентів з метою 
інтернаціоналізації місцевої вищої освіти, отримання доходів і створення 
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міжнародного профілю й репутації регіону. За цим сценарієм передбачається 
робота переважно місцевих ЗВО, хоча іноді беруть участь і філії іноземних. У 
цьому випадку існує національна стратегія з рекрутингу студентів, але окремі 
інститути самі набирають студентів на освітні програми. Ключовою метою 
діяльності освітньо-підготовчого центру (educational and training hub) є: 
підготовка фахівців для місцевих і регіональних компаній; забезпечення зростання 
доступу до високоякісної освіти для місцевих й іноземних студентів; демонстрація 
«кращих освітніх практик» іноземних ЗВО; встановлення геополітичного статусу 
регіону. У деяких випадках більшість академічних та навчальних центрів і компаній 
розміщені в єдиній географічній зоні з метою спільного використання необхідних 
ресурсів, для взаємодії один з одним і з промисловими підприємствами. Натомість 
центри знань та інновацій (knowledge and innovation hub) відповідають не лише за 
освіту, а й за виробництво, поширення знань та інновацій. Іноземні дослідницькі 
інститути й компанії з кращими рейтингами у своїй галузі на вигідних умовах 
залучаються для створення центрів з метою співпраці з іноземними та місцевими 
ЗВО, а також тренінговими компаніями для підготовки талановитих і досвідчених 
фахівців. Основними завданнями таких центрів є: допомога у створенні економіки 
знань і послуг; навчання і перепідготовка фахівців; залучення іноземних інвестицій, 
посилення конкурентоспроможності економіки регіону. Співпраця між головними 
гравцями – іноземними й місцевими компаніями, дослідницькими центрами, 
освітніми установами розглядається провідним чинником створення центрів знань 
та інновацій [3, с.234-236]. 

Отже, стратегічні ініціативи урядового й неурядового секторів країн Близького 
Сходу та Південно-Східної Азії у першому десятилітті ХХІ ст. зосередилися, 
переважно, на посиленні державної підтримки сектору вищої освіти, формуванні 
стратегічного партнерства між профільними (освітньо-науковими) і непрофільними 
зацікавленими особами, розширенні маркетингових підходів до популяризації 
транснаціональної вищої освіти, підвищенні й розширенні соціальних гарантій для 
іноземних студентів з метою їх приваблення до університетів, визнанні 
транснаціональної вищої освіти рушійною силою глобального поступу країни та її 
лідерства у регіоні.  
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СЬОГОДЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 
Невід’ємною частиною освітньої реформи, без якої неможливо уявити Нову 

українську школу, є розвиток інклюзивної освіти, що запроваджує прогресивні 
принципи сучасного суспільства. Зміни в організації освітнього середовища 
зумовлюють потребу вирішення педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення 
комплексної допомоги дітям з особливими освітніми потребами як у 
спеціалізованих, так і в інклюзивних закладах загальної середньої освіти. У низці 
нормативних документів, зокрема, у «Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012–2021 роки», Концепції Нової української школи передбачено ряд 
завдань, спрямованих на оптимізацію освіти дітей з інвалідністю [1; 2]. 

Поняття «інклюзивний» відображає нові погляди не лише на освіту, але й на 
місце людини в суспільстві та поступово замінює термін «інтеграція», оскільки 
механічне поєднання  в одному місці дітей з особливими потребами та дітей із 
нормальним розвитком не означає повноцінної участі перших у житті колективу. В 
основі інклюзії, на противагу інтеграції, лежить нова філософія та методологія 
шкільного навчання, яка має враховувати потреби кожної дитини. 

Проблема здобуття освіти дітей з особливими потребами перебуває в центрі 
уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: В. Андрущенка, М.  Ярмаченка, 
Е. Андрєєвої, В. Бондаря, А. Колупаєвої, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової, 
О. Акімової та зумовлює необхідність її подальшої розробки, зокрема, щодо 
впровадження інклюзивної освіти [3]. 

Українські педагоги та міжнародні експерти зазначають, що в питанні 
розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок уперед. Але 
попри численні зміни у законодавчих і нормативно-правових актах ступінь 
реальної поширеності інклюзивної освіти в Україні ще доволі низький. Статистичні 
дані вказують, що у 2015/2016 навчальному році в інклюзивних класах навчалися 
2720 дітей з особливими освітніми потребами – а це лише 5,8% від загальної 
кількості. 

Перехід до інклюзивної освіти, як найбільш сучасної форми соціально-
педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями стає пріоритетним у 
розвитку регіональної освіти. В місті Мукачеві з кожним роком створюється дедалі 
більше можливостей щодо організації освітнього середовища для дітей з різними 
нозологіями. Протягом 2016-2017 навчального року в інклюзивних навчальних 
закладах міста навчалося 233 дитини з особливими потребами. Мукачівською 
міською ПМПК було проведено 30 стаціонарних засідань, обстежено 250 дітей з 
різними нозологіями до 18 років. Для реалізації права на рівний доступ до якісної 
освіти дітей із особливими освітніми потребами у місті для 22 учнів було 
організовано інклюзивне навчання в 17 класах. З початку 2018-2019 навчального 
року вже 34 дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами залучені до 
навчання в інклюзивних класах. 
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Слід зазначати, що включення дітей з особливими потребами у загальноосвітні 
групи не відбувається автоматично. Це цілеспрямований процес, який потребує 
обережного впровадження та контролю і передбачає серйозну та виважену 
підготовчу роботу. Спільними зусиллями команди здійснюються цілеспрямовані та 
різнопланові спостереження, визначаються цілі, розробляються завдання, 
створюються індивідуальні плани розвитку. Освітні програми залучення дають 
можливість учням з різними нозологіями взаємодіяти зі звичайними дітьми, 
спостерігати за ними, наслідувати їх. Інакше кажучи, діти-інваліди можуть 
отримувати такий соціальний досвід, як і їхні здорові товариші. Бо як відомо, 
спілкування – найважливіша соціальна потреба людини. Позбавлені спілкування 
діти несвоєчасно і неповноцінно розвиваються [4]. Як показує досвід, інтенсивна 
соціальна взаємодія сприяє встановленню дружніх, позитивних соціальних 
стосунків, свого роду мережі соціальної підтримки. Також особистісно-
орієнтований освітній процес забезпечує умови не лише для спілкування з 
ровесниками, а й для їхнього досвіду. Це дає можливість дітям з особливими 
потребами бачити реакцію інших дітей на те чи інше завдання, способи його 
виконання, чути їхні мовленнєві висловлювання, і таким чином сприяє появі 
інтересу до пізнання навколишнього світу, формуванню мотивів до навчальної 
діяльності, до співпраці, забезпечує умови успішної соціальної, психологічної, 
фізичної адаптації та життєдіяльності. В інклюзивних класах наголос робиться, в 
першу чергу, на розвиток сильних якостей і талантів дітей-інвалідів, а не на їхніх 
фізичних або розумових проблемах. 

Отже, у сучасних умовах виникла гостра необхідність складання і 
впровадження моделі інклюзивної освіти, що відповідає міжнародним правилам, 
вимогам українського законодавства, культурним нормам суспільства і потребам 
людини з інвалідністю. Навчання в інклюзивних класах дітей з особливими 
потребами, з одного боку, допомагає їм адаптуватися до нормальних життєвих 
ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню 
соціальних бар’єрів та інтеграції в соціум, а з іншого – вчить учнівську громаду 
школи спілкуватися та працювати разом, формує почуття відповідальності за 
товаришів, які потребують не лише допомоги, а, насамперед, прийняття і визнання. 
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УДК: 373: 7. 091.4  
АЛМАШІ О.І. 

Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ, Україна 
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Освіта в житті людства відіграє надзвичайно важливу роль. Саме життя 

вимагає від людини постійного вдосконалення, оволодіння конкретними уміннями 
для досягнення успіху. Нині вже недостатньо мати знання, важливо ще й уміти 
комплексно вирішувати проблеми, критично мислити, бути креативним. На часі 
перейти від школи знань до школи компетентностей XXI століття – Нової 
української школи [1]. 

Формула нової школи складається з дев’яти ключових компонентів, які дуже 
чітко збігаються з ідеями В. Сухомлинського, що були озвучені багато років тому і 
не є новими. Педагогічна система видатного педагога ґрунтується на засадах 
всебічного розвитку дітей. ЇЇ успіх зумовлений передусім достовірними знаннями 
світу дитини, щирою увагою, любов’ю до кожної особистості, незалежно від її 
успіхів у навчанні. Вчений визначив шляхи, засоби і методи формування людини 
відповідно до цілей суспільства з урахуванням індивідуальних і вікових 
особистостей розвитку дитини [ 2].  

У Концепції «Нової школи» пропонуються орієнтири на потреби учня в 
освітньому процесі. Тобто школа буде працювати на засадах особистісно-
орієнтованої моделі освіти – враховувати права дитини, її здібності, потреби та 
інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Нова українська 
школа буде розкривати потенціал кожної дитини [1]. 

Як показує практика, збагачення змісту шкільної освіти супроводжується 
гуманістичними ідеями В. Сухомлинського: колективні справи, використання 
різних видів організації діяльності, організація проблемного навчання, 
використання на уроках віршів, складання казок. Особливо яскраво гуманізм 
виявився у його ставленні до організації навчання дітей. У своїй професійній 
діяльності  педагог домагався того, щоб навчання для школярів було частиною їх 
багатого духовного життя, яке б сприяло розвитку, збагачувало розум. 
В. Сухомлинський вважав, що школа - це місце, де дитина повинна відчувати 
щастя, повноцінність свого духовного життя, радість праці і творчості. Педагог 
постійно переконувався, що справжня школа – це не тільки місце, де діти 
набувають знань і вмінь, але й багатогранне духовне життя дитячого колективу, в 
якому вихователь і вихованець об’єднані багатьма інтересами і захопленнями [3]. 

До школи він підходив діалектично – від «школи під голубим небом», школи 
природи, чуттєвого, емоційно-конкретного сприйняття світу до школи як джерела 
духовності, культури, моральних цінностей, місця розвʼязання протиріч і 
конфліктів [2, с. 5]. 

В Концепції Нової української школи закцентована увага на актуальності 
створення в закладах загальної середньої освіти сучасного освітнього середовища, 
яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, 
батьків не лише в приміщенні навчального закладу [1]. 
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У педагогічній системі В. Сухомлинського виховання особистості 
здійснювалося через тріаду: школа – сімʼя – громадськість, його педагогіка 
ґрунтувалася на партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

Сьогодні Нова українська школа пропонує нам теж педагогіку партнерства – 
взаємодію та співпрацю між учителем, учнем і батьками. Всі вони, об’єднані 
спільними цілями та прагненнями, є рівноправними учасниками освітнього 
процесу, відповідальними за результат. Школа має ініціювати нову, глибшу 
залученість родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини. Виникає 
нова роль учителя – не як наставника та джерело знань, а як модератора в 
індивідуальній освітній сфері дитини. Суттєвих змін зазнає процес і зміст 
підготовки педагога. Учителі вивчатимуть особистісно-орієнтований та 
компетентнісний підходи до управління освітнім процесом. В основі Концепції – 
творчий та відповідальний вчитель, який постійно працює над собою. [1]. 

У центрі уваги В. Сухомлинського – багатогранна діяльність учителя, його 
проблеми, культура спілкування з дітьми, духовність, професійна підготовка. 
Однією з визначальних якостей педагог вважав любов до дітей. Закоханий у свій 
предмет, вчений спонукав і підтримував прагнення вчителів підвищувати свій 
рівень професійної майстерності. Він зазначав, що школа може дати учням міцні і 
глибокі знання лише при тій умові, коли кожен учитель безперервно удосконалює 
свою педагогічну майстерність. Значну увагу В. Сухомлинський надавав слову, як 
найтоншому доторканню до серця, яким сам чудово володів, умів захоплювати 
своїми думками, образним мовленням усіх, хто спілкувався з ним, слухав його 
виступи. Уміння правильно користуватися словом – мистецтво і воно має бути 
притаманне кожному вчителеві [3]. 

Спілкування сучасного вчителя державною мовою – одна з компетенцій, 
представлених в Концепції. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити 
поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, 
письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними 
засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, 
вдома, у вільний час [1]. 

Таким чином, творчість та педагогічну спадщину славетного педагога-
гуманіста, педагога-практика В. Сухомлинського важко переоцінити. Його 
педагогічні ідеї, доробки витримали випробовування життям і знайшли творче 
застосування на практиці Нової української школи. 
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АТРОЩЕНКО Т.О. 

Мукачівський державний університет, Україна 
ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ У МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Інтеграційні процеси в Європі та світі знаходяться у прямій залежності від 

приходу в активну життєдіяльність нового покоління молоді, яка представляє 
собою найбільш прогресивну спільність. Сучасне покоління покликане адекватно і 
динамічно контактувати та спілкуватися з навколишнім світом, з іншими людьми, 
уміло взаємодіяти у мультикультурному середовищі. 

Визначення феномену «спілкування в мультикультурному середовищі» 
вимагає визначення понять, які лежать в його основі – мультикультура 
(мультикультуралізм), спілкування, середовище. 

Культура – це те, через що ти стаєш чужинцем, коли залишаєш свій будинок. 
Культура включає в себе усі переконання, звичаї, які висловлюють і демонструють 
люди. Коли ти серед людей, з якими поділяєш загальну культуру, тобі не 
доводиться ретельно обмірковувати свої слова і вчинки, бо усі ви – і ти, і вони – 
бачите світ в принципі однаково, знаєте, чого очікувати один від одного. Але, 
перебуваючи в чужому суспільстві, ти будеш відчувати труднощі, відчуття 
безпорадності і дезорієнтацію [1, с.16]. Культуру як спосіб життя можна поділити 
на культуру етнічних, конфесійних спільнот, вікових, професійних, майнових груп, 
особливо можна виділити молодіжні субкультури. 

Що ж обʼєднує людей однієї культури і що їх відрізняє від представників 
іншої? І обʼєднує, і розділяє людей те, що становить основу будь-якої культури: це 
мова, жести, символи, одяг, спільні цінності, загальноприйнята поведінка. Основні 
складові культури: рідна мова, історія, релігія, традиції, особливості національного 
характеру, обряди, фольклор та ін. 

Необхідно враховувати, що людина є перетином багатьох культур, отже, вона 
може бути моно- або мультиідентичною. Іншими словами, людина полікультурна, 
навіть якщо вона виховувалася і навчалася у певному типі культури. 

Переходячи до уточнення поняття мультикультура, на нашу думку, необхідно 
привести трактування префікса мульти. Згідно з тлумачним словником іншомовних 
слів, складеним Л. Крисіним, «мульти» у перекладі з латинської – «багато», означає 
множинність і багаторазовість [2, с. 458]. Ф. Бацевич у словнику термінів 
міжкультурної комунікації дає таке визначення: мультикультура (лат. Multus – 
багато) – співіснування і взаємодія в межах одного суспільства різноманітних, 
рівноправних і рівноцінних культур; у межах цього суспільства наявне позитивне 
ставлення до усього різноманіття культур (і, як правило, мов) [3].  

Сьогодні у суспільних науках існує значний плюралізм класифікації 
мультикультуралізму та розуміння його змістового наповнення. У зазначеному 
контексті на особливу увагу заслуговують ідеї вітчизняної дослідниці Н. Висоцької, 
яка виокремила п’ять, сформованих у сучасному академічному середовищі, 
основних підходів до тлумачення мультикультуралізму: демографічно-описовий, 
програмно-політичний, ідеологічно-нормативний, соціально-трансформативний та 
історичний [4]. 
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Однак не можна плутати мультикультуру і полікультурність. Основною ідеєю 
полікультурності є відображення співіснування в суспільстві безлічі різних культур 
і субкультур. 

Слід додати, що необхідно розрізняти мультикультурність з міжкультурністю, 
яка найбільш актуальна для країн зі змішаним етнічним складом і динамічними 
міграційними процесами. Основною ідеєю міжкультурного є міжнаціональний і 
міжнародний контекст, співвідносність і взаємозвʼязок різних культурних 
середовищ у різних сферах. Поняття «мультикультурність» є більш ємним і більш 
відповідним принципу діалогу і взаємодії різноманітних культур (у історичному та 
сучасному контексті). 

Що стосується поняття «середовище», то з англійської мови «ennvironment» 
перекладається – оточення. Існують інші трактування. Середовище – а) оточення, 
сукупність природних умов, в яких протікає діяльність людського суспільства, 
організмів (приклад – географічне середовище); б) навколишні соціально-побутові 
умови, обстановка, а також сукупність людей, повʼязаних спільністю цих умов 
(приклад – соціальне середовище). Говорячи про поняття «середовище», необхідно 
відзначити, що існують різні точки зору на його трактування. 

Аналіз наукової літератури показав, що на сьогоднішній день в науці існує 
безліч визначень поняття «спілкування», часто досить суперечливих, що повʼязано 
з різними підходами і поглядами на цю проблему. У своєму дослідженні ми 
визначаємо спілкування як взаємодію людей, в якій вони, керуючись тими чи 
іншими мотивами і, користуючись мовними або немовних засобами, здійснюють 
свої цілі, пізнають один одного, вступають у ті чи інші взаємини; при якому між 
ними встановлюється певне взаємозвернення; і у ході якого відбувається 
взаємообмін діями, інформацією, станами. 

Підсумовуючи вищесказане приходимо до висновку, що спілкування в 
мультикультурному середовищі повинно усвідомлюватися як загальнолюдська 
цінність та необхідний засіб, що забезпечує співробітництво і взаєморозуміння 
субʼєктів даного процесу. 
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ПРОФЕСІЙНА САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ:  
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В умовах ринку праці і новітніх технологій необхідні компетентні фахівці, які 
володіють сукупністю професійних знань, умінь і навичок, виявляють здатність 
постійно працювати над собою, прагнення максимально реалізуватися і приносити 
користь суспільству. 

Проблемі самоактуалізації особистості вчителя присвячено багато досліджень. 
Самоактуалізацію розглядають як багатомірний феномен, що охоплює всебічний і 
безперервний розвиток творчого та духовного потенціалу людини, максимальну 
реалізацію її можливостей, адекватне сприйняття навколишнього світу і свого місця 
в ньому, багатство емоційного й духовного життя, високий рівень фізичного 
здоров’я та моральності (Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. Латинська). 

Дослідники визначають професійну самоактуалізацію як пошук себе в 
професії, власної професійної ролі, образу «Я», професійного іміджу, 
індивідуального стилю професійної діяльності, визначення для себе професійних 
перспектив, досягнення їх, встановлення нових професійних цілей, прагнення до 
гармонійного розкриття та утвердження свого природного творчого потенціалу. 
Професійна самоактуалізація особистості – складний, багаторівневий процес 
спрямованого прогресивного професійного розвитку зрілої особистості, який 
характеризується реалізацією особистісно-професійного потенціалу, що надає 
особистості можливість досягнути найвищого рівня – професійного «акме» [1].  

За М. Г. Ткалич, процес самоактуалізації складається з чотирьох етапів: 
самовизначення у професійній діяльності; самовираження у професійній діяльності; 
особистісна самоактуалізація; досягнення професійного «акме» [3]. 

Потреба у професійній самоактуалізації є комплексним поняттям і складається 
з багатьох компонентів. Можна виокремити п’ять складових компонентів 
професійної самоактуалізації: 

1) усвідомлення професійних здібностей: рефлексія, саморозвиток і 
самовдосконалення своїх здібностей до конструктивної, продуктивної, творчої 
діяльності;  

2) професійно-ціннісні орієнтації: усвідомлення і визнання цінностей 
професійної самоактуалізації, саморозвитку, самовдосконалення; 

3) професійне цілепокладання: свідома постановка цілей щодо професійної 
самоактуалізації відповідно своїм прагненням, здібностям, можливостям, розробка 
плану їх реалізації, вміння розподіляти цілі за їх пріоритетністю; 

4) рівень домагань особистості: реалістичний рівень прагнень досягнення 
поставлених цілей щодо професійної самоактуалізації відповідно своїм 
можливостям і здібностям, реалістична самооцінка; 

5) професійна ідентичність: прийняття і бачення себе у майбутньому, 
внутрішнє погодження з цим, задоволення від можливості реалізувати свій 
особистісний і духовний потенціал [3]. 
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Цілком погоджуємось із думкою Л. Кобильнік про те, що самоактуалізація 
майбутніх педагогів – це процес постійної роботи над собою, це рух уперед, до 
досконалості, до ідеалу самих себе. Самоактуалізація виступає показником повноти 
самореалізації особистості студентів. Вона свідчить про ступінь розвитку 
самосвідомості, рівень орієнтованості у життєвих і соціальних ситуаціях, наявність 
потенційних та реальних можливостей особистості для її самоздійснення, рівень 
організаційно-вольової зрілості в управлінні життєвими обставинами та подоланні 
життєвих труднощів [2].  

Розроблені в дослідженнях науковців критерії самоактуалізації майбутніх 
педагогів мають такий якісний зміст і відповідні показники прояву:  

− професійна самомотивація особистості майбутнього педагога; 
− зорієнтованість на отримання професії; 
− бажання досягати кращого результату; 
− вмотивованість обраною спеціальністю; 
− змагальність з іншими; 
− професійна перспектива.  
Отже, професійна самоактуалізація особистості передбачає пошук власної 

професійної ролі, образу Я, професійного іміджу, визначення для себе професійних 
перспектив, їх досягнення, визначення нових професійних цілей, прагнення до 
гармонійного розкриття та реалізації свого потенціалу в обраній професії. Весь цей 
процес супроводжується цілою низкою компонентів (етапи, критерії, модель, 
структурні та мотиваційний компоненти, особистості якості), що є невід’ємними 
складовими успішної професійної самоактуалізації особистості. Професійна 
самоактуалізація зумовлена всім процесом професійної підготовки майбутніх 
учителів і виступає як значущий елемент готовності до педагогічної діяльності. 
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ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Здоров’я – найважливіша цінність не лише окремої людини, а й усього 
суспільства. Щоб людина мала змогу піклуватися про своє здоров’я, про розвиток, 
вона повинна свідомо ставитися до життя як найважливішого дарунку природи. 
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Тому формувати культуру здоров’я особистості, прищеплювати розуміння 
пріоритету здорового способу життя, надавати ґрунтовні знання про основи 
здоров’я потрібно дітям з раннього віку, щоб знання, вміння та навички перейшли в 
звичні, необхідні потреби.  

Дошкільники ще з раннього віку оволодівають певним обсягом стихійних 
знань про здоров’я, їх цікавить власний організм, вони намагаються дослідити його 
як можуть. Малюки несподівано для себе роблять відкриття, наслідуючи дорослих, 
доглядаючи власне тіло. [1, с.97]. 

Щоб дитина знала, що таке здоров’я, що впливає на нього, що для нього 
корисне, а що – шкідливе, як зберегти і зміцнити своє здоров’я й здоров’я інших 
людей, мають ретельно подбати дорослі (батьки й педагоги). Головне – правильно 
дібрати інформацію для подання дітям: щоб вона була наукова, доступна для 
сприймання дошкільнятами, зорієнтована на формування в них практичних 
навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я, спиратися на традиції 
українського народу в збереженні та зміцненні здоров’я. Ось чому надання дітям 
знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, становлення їх фізичного, психічного, 
соціального і духовного здоров’я є необхідним, важливим завданням кожного 
дошкільного навчального закладу і родини. Основними принципами в роботі мають 
бути: гуманізація, інтегративність, динамічність, неперервність та практична 
цілеспрямованість. 

Виходячи з вищезгаданих вимог, можна використовувати варіативну програму 
надання дошкільникам знань про основи здоров’я, яка була розроблена в рамках 
проекту програми «Крок за кроком в Україні».  

Усі складові здоров’я охарактеризовані в семи розділах програми: «Моє тіло», 
«Я – чистенький, я – гарненький», «Геть, хвороб», «Сонце, повітря, вода – друзі 
мого здоров’я», «Хто режиму дня дотримується, тому здоров’я посміхається», 
«Хороші вчинки і слова – помічники здоров’я», «Здоров’я дитини – з власної 
родини» [1, с.34].  

У програмі матеріал розподілено за такими напрямами: інтереси, потреби і 
досвід дитини – це ті знання, вміння й навички, які здобуває дошкільник у процесі 
власного, інколи стихійного, пізнання найближчого довкілля; дитина й родина – 
обсяг знань, які мають донести дітям батьки, члени сім’ї; дитина й вихователь – 
зміст навчально-виховної роботи дошкільного закладу, рекомендації як краще 
надавати дітям знання про основи здоров’я; задоволення дитини в дошкіллі – 
впровадження отриманих знань у різні види дитячої діяльності, основні показники 
стосовно рівня знань про основи здоров’я, котрі мають бути сформовані під кінець 
дошкільного дитинства; майбутнє дитини – визначення необхідності здобутих 
знань, умінь і навичок для подальшого життя, в тому числі й для навчання в школі; 
минуле в сьогоденні дитини – історична довідка, яка стане в нагоді як дітям, так і 
дорослим, елементи народної педагогіки у формуванні знань про здоров’я та вмінь 
його збереження і зміцнення [2,с.8]. 

Увесь програмовий матеріал поданий за трьома рівнями складності і 
відповідно розподілений на 1-шу, 2-гу і 3-тю сходинки. Це той об’єм знань про 
основи здоров’я, яким мають оволодіти діти дошкільного віку. 
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Спочатку дошкільникам пропонується надати знання про зовнішній вигляд 
людини, про наявність, назви і функції зовнішніх органів, ознайомити їх з будовою 
зовнішніх органів, потім вивчати з ними будову і функції внутрішніх органів і 
систем: «Будова тіла людини», «Наші руки», «Будова і функції шкіри», «Орган зору 
– очі», «Орган слуху – вухо», «Ніс, органи дихання», «Зуби, рот та органи 
травлення», «Серце та кров». У темі «Наше здоров’я – в наших руках» надається 
інформація про режим дня (обґрунтовується доцільність зміни режимних 
моментів), про правила культурної поведінки під час їжі і в повсякденному житті, 
про важливий вплив на здоров’я людини природних факторів: сонця, повітря, води. 

Під час опанування дітьми знаннями про основи здоров’я доцільним є 
застосування таких методів: наочні (спостереження, досліди, розглядання картин, 
ілюстрацій), словесні (бесіди, розповіді вихователя, читання художніх творів – 
зокрема фольклорного жанру, – казок, загадок, прислів’їв), практично-ігрові 
(вправляння у догляді за органами тіла, валеохвилинки, дидактичні ігри та вправи 
тощо). Слід практикувати і використання різноманітних форм роботи: розігрування 
ситуацій на валеологічну тему під час сюжетно-рольових ігор «Лікарні», «Сім’я», 
заняття, екскурсії, валеохвилинки. 

Але валеологічні знання, тоді матимуть практичну цінність, коли будуть 
трансформовані в навички здорового способу життя, а цей процес відбуватиметься 
лише за умови активного використання дітьми отриманих знань в ігровій, 
зображувальній, мовленнєвій, театралізованій, дослідницькій, трудовій і 
повсякденній діяльності. Сформовані в дітей початкові знання про основи здоров’я 
стануть регулятором їхньої поведінки в повсякденному житті [3,с.112].  
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Slovenská Republika 
DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE − PODPORA VÝCHOVY K ZDRAVIU RÓMSKYCH ŽIAKOV 

MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU  
Problematika výchovy k zdraviu na 1. stupni základnej školy je implementovaná vo 

viacerých vyučovacích predmetoch, najviac v prvouke, prírodovede, telesnej a športovej 
výchove  a v prierezovej téme ochrana života a zdravia. Jedným zo všeobecných cieľov 
výchovy a vzdelávania na 1. stupni základnej školy je viesť žiakov k zodpovednému 
aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia [1].   V súčasnom 
vzdelávacom systéme nie je  problematika výchovy k zdraviu vyčlenená do samostatného 

34 
 



vyučovacieho predmetu. Napriek existujúcej integrovanosti zdravotných tém v kurikule 
školy (ako súčasti vyučovacích predmetov) a ďalším možným formám prozdravotnej 
edukácie, napriek projektom, programom (napr. Národný program boja proti drogám, 
Národný program podpory zdravia, ako aj čiastkové programy, napr. Škola bez alkoholu, 
drog a cigariet, Škola podporujúca zdravie, Nenič svoje múdre telo, Mlieko pre 
školopovinné deti), koncepciám, stratégiám, prepracovaným formám, metódam a dobrým 
úmyslom zaznamenávame celý rad nepriaznivých ukazovateľov tak v oblasti zdravia, ako 
aj v oblasti zdravotnej patológie [2]. Za východisko vo vzťahu k efektivizácii 
prozdravotného pôsobenia považujeme integráciu medzipredmetových tém týkajúcich sa 
zdravia vo vyučovacom predmete výchova k zdraviu, ktorý by umožnil systémovo 
a intencionálne štruktúrovať kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú stránku osobnosti 
žiaka [3].  

Zdravotný stav, zdravotná kondícia Rómov je podľa publikovaných a ďalších 
dostupných zdrojov horšia ako majoritnej populácie, čo úzko súvisí s ich tradíciami, 
životným štýlom a sociálnymi podmienkami [4]. Väčšina Rómov nepovažuje  zdravý 
životný štýl za významný a prínosný pre ich život. Preto škola (v rozhodujúcej miere 
materská škola a 1. stupeň základnej školy) zohráva významnú úlohu vo výchove 
k zdraviu rómskych detí a žiakov.   

Digitálne technológie sú podľa Kalaša [5]  súborom prostriedkov, nástrojov, 
prostredí a postupov (prichádzajúcich z oblasti počítačov), ktoré využívame na podporu 
učenia a učenia sa, komunikácie a kolaboracie, vyjadrovania sa, tvorby a pod., teda na 
komplexnú podporu všetkých rozvojových domén detí, žiakov a učiacich sa každého 
veku.   K najfrekventovanejšie využívaným digitálnym technológiám na 1. stupni 
základnej školy patrí počítač, tablet, interaktívna tabuľa, v menšej miere digitálny 
fotoaparát, hlasovacie zariadenie, vizualizér, elektronické stavebnice (napr. LEGO), herné 
konzoly a programovateľné hračky (napr. robotická včela Bee – bot).  

Učitelia na 1. stupni základnej školy frekventovane využívajú vo vyučovacom 
procese rôzne prezentačné programy ako podporu vzdelávania žiakov mladšieho 
školského veku. Podľa Dostála [6]  prezentačný program je špecializovaná počítačová 
aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať alebo predvádzať elektronické prezentácie. Najviac 
využívaným prezentačným programom je Microsoft PowerPoint. Slúži k vytváraniu 
elektronických prezentácií, ich upravovaniu a predvádzaniu. Umožňuje jednoducho 
a rýchlo zostaviť prehľadnú a zaujímavú audiovizuálnu prezentáciu, ktorá zvyšuje 
zrozumiteľnosť sprostredkovávanej problematiky [6].  

Vytvoriť dobrú prezentáciu neznamená nazhromaždiť čo najviac informácií, 
obrázkov, videosekvencií doplnených o efekty a zvukový komentár, ale všetko zostaviť 
do čo najzrozumiteľnejších a najjasnejších štruktúr [7]. Pri tvorbe prezentácii 
z prírodovedného učiva pre žiakov mladšieho školského veku odporúčame rešpektovať 
nasledujúce požiadavky:  

Názornosť – prezentácia pre žiakov mladšieho školského veku má okrem písaného 
textu (nie súvislého, ale štruktúrovaného textu) obsahovať najmä obrázkový materiál 
(príp. niekoľkosekundové videá), ktorý názorne dopĺňa písaný text. Obrázky vkladané do 
prezentácia majú byť jasné, dostatočne veľké a musia zvyšovať názornosť obsahovej 
stránky prezentácie. Požiadavku názornosti je možné zvýšiť aj veľkosťou a farebným 
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rozlíšením písma. Veľkosť použitého písma nemá byť menšia ako 20 bodov. V jednej 
prezentácii využívame jeden typ písma (napr. Arial, Verdana, Tahoma). Pri tvorbe 
prezentácie využívame kontrastné farby – tmavé pozadie a svetlú farbu písma, príp. svetlé 
pozadie a tmavú farbu písma. Farba pozadia by mala byť rovnaká na všetkých snímkach 
prezentácie. 

Vedeckosť – obsah vizualizovaného  učiva má byť v súlade s najnovšími vedeckými 
poznatkami, odbornými termínmi používanými v učebniciach pre 1. stupeň základnej 
školy. Musí byť v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom uvedeným v štátnom 
vzdelávacom programe pre konkrétny vyučovací predmet. V texte prezentácie 
rešpektujeme pravidlá slovenského jazyka. 

Zrozumiteľnosť – pri prezentácii využívame kľúčové slová, príp. krátke 
jednoduché vety. Nové pre žiaka neznáme pojmy  vizualizujeme veku primerane, 
vychádzame z jeho predchádzajúcich poznatkov a skúseností.  

Primeranosť – rozsah a spôsob vizualizácie učiva prispôsobujeme vekovým 
osobitostiam a schopnostiam žiakov. Prezentácia pre žiakov 4. ročníka by mala mať 
rozsah 7 snímok, z toho jedna úvodná a jedna záverečná snímka.  Pri tvorbe prezentácie 
pre žiakov mladšieho školského veku je možné vkladať do jednotlivých snímok aj 
motivačný prvok  – napr. obrázok športujúceho chlapca pri téme význam pohybovej 
aktivity pre zdravie človeka. V prezentácii pre žiakov mladšieho školského veku nie je 
vhodné využívať veľké množstvo rôznych efektov ako napr. rôzne typy prechodov 
snímok, rôzne zvuky ap., ktoré vo veľkom počte pôsobia na žiaka rušivo.  

V príspevku odprezentujeme ukážky snímok PowerPointových prezentácií 
z problematiky výchovy k zdraviu, ktoré boli vytvorené na podporu vzdelávania 
rómskych žiakov na 1. stupni základnej školy.   

Príspevok je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0185/18 
Výchova k zdraviu rómskych žiakov v primárnej edukácii a projektu APVV−17−0075 
Výchova k zdraviu v edukácii rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
З КІБЕРБЕЗПЕКИ У США 

З огляду на те, що у сучасному суспільстві потоки інформації, що 
передаються, зберігаються та обробляються в кіберпросторі, постійно 
збільшуються, кібербезпека кожної розвинутої держави перетворюється на одну з 
найважливіших галузей суспільства, яка створює належний захист від 
несанкціонованого доступу зі злочинною метою. І безперечно, що в цих умовах 
потреба у фахівцях з кібербезпеки буде постійно зростати. Нормативно-правові 
засади здійснення підготовки й підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки у 
США розробляються на національному рівні урядом країни. Вважається, що в 
США вперше термін «кібербезпека» було запропоновано у середині 1990-х років, 
директивою адміністрації Президента Білла Клінтона Presidential Decision Directive 
63 (PDD 63) «Захист критично важливої інфраструктури» (1998), яка лежить в 
основі сформульованих основних напрямів діяльності країни і всього суспільства 
щодо забезпечення кібербезпеки у документі «Загальнонаціональний план захисту 
інформаційних систем» (2000 р.). 

Національну політику країни в цій сфері формує Агентство національної 
безпеки, а першочергові питання розв’язуються, як правило, на рівні Ради 
національної та внутрішньої безпеки країни. Сучасна політика кібербезпеки США 
пов’язана з концепціями інформаційного протиборства та передбачає 
інформаційно-технологічні переваги держави. 

Слід відмітити роль «Національної стратегії досягнення безпеки в 
кіберпросторі», яка означила пʼять пріоритетів діяльності США в ІТ-галузі, та 
кібербезпеки країни на середньострокову і довгострокову перспективу.  

У доповіді висвітлено зміст Пріоритетного напряму 3 що стосується 
забезпечення відповідального ставлення всього населення країни до питань захисту 
ІТ-систем та сказано, що дії американського суспільства націлені на забезпечення 
підготовки фахівців з кібербезпеки. 

Зауважено, що у контексті підготовки фахівців з кібербезпеки у США є 
необхідним впровадження «неперервної освіти», яка входить у науковий обіг та 
стає невід’ємним компонентом освітніх реформ. Подано аналіз неперервної освіти 
як двох-етапного послідовного процесу, а саме: перший етап – це етап базової 
вищої освіти, у формі підготовчого навчання, яке передує професійній підготовці та 
другий етап – це післядипломна освіта, що здійснюється паралельно з практичною 
діяльністю.  

У відповідності до «The National Security Strategy of the United States of America 
– 2015» післядипломна освіта трактується наступним чином: післядипломна освіта 
«сьогодні вирішує важливу соціальну, економічну, культурну проблему: сприяє 
розвитку професійної культури, професіоналізму збільшує 
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конкурентоспроможність та  здатність забезпечити якісну підготовку майбутніх 
спеціалістів для будь-якої галузі суспільного життя». У доповіді сформовано уяву 
про концептуальні засади, а саме: зокрема охарактеризовано нормативно-правові 
засади щодо галузей знань і спеціальностей, за якими у США здійснюються 
підготовка й підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки.   
 

УДК373.2:745/749 
БІЛЕЙ М., 

ЧЕРЕПАНЯ Н.І. 
Мукачівський державний університет, Україна 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ТРУДОВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дослідження питань трудового виховання, в останні десятиріччя і на 
сучасному етапі спрямовані на вивчення закономірностей побудови педагогічного 
процесу, з метою цілісного впливу на трудовий розвиток дітей, формування їх 
систематичних знань про працю дорослих, залучення дітей до безпосередньої 
дитячої діяльності, встановлення взаємозв’язку різних засобів трудового виховання, 
визначення місця трудової діяльності дітей в умовах нових підходів до організації 
навчально-виховної роботи з дошкільниками. 

За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших 
спільних для них чинників є цінність праці як засобу існування людини в світі та 
засобу виховання підростаючих поколінь. Споконвічно перші заповіді та настанови 
дітям стосувалися саме підготовки до майбутньої трудової діяльності. Трудове 
виховання притаманне всім історичним формаціям, воно є найдавнішою формою 
виховання. Вже античні мислителі наголошували на необхідності виховання 
людини самостійної, здатної до життєвого самовизначення. Водночас класовий 
характер освіти і виховання не передбачав використання фізичної праці у 
навчальних закладах [1,с.312]. 

До проблеми виховання дітей у процесі праці зверталися автори перших 
утопічних систем оновлення суспільства шляхом виховання. Зокрема, Т. Мор 
рекомендував маленьких дітей знайомити з працею людей і спонукати їх до 
посильної участі в трудових процесах. 

На думку Ж.-Ж. Руссо, дитину, яка фізично зміцніла і навчилася самостійно 
орієнтуватися в навколишньому середовищі, слід залучати до фізичної праці, 
оволодіння трудовими навичками – необхідна умова забезпечення молодій людині 
власного кусня хліба, а відтак - незалежності і свободи. 

Послідовник Ж.-Ж. Руссо Й.-Г. Песталоцці не лише теоретично, а й практично 
доклав багато зусиль до того, щоб поєднавши навчання з фізичною працею, 
виховувати дітей для чесного життя. Він вперше в історії педагогіки пов’язав 
мотивацію праці з природою дитини, обґрунтував роль праці як частини 
педагогічної системи. Й.-Г. Песталоцці наголошував, що завдяки поєднанню 
навчання і фізичної праці діти виходять у життя морально загартованими, здатними 
до самостійного визначення. 

Значна кількість теорій трудового виховання виникає із розвитком буржуазії. 
Засновник філантропізму німецький педагог Й. Базедов вважав за необхідне 
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вводити заняття праці, диференціюючи їх відповідно до соціального становища 
сімей дітей [2, с.22]. 

Особливу увагу питанням трудового виховання приділяв Георг 
Кершенштейнер (1854 – 1932), автор німецької трудової школи, який пов’язував 
виховання громадянина з оволодінням професією. Він запропонував створювати, 
крім народних, додаткові школи, які мали забезпечувати професійно-технічне 
навчання і формувати навички виконання громадянських обов’язків. 

Ідея праці як засобу всебічного розвитку людини розроблена в педагогічній 
теорії К. Ушинського. Їй присвячена спеціальна робота – «Праця у її 
психологічному та виховному значенні», в якій обґрунтована необхідність «вільної 
праці» для розвитку почуття людської гідності. Людина, відірвана від праці, на 
думку К. Ушинського, втрачає кращі якості особистості, а батьки, оберігаючи своїх 
дітей від праці, розбещують і роблять їх нещасними. 

Дитяча праця, на думку С. Русової, є основою виховання. Зокрема, ручна 
праця повинна забезпечити творчу активність дітей, задоволення від результату. А 
старші дошкільники здатні до усвідомлення соціальної значущості праці. Це сприяє 
вихованню відповідальності, почуття обов’язку. 

На важливості трудового виховання як засобу всебічного розвитку дитини 
наголошувалося на з’їздах з дошкільного виховання. У 1919 р. на першому з’їзді 
,було визначено види дитячої праці і вимоги до її організації. Другий з’їзд (1921) 
звернув увагу на взаємозвʼязок праці і гри. На основі його рішень у центральному 
дитячому садку Першої дослідної станції з дошкільного виховання, яка була 
експериментальним майданчиком для досліджень проблем дошкільної освіти, було 
введено самообслуговуючу, ручну та суспільну працю, необхідну для всіх [2, с.29]. 

У 20 – 30-ті роки теоретики і практики дискутували питання про те, що є 
головним у вихованні дитини: праця чи гра. У процесі дискусії дійшли висновку, 
що всі види діяльності дитини не повинні протиставлятися одна одній: граючи, 
дитина трудиться, а працюючи, грається. Відтак, у 50 – 60-ті р.р. питання трудового 
виховання були відображені і в програмних документах дошкільних закладів, і в 
наукових дослідженнях (О. Усова, Л. Порембська, Я. Неверович та ін.). 

Сучасні українські дослідники з проблеми трудового виховання (З. Борисова, 
В. Павленчик, Г. Бєлєнька, М. Машовець) вивчають питання виховного значення 
праці дітей у дитячому садку і сім’ї. 

До актуальних проблем трудового виховання в нових соціально-економічних 
умовах належить виховання у дітей основ економічної грамотності, здатності 
сприймати і використовувати економічну інформацію, відбір видів праці, які 
найбільше цікавлять дітей у зв’язку з модернізацією економіки; підвищення 
педагогічної компетенції батьків у питаннях організації дитячої праці в умовах 
родинного виховання [3, с.23]. 
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ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інтенсивні перетворення в усіх галузях економіки країни, поява нових 
складних технологій потребують постійного підвищення кваліфікації кадрів з однієї 
сторони, та застосування рефлексійних методик у процесі навчання підростаючого 
покоління. Зважаючи на проблеми розвитку творчої молоді, актуальною стає 
розробка теорії і технологій розвитку рефлексії, виявлення дидактичних умов, за 
яких ця якість учнів досягла б високого і достатнього рівнів. 

Педагогічні умови розглядаються в літературі як сукупність об’єктивних 
можливостей змісту, форм, методів і матеріально-технічних факторів, які 
забезпечують розвиток особистості в умовах педагогічного процесу.  

Розглядаючи категорію педагогічних умов у межах процесу формування 
рефлексивних умінь молодших школярів в навчальній діяльності, В. Легін визначає 
їх як спеціально створені фактори, які взаємопов’язані та взаємообумовлені, і в 
сукупності складають найбільш оптимальне середовище для процесу формування 
та розвитку даної якості особистості і в кінцевому рахунку впливають на 
ефективність цього процесу, а також на адекватність його поставленим цілям і 
задачам [2]. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень, у яких розглядаються умови 
вдосконалення навчального процесу молодших школярів, показує, що успішність 
виділення дидактичних умов залежить від таких чинників:  

– по-перше, чіткого визначення тієї кінцевої мети і результату, які мають 
бути досягнуті у процесі навчання;  

– по-друге, встановлено, що вдосконалення навчального процесу, успішне 
формування навчальної діяльності досягаються за рахунок реалізації не 
однієї, а сукупності дидактичних умов, їх системи;  

– по-третє, виокремлюючи ті чи інші дидактичні умови, важливо мати на 
увазі, що у процесі навчальної діяльності вони можуть виступати як 
досягнутий результат. 

Ми погоджуємось з думкою В. Легін, що більш ефективними дидактичними 
умовами формування рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній 
діяльності є такі:  

– забезпечення поетапності формування рефлексивних умінь відповідно до 
основних видів рефлексії навчальної діяльності молодших школярів; 

– використання міжпредметних завдань і вправ, складених з урахуванням 
змістового, мотиваційного та процесуального компонентів навчальної діяльності; 
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– стимулювання учнів до рефлексивної діяльності у процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії з учителем [2]. 

Для реалізації першої дидактичної умови – забезпечення поетапності 
формування рефлексивних умінь відповідно до основних видів рефлексії 
навчальної діяльності молодших школярів – слід забезпечити поетапне формування 
рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній діяльності, що сприятиме 
розвитку дійсно усвідомленої потреби, а згодом і стійкого переконання в 
необхідності здійснення рефлексивної діяльності, керування власною 
самосвідомістю. У навчальній діяльності автори теорії (П. Гальперін, Н. Тализіна) 
виокремили три складові: орієнтувальну, виконавську і контрольну. Орієнтувальна 
базується на використанні учнями об’єктивних умов, необхідних для цієї 
діяльності. Виконавська забезпечує послідовне проходження основних етапів 
навчання. Контрольна потребує від учня спостереження за перебігом навчальної 
діяльності та порівняння її результатів з відповідними зразками, а за виявлення 
розбіжностей – відповідного коригування орієнтувальної та виконавської складових 
[1, с. 288]. 

Для успішного формування рефлексивних умінь молодших школярів у 
навчальній діяльності потрібно забезпечити реалізацію міжпредметного підходу, 
який передбачає: 

– точне визначення місця і ролі кожного предмета в загальній системі 
початкової освіти;  

– взаємне погодження змісту, форм і методів роботи;  
– логіку провідних ідей та понять, постійне вивчення й поглиблення їх.  
Міжпредметний підхід націлює на використання у навчальному процесі 

міжпредметних зв’язків.  
У освітньому процесі здобувачі початкової освіти повинні не лише 

отримувати знання, вчитися мислити, аналізувати, а й формуватися як особистість. 
Реалізація цього завдання неможлива без стимулювання позитивного ставлення до 
навчання та реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі. 

З метою реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчальному процесі школи 
першого ступеня науковці пропонують використовувати такі прийоми:  

– актуалізація вже наявних мотивів (похвала за попередні досягнення);  
– перспективна мотивація (учитель повинен забезпечити розуміння 

школярами того, що рефлексивні вміння їм будуть необхідні й надалі);  
– похвала при отриманні проміжних результатів;  
– показ павильного зразка дії у тій чи іншій ситуації;  
– «захоплення кінцевим результатом»;  
– обмін ролями «учитель-учень»; 
– створення ситуацій суперництва; 
– порівняння результатів діяльності учнів, які володіють рефлексивними 

вмінням, і тих, що не володіють ними. 
Таким чином, визначені дидактичні умови формування рефлексивних умінь у 

навчальній діяльності суттєво впливатимуть на розвиток особистості молодших 
школярів. 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Міжнародне співробітництво у галузі вищої освіти є важливою нормою 

Болонської співдружності освітян, оскільки реально сприяє підвищенню 
мобільності викладачів і студентів, самостійності студентів, рівня їх 
самоорганізації. Нині відкриваються нові перспективи у співпраці вітчизняних 
вищих навчальних закладів з зарубіжними вишами. Обмін викладачами і 
студентами є не лише реалізацією Болонських домовленостей, він виступає 
своєрідним каталізатором процесів модернізації і реформування української 
системи вищої освіти, забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній 
простір. Освіта здатна готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі 
багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних 
зв’язків. Стає очевидним, що держава буде тим успішнішою, чим більше громадяни 
будуть здатні до спілкування зі світом. Отже, необхідно формувати особистість, 
здатну до сприйняття і творення змін, налаштовану на сприйняття зміни як 
природної норми, а застою, незмінності, застиглості як прикрого винятку. Однією з 
найважливіших є безпосередня співпраця між університетами України та 
зарубіжних країн, яка має різні форми, ступені взаємодії та спирається на давні 
традиції.  

Помітний інтерес громадськості і науковців до цієї проблеми в сучасній 
Україні і за кордоном спостерігається з середини 90-х рр. ХХ ст., коли Україна 
стала членом Ради Європи і визначилася зі стратегією освітніх реформ. Питання 
міжнародного співробітництва в галузі освіти досліджують такі вчені, як 
В. Андрущенко, В. Бакіров, І. Вакарчук, М. Згуровський, О. Іванов, В. Кремень, 
Д. Табачник та ін. Проблеми розвитку міжнародних зв’язків вітчизняних вищих 
навчальних закладів та процеси інтеграції української системи освіти в 
міжнародний освітній простір окреслені в нормативно-правових документах, що 
регламентують освітню галузь в Україні. Це, перш за все, Національна доктрина 
розвитку освіти, яка дає чіткі орієнтири національної політики країни у сфері 
освіти, Закон України «Про вищу освіту», Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на 2012–2021 рр. та інші документи.  

Співпраця з зарубіжними університетами на сьогодні найкраще налагоджена в 
провідних національних вищих навчальних закладах України. Так, Київський 
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національний університет ім. Тараса Шевченка регулярно, інтенсивно і 
результативно співпрацює з німецькими університетами. Ще до вступу України в 
Болонський процес, у 2003 р. за кордон для навчання, досліджень і викладацької 
роботи виїжджало майже 800 викладачів, науковців і студентів, з них понад 70 осіб 
до Німеччини. Подібний рівень інтенсивності академічних обмінів (70-80 осіб на 
рік) підтримується з Росією і Польщею. Другу по інтенсивності обмінів групу країн 
складають Чехія, Франція та США (20-40 осіб). Третю групу країн складають 
Великобританія, Італія, Швеція та Австрія (10-20 осіб).  

Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою діяльності 
Мукачівського державного університету. Мукачівський державний університет 
постійно працює над розширенням міжнародної співпраці, як в навчальному, так і в 
науковому напрямах. На теперішній час університет активно співпрацює з 
навчальними закладами Польщі, Словаччини, Угорщини та іншими країнами 
Європи. 

В університеті для студентів всіх спеціальностей реалізовується: програма 
«Подвійний диплом» з Вищою Школою (м. Ченстохов, Польща) та Сопотською 
Вищою Школою (Польща), яка дає можливості паралельного навчання у двох 
університетах по закінченню яких отримати подвійні (біларетальні) українські та 
польські дипломи державного зразка; семестрова програма академічного обміну з 
Академією Яна Длугаша (м. Ченстохов, Польща), яка дає можливість студентам 
безкоштовно вивчати фахові дисципліни протягом одного семестру в рамках 
Міжнародної програми обміну студентів, що фінансується за кошти ЄС. 

Вирішення проблем світового освітнього простору забезпечується за 
допомогою великих міжнародних проектів і програм: Еразмус, метою якого є 
забезпечення мобільності студентів країн Європейської Співдружності, у межах 
програми 10% студентів мають можливість пройти навчання у ВНЗ іншої 
європейської країни; Лінгва, Іріс, АПОЛЛО, DAAD, які спрямовані на підтримку 
міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та на реалізацію програм 
обміну в обох напрямах, тобто підтримка перебувань з метою навчання та 
проведення досліджень німців за кордоном та іноземців у Німеччині; AIESEC, 
IREX, міжнародні неурядові програми «Дружба без кордонів», СЕЗАМ . Велику 
роль у підвищенні якості професійної підготовки студентів відіграє участь у 
програмі Європейського Союзу – Tempus / Tacis. 

Отже, нині відкриті нові перспективи у співпраці вітчизняних вищих 
навчальних закладів з зарубіжними вишами. Обмін викладачами і студентами як 
реалізація Болонських домовленостей в частині підвищення академічної 
мобільності, проведення спільних нарад і наукових форумів, обмін науковими 
публікаціями, проведення спільних наукових досліджень, стажування в 
університетах – далеко не повний перелік каналів співпраці українських і 
зарубіжних вищих навчальних закладів. Загальна підтримка підвищення 
мобільності студентів, викладачів, науковців та адміністративних працівників, 
бажання всіх причетних до освіти усунути будь-які перепони щодо вільного 
пересування суб’єктів освіти забезпечать українській системі освіти істотне 
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підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та посилить роль 
освіти в суспільних перетвореннях. 
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 
На сучасному етапі розвитку людства важливого значення набуває 

толерантність як один із можливих шляхів подолання соціальної напруги та 
необхідна умова забезпечення миру, безпеки, сталого соціально-економічного 
розвитку суспільства, побудови людських стосунків на принципах рівноправності, 
взаєморозуміння та взаємоповаги. 

Дане поняття досліджувалось з точки зору різних наук: філософії (Дж. Локка, 
В. Соловйов, В. Золотухін, Є. Бистрицький та ін.); психології (О. Асмолов, 
Л. Виготський, В. Петровський, О. Леонтьєв, О. Клєпцова та ін.); педагогіки (І. Бех, 
М. Карандаш, Л. Завірюха, М. Боритко, О. Байбаков, П. Комогоров, Т. Білоус, 
Я. Довгополова, В. Калошин та ін.). Формуванню толерантної свідомості учнівської 
та студентської молоді присвячені доробки Г. Безюлевої, Г. Скрябіної, О. Хижняк, 
О. Столяренко, О Пугачова та ін.  

Організація виховання толерантності в студентів закладів вищої освіти 
передбачає – передусім визначення сутності даної категорії і особливостей прояву 
цієї якості у їхній поведінці. Результати аналізу наукової літератури свідчать про 
існування різних термінологічних значень досліджуваного явища. 

Толерантність (лат. tolerantia – стійкість, витривалість; терпимість; допуск, 
допустиме відхилення) – складна інтегративна якість особистості; ціннісна 
детермінанта політичної культури; механізм вирішення проблем співіснування 
представників різних рас, культур тощо; позитивна реакція на існування 
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відмінностей; соціальна властивість, засіб досягнення суспільної згоди; один із 
принципів гуманістичного виховання. 

Зокрема, О. Асмолов вважає, що толерантність необхідна у взаєминах між 
окремими особами, в сім’ї та громаді. У школах, університетах та осередках 
неформальної освіти, вдома й на роботі необхідно створювати дружню атмосферу, 
будувати злагоджені стосунки, виявляти уважність один до одного та почуття 
солідарності. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, 
спілкування, свобода думки, совісті й переконань. Толерантність не притаманна 
людині від народження, і може ніколи й не з’явитися, якщо не буде спеціально 
вихована, сформована. Шлях до толерантності – це емоційна, інтелектуальна праця, 
оскільки її досягнення можливе лише на основі зміни самого себе, власних 
стереотипів та свідомості [1, с. 272]. 

Так, на думку О. Пугачової, толерантна особистість – це людина, яка поєднує в 
собі наступні риси: прихильність до інших людей, поблажливість, почуття гумору, 
чуйність, довіру, уміння володіти собою, доброзичливість, уміння не осуджувати 
інших, гуманізм, уміння слухати співбесідника, здатність до співпереживання [3, с. 
106].  

Розвиток толерантності починається з дитинства, в оточенні сім’ї. Значну роль 
у вихованні толерантності відіграють держава, релігія, культура, ЗМІ, а також 
заклади освіти, які сприяють формуванню толерантності як внутрішньої згоди 
суб’єкта із самим собою, як способу існування особистості, який веде до її 
самоствердження.  

Сьогодні заклади освіти не лише готують майбутніх спеціалістів, але й 
навчають їх нести відповідальність за свої вчинки, будувати гармонійні стосунки. 
Надзвичайно актуальною стає потреба формування у студентів духовних, 
культурних, моральних цінностей у їх національному та загальнолюдському 
розумінні. Головне завдання – сформувати у студентської молоді ставлення до 
толерантності як до цінності. Зважаючи на прояви нетерпимості, жорстокості, 
расизму, дискримінації, соціальної ізоляції, які простежуються в сучасному світі, 
необхідно шукати шляхи мирного та толерантного співіснування студентів в 
умовах полікультурності, оскільки толерантні взаємини молодих людей, які 
навчаються в одному середовищі, є однією із ланок формування незалежного 
громадянського суспільства. Здобуваючи навички не тільки професійного, але й 
соціального спілкування, студенти засвоюють і закріплюють ті норми та правила, 
які прийняті в тому чи іншому професійному середовищі, тобто оволодівають 
основами культури толерантної поведінки. 

Толерантність є дієвою тоді, коли пронизує всі сфери і види діяльності 
студентів, говорить Т. Веретенко та Я. Долгополова. Освіта є тим соціальним 
інститутом, в межах якого може формуватися толерантна свідомість і поведінка 
студентів як через систему виховної роботи, так і через зміст освіти, за допомогою 
програм, підручників, різних форм організації навчання, які б допомагали 
розвивати у студентів практичні навики толерантної взаємодії. Толерантна освіта 
сприяє також об’єднанню педагогів, які не сприймають ніяких форм агресії в 
освітніх закладах. Професіоналізм педагогічного спілкування виявляється в 
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готовності й умінні використовувати наявні знання на практиці, вирішувати безліч 
педагогічних завдань; у виробленні норм поведінки; у готовності до співпраці з 
учнями, батьками та колегами; в емоційній контактності, що виявляється в 
чуйності, здатності до співпереживання; у високому рівні емоційної стабільності, 
педагогічної толерантності в різних конфліктних ситуаціях [2, с. 212] 

Отже, важливим завданням закладу вищої освіти є виховання фахівця, що 
відрізняється, насамперед, толерантністю і терпимістю до різних думок, поглядів і 
переконань, неупередженістю у ставленні до колег, партнерів і подій, здатного 
самостійно будувати як власне життя, так і своєї країни. 
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SOME ASPECTS OF TRAINING THE FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ BY 
MEANS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

Over time, increasing scientific interest is being paid to the problem of preparing a 
foreign language teacher by means of pedagogical technologies, which became the 
subject of scientific research by foreign scientists. A number of scholarly works 
(I.Komensky, B.Likhachev, M.Clarin, I.Balitsky, N.Mukan, V.Volosovich, S.Bodnar, 
O.Slonovsky) are devoted to the notion of pedagogical technologies as well as special 
aspects of the training of future teachers of foreign language [4, p. 154]. 

The actual problem in foreign language teachers’ training is the unity of theoretical 
and practical training, educational and research activities of students and teachers by 
means of modern educational technologies, which generally provides a tiered readiness 
of teachers to the profession. Mentors should keep on strengthening the students’ 
behavioral, cognitive and emotional attitude components in balanced manner to let the 
students have all-rounded development [4].  

The urgency of the issue of foreign experience has been emphasized not only by the 
necessity of theoretical consideration, but also by the practical application of promising 
achievements of developed foreign countries educational system and their transfer to the 
educational system of the training of future teachers in the field of foreign languages in 
Ukraine [3]. 
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Since ancient times, pedagogy, as a science, continues to evolve and does not stand 
in one place. For many years, the necessary knowledge has been accumulated, 
pedagogical systems have been created, tested and until the best on the most necessary 
ones for humanity and for pedagogical science in particular have been developed. Based 
on the above scientific literature, the authors of this research concluded that the idea of 
«pedagogical technology» was characterized by typological division, similar to 
classification features. The present-day research papers dedicated to various educational 
aspects indicate the presence of different types of educational technologies [5] . 

There was a special need to upgrade and improve education. New and modern 
approaches to the organization of the educational process, methods and technologies of 
education and training appeared and spread.  

The complexity and versatility of pedagogical activity is a factor that opens up space 
for many pedagogical technologies whose dynamics of production is constantly 
increasing. The wide spectrum, multivariate of pedagogical technologies necessitate their 
classification.  

The most perfect among many is the classification of V. G. Seleukov, according to 
which pedagogical technologies are grouped according to various systemic and 
instrumental signs. V. Seleukov singled out six classification groups: 

1) by the level of application; 
2) on a philosophical basis; 
3) on the leading factor in mental development; 
4) from the scientific concept of learning experience; 
5) in orientation to personal structures; 
6) by the nature of the content and structure. [4, p.124]. 
Recently, the problem of future foreign language teachers training has the special 

attention in connection with the increased interest in the study of foreign languages, the 
strengthening of the priority of language education, which has been created in a 
modernized society in last few years [4].  

It has been found that teachers working in a modern educational institution, not only 
need to know the range of available tools and their didactic purpose. But effectively use 
each of funds. As the only fully using not only basic but also aids training, person can 
achieve the goals of learning a foreign language. The XXI century – is the century of 
high technologies. Pedagogical technologies allow teachers to make language lessons 
more interesting and productive, increase students' motivation to learn a foreign 
language. Education and learning are strongly linked with society and its evolution and 
knowledge. In the field of formal education, pedagigical technologies have been 
increasingly deployed as tools to extend the learner's capacity to perceive, understand and 
communicate, as seen in the  increase in  different training programs and the use of the 
pedagogacal techniques as a learning support tool  not only in the classroom. They can 
provide more flexible and effective ways for professional development for foreign 
teachers, improve teacher training, and connect teachers to the global teacher community 
too. This paper analyses a variety of strategies pedagogical technologies integration into 
foreign teacher’s training. Based on the analysis of those strategies, it discusses new 
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possibilities and challenges that technologies has brought to future foreign teacher 
training and professional development. 
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ДОПИТЛИВІСТЬ ЯК ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Сучасна якісна освіта визначається не певною сумою знань, а вмінням 
здобувати знання самостійно. Тому актуальною є проблема підвищення 
пізнавальної активності дітей вже в дошкільному віці.  

Феномен пізнавальної активності як один із важливіших чинників навчання 
постійно привертає увагу дослідників, адже особистість формується лише в процесі 
активної взаємодії з навколишнім світом. А взаємодія дитини з навколишнім світом 
виявляється в її діяльності. Під пізнавальною активністю психологи розуміють 
самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання навколишньої 
дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю розв’язати завдання, 
що постають перед нею в конкретних життєвих ситуаціях. 

Пізнавальна активність не є вродженою. Вона формується протягом усього 
свідомого життя людини. Соціальне середовище – умова, від якої залежить, чи 
перейде ця потенційна можливість у реальну дійсність. 

Рівень розвитку пізнавальної активності зумовлюється індивідуально-
психологічними особливостями та умовами виховання. З огляду на те, що саме 
пізнавальна активність є основою пізнавальної діяльності як умови успішного 
навчання у школі. Тож двома основними чинниками, які впливають на розвиток 
пізнавальної діяльності, є: 

– природна дитяча допитливість; 
– стимулююча діяльність педагога. 

Джерелом дитячої допитливості є послідовний розвиток початкової  потреби 
дитини в зовнішніх враженнях як специфічної людської потреби в новій інформації.  

Витоки допитливості і пізнавальних інтересів закладені в навколишній 
дійсності, але вирішальним у їх формуванні є процес виховання і навчання. 
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Допитливість і пізнавальні інтереси впливають на розвиток дитини. Вони 
спонукають її  до самостійного розширення та поглиблення знань в області, що її 
цікавить. Під впливом допитливості і пізнавальних інтересів розвиваються і 
збагачуються моральні та естетичні почуття дитини, а її розумові можливості 
знаходять вихід у змістовних видах діяльності. Оскільки пізнавальний інтерес 
пов'язаний з вольовими зусиллями, він стає важливим стимулом виховання таких 
цінних якостей особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, прагнення до 
завершення діяльності. 

Допитливість і пізнавальні інтереси є різними формами пізнавального 
відношення до навколишнього світу. Допитливість характеризується як особлива 
форма пізнавальної активності, недиференційована спрямованість дитини на 
пізнання навколишніх предметів і явищ, на оволодіння діяльністю (С. Рубінштейн) 
[1]. Допитливій дитині хочеться пізнавати, а що саме – не дуже важливо. Так 
проявляється недиференційованість допитливості. 

Пізнавальний інтерес проявляється в прагненні дитини пізнавати нове, виявити 
незрозуміле про якості, властивості предметів, явищ дійсності, в бажанні вникнути 
в їх сутність, знайти між ними зв’язки і відношення (Т. Кулікова) [2]. Пізнавальний 
інтерес відрізняється від допитливості широтою захоплення об’єктів, глибиною, 
вибірковістю. Основа пізнавального інтересу – активна мислительна діяльність. Під 
впливом пізнавального інтересу дитина здатна до довготривалої та стійкої 
зосередженості уваги, проявляє самостійність у вирішенні розумового або 
практичного завдання. 

Пізнавальний інтерес дитини відображається в її іграх, малюнках, розповідях й 
інших видах творчої діяльності. Отож дорослі повинні забезпечувати умови для 
розвитку такої діяльності. Наприклад, підібрати відповідні іграшки, допомогти 
розгорнути гру, час від часу брати участь у ній, підтримувати розмову дитини на 
задану тему, залучати до малювання. 

Успішна діяльність дитини є стимулом для розвитку пізнавальних інтересів. 
Маючи велику спонукальну силу, допитливість і пізнавальний інтерес змушують 
дітей активно прагнути до пізнання, шукати способи набуття знань. Дитина часто 
запитує про те, що її хвилює, просить прочитати, розповісти. 

Запитання дитини вважали основною формою прояву допитливості, 
пізнавальних інтересів. Дослідження О. Сорокіної, виявили різні мотиви дитячих 
запитань [3]. Автор поділяє запитання дітей на дві групи: пізнавальні й 
комунікативні. 

Комунікативні запитання дитина ставить, щоб привернути увагу дорослих до 
своїх переживань, встановити з ними контакти. 

В основі багатьох дитячих запитань прослідковується пізнавальний мотив: діти 
формують їх як прояв допитливості, коли відчувають недостатність знань, 
намагаючись їх доповнити, уточнити чи опанувати новими. 

Отже, допитливість спонукає дитину активно шукати шляхи і засоби 
задоволення потреби в знаннях, у створенні духовних чи матеріальних цінностей. 

Список використаних джерел 
1. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с. 

49 
 



2. Дошкільна педагогіка: підручник для студ. середовищ. проф. навч. закладів / 
С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 10 -е изд., Стер. – М.: Видавничий центр 
«Академія», 2009. – 416 с. 

3. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду: пособие для воспитателя 
дет. сада / А. И. Сорокина. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с. 

 
УДК 373.2:8  

БОБУСЬКА Т.В., 
КАСʹЯНЕНКО О.М.  

Мукачівський державний університет, Україна 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ  

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Робота зі звуковимови поєднується з роботою з інших розділів звукової 

культури мови (розвиток мовного слуху, артикуляції, мовного дихання, голосу, 
дикції, темпу, інтонаційної виразності мовлення). 

I етап – підготовчий, що пропонує підготовку мовного апарату до оволодіння 
звуками мовлення. Він включає підготовку мовленнєвого апарату, його моторики, 
мовного слуху, мовного дихання. Правильна вимова звуків залежить від діяльності 
органів артикуляції, від рухливості і від діяльності гнучкості, від координації 
артикуляційних рухів, їх сили і точності. 

II етап – становлення звуків мовлення, або постановка звуку. Постановка 
звуків починається з легких за артикуляцією звуків і закінчується більш важкими; 
послідовність їх зберігається як для фронтальної, так і для індивідуальної роботи 
(шиплячі, свистячі, р, л). При повній відсутності звуку або при його нестійкій 
вимові, що часто спостерігається у дошкільнят, буває достатньо фіксувати увагу 
дитини на звуці. Якщо не можливо поставити звук на основі наслідування, 
використовують пояснення артикуляції потрібного звуку і зразок його вимови, 
супроводжуваного вправою дітей [1]. 

III – закріплення і автоматизація звуків. З точки зору вищої нервової 
діяльності, автоматизація звуку є запровадженням новоствореної і закріпленої 
відносно простого звʼязку – мовного звуку – в більш складні послідовні мовні 
структури – в слова і фрази, в яких даний звук або пропускається зовсім, або 
вимовлятися правильно [2]. 

Роботу на цьому етапі можна розглядати як загальмування старих 
неправильних динамічних стереотипів і вироблення нових. Ця важка для нервової 
системи робота вимагає більшої обережності і поступовості, що забезпечується 
доступністю і систематичністю мовного матеріалу (перехід від ізольовано 
вимовного звуку до включення цього звуку в звукосполучення, слово, фразу). 

Для закріплення і автоматизації нового звуку потрібні систематичні 
тренування, створення таких умов, щоб протягом дня дитина вимовляла його не 
менш 10 – 20 разів. 

Велику стійкість звуку забезпечує використання різних аналізаторів: 
слухового – як ведучого, зорового (показ артикуляції), тактильно-вібраційного 
(відчуття пальцями витягнутих губ), кінестетичного (відчуття тремтіння кінчика 
язика при звуці р). 
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IV етап – диференціації змішуваних звуків. В основі його лежить 
диференційоване гальмування. Робота над диференціацією звуків починається 
тільки тоді, коли обидва звука можуть бути правильно вимовлені дитиною в будь-
якому поєднанні і все ж вживаються не завжди вірно і один звук підміняється 
іншим. Діти не відрізняють новий звук від деяких подібних з ним звуків і плутають 
їх. При диференціації звуку ефективний прийом порівняння двох артикуляційних 
укладів і встановлення їх відмінності. 

Для вирішення багатьох завдань звукової культури мовлення провідними є 
фронтальні форми роботи, до них відносяться заняття. Це щотижнева (1-2 рази на 
тиждень) робота на мовних заняттях, що займає від 2 до 10 хвилин. Один раз на 
місяць – комплексне заняття, цілком, присвячене звукової культури мовлення. 
Велике значення мають інші форми фронтальної роботи, які здійснюються поза 
заняттями: ігри-драматизації, хороводи. Ефективна мовна гімнастика (1-2 хвилини 
артикуляційних вправ наприкінці ранкової гімнастики, 2-3 рази на тиждень). 
Широко практикується робота з педагогом підгрупами дітей у зручний для них час 
(дидактичні ігри, жарти-чистомовки, загадки тощо). Методи роботи: дидактичні 
ігри, рухливі і хороводні з текстом, дидактичні розповіді з включенням навчальних 
завдань (повторювати слова з важким звуком, міняти висоту тощо), вправи 
(заучування і повторення скоромовок, віршів). 

Вихователь застосовує різноманітні прийоми, що безпосередньо впливають на 
вимовну сторону мови дітей. Провідним прийомом є зразок правильного вимови, 
виконання завдання, яке дає педагог [2]. 

Пояснення демонстрованих якостей мови або рухів мовленнєвого апарату – 
наступний прийом. При формуванні фонематичного слуху, звуко та слово вимови 
рекомендується специфічний прийом – перебільшена (з підкресленою дикцією) 
вимова або інтонування звуку (ударного складу). Образну назву звуку чи 
звукосполучення (ззз – пісенька комара). 

Активним прийомом є хорові і індивідуальні повторення, які забезпечують 
тренування мовленнєвого апарату дітей. Підвищує якість відповідей такий прийом, 
як обґрунтування необхідності виконати завдання педагога. Можливі такі активні 
прийоми, як (сполучена) мова дитини і вихователя, а також негайне повторення 
дитиною вимови – зразка. 

Традиційні такі прийоми, як оцінка відповіді чи дії і виправлення. 
Специфічний прийом – образна фізкультурна пауза, яка завдяки поєднанню 

рухів дітей з проголошенням відпрацьовуваних звуків або звукосполучень служить 
одночасно відпочинком, і закріпленням навчального матеріалу. В процесі роботи 
використовуються і наочні прийоми. Показ артикуляційних рухів, демонстрація 
іграшки чи картинки. 

Структура процесу вивчення одного звуку. Показ, пояснення артикуляції звуку 
(або групи родинних звуків), багаторазове проголошення звуку педагогом (у 
зворотній формі). Вимова ізольованого звука дітьми з одночасним вправою в 
мовному диханні (тривалість видиху) і виразності мовлення. Обговорення дітьми 
складів, відтворенням звуків зі зміною сили, висоти голосу, темпу мови. 
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Вправи з вимови звуку в словах і фразовій мові (жарти – чистомовки, 
інсценування оповідань, дидактичні і рухливі ігри, читання віршів тощо).  
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РОЗВИТОК НАУКОВИХ ШКІЛ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНИ В 

ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ – У РУСЛІ ПЕРЕДОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

Майбутнє текстильної та швейної промисловості Європи, згідно думки 
експертів [1], буде грунтуватися на існуючих сильних сторонах: креативності в 
дизайні і розробці продукту;  інноваціях в матеріалах і процесах; гнучкості в 
управлінні виробництвом і ланцюгами постачання; підвищенні якості продукції та  
послуг. 

Найбільш прогресивним та продуктивним напрямком в розбудові 
текстильної та швейної промисловості єврорегіону, на нашу думку, є напрямок 
інноваційних досліджень та новітніх наукових розробок, який дозволить 
європейській текстильній та швейній промисловості бути конкурентоспроможною 
на світовій арені. 

Текстильні дослідження в Європі надзвичайно широкі: від передових 
досліджень волоконних матеріалів з широким набором заданих властивостей до 
розробки нових видів швейних виробів на і їх просування на нових ринках з 
високою доданою вартістю. 

Свій перехід до 4-ї промислової революції європейська текстильна і швейна 
промисловість ознаменувала швидким впровадженням передових оцифрованих 
виробничих процесів і технологій, використанням інтелектуальних матеріалів та 
дослідженням нових ринків з високою доданою вартістю для текстильних 
рішень[1]. Для якісної реалізації поставлених стратегічних завдань текстильна та 
швейна промисловість Євросоюзу повинна також враховувати загальні суспільні та 
економічні тенденції: 

–  перехід від масового виробництва однотипних товарів  до спеціалізованих 
продуктів з високотехнологічних процесів по всьому ланцюжку створення: від 
волокон до кінцевих продуктів з функціональними цільовими властивостями; 

–  створення та розширення текстилю в багатьох секторах і областях 
застосування (транспортні системи, будівельні, енергетичні та екологічні ринки, 
захисні і медичні програми, побутова електроніка тощо); 

52 
 



–  перехід до нової індустріальної ери характеризується налаштуванням, 
персоналізацією, а також гнучкістю виробництва на вимогу в поєднанні з 
інтелектуальною логістикою, розподілом і послугами [1]. 

Важливу роль в реалізації інноваційних досліджень на європейському 
просторі відіграють профільні вищі навчальні заклади, для яких, крім підготовки 
інженерних кадрів для галузі легкої промисловості, надзвичайно важливою є 
науково-дослідна діяльність. 

Зокрема, плідну науково-дослідну діяльність в галузі текстильних та швейних 
технологій здійснюють такі вищі школи Чехії та Словаччини, як Технічний 
університет в м. Ліберец, Чехія (текстильний факультет) [2], Тренчинський 
університет імені Александра Дубчека (факультет промислових технологій в 
Пухові) [3]. 

Так, текстильний факультет Технічного університету в м. Ліберец, Чехія, 
бере активну участь у науково-дослідницькій діяльності в галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень, здійснює дослідно-конструкторські розробки в 
технологіях сучасних текстильних матеріалів із заданими властивостями. Науково-
дослідна робота реалізується завдяки високому рівню кадрового забезпечення та 
наявності потужної матеріально-технічної бази (різних спеціалізованих лабораторій 
зі спеціалізованим обладнанням).  

 Наукові дослідження текстильного факультету  Технічного університету в 
Ліберці  зосереджені головним чином у наступних областях – рисунок 1: 

 
 

 
 

Нові  
матеріали 

 

Дослідження, розробка, застосування нових матеріалів у галузі технічного текстилю та 
одягу, розробка композитних структур, що містять неорганічні волокна, проектування та 
оцінка інтелектуального текстилю 

Метрології і 
нові методи 

оцінки якості 

Моделювання властивостей волокон з використанням систем автоматизованого 
проектування (САПР), розробка методів оцінки комфортності тканини, оцінка 
параметрів якості, комфорту текстилю та дефектів на тканині 

Сучасні 
текстильні 
технології 

Модифікація та розробка технологій переробки нових матеріалів, нових джерел енергії 
та нових транспортних засобів масової інформації з використанням сучасних 
текстильних технологій, використання оптичних волокон і матеріалів з пам'яттю форми 
для технічних виробів, розвиток в області текстильних датчиків і датчиків, які підходять 
для використання в текстильній промисловості, екологічні аспекти нових технологій 

Використання 
нанотехнологій 

Розробка і використання нанотехнологій у виробництві текстилю та використання 
нановолокон і нановолоконних структур, застосування наночасток для спеціальних 
ефектів 

 
Рисунок 1. Характеристика основних напрямків наукових досліджень текстильного 

факультету Технічного університету м. Ліберец, Чехія 
 

На основі наведеної характеристики основних наукових напрямків в галузі 
легкої промисловості, що здійснюються в Технічному університеті м. Ліберец, 
можна говорити про те, що наукова діяльність в даному ВНЗ Чехії здійснюється в 
руслі передових європейських досліджень, а значить, вносить свій вклад в 
розбудову майбутнього текстильної та швейної промисловості Європи. 

Основні напрямки наукових досліджень Текстильного факультету 
Технічного університету м. Ліберец 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої гостроти 

набувають питання формування естетичної культури особистості, її вміння 
сприймати, цінувати і примножувати матеріальні та духовні цінності, які за своїм 
змістом і спрямованістю стверджують ідеї добра і краси. Важливим компонентом 
естетичної культури є естетичний смак, тому успішне вирішення питань його 
формування має велике значення як для особистісного розвитку, так і для 
зміцнення ролі естетичних цінностей як носіїв культурних традицій. 

У наш час вирішення проблеми естетичного виховання і розвитку 
особистості та формування її естетичної культури є одним із найважливіших 
завдань, що стоять перед школою. Зазначена проблема розроблена достатньо 
повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів, серед яких слід 
виділити публікації А. Макаренка, В. Сухомлинського, Б. Неменського, Д. Джола, 
Д. Кабалевського, Н. Киященко, Б. Ліхачова, М. Таборідзе, В. Шацької, А. Щербо 
та ін. [2]. 

Виховання дітей здійснює вчитель початкових класів. Саме він закладає 
фундамент всебічного розвитку особистості, навчає своїх вихованців бачити 
прекрасне у навколишньому житті та у вчинках людей. Естетичне виховання може 
здійснюватися через залучення школярів до художньо-творчої діяльності в 
закладах загальної та позашкільної освіти, а також у навчальній діяльності, у 
різних формах та видах поза навчальної виховної роботи. 

Серед видів мистецтва здатних ефективно впливати на розвиток естетичного 
ставлення молодших школярів до навколишньої дійсності, особливе місце 
належить образотворчому мистецтву, завданнями якого виступають: розвиток 
художньо-естетичного сприйняття учнями творів візуального мистецтва, умінь 
аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до художніх 
творів та спроможності виконувати навчально-репродуктивні та творчі роботи, 
використовуючи різноманітні техніки і засоби художньої виразності, розуміння 
художньо-образних, жанрово-стильових та видових особливостей образотворчого 
мистецтва.  

Вирішення цих завдань має забезпечувати достатній розвиток творчої 
особистості та впливати на рівень художньої освіченості учнів молодшого 
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шкільного віку та ступінь залучення їх до культуротворчих процесів, суб’єктивного 
світосприйняття й світовідчуття. 

Формування художньо-творчих здібностей, в свою чергу потребують 
особливої методики. Важливо своєчасно виявити природні задатки, схильність 
дитини, стимулювати творчу діяльність, закріпити досягнутий успіх постійними 
тренуваннями. Поступово ускладнювати знання, уміннями і навичками. При цьому 
треба пам‘ятати, що заняття образотворчою діяльністю лиш тоді збагачують учня 
естетикою, коли вони несуть йому радість. Важливими умовами успіху є 
обʼєктивна оцінка художньої творчості дітей. 

Уроки образотворчого мистецтва в школі можуть бути тісно пов‘язані з 
виставками, різними святами, конкурсами. Можна провести конкурс на кращий 
малюнок. Організувати виставку кращих робіт дітей, брати участь в оформленні 
залу до свята, все це є важливим доповненням до уроку образотворчого мистецтва, 
спрямованим на естетичне виховання молодших школярів. 

Можливості учбового процесу в естетичному вихованні можуть бути значно 
посилені проведенням різноманітної позакласної роботи. У багатьох школах 
створено малі академії народних мистецтв (МАНМ), університети народознавства, 
товариства народних умільців, уроки на природі, години улюбленої праці, 
творчості, народознавства, людинознавства, мистецтвознавства, мандрівки в 
історію тощо.  

Усі форми позаурочної та позакласної роботи з образотворчого мистецтва з 
учнями 1-4 класів мають бути спрямовані на розвиток у них інтересу та потреби до 
самостійного вивчення мистецтва. Тому важливо рекомендувати дітям книги для 
самостійного читання, радити колекціонувати репродукції художніх творів. 
Цікавим напрямом у позакласній роботі з естетичного виховання молодших 
школярів є створення музеїв народної творчості та декоративно-ужиткового 
мистецтва. Такі музеї допомагають дітям глибше дізнатися про народне мистецтво 
рідного краю, народні промисли. У музеї декоративно-ужиткового мистецтва 
педагог спонукає дітей до свідомого осмислення традицій, залучає до мистецтва 
предків [1]. Таким чином, при умові створення сприятливих педагогічних умов в 
процесі мистецького навчання молодших школярів здійснюється первинне 
знайомство з творами художників, використаних із метою характерного виховання, 
розвитку художнього смаку дитини і її художньо-творчих здібностей. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що успішне вирiшення проблеми 
естетичного виховання молодших школярів передбачає створення відповідних 
педагогiчниx умов. До таких умов віднесено: впровадження системного підходу до 
формування естетичних смаків учнів, ознайомлення ïx з ціннісним змістом 
образотворчого мистецтва, оволодіння учнями способами естетичноï активностi, 
необхідними для самоорганiзацiï естетичної художньо-творчої діяльності 
спрямованої на вивчення образотворчого мистецтва. 
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я У МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 

Духовна складова здоровʼя є своєрідною вершиною, яка збирає все найкраще в 
людині, завдяки чому індивід стає особистістю. Духовність можна трактувати як 
складний багатоструктурний феномен, який характеризує внутрішній світ індивіда 
та виявляє себе через моральність, збереження чистого сумління, відповідальність, 
служіння людям через добродіяння у стосунках [2].  

При цьому сенситивним для формування належних духовно-моральних 
якостей є молодший шкільний вік. Основними інститутами, які впливають на 
духовний розвиток молодшого школяра, є сімʼя та школа. Так, діти переважно 
рідко чи навіть дуже рідко відвідують разом із батьками театри, виставки, екскурсії, 
церкву; вкрай обмеженим є й «живе спілкування» у сім'ї, адже душевно-духовний 
діалог з дорослими замінює «теле-іграшково-розважальна індустрія», внаслідок 
чого позитивний потенціал сімейного виховання істотно знижується. Як зазначає 
О. Савченко на духовне формування дітей у сімʼї значний вплив мають і такі 
чинники, як тип стосунків її членів, стиль спілкування, мікроклімат, який може 
бути як сприятливий, так і несприятливий. Не сприяє духовному розвитку дитини, 
зокрема, нервовий, напружений мікроклімат: він негативно позначається на 
психічному стані дитини, на рівні її самооцінки, налаштовує на підсилення її 
агресивності. Доброзичлива ж атмосфера, пронизана щирістю, взаєморозумінням, 
любовʼю, навпаки, створює надійне підґрунтя для розвитку відповідних якостей 
особистості дитини [3]. 

Виховання дітей 6 – 10 років В. Сухомлинський називав «школою 
сердечності». Він радив педагогам і батькам дітей вчити добру, любові, милосердю. 
Для цього необхідно, щоб вихованці постійно бачили гуманістичний зміст учинків і 
поведінки тих, хто їх оточує: рідних, близьких, вчителів, дорослих, а педагог, у 
свою чергу, повинен регулярно організовувати спільну діяльність, спрямовану на 
зʼясування змісту дитячого вчинку – як позитивного, так і негативного [1]. 

Чималий позитивний вплив на виховання духовності мають, зокрема, уроки 
християнської етики, які вчать дітей співчувати та співпереживати, розвивають в 
учнів належну культуру мислення, спілкування, формують такі риси характеру, як 
доброзичливість, працьовитість, любов до ближнього. 

На основі проаналізованої психолого-педагогічної літератури нами 
встановлено, що у початковій школі критеріями формування у молодших школярів 
духовного здоров’я є: узгодженість загальнолюдських та національних морально-
духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття 
прекрасного у житті, в природі, у мистецтві. Вказане свідчить про доцільність 
формування у школярів таких знань про духовне здоров’я: здоров’я в системі 
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загальнолюдських цінностей; духовність людини як основа здоров’я; духовні 
вчення про здоров’я; ідеал здорової людини; духовні цінності і засоби розвитку 
духовності; здоров’я в системі життєвих цінностей народу; традиції культури 
здоров’я українського народу; національні особливості формування здоров’я; 
народні свята і здоров’я [1; 2; 3].  

У нашому дослідженні ми розглядаємо духовний аспект здоров’я як вищий 
рівень самореалізації людини, прагнення до самовдосконалення. Стан духовного 
здоров’я зумовлюється засвоєною школярами системою особистісних цінностей, їх 
ставлення до сенсу життя, втіленням у реальному житті ідеалів добра, милосердя, 
людяності. На думку науковців у складову духовного здоров’я входять: наявність 
ідеалу здорової особистості, життєвих цінностей, працездатність, творча активність, 
почуття прекрасного й життєрадісного, віра в себе і людей, відповідальність за свої 
дії та вчинки [3].  

Для духовного розвитку школяра потрібна постійна духовна діяльність, 
спрямована на осмислення свого «Я» та ставлення до духовних цінностей. У 
процесі духовної діяльності відбувається зростання і збагачення внутрішнього світу 
дитини, становлення її індивідуальності, осмислення таких категорій, як «мораль», 
«духовність», «совість», «відповідальність», «повага» тощо. На нашу думку, процес 
формування духовного здоров’я учнів дуже складний і суперечливий, вимагає 
врахування багатьох різнопланових впливів як з боку школи, так і з боку сім’ї, 
суспільства в цілому.  
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НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 
Нова українська школа працює на засадах особистісно-орієнтованої моделі 

освіти. У рамках цієї моделі навчальні заклади повинні максимально враховувати 
здібності, потреби та інтереси дитини, на практиці реалізуючи принцип 
дитиноцентризму. У Концепції Нової української школи зазначено, що суттєво 
покращує результати навчання «робота за індивідуальними планами, окремими 
навчальними траєкторіями у рамках навчальних дослідницьких проектів» [1]. 
Аналіз практичної діяльності сучасних закладів загальної середньої освіти дає 
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підстави стверджувати, що освітній процес у них характеризується поки що 
елементами пошукової та дослідницької роботи, які сприяють ефективному 
вивченню програмового матеріалу та урізноманітненню освітнього процесу. 

Проблема організації навчально-дослідницької діяльності учнів не є новою. В 
педагогічній науці різні її аспекти були й залишаються предметом аналізу багатьох 
вітчизняних та зарубіжних учених. Наукове осмислення поняття «навчально-
дослідницька діяльність» ґрунтується на ідеях Сократа, Конфуція, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локка, Я. Коменського, Ф. Дістервега, О. Духновича, К. Ушинського, 
В. Сухомлинського, С. Русової, Б. Райкова, та ін., які в певні історичні періоди 
розвитку людства наголошували на необхідності організації навчання, 
спрямованого на відкриття суб’єктивно нових знань і способів діяльності. Основою 
для зародження смислового поля поняття «навчально-дослідницька діяльність» 
слугують праці, у яких розглянуто навчальну діяльність та її структуру 
(П. Гальперин, В. Давидов, Н. Тализіна,), особливості організації такої діяльності в 
початковій школі (Т. Байбара, Н. Бібік, М. Вашуленко, Я. Кодлюк, О. Онопрієнко, 
О. Савченко та ін.). На формування дефініції «навчально-дослідницька діяльність» 
суттєво вплинули роботи Т. Байбари, С. Омельчука, О. Пометун, О. Савенкова та 
інших педагогів і психологів, які долучилися до визначення сутності поняття 
«навчально-дослідницька діяльність» учнів. 

Дослідження процесу становлення смислового поля дефініції «навчально-
дослідницька діяльність» здійснено на основі ретроспективного аналізу історико-
педагогічних джерел, зміст яких засвідчив доцільність виокремлення двох періодів: 
періоду синонімічного використання понять «навчально-дослідницька діяльність» і 
«дослідницька діяльність» та періоду розрізнення цих понять. Період 
синонімічного використання понять «навчально-дослідницька діяльність» і 
«дослідницька діяльність» (V-IV ст. до н.е. або початок ведення літопису – до 70-х 
років XX століття) характеризується акцентуванням уваги філософів, психологів і 
педагогів на необхідності організації навчання на основі активності самого учня. Це 
період розробки загальних ідей і порад педагогу щодо необхідності організації 
процесу самостійного пізнання учнями нових знань, оволодіння дослідницькими 
діями, період пошуку раціональних способів практичної реалізації дослідницької 
діяльності дітей, зародження та впровадження підходів організації навчання як 
дослідження [2]. 

На становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька 
діяльність» суттєвий вплив мали наукові доробки, в яких акцентувалася увага на 
розвивальному характері змісту освіти, розвитку в учнів пізнавальних інтересів, 
формуванні мотивації, бажанні пізнавати нове в активній діяльності, а також 
розроблялися основи запровадження в навчально-виховний процес початкової 
школи особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Логіка нашого дослідження вимагає з’ясувати сутність цієї дефініції. В 
Енциклопедії освіти «навчально-дослідницька діяльність» трактується як 
організована педагогом діяльність з використанням дидактичних засобів 
опосередкованого й перспективного керівництва, яка спрямована на пошук 
пояснення й доведення закономірних зв’язків та відношень фактів, явищ, процесів, 
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що експериментально спостерігаються або теоретично аналізуються, у якій домінує 
самостійне застосування прийомів наукових методів пізнання і в результаті якої 
учні активно опановують знання, розвивають свої дослідницькі вміння та здібності. 
[3] Така діяльність, перебуваючи в тісному взаємозв’язку з іншими видами творчої 
діяльності, відрізняється від них тим, що передбачає активну пізнавальну позицію, 
пов’язану з тривалим внутрішнім пошуком, осмисленою і творчо опрацьованою 
навчальною інформацією, мисленнєвими процесами в особливому аналітико-
прогностичному режимі. 

На основі узагальнення даних наукових джерел можемо констатувати, що 
період становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька діяльність» 
характеризується виокремленням навчально-дослідницької діяльності поміж інших 
видів діяльності, формулюванням тлумачення поняття різним змістовим контентом, 
розглядом фізіологічної основи діяльності, визначенням компонентного складу, 
етапності, очікуваних результатів діяльності, визначенням умов здійснення 
діяльності учнями та організації її вчителем 

Отже, в контексті сьогодення, навчально-дослідницька діяльність займає 
провідне місце у формуванні ключових і предметних компетентностей молодших 
школярів. Адже вона: формує творчу, самостійну й ініціативну позицію учнів; 
розвиває загальнонавчальні уміння та навички; реалізує принцип зв’язку навчання з 
життям. Як показує практика, така діяльність забезпечує створення творчої 
особистості, її розвиток, навчання і виховання за допомогою активного включення 
в дослідження змісту будь-якої інформації. Принципова особливість навчально-
дослідної роботи молодших школярів полягає у тому, що учні є дослідниками, а 
навчальний матеріал – таким, що досліджується. 
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МЕДИЧНІ ЗНАННЯ  
У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

Професійна підготовка майбутнього фахівця постає провідним чинником її 
соціального й економічного прогресу. З огляду на визнання в сучасному суспільстві 
того, що найбільшою його цінністю та основним надбанням є фахівець, 
спроможний знаходити й засвоювати нові знання, ухвалювати нестандартні 
рішення, винятково важливим напрямом педагогічної науки визначено пошук 
засобів і умов підвищення ефективності процесу підготовки у вищих навчальних 
закладах фахівців усіх профілів. Підготовку майбутніх фахівців принципово нового 
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формату в руслі реформування вищої освіти України регламентовано Законом 
України «Про вищу освіту» (2014), Концепцією «Нова українська школа» (2016), 
Законом України «Про освіту» (2017), Державною Національною програмою 
«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Концепцією розвитку неперервної педагогічної 
освіти, Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, 
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року й 
іншими нормативними документами.  

Вагомим внеском у розв’язання проблем загальної підготовки вчителя стали 
фундаментальні психолого-педагогічні дослідження О. Абдуліної, Л. Войтко, 
І. Богданової, М. Євтуха, В. Кан-Калика, О. Киричука, В. Семиченко 
В. Сластьоніна, Н. Тализіної, Н. Кузьміної, О. Щербакова та інших учених. 
Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи розкриті у працях 
Н. Бібік, В. Бондаря, С. Мартиненко, Н. Ничкало, О. Савченко, Л. Хомич, 
М. Фіцули, І. Шапошнікової та ін. Окремим аспектам підготовки вчителів 
початкової школи до навчання й виховання дітей з вадами психофізичного 
розвитку в умовах інклюзивного класу присвячено наукові студії В. Бондаря, 
Л. Гречко, А. Колупаєвої, М. Матвєєвої, С. Миронової, Н. Назарової, В. Синьова, 
Л. Шипіциної.  

Професійна компетентність – це здатність фахівця від моменту початку своєї 
професійної діяльності на рівні визначеного державою певного стандарту 
відповідати суспільним вимогам професії шляхом ефективної професійної 
діяльності та демонструвати належні особисті якості, мобілізуючи для цього 
відповідні знання, вміння, навички, емоції, ґрунтуючись на власній внутрішній 
мотивації, ставленнях, моральних і етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи 
обмеження у своїх знаннях і вміннях [1]. 

Студенти педагогічних спеціальностей, зокрема спеціальності 012 «Дошкільна 
освіта» [2] та спеціальності 013 «Початкова освіта» [3], вивчають дисципліни, 
змістовими аспектами яких є орієнтація в критеріях здоров’я людини, оцінці 
способу життя людини, діагностиці особливостей порушення способу життя 
людини, освоєння шляхів профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її 
способу життя.  Згідно з вимогами програми студенти  педагогічних спеціальностей 
повинні знати: основи анатомії та фізіології організму людини; питання загальної та 
особистої гігієни здорової та хворої людини; вікові особливості розвитку та 
функціонування дитячого організму та основні ознаки деяких патологічних станів у 
дітей і підлітків основні клінічні симптоми при захворюваннях, отруєннях та 
нещасних випадках, які вимагають негайної долікарської допомоги;завдання і 
загальні принципи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках і 
гострих станах; види пов’язок та правила їх накладання; види іммобілізації, 
способи й види транспортування потерпілих в залежності від локалізації та 
характеру пошкоджень; принципи і методи реанімації; показання для її проведення 
та критерії ефективності. 

Сьогодні потрібно звернути увагу ще на особливість роботи вчителя – 
діяльність в умовах інклюзивної освіти, у зв’язку з чим студенти повинні отримати 
знання та практичну підготовку для виконання розширеного спектру функцій 
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професійної діяльності, зокрема питання аномального розвитку дітей, їх 
діагностики та особливості навчання.  

Актуальною проблемою постає формування поліфункціональності й 
багатогранності особистості педагога, який має бути провідником ідей 
людиноцентризму, демократичності, гуманізму, толерантності й здатним 
збагачувати когнітивно-пізнавальні, культурно-комунікаційні й творчо-розвивальні 
позитиви інклюзії. Її розв’язання потребує реалізації комплексного підходу до 
професійної підготовки у ВНЗ. 

Кваліфікований педагог повинен володіти систематизованими теоретичними 
знаннями та практичними навичками й вміннями, необхідними для дотримання 
гігієнічних норм і вимог, розробки заходів спрямованих на збереження і зміцнення 
здоров’я, гармонійний розвиток дітей і підлітків. Водночас педагог несе моральну й 
юридичну відповідальність за збереження життя й здоров’я дітей і підлітків під час 
перебування в навчальному закладі. 
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ПРОБЛЕМА ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
Педагогічна взаємодія як частина проблеми вдосконалення, гуманізації та 

діалогізації в системі освіти є актуальною проблемою сучасної педагогіки та  
підвищення ефективності освітнього процесу [1]. Термін «взаємодія» є вихідним 
поняттям, яке передусім вміщує риси та якості «найрізноманітніших типів та рівнів 
безпосереднього й опосередкованого обміну діяльностями та їх результатами, до 
якого так чи інакше причетні всі люди». 

Проблема взаємодії у навчально-виховному процесі досліджувалася 
науковцями в різних аспектах. Так, характер дидактичної взаємодії між вчителем та 
учнем під час організації самостійної роботи досліджували А. Алексюк, 
А. Аюрзанайн, П. Підкасистий, педагогічну взаємодію і педагогічне спілкування як 
взаємодію педагога й учня розглядають О. Бодальов, І. Зимняя, В. Кан-Калик, 
С. Кондратьєва, О. Леонтьєв. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях 
проблему діалогізації навчально-виховного процесу розглядали Ш. Амонашвілі, Н. 
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Антонюк, В. Гриньова, В. Кан-Калик, О. Кіліченко, О. Леонтьєв, В. Мазяр, 
Н. Мойсеюк, С. Рубінштейн, Т. Сущенко, та ін 

Н. Антонюк у статті «Діалогічний підхід у професійній підготовці 
майбутнього вчителя початкової школи» стверджує, що діалогічний підхід 
забезпечується при діалогічному спілкуванні, виокремлюючи при цьому вісім 
стилів спілкування педагога з вихованцями: усунений – закритий від вихованців 
педагог-функціонер без вираженої індивідуальності; конфліктний – ці педагоги є 
прихильниками методів покарання та застосування санкцій проти вихованців 
(різновид авторитарного стилю); потуральний – педагог надає надмірної свободи 
вихованцям через невпевненість у власних силах, усіляко злагоджують і 
пом’якшують негативні впливи (аналог ліберального стилю); авторитарно-
монологічний – педагог демонстративно показує свою зверхність, упевнений у 
власній здатності харизматично підкорювати своєю владою почуття інших людей, 
він за будь-яку ціну домагається зовнішнього порядку та ідеальної дисципліни; 
самозречений – той, хто повністю віддає свою душевну енергетику на користь 
іншим і, насамперед, вихованцям; такі педагоги зазвичай надто емоційні, 
імпульсивні; маніпулятивний – ці педагоги цілеспрямовано працюють на результат 
і досягають поставленої мети; паралельний – педагоги зорієнтовані на навчальну 
дисципліну, залучають до її вивчення вихованців, удосконалюючись самі; 
діалогічний – педагог і студенти спілкуються на партнерських засадах 
співтворчості та співробітництва. Викладач творить алгоритм взаємодії, співпраці, 
моделює проблему, яку вони спільно зі студентами конструктивно розв’язують [2]. 

Процесуальні характеристики педагогічної взаємодії розглядає Н. Мойсеюк, 
підкреслюючи, що для ефективної діалогічної взаємодії важливими є перцептивні 
уміння, тобто ті, що допомагають розуміти співрозмовника, та  педагогічна техніка, 
які дозволяють педагогові взаємодіяти з учнями в різних ситуаціях. Так, 
перцептивні «уміння допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для 
цього необхідно вміти проникати в індивідуальну суть іншої людини, визначати її 
ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах, у рівні 
домагань. Крім того, необхідно знати наявні в учня уявлення про себе». Особлива 
увага приділяється педагогічній техніці вчителя як є сукупності умінь і навичок, 
необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в 
цілому (уміння обирати правильний стиль і тон у спілкуванні, керувати увагою 
учнів, темпом їх діяльності, оскільки від володіння нею залежить формування 
різноманітних напрямів взаємодії [3]. 

Для успішності реалізації діалогічної взаємодії в освітньому процесі важливою 
є готовність педагога до такої взаємодії, яка включає: 

– усвідомлення власних потреб, вимог суспільства, колективу; 
– розуміння комунікативної задачі, яку слід розв’язати; 
– усвідомлення цілей, досягнення яких призведе до задоволення потреб чи 

виконання поставленої задачі; 
– осмислення та оцінка умов, в яких будуть реалізовуватися очікувані 

людиною дії, актуалізація особистісного досвіду, пов’язаного в минулому з 
розв’язанням подібних задач; 
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– визначення на основі особистісного досвіду щодо очікуваного результату 
діяльності найбільш ймовірних способів розв’язання комунікативних задач; 

– прогнозування прояву своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і 
вольових процесів, оцінка співвідношення власних можливостей та рівня домагань 
із необхідністю досягнення бажаного результату; 

– мобілізація внутрішніх сил та резервів психіки відповідно до зовнішніх умов 
розв’язання комунікативних задач з метою досягнення поставленої мети [4]. 

Діалогічна взаємодія може бути представлена як комунікативний процес, у 
ході якого відбувається не лише обмін інформацією, а й становлення свідомості 
особистості, смислових позицій, ціннісних орієнтацій та формування 
загальнокультурної та професійної компетентності. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Сучасний етап розвитку нашого суспільства вимагає вирішення важливих 
проблем, серед яких, зокрема, виховання здорового покоління, яке цінує безцінний 
дар, що дала природа – власне здоров’я. Зберегти умови сталого розвитку 
суспільства, економіки та держави, забезпечити безпеку життя і діяльності самим 
собі і майбутнім поколінням можна лише за умов виховання особистості з високим 
рівнем екологічної культури,свідомості та нормального середовища навкруги неї. 

У системі сучасної освіти спостерігається тенденція до інтеграції курсів як у 
шкільній, так і в дошкільній ланці, що дає змогу розглядати певне явище, процес, 
об’єкт з різних боків, формувати у дітей цілісне уявлення про нього.  

Ознайомлення дітей з навколишнім та валеологічне виховання дітей 
передбачає реалізацію однакових завдань, а саме: розуміти взаємозалежність 
людини (дитини) і природи, використовувати знання на практиці (з метою 
оздоровлення); регулювати своє життя і стан здоров’я в залежності від пори року, 
погодних умов, клімату; виконувати правила поведінки у природі; захищати 
природні об’єкти від забруднення та захворювань; відрізняти корисні рослини від 
шкідливих і забороняти своїм товаришам та дорослим користуватися ними; 
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розуміти користь всіх видів праці для здоров’я людей і дітей, допомагати дорослим, 
жаліти їх; брати участь у побутовій праці дорослих (в родині, дитсадку), разом з 
ними створювати умови для життя; не хвилювати батьків, вихователів та інших 
людей своєю негативною поведінкою; додержуватися правил етичної поведінки 
при спілкуванні з дорослими, дітьми різної статі, поважати їх; дотримуватися 
правил поведінки, обрядових ритуалів при участі в народних оздоровчих святах; 
поважати оздоровчі традиції української родини, при бажанні ‒ використовувати; в 
ігровій, трудовій, навчальній діяльності використовувати прислів’я, загадки, 
приказки про здоров’я, розуміти їх зміст; розуміти доцільність для здоров’я 
архітектури українського життя, користь одягу, посуду, їжі, проявляти бажання 
харчуватися стравами національної кухні, вдягатися в  одяг  з натуральних тканин 
[1,с.22]. 

Малюки повинні не забувати, що вони – діти природи, і ставитися до неї слід 
шанобливо й доброзичливо, як до рідної мами. Спеціальне загартування, 
максимальне перенесення діяльності малюків в природу є не тільки цінними 
гігієнічними засобами фізичного виховання, але й першими зв’язками дитини з 
життєдайними силами природи, які допомагають їй усвідомлювати себе як частину 
природи і Всесвіту. 

Ознайомлюючи дітей з рослинним та тваринним світом, ми сприяємо розвитку 
духовності малюків, а також позитивно впливаємо на їх психічний стан, адже від 
довгого й захопленого розгляду чорнобривців, ромашок, троянд, фіалок, які 
прикрашають дитячий садок, від спостереження за гілкою, ніжного дотику до неї 
дитяча душа наповнюється захопленням і красою, рослини заспокоюють, навівають 
добро і щирість. Значний вплив на дитяче здоров’я має озеленення подвір’я: 
вихованці можуть вдихати повітря, насичене киснем, приходячи в дитячий садок, 
вітатися зі своїми улюбленими деревами, гладити їх своїми ніжними долонями й 
отримувати енергію природи, теплоти і радості. [2,с.29].  

Ознайомлюючи малюків з порами року, з працею та відпочинком людей о тій 
чи іншій порі, доречно літом дозволяти їм бігати босоніж, стрибати на свіжому 
повітрі під яскравим сонечком, приймати водні процедури. А взимку діти залюбки, 
досліджуючи особливості снігу, пограють у сніжки і зліплять снігову бабу. Восени 
з яскравих осінніх листків  сплетуть віночки, із шишок, жолудів, каштанів зроблять 
цікаві поробки разом з вихователями. Діти завжди радіють кожній прогулянці, 
безпосередньому спілкуванню з природою, тому що свіже повітря, ігри, розваги, 
спілкування з однолітками та старшими дають їм радість, бадьорість, силу, 
насолоду, душевний комфорт. Діти знають: сонце, повітря і вода – основні джерела 
життя і здоров’я [2,с.22] . 

Позитивно на здоров’я дітей впливає створення у групових приміщеннях 
маленьких оазисів: квіти, рибки, птахи, рослини тощо. При підборі рослин 
вихователі мають враховувати їхнє специфічне значення: бегонія знищує мікробів, 
алое нейтралізує дію газів, папоротник зволожує повітря. Такі куточки природи не 
тільки оздоровляють дітей, але й прищеплюють працьовитість, доброту, 
відповідальність, позитивно впливають на світогляд, розвивають спостережливість. 
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Цікавими для дітей є природні «скарби» – дарунки природи (шишки, жолуді, 
каштани, насіння різних квітів і рослин, камінчики, дерев’яні бруски, пісок, глина, 
вода), з якими вони працюють на заняттях з образотворчого мистецтва. 
Ознайомлення дітей з цим воістину «казковим» матеріалом, проведення дослідів, 
виготовлення виробів – все це відкриває перед ними дивний, захоплюючий і 
неповторний світ природи, змушує мислити і міркувати, радіти своїм першим 
відкриттям і досягненням, розвиваючи разом з тим дрібну моторику, окомір 
[3,с.48]. 
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Сучасні тенденції реформування початкової школи потребують 
удосконалення та розвитку професійних умінь, гармонізації емоційних  і логічних 
компонентів діяльності майбутніх фахівців. В Концепції Нової української школи 
зазначено, що нині зростають вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів як провідних суб’єктів освітньої діяльності, які в умовах 
сьогодення виконують ролі фасилітатора, модератора індивідуальної освітньої 
траєкторії розвитку дитини. 

Відповідно актуалізувалася проблема формування у студентів потреби в 
професійній самоосвіті, так як вона є рушійною силою активізації цілеспрямованої 
професійної діяльності, показником творчих здібностей майбутнього педагога. При 
відсутності у фахівців мотивації до самоосвіти і розвитку професійно важливих 
якостей, професійної спрямованості й рефлексії власної діяльності, обсяг знань, 
умінь, навичок, отриманий у період навчання, не буде ними реалізований.  

Цікавими та цінними для нашого дослідження є погляди науковців 
В. К. Буряка, Л. Н. Куликова, І. Л. Наумченка, Г. С. Сухобської та ін., які 
розглядали проблеми професійної самоосвіти майбутнього вчителя початкових 
класів. У їхніх теоріях самоосвіта розглядається як необхідний компонент, що 
забезпечує готовність студентів, майбутніх фахівців до безперервної освіти до 
безперервної освіти. Вчені зазначають, що самоосвіта тих, хто навчається, – це 
специфічна динамічна система, яка ґрунтується на індивідуальних потребах у 
постійному розширенні, оновленні та поглибленні знань людини в різних галузях 
науки, освіти, культури, сучасної техніки. Тому самоосвіту майбутнього педагога 
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слід розуміти, з одного боку, як постійне поповнення професійної та 
загальнокультурної інформації, з іншого – як постійне оновлення індивідуального 
соціального досвіду в найширшому плані. Програма самоосвіти включає 
вдосконалення суспільно-політичних знань, ознайомлення з найбільш визначними 
досягненнями різних наук, збагачення літературних і естетичних уявлень, 
ознайомлення з новими тенденціями та явищами культурного життя.  

Самоосвіта сприяє наданню свободи майбутньому вчителю у виборі завдань 
професійно – особистісного розвитку залежно від їх індивідуальних здібностей і 
нахилів. Тенденція до індивідуалізації процесу самоосвіти педагогів передбачає 
можливість порівнювати і зіставляти особисті досягнення з передовим 
педагогічним досвідом, приводити рівень своїх педагогічних здібностей і 
можливостей у відповідність до вимог професії, що позитивно впливає на 
емоційний стан педагога і дозволяє йому набувати впевненості у своїй професійній 
праці, стимулює самоосвіту вчителя початкових класів. В процесі аналізу 
психолого – педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження, нами 
визначено три рівні готовності майбутніх вчителів початкової школи до самоосвіти: 
початковий, середній, вищий. 

На початковому рівні мотиви самоосвіти студентів переважно стихійні. Вони 
не пов’язують особисті потреби в самоосвіті із суспільними інтересами. Знання з 
навчальних дисциплін мають ізольований характер. На цьому рівні студенти не 
вміють самостійно організовувати самоосвіту, а можуть лише сумлінно виконувати 
вказівки та рекомендації викладачів.  На середньому рівні готовності особистості до 
самоосвіти властиве прагнення навчитися самостійно ставити перед собою цілі 
самоосвіти та якісно виконувати їх. Студенти розуміють необхідність пов’язувати 
самоосвіту з інтересами суспільства, але не завжди вміють чітко сформулювати 
відповідну мету. Знання з навчальних предметів систематизовані. Студенти вміють 
самостійно організовувати процес самоосвіти, проте не можуть раціонально 
планувати цілісний задум самоосвіти. Для вищого рівня характерні глибоке 
розуміння необхідності керуватися в самоосвіті соціально значущими цілями, 
вміннями чітко сформулювати такі цілі, прагнення досягти їх в оптимальний 
спосіб. Суб’єкт самоосвіти вміє на науковій основі оптимально керувати процесом 
самоосвіти від планування до здійснення задумів і самоконтролю отриманих 
результатів.  

Таким чином, без уваги до самоосвіти, як одного з основних елементів 
процесу навчання у ЗВО, у наш час неможливо підготувати висококваліфікованих 
фахівців. У сучасних умовах професійна самоосвіта має орієнтуватися на 
формування професійної гнучкості та мобільності, здатності адаптуватися до 
мінливих умов та змісту професійної праці, запобігання внутрішньо особистісних 
конфліктів і професійної фрустрації, для створення умов для самореалізації 
особистості. 
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ВАСЮКОВИЧ О.М. 
Національний авіаційний університет, Україна 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ У 
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ 

На основі аналізу сучасних підходів до формування професійної готовності 
фахівців у закладах вищої освіти авіаційного профілю розкрито доцільність 
організації професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів на засадах 
компетентнісного, комунікативного та особистісно орієнтованого підходів. 

Заклад вищої освіти авіаційного профілю покликаний готувати 
висококомпетентних та професійно конкурентоспроможних фахівців авіаційної 
галузі, здатних брати на себе відповідальність, використовувати всі необхідні 
знання, вміння й навички та швидко приймати правильні рішення у своїй 
професійній діяльності. 

Успішність функціонування авіаційної галузі визначається результативністю 
професійної діяльності фахівців, що детермінується ґрунтовністю їхньої 
професійної підготовки (Барановська, 2017, c. 18). Авіаційні фахівці є 
представниками ризикованих професій, оскільки їхня професійна діяльність 
відбувається в нестандартних ситуаціях, що часто є причиною переживання 
кризових станів, які проявляються у професійних деструкціях, виникнення 
стресових станів, а також неможливості адаптування до нових умов праці 
(Барановська, 2017, c. 18). 

Науковцями обґрунтовано доцільність використання різних сучасних підходів 
до формування професійної готовності фахівців. Так, проблема застосування 
компетентнісного підходу до формування професійної готовності фахівців у 
закладах вищої освіти авіаційного профілю спрямовує нас до розкриття ключових 
понять: «компетентність» і «компетенція». 

У чинному Законі України «Про вищу освіту» (2014) зазначено, що «якість 
вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і 
обумовлює здатність задовольняти як особисті, духовні і матеріальні потреби, так і 
потреби суспільства». Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється 
зорієнтованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових 
(соціальних і особистісних) та професійних компетенцій особистості. 
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Варто зауважити, що підготовка фахівців у закладах вищої освіти авіаційного 
профілю має забезпечити здобуття системних знань, формування умінь і навичок, 
що є основою професійної підготовки майбутнього авіадиспетчера до виконання 
ним професійних завдань. 

Зауважимо, що компетентнісний підхід у визначенні умов та принципів 
підготовки фахівців у закладі вищої освіти авіаційного профілю є ефективним, а 
також суголосний у контексті реалізації інтегративних процесів у національній 
освіті відповідно до загальноєвропейських і освітніх стандартів. Зокрема 
визначаємо компетентнісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх 
авіадиспетчерів як сукупність відповідних знань, вмінь та навичок, необхідних 
особі для виконання нею професійних функцій на робочому місці. 

Вважаємо, що професійною компетентністю майбутнього авіадиспетчера є 
отримані фахові знання та комунікативні вміння й навички під час навчання у 
закладах вищої освіти авіаційного профілю та здатність застосовувати їх у процесі 
виконання завдань авіадиспетчерської діяльності з урахуванням вимог до 
професійної кваліфікації.  

Акцентуємо увагу на тому, що важливим критерієм ефективності професійної 
підготовки майбутніх авіадиспетчерів є сформованість комунікативних умінь, що 
зумовлює доцільність використання комунікативного підходу.  

У контексті нашого дослідження цінним є визначення комунікативної 
компетентності у Міжнародному документі цивільної авіації ІКАО 9835 (2004). 
Загальна комунікативна компетентність складається з лінгвістичних, 
соціолінгвістичних та прагматичних компонентів (компетенцій). 

Систематизація наукових досліджень з проблеми дослідження дала змогу 
виявити, що комунікативний підхід – це підхід, який орієнтований на оволодіння 
майбутніми авіадиспетчерами комунікативними, інтерактивними, інтегрованими 
вміннями та набуття ними у процесі формування професійної готовності 
професійно значущих і особистісно значущих компетенцій.  

Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх авіадиспетчерів є 
неможливою без дотримання особистісно орієнтованого підходу. Отже, 
особистісно орієнтований підхід спрямовує освітній процес на особистість та 
формування відповідних професійних цінностей. Його метою є створення умов для 
загального і професійного розвитку майбутнього авіадиспетчера. Професійні 
цінності – один із структурних компонентів психологічної готовності до певної 
професійної діяльності; компонент спрямованості особистості. 

Отже, застосування компетентнісного підходу сприяє розвитку у майбутніх 
авіадиспетчерів відповідних компетентностей під час навчальної діяльності. 
Комунікативний підхід створює можливості для організації процесу навчання на 
основі реального мовленнєвого спілкування та забезпечує відповідну мотивацію на 
основі використання професійно орієнтованих проблемних ситуацій за допомогою 
«занурення» студентів у симульовану авіадиспетчерську діяльність. Застосування 
особистісно орієнтованого підходу в професійній підготовці майбутніх 
авіадиспетчерів дає змогу досягати поставленої мети щодо особистісного розвитку 
майбутнього фахівця. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ  
ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У психології та педагогіці проблема саморозвитку розглядається в рамках Я-
концепції (Р. Бернс, Е. Еріксон), проблеми людського «Я» і самосвідомості 
особистості (І. Дубровіна, І. Кон, К. Роджерс, В. Столін та ін.), саморегуляції 
діяльності (М. Боришевський, О. Конопкін, Ю. Миславський), самовизначення 
особистості (Є. Климов, І. Чечель та ін.), самовиховання особистості (О. Кочетов, 
Л. Рувинський та ін.). Проблема професійного розвитку особистості знаходиться на 
перетині двох визначальних напрямів сучасної психологічної науки – психології 
розвитку та психології особистості, а тому посідає особливе місце в контексті 
психологічних досліджень.  

Реалізація особистісного підходу у нашому дослідженні полягає у 
усвідомленні студентом власної здатності до педагогічної діяльності, наявності 
стійкої мотивації щодо професійного саморозвитку. Особистісний зміст 
професійного саморозвитку визначається сформованістю ціннісних орієнтацій 
щодо професії вчителя. Відповідно до даного підходу у майбутніх учителів 
формуються особисті знання не лише шляхом засвоєння певних наукових понять та 
теорій, а й в результаті набуття власних професійних умінь і навичок. На основі 
особистісних знань у студентів формується модель зразкової діяльності педагога, з 
якою вони себе асоціюють і до якої мають прагнути наблизитися. У процесі 
професійного саморозвитку, за особистісним підходом, відбувається розвиток 
індивідуальності студента. Поняття «індивідуальність» пов’язане з такими 
категоріями, як «самосвідомість» (персональна представленість Я) і «самооцінка» 
(контроль за реальною здатністю особистості критично кваліфікувати власні 
мотиваційні стани, рівні зазіхань) [2 с. 15].  

С. Сисоєва та І. Соколова [3] вважають, що ціннісна орієнтація виступає ядром 
мотиваційно-ціннісної сфери особистості, що характеризується єдністю процесів 
саморегуляції й усвідомленого саморозвитку в процесі набуття смислів-цілей, 
смислів-інтересів, смислів-мотивів, смислів-відношень В іншому випадку 
відбувається активний розвиток одного з напрямів, який блокує всі інші, стає 
визначальним, підпорядковуючи їх або насичуючи ці напрями додатковим змістом.  
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Важливо, щоб саморозвиток майбутнього вчителя початкових класів носив 
комплексний характер, тобто відбувався паралельний розвиток майбутнього 
вчителя за всіма напрямами, зокрема у соціальному, психічному, особистісному, 
професійному та духовному. Розвиток у кожному напрямі повинен бути в тісному 
взаємозв’язку з іншими напрямами, взаємодоповнювати їх.  

Реалізація праксеологічного підходу при професійному саморозвитку 
майбутніх учителів полягає у можливості сформувати ідеальну модель професійної 
діяльності, виділити ціннісні орієнтації стосовно окресленої моделі, порівняти 
власний рівень теоретичної та практичної підготовки з необхідним рівнем. Знання і 
діяльність є основою праксеологічного підходу як цілеспрямованої системи 
сукупності принципів, які визначають загальну ціль та стратегію орієнтованих 
праксеологічних дій і показують, як всезагальне людське знання перетворилося в 
безпосередню продуктивну силу.  

На думку Н. Кузьміної та С. Пожарського, в освіті слід розглядати 
інтеграційний або інтегрований акмесинергетичний підхід, який нерозривно 
пов’язаний з іншими підходами. Він характеризується тим, що досягнення 
студентом чітко визначеної професійної вершини як результату його навчально-
пізнавальної діяльності (гносеологічний підхід) базується на поєднанні окремих 
досягнень з вивчення різних дисциплін, які в комплексному поєднанні 
(комплексний підхід) підсилюють ціннісну значущість (аксіологічний підхід) 
кожної вершини (що в комплексі окреслюється як акмео-аксіологічний підхід) у 
професійному становленні особистості вчителя (особистісний підхід) та організації 
його майбутньої професійної діяльності (діяльнісний підхід). Відбувається 
закономірний перехід від хаотичних міждисциплінарних знань до впорядкованої 
самоорганізованої системи професійного саморозвитку майбутніх учителів як 
«вершинної точки граничного розвитку» [4 с. 15].  

Актуалізація зовнішніх та внутрішніх чинників професійного саморозвитку 
майбутніх вчителів початкової школи є необхідною складовою методичної системи 
формування здатності до професійного саморозвитку, яка також включає систему 
критеріїв та показників сформованості здатності до професійного саморозвитку 
майбутніх вчителів початкової школи.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  
Впровадження інклюзивного навчання в систему освіти України є вимогою 

часу, що висуваються демократичним суспільством, яке має на меті забезпечити 
право на освіту дітям з особливими освітніми потребами. Цей процес носить 
інноваційний та творчий характер. Він пов'язаний з постійним пошуком 
ефективних способів організації навчання дітей з особливими потребами 
враховуючи особливості їх освітніх потреб. Без знання принципів, методів і 
технологічних підходів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 
неможливе планування, організація та здійснення інклюзивного навчального 
процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питання інклюзивної 
освіти досліджували Н. Андрійчук, А. Колупаєва, Ю. Найда, А. Луговський, 
О. Падалко та ін. Актуальність визначеної проблеми дає нам змогу визначити 
основну мету даного дослідження: розглянути технології інклюзивного навчання 
задля успішного впровадження у навчально-виховний процес. 

Технології інклюзивного навчання виступають як ресурс, використання якого 
дозволяє не лише вивчати і передбачати різноманітні освітні зміни, а й активно 
впливати на життя тих, хто перебуває в інклюзивному процесі та отримувати 
ефективний прогнозований результат [1]. 

Впровадження технологій інклюзивного навчання – складний і динамічний 
процес переведення теоретичних концепцій в практичну площину застосування. 

Технології інклюзивного навчання – це система знань про оптимальні форми, 
методи, засоби та способи організації навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. До технологій інклюзивного навчання К. Дубич відносить: правові, 
організаційно-управлінські, економічні, педагогічні, психологічні, інформаційні, 
соціальні, медико-реабілітаційні  та ін. [2]. 

Правові технології – це нормативно-правові акти, що забезпечують право на 
освіту дітей з особливими освітніми потребами та юридично врегульовують 
забезпечення цього права. В Україні існує велика кількість нормативно-правових 
документів, щодо прав людей з особливими потребами на освіту. Має місце й те, 
що на етапі прийняття законодавчих актів все враховується, а на практиці не має 
позитивних результатів, або зовсім не виконується.  

71 
 



Організаційно-управлінські технології – забезпечують реалізацію державної 
політики щодо організації інклюзивного навчання; створення умов для їх розвитку і 
виховання; соціальний захист, охорону життя та здоровʼя, інформаційне та 
матеріальне забезпечення учасників інклюзивного процесу; контроль за діяльністю, 
документально-інформаційне забезпечення нормативної та інноваційної діяльності. 

Економічні технології – це забезпечення відповідним фінансуванням всіх 
процесів інклюзивного навчання. Впровадження будь чого нового, потребує 
виваженості та розрахунків.  

Планування та здійснення навчання відповідно до нозологій та особливостей 
учасників навчання та забезпечення перетворення педагогічного процесу на 
цілеспрямовану діяльність інклюзивного процесу забезпечують педагогічні 
технології. 

Забезпечення інформацією не тільки всіх учасників інклюзивного навчання, а 
й тих хто в опосередкованій формі може бути дотичний до нього відбувається за 
рахунок інформаційних технологій. 

Психологічні технології спрямовані на підвищення ефективності навчання на 
підставі вирішення психологічних проблем учасників інклюзивного процесу та 
набуття ними навичок, що покращать їх адаптацію до навчального процесу. 

Соціальні технології – спрямовані на забезпечення соціалізації людей з 
особливими освітніми потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально-
педагогічної, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації, подолання їх 
соціальної ізоляції, сприяння збереженню і підвищенню соціального статусу та 
залучення до сфер суспільного життя.  

Медико-реабілітаційні технології – покликані забезпечити медико-
реабілітаційний супровід та спрямовані на підтримку, збереження і відновлення 
фізичного здоровʼя учасників інклюзивного процесу.  

Передбачають забезпечення особливими технічними засобами учасників 
інклюзивного навчання в залежності від виду нозології, а саме: спеціалізований 
технічний супровід навчання, метою якого є забезпечення адаптивними технічними 
засобами та спеціальними технологіями навчання технічні технології.  

Важливе значення мають і архітектурні технології. Вони передбачають 
усунення перешкод-барʼєрів середовища, в яких живе та навчається учасник 
інклюзивного процесу.  

Отож ми розглянули основні технології що сприяють освіті дітей з 
особливими освітніми потребами. Чітке забезпечення і виконання кожної з них 
створює умови для успішного впровадження інклюзивної освіти. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМ’Ї І ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПИТАНЬ ТРУДОВОГО 
ВИХОВАННЯ 

Трудове виховання дітей у дошкільному закладі не повинно здійснюватися 
окремо від сімейного виховання. В сім’ї створені позитивні умови для формування 
у дітей працелюбності, це перш за все наочність і доступність різноманітної 
домашньої праці, що постійно здійснюється на очах дитини, вона відчуває 
результати цієї праці, має можливість систематично приймати участь в праці, 
працювати разом з дорослими. В спільній праці разом із старшими членами сім’ї, 
діти швидше оволодівають трудовими навичками, переймають раціональні 
прийоми роботи. Праця разом з батьками приносить дитині радість. 

Участь у господарсько-побутовій праці дозволяє дитині реально відчувати 
свою присутність в сім’ї, відчувати себе членом сімейного колективу. Це сприяє 
вихованню багатьох важливих якостей особистості: турботливості, бережливості, 
відповідальності. 

В сім’ї дитина чує розповіді батьків про свою працю і про працю інших людей. 
Це розширює уяву дитини про працю дорослих, формує інтерес і повагу до неї. 
Деякі батьки, розуміючи, що дитина дошкільного віку повинна працювати, не 
уявляють які її можливості, як сформувати у неї трудові навички, як зробити 
виконання нею трудових доручень систематичним, як з віком повинні змінюватися 
ці обов’язки, керівництво і контроль зі сторони дорослих. Для того щоб батьки 
могли відчувати трудове виховання в сім’ї і в дитячому садочку вони повинні добре 
знати, які завдання трудового виховання ставляться програмою «Дитина в 
дошкільні роки», знати практику трудового виховання в дошкільному закладі. З 
цією метою необхідно систематично знайомити батьків з змістом і методами 
трудового виховання дітей різного віку [1,с.8]. 

Планування роботи дошкільного закладу з сім’єю з питань трудового 
виховання дошкільників повинно займати особливе місце в роботі вихователя. При 
цьому слід враховувати типові труднощі виховання з якими зустрічаються батьки 
під час трудового виховання. Це недооцінка важливості трудового виховання, 
починаючи з раннього віку, морального значення праці дитини, як турботи її про 
членів сім’ї, незнання того, якою по змісту повинна бути праця дитини того чи 
іншого віку, правильних методів взаємодії дорослих та дітей, відсутності обов’язку, 
систематичності в виконані дітьми доручень і обов’язків і недооцінка важливості 
формування емоційного, позитивного відношення до праці. 

Для ознайомлення батьків зі змістом і методами трудового виховання 
дошкільників, можуть бути використані різноманітні форми: збори, консультації, 
бесіди, лекції, дні відкритих дверей, тематичні стенди, виставки та інше. 

Багато дає наочне ознайомлення батьків з постановкою трудового виховання в 
дитячому садку. Так в дні відкритих дверей батьки можуть спостерігати режимні 
процеси, роботу вихователя по формуванню у дітей навичок самостійності, 
самообслуговування. В молодшій, середній і старших групах – колективна праця 
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дітей в природі, прибирання групової кімнати, приготування печива, ремонт книг. 
Систематичне виконання дитиною п’ятого року життя доручень являється 
підготовкою до виконання нею постійних обов’язків у старшому дошкільному віці. 
В цьому віці дитина повинна приймати участь у підтриманні чистоти і порядку 
вдома, допомагати дорослим в догляді за молодшими братами і сестричками. 
Тільки при умові систематичного виконання трудових обов’язків можливе 
формування у старших дошкільників таких якостей, як відповідальність, 
турботливість [2,с.56]. 

Трудовому вихованню старшого дошкільника в сім’ї можна присвятити 
батьківські збори. Перед зборами показати їм працю дітей по прибиранню групової 
кімнати. До зборів, добре оформити стенд, де можна помістити такі статті: «Чому 
потрібно привчати дітей до праці, про важливість систематичної праці дитини для її 
різнобічного виховання і підготовки до школи», «Які трудові обов’язки повинні 
бути у дитини дошкільного віку (перерахувати обов’язки, які можуть виконувати 
діти старшого дошкільного віку)». Тексти бажано проілюструвати фотографіями, 
що відображають працю дітей в сім’ї і дитячому садку. 

На зборах вихователь знайомить батьків із завданням трудового виховання 
старших дошкільників, характеризує трудові навички дітей своєї групи, особливо 
відмічає тих, хто відрізняється працелюбністю, великою самостійністю, бажанням 
допомагати іншим. Діти старшого дошкільного віку, як правило володіють 
навичками самообслуговування і господарсько-побутової праці. Основною формою 
організації їх праці являються постійні обов’язки: догляд за своїм одягом, взуттям, 
прибиранням ліжечка, прання дрібних речей, пришивання ґудзиків, петель. Вони 
виконують роботу, що має значення для всіх членів сім’ї: накривають стіл і 
прибирають зі столу, миють чайний посуд, витирають пилюку. 

Особливе значення має праця старших дошкільників разом з дорослими. Діти 
завжди прагнуть приймати участь в роботі батьків, і це прагнення потрібно 
підтримувати. В спільній праці з дорослими дитина переймає в них способи роботи, 
відношення до неї. Якщо протягом усього дошкільного дитинства батьки 
приділяють належну увагу трудовому вихованню дітей, у них формуються трудові 
навички, емоційно-позитивне відношення до праці [1,с.9]. 
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Захворюваність школярів в умовах гіпокінезії в 2 рази вище, ніж у їх одноліток 
з нормальним рівнем фізичної активності, що пов’язане зі зниженням загальної 
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неспецифічної резистентності. Також гіпокінезія в дитячому і підлітковому віці є 
фактором ризику розвитку порушень здоров’я в подальшому [1]. 

Для вирішення задач оздоровчої спрямованості необхідна організація 
раціонального рухового режиму. Ведучими критеріями оптимізації рухового 
режиму є задоволення біологічної потреби в рухах, відповідність функціональних 
можливостей системам організму, що нерівномірно розвиваються, з урахуванням 
умов навколишнього середовища.  

При заняттях фізичними вправами в організмі школяра виникають реакції, які 
отримали назву моторновісцерольних рефлексів, тобто імпульси з працюючих 
м’язів, які адресовані внутрішнім органам. Ці реакції дозволяють розглядати 
фізичні вправи як фактори впливу на рівень обміну речовин і діяльність 
функціональних систем організму в цілому [2]. 

Безпосередній вплив тренування на нервово-м’язову систему виявляється крім 
морфологічних змін, в збільшенні сили, швидкості рухів, спритності, витривалості 
та в підвищенні працездатності. Підвищення працездатності пов’язано з 
покращенням функціональних систем організму, з удосконаленням 
нейрогуморальних механізмів регуляції рухової і вегетативної функцій [3]. 

Потреба дитини в рухах забезпечується в організованих (різні форми 
фізичного виховання і спорту) і неорганізованих (спонтанна м’язова діяльність) 
формах рухової активності. Для забезпечення всебічного гармонійного розвитку 
дітей, укріплення їх здоров’я необхідно, щоб рухи були різноманітними, з 
оптимальними кількісними і якісними параметрами [4]. 

Важливим показником, при цьому є оптимальні фізичні навантаження. Вони 
сприяють активізації фагоцитозу і як наслідок підвищенню імунітету. Разом з тим,  
надмірні фізичні навантаження пригнічують імунітет, через значне та довготривале 
зниженням цілого ряду життєво-важливих функцій організму. 

Однією з умов підвищення рухової активності молодших школярів є 
формування у них потреб до систематичних занять фізичною культурою. 
Завацкая Л. Н. [5] рекомендує для цього використовувати: 

– механізм формування звичок поведінки, який передбачає введення в 
діяльність дітей систематичного виконання індивідуальних завдань з фізичної 
культури і перевірки їх результатів; 

– оцінку результатів фізичної активності, яка повинна фіксувати зрушення, що 
відбуваються під впливом систематичних занять; 

– емоційний фактор і враження від відвідування спортивних чи інших 
фізкультурних заходів; 

– наслідування позитивних прикладів фізичного вдосконалення від батьків, 
ровесників; 

– врахування інтересів і бажань учнів під час вибору видів фізичних вправ, що 
сприятиме отриманню позитивних емоцій від фізичної активності. 

Один із резервів удосконалення рухового режиму є забезпечення наступності 
всіх форм роботи фізичного виховання в учнями. При цьому позаурочний час може 
бути використано для закріплення набутих на уроці фізкультури рухів, знань, умінь 
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та навичок, самостійного виконання підготовчих, імітаційних вправ, що, у свою 
чергу, полегшує засвоєння техніки нових рухів на уроці фізкультури. 
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 СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ 
Система освіти України знаходиться під впливом інклюзивних та 

інтеграційних процесів, що розгортаються в умовах демократизації та 
євроінтеграції держави, забезпечуючи право дітей з особливими освітніми 
потребами на освіту за місцем проживання, соціалізацію та самореалізацію в 
суспільстві. На сучасному етапі термін «інклюзивне навчання» є новим для нашого 
суспільства, тому що протягом тривалого періоду існував пріоритетний принцип, 
що дітям з обмеженими можливостями слід навчатися в спеціалізованих закладах 
освіти. Проте досвід зарубіжних  країн доводить успішність упровадження інклюзії 
та отримання вагомих результатів як для осіб з обмеженими можливостями, так і 
для суспільства в цілому. 

Проблемою інклюзивної освіти займалися такі вчені, як В. Бочковський, 
В. Бондар, А. Колупаєва, В. Ляхова, К. Пінюгіна. Досвід вітчизняних вчених 
визначає, що інтеграція дітей, які потребують корекції фізичного або розумового 
розвитку, найкраще відбувається в школах, де приймають на навчання усіх дітей 
певного району чи громади без будь-яких обмежень. Саме в таких умовах діти з 
особливими освітніми потребами  можуть досягти найвищих результатів в освіті та 
соціальній інтеграції. Значний інтерес у контексті порушеної проблеми становлять 
наукові розвідки, в яких започатковано розвʼязання питань, пов’язаних із 
підготовкою майбутніх педагогів до професійної діяльності із дітьми з обмеженими 
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можливостями (Л. Антонюк, Я. Баранець, В. Гладуш, І. Демченко, Г. Косарева, 
О. Мартинчук, Л. Прядко, Т. П’ятакова, І. Хафізуліна, Ю. Шумиловська та ін.) [1]. 

Інклюзія – це політика і процес, які забезпечують повну участь усім членам 
суспільства в усіх сферах життєдіяльності. Останнім часом інклюзія розглядається 
ширше ніж просто забезпечення прав людини на освіту. До основних сфер інклюзії 
індивіда у суспільство відносять підсистеми (сфери) соціального функціонування 
суспільства: правову, економічну, соціокультурну, соціальну, територіальну, 
символічну [1, с.12]. 

На думку К. Пінюгіної і В. Ляхової, основними завданнями інклюзивного 
навчання є: здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного 
рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту 
загальної середньої освіти; забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація 
їхніх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення 
освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку; створення 
позитивного мікроклімату в загально освітньому  закладі освіти з інклюзивним 
навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із 
особливими освітніми потребами з іншими учнями; забезпечення 
диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими 
освітніми потребами; надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують 
дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення 
індивідуальних планів та програм навчання. 

Як показує практика, інклюзія – це не просто модне нововведення, це виклик 
часу, пов'язаний із різними факторами: загальним погіршенням стану здоров’я 
дитячого населення України, бажанням батьків і дітей із особливими потребами 
отримувати освіту на рівних умовах і в зручному для батьків та дитини середовищі. 
З огляду на це, набуває актуальності питання забезпечення процесу інклюзивного 
навчання особливих дітей висококваліфікованими фахівцями, які володіють 
прийомами позитивної мотивації, професійним потенціалом, гуманно-особистісним 
характером психологічного впливу на дітей. 

Таким чином, під впливом всесвітніх процесів гуманізації, інтеграції молодої 
української держави у європейську спільноту сучасне українське суспільство 
змінює ставлення до найбільш незахищених його членів – дітей з особливими 
потребами, спрямовуючи зусилля педагогіки і психології до взаєморозуміння і 
співпраці людей. Ці зміни свідчать про подолання соціальних, психологічних та 
освітніх бар’єрів. Залучення до навчання у заклади загальної середньої освіти дітей 
із проблемами розвитку і надання їм можливості стати частиною звичайного класу 
– це втілення у життя тези, що всі діти мають право і потребу спілкуватися з 
рівними. Інклюзія – вимога часу. Перші експериментальні кроки із запровадження 
альтернативної форми навчання дітей з особливими потребами вже зроблено. Це 
кроки до інклюзивної освіти – інноваційної моделі навчання, забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти, включення дітей з особливими потребами в масові 
школи. 
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У 2018 році початкова школа працює за новим Державним стандартом 
початкової освіти та іншими освітніми програмами. Змінюються підходи до 
організації освітнього процесу в першому класі. Новим є створення осередків для 
навчання, розвитку і відпочинку, серед них: 1) осередок навчально-пізнавальної 
діяльності з відповідними меблями; 2) змінні тематичні осередки, в яких 
розміщуються дошки, стенди тощо; 3) осередок для гри, оснащений настільними 
іграми, інвентарем для рухливих ігор; 4) осередок художньо-творчої діяльності з 
поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт; 5) 
куточок живої природи; 6) осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, 
стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям; 7) дитяча класна 
бібліотечка; 8) осередок учителя, оснащений столом, стільцем, комп’ютером, 
полицями, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо. 

Міністерством освіти і науки України подано методичні рекомендації щодо 
адаптаційного періоду для учнів першого класу. Розглянемо тезисно основні 
положення щодо організації освітнього процесу [1]. 

Основною новацією у практиці діяльності 1-х класів закладів є структурування 
змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні. 
Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і 
форм роботи. Відповідно інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних 
предметів здійснюють навколо певного об’єкту чи явища довкілля або навколо 
розв’язання проблеми міжпредметного характеру, чи для створення творчого 
продукту тощо.  

Перші тижні навчання в 1-му класі ‒ важливий етап для створення в класній 
спільноті атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікавленості, бажання слухати 
одне одного, висловлюватися. На цьому етапі закладаються основи для усної 
взаємодії учителя з учнями та учнів між собою. Саме тому багато уваги в перший 
місяць потрібно приділяти знайомству, коротким розповідям про власні 
захоплення, улюблені ігри тощо. 

Запропоновано тематичний інтегрований підхід, де кожен тиждень присвячено 
окремій темі. Наприклад, у вересні мають вивчатися такі теми: «Я - школяр/ 
школярка», «Наш клас», «Мої друзі», «Моє довкілля». 
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Слід приділяти увагу груповій, ігровій, проектній та дослідницькій діяльності, 
мають бути урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього середовища. Крім 
класичних варіантів класних кімнат, доцільно використовувати мобільні робочі 
місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. У плануванні і дизайні 
освітнього середовища першорядним має бути спрямування на розвиток дитини і 
мотивації її до навчання. 

Плануючи організацію освітнього процесу в початкових класах, школи йдуть за 
Типовими освітніми програмами, авторами яких є О. Савченко, Р. Шиян. 

Визначені в типовій освітній програмі конкретні очікувані результати подані за 
змістовими лініями з урахуванням потенціалу кожної освітньої галузі для формування 
в учнів ключових і предметних компетентностей, наскрізних умінь. 

У процесі проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» ми 
спостерігали за складанням розкладу, застосуванням інноваційних методів навчання в 
контексті Концепції Нової української школи. Наше дослідження показало, що 
вчителі перших класів, молодші школярі успішно почали працювати, враховуючи 
інновації. 

Введено інтегрований предмет «Я досліджую світ», мистецтво, предмет 
«Українська мова» передбачає інтеграцію читання й письма, інтеграцію з предметом 
«Я досліджую світ». 

Нами вивчалася методика проведення ранкових зустрічей. Практика ранкових 
зустрічей є однією з успішних практик, що допомагає вчителю у створенні спільноти 
в класі, що зазвичай потребує часу, уваги й терпіння. Ранкова зустріч з дітьми дає 
педагогам можливість навчити дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один 
до одного, сприяти формуванню цілісного колективу. Порадник для вчителя дає 
можливість засвоїти майбутнім учителям сучасні підходи до навчання в першому 
класі [2]. 

Особливу увагу ми звернули на методи навчання.  «Пріоритетного значення в 
розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему 
загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, 
турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних 
(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 
патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 
відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності 
за себе, за добробут нашої країни [2]. 

Отже, Концепція Нової української школи внесла зміни в освітній процес. Це 
стосується термінології, оформлення класного приміщення, програм, застосування 
інноваційних методів навчання. 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ТЬЮТОРА ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  
У Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), Концепції Нової 

української школи (2016 р.), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018 р.) 
визначено пріоритет держави у пошуку шляхів удосконалення професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів. Позиція вчителя як тьютора є досить 
ефективним інструментом у підготовці учня до «реального» життя у XXI столітті, 
де знання стають динамічними, змінними, де роботодавець віддає перевагу не тому, 
хто працює за наперед заданою схемою, а тому, хто вміє швидко знаходити 
інформацію, креативно вирішувати професійні питання, має гнучкий  розум, 
готовий самовдосконалюватися та знає, як будувати особистісну та професійну 
траєкторію розвитку. Сучасний вчитель не може залишатися в стороні від цих 
процесів, а тому важливою місією педагогічних інститутів і університетів є 
підготовка вчителя, який побудує освітній процес таким чином, що будуть 
ураховані індивідуальні інтереси, здібності та потреби кожної дитини.  

Проблемі індивідуалізації, побудові індивідуальних  освітніх маршрутів було 
присвячено багато праць науковців (Л. Виготський, П. Гальперін, Т. Глейзер, 
З. Калмикова, А. Кирсанов, С. Ніколаєва, І. Осмоловська, В. Сєріков, І. Унт, 
Г. Щукіна тощо), оскільки власне ця модель може вирішити протиріччя між 
фронтальним навчанням, стандартизацією освітнього процесу та процесом 
оволодіння знаннями в індивідуально заданому темпі. Поняття «індивідуалізація» 
розглядається з різних сторін: як організація освітнього процесу (Б. Бим-Бад), 
система виховання та дидактичних засобів (А. Кирсанов), засіб розвиваючого 
навчання (З. Калмикова), варіант процесу диференціації (І. Осмоловська). Ми 
погоджуємось з Г. Коджаспіровою та розуміємо під індивідуалізацією урахування 
індивідуальних особливостей учня під час організації освітнього процесу, що 
дозволяє збудувати оптимальні умови можливостей для розвитку потенціалу 
кожного окремого учня, та відбувається в умовах творчої колективної роботи в 
рамках загальних задач та змісту навчання [1, с. 47]. 

В рамках свого дослідження І. Унт виокремлює якості особистості, які стали 
основою індивідуалізованого навчання: навченість (як здатність засвоєння знань та 
результат научення), вміння самостійно працювати, вміння читати та розуміти 
текст в заданому темпі, спеціальні здібності, пізнавальний інтерес та відношення до 
праці [2]. Важливою задачею індивідуалізації навчання є оволодіння максимально 
можливою системою міцних знань, збереження, формування та подальший 
розвиток індивідуальності, виховання унікальної особистості. Індивідуалізація 
сприяє підвищенню особистісної відповідальності та активності учнів як головних 
суб’єктів освітнього процесу, розвиває їх  творчість та формує навички 
самостійного опанування знаннями. Реалізація цієї задачі можлива через 
застосування індивідуалізованих творчих навчальних завдань, тьюторіали, 
співбесіди, самостійну роботу учнів [3, с. 391]. Однак, варто зауважити, що 
індивідуалізація створює реальні можливості для учня бути самому ініціатором 
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власної навчальної активності, тобто запит повинен йти не від вчителя, а від самого 
учня. Вчитель лише допомагає віднайти свій шлях та супроводжує [4]. 

В реальних педагогічних умовах мова індивідуалізація здійснюється відносно: 
враховуються індивідуальні особистості не кожного окремого учня, а групи 
дитячого колективу, які мають більш-менш схожі риси; враховуються лише 
особливості учнів, що відомі та важливі з точки зору вчителя; індивідуалізація 
реалізується частіше епізодично, в якомусь певному виді діяльності [5, с. 322–323]. 

Для того, щоб майбутній учитель, здійснюючи тьюторський супровід учнів, 
мав необхідний інструментарій компетентностей з індивідуалізації навчання 
необхідна інтеграція фахових (спеціальних), педагогіко-психологічних і 
методичних знань та вмінь. Одним із таких рішень є вивчення під час дисциплін, 
що формують важливі компетентності вчителя, окремих тем щодо індивідуалізації 
та відпрацювання окремих аспектів на практичних, лабораторних заняттях, під час 
педагогічної практики та спеціально організованих тренінгів.  

Отже, сьогодні дуже важливим постає питання застосування технології 
індивідуалізації в освітньому процесі, як такої, що спрямована на розвиток і 
зміцнення суб’єкт-суб’єктних відносин, однак ще більш важливою постає проблема 
якісного надання майбутнім учителям необхідних інструментів для апробації цієї 
технології спочатку під час практичної підготовки в закладах освіти, а потім 
реалізації її у своїй професійній діяльності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Сьогодні організація активного навчання та розвиток критичного мислення 
учнів є нагальними й необхідними. Сучасному учневі необхідно вміти не тільки 
опановувати інформацію, але й критично її оцінювати, осмислювати, 
застосовувати. Розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за часів 
інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без ефективного вирішення 
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проблем, значна частина яких не передбачувана. У цьому сенсі є очевидною 
життєва необхідність формування критичного мислення для вітчизняної системи 
освіти. Критичне мислення починається як перехід від навчання, орієнтовано 
переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток свідомого 
самостійного мислення учнів. 

Проте дослідники не мають єдиної точки зору щодо поняття «критичне 
мислення». Широко визнаним у дослідженні критичного мислення є Джон Дьюї. 
Джон Дьюї та М. Кларін. Він вважає, що критичне мислення є раціональним, 
рефлексивним мисленням, яке спрямоване на вирішення того, чому варто вірити 
або які дії варто застосувати [1,с. 28]. Д. Халперн у своїх працях зазначає, що цей 
вид мислення передбачає використання когнітивних технік і стратегій, які 
збільшують вірогідність отримання бажаного кінцевого результату. На думку 
Д. Клусгера, критичне мислення – це мислення самостійне, інформативне, воно 
починається з постановки запитання, прагне до переконливої аргументації, має 
соціальний характер [2, с 54]. Визначення поняття «критичне мислення» об’єднані 
спільною рисою - наявністю ознак (аналітичність, асоціативність, логічність, 
самостійність, системність), які сприяють формуванню компетентностей, що 
допомагають людині зорієнтуватись у навколишньому світі, як-от: інформаційної, 
мовленнєвої, соціальної. 

Дитина, яка мислить, має вміти зіставляти певні факти, явища, має вміти 
робити висновки. Сучасних школяр якому не властиві такі риси критичного 
мислення, як усвідомленість, відповідальність, цілеспрямованість, обгрунтованість, 
самостійність, самоаналіз, самоорганізація, дисципліна не може бути успішним, 
затребованим у суспільстві. Формування та розвивання критичного мислення 
відбувається під час опрацювання інформації, розв’язання задач, проблем, оцінки 
ситуації, вибору раціональних способів діяльності. Тому такі уроки, де це постійно 
відбувається, створюють плідні умови для формування та розвитку критичного 
мислення. Якщо ж планувати етапи уроку з використанням на них відповідних 
специфічних прийомів та методів технології формування та розвитку критичного 
мислення, то результат буде ще більш високим. 

Формування критичного мислення відбувається поступово, воно є результатом 
щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна 
виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в учнів. 
Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати 
учнів до критичного мислення. Основними є такі як : розминка (створення 
сприятливого психологічного клімату на уроці); обґрунтування навчання 
(постановка мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вивчення теми та 
предмета в цілому); актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, 
відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку); усвідомлення змісту 
(знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, особисте розуміння); 
рефлексія (критичний момент уроку) учні переробляють нові знання на власні. 

Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють 
розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших, знання засвоюються набагато 
краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на 
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вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її 
вирішення. На будь якому етапі уроку можна використовувати різні стратегії 
«Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Кубування», «Метод прес», 
«Шість капелюхів»...... Їх досить багато. Але кожна з них має на меті розкрити 
творчий потенціал учнів. Стратегії дають учням цікаво провести час, знаходячи 
відповіді на поставлені питання [3,c.21]. 

В основі «Шести капелюхів» лежить ідея паралельного мислення. Традиційне 
мислення ґрунтується на полеміці, дискусії і зіткненні думок. Паралельне мислення 
– це мислення конструктивне, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а 
співіснують. В стратегії є шість капелюхів це: білий (інформація), жовтий (логічний 
позитив), червоний (почуття та інтуїція), зелений (креативність), чорний (критика), 
синій ( управління процесом). 

Принцип організації інтелектуальної діяльності в режимі технології «Шість 
капелюхів мислення» полягає в тому, що кожен учасник або група учасників у 
процесі обговорення проблеми «одягає» капелюх певного кольору і мислить так, як 
«вимагає» колір одягнутого капелюшка. 

Отже, однією з найрезультативніших технологій формування компетентностей 
учня вважається технологія критичного мислення. Вона універсальна, 
надпредметна, міждисциплінарна, дозволяє здобути такі освітні результати, як 
уміння працювати в різних галузях знань з інформаційним потоком. Уміння 
висловлювати власні думки усно та письмово, чітко та коректно стосовно 
оточуючих; уміння формувати особисту точку зору, власну думку на підставі 
осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; уміння розвʼязувати проблеми; 
здатність самостійно займатися власною освітою; вміння співпрацювати та 
працювати в групі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ МЕДІА ОСВІТИ У КАНАДІ 

Здійснений нами аналіз відповідної наукової літератури свідчить про 
практичну відсутність окремих досліджень, присвячених питанню зародження і 
розвитку медіа освіти у Канаді, незважаючи на те, що це питання може вважатися 
«автономною галуззю досліджень», на думку G. Kress (1992). Однак, повністю 
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присвячена вивченню становлення і розвитку медіа освіти у Канаді. Вбачається дві 
причини, що сприяли зародженню медіа освіти в Канаді: інтенсивна експансія 
американської культури в Канаді та толерантна система освіти, що сприяла 
створенню нових освітніх парадигм. Наведемо запропоновану  періодизацію 
становлення і розвитку медіа освіти в Канаді: 

І етап – зародження і становлення – 50-80-ті рр. ХХ ст.: 50-60-ті рр. ХХ ст. – 
формування концепції «екранної освіти»; 60-70-ті рр. – інтенсивний розвиток в 
рамках естетичної теорії медіа освіти; з 1972 до 1977 – період регресу; з 1978 до 
1989 – утворення медіаосвітніх асоціацій, інтеграція медіа освіти в курс навчальної 
програми в Онтаріо; 

ІІ етап – сучасний етап розвитку – 90-ті рр. ХХ ст.-початок ХХІ ст.: 1989-1999 
рр. – поступове впровадження обов‘язкового курсу медіа освіти до шкільної 
програми в окремих провінціях Канади; 1999-2000 рр. – удосконалення процесу 
впровадження медіа освіти. 

Звертає на себе увагу й періодизація розвитку медіа освіти у Канаді, 
розроблена канадським ученим D. Layton, який розглядав розвиток медіа освіти у 
Канаді виключно як розвиток шкільного предмету. У його моделі виокремлено 3 
стадії розвитку медіа освіти, які було названо «кроками». Критеріями визначення 
кожного такого кроку для Layton слугували: участь педагогів, уподобання предмету 
тими, хто його вивчав, та перспективи вивчення цього предмету в освітніх закладах.  

Розглянемо запропоновану модель детальніше. 
Так, перший крок D. Layton пов‘язував із «місіонерським ентузіазмом» Баррі 

Дункана та цілої низки активних учителів провінції Онтаріо. Саме завдяки їх 
зусиллям, на думку вченого, Канада завдячує виникненню інтересу до медіа освіти 
та першим спробам її включення до шкільної програми. 

Другим кроком розвитку медіа освіти Layton вважав появу корпусу 
підготовлених педагогів, зростаючий академічний статус медіа освіти та її 
репутацію, все зростаючий інтерес учнів до медіаосвітніх предметів, зумовлений 
передусім тим, що вони відповідали їх потребам. Означене мало місце у 1980-х рр., 
коли Асоціація з медіа освіти прагнула включити Ключові концепти до шкільних 
програм провінції Онтаріо. На цьому етапі розвитку було визначено сутність 
медіаосвітніх шкільних предметів, тобто, що потрібно вивчати в класі, а що ні. 

На третьому кроці розвитку новий шкільний предмет набуває повного 
визнання: учителі медіа освіти – члени професійної організації із визнаними 
правилами та цінностями; сутність медіаосвітнього предмету визначається 
фахівцями-науковцями на основі вивчення попиту у цій галузі; учні вивчають цей 
предмет радше за традицією, їх відношення стає більш пасивним.  

Модель D. Layton, на наше переконання, є досить своєрідною. Безсумнівно, 
вона викликає інтерес науковців і містить певні дискусійні моменти. Зокрема, ця 
модель стосується лише медіа освіти у школах і не враховує рівень вищої освіти. 
Поза увагою залишається також неформальна та інформальна освіта. Окрім того, 
аналізуючи третій крок канадської медіа освіти,  ми не можемо не погодитися з 
думкою іншого зарубіжного дослідника з Канади – J. Rennie, який вважає, що 
третій крок канадська медіа освіта ще не зробила, оскільки не всі критерії виконано. 
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Іншими словами, учні все ще активні у пізнанні медіа освіти. Їх інтерес до цього 
шкільного предмету нині високий, як ніколи. Стадія розчарування поки що не 
наступила. Відтак, вивчення медіа освіти у школах все ще залишається 
перспективним.  

З огляду на зазначене та виходячи з моделі D. Layton, J. Rennie було 
розроблено «хвильову» класифікацію. Її завданням стало «простежити генеалогічні 
корені медіа освіти безпосередньо як вивчення медіа ресурсів у школі».   

В історії медіа освіти Канади виокремлюються три хвилі.  
Перша пов’язана з появою екранної освіти. Назва повністю відображає 

сутність змісту медіа освіти на цьому етапі, а саме: навчити молодь критично 
сприймати все, що демонструється на екрані. Включення медіа освіти у канадські 
шкільні програми на першому етапі розвитку провалилося. Незважаючи на це, без 
першої хвилі медіа освіти у Канаді неможлива була б і друга, адже саме перша дала 
необхідну кінетичну енергію для другого етапу розвитку медіа освіти.  

«Друга хвиля» розвитку канадської медіа освіти, на думку J. Rennie, 
розпочалася із діяльністю ключових фігур – Б. Дункана, Н. Андерсена та 
Д. Пандженте. Їх ефективна діяльність стала можливою завдяки здобуткам 
британських медіа педагогів, якими було створено належне теоретичне 
підґрунтя.J. Rennie переконаний, що лише науково-навчально-методичне 
забезпечення, розроблене вище зазначеними науковцями, допомогло донести до 
канадських міністрів і шкільних рад вагомість включення медіа освіти до шкільних 
програм. 

Третя хвиля розвитку медіа освіти у Канаді -  це сучасність і майбутнє 
водночас. Зважаючи на викладене вище, проаналізуємо розвиток медіа освіти у 
Канаді, намагаючись вийти за рамки шкільної освіти, звертаючи увагу також на 
вищу освіту й освіту дорослих у формальній та неформальній освітніх системах. 
Роком зародження медіа освіти в Канаді деякі науковці вважають формування в 
1978 р. в Онтаріо Асоціації з медіа грамотності. Однак, аналіз бібліографічних та 
історіографічних джерел засвыдчив, що медіа освіта у Канаді, як і у США, бере свій 
початок з «екранної освіти», що впроваджувалася в навчальний процес наприкінці 
1960-их рр.  

«Піонером» медіа освіти в Канаді вважається М. МкЛьюен, який з 1940-х по 
1960-ті рр. заклав ті підвалини, на яких і дотепер стоїть канадська медіа освіта. З 
урахуванням вагомості впливу засобів комунікації на життя сучасної людини, 
суспільство та їх майбутнє, М. МкЛьюен висловив ідею про те, що самі засоби 
комунікації є повідомленням. Іншими словами, важливим є не лише зміст 
повідомлення, але й форма, через яку це повідомлення передано.  
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Мукачівський державний університет, Україна 
ЗАСОБИ КОМПʼЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАННІ ТА ПРАКТИЧНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ У ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Роль та важливість сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій сьогодні 

важко переоцінити. Особливої значимості набуває наявність  фахівців в даній галузі 
на сучасному ринку праці. Потреба в даних спеціалістах зростає неймовірними 
кроками, їх нестача відчувається вже сьогодні. Тому, у спеціалізованих та не 
спеціалізованих навчальних закладах  (професійні школи та вищі навчальні 
заклади) приділяють значну увагу на вивчення сучасних інженерних систем, які 
базуються на комп’ютерному моделюванні.  Комп'ютерне моделювання 
застосовується в різних галузях: математика, фізика, біологія, екологія, астрономія 
та інші, і воно є одним із найбільш успішних методів дослідження складних систем. 
Слід сказати про те, що проведення комп’ютерного моделювання  має ряд переваг: 

– не потрібно використовувати дороге лабораторне обладнання; 
– істотно скорочується час дослідження; 
– можна вільно управляти процесом моделювання (переривати, відновлювати, 

змінювати умови або параметри). 
Компʼютерну модель доцільно вивчати, враховуючи її економічну складову, 

оскільки при реалізації моделі можливі непередбачені фінансові або фізичні 
труднощі.  

Прикладом реалізації математично-комп’ютерного моделювання може 
служити математична модель руху ріжучого інструменту для виробничого 
маніпулятора. Математична модель розроблена на основі відповідних  
математичних функцій та алгоритмів, які застосовуються при реалізовуються задачі 
виготовлення викройки-заготовки  виробу на катерних станках. Діаграма руху 
робочого інструменту маніпулятора представлена на рис. 1. Реалізація проекту – 
середовище МАТHСАD.   

Математичне представлення анімації руху двохланкового маніпулятора.  
Довжина ланок маніпулятора ,  координати захвата маніпулятора: 
Полярний кут     амплітуда             
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Полярний кут захвата:  

l 20≡

Φ
FRAME

360
2⋅ π⋅:= A 30:= n 1:= m 3:=

x0 A cos n Φ⋅( )⋅:= y0 A sin m Φ⋅( )⋅:=

yline x( ) A sin
m
n

acos
x
A







⋅





⋅ A− x≤ A≤if

break

:=

Θ acos
x0

x0
2 y0

2+









y0 0≥if

2 π⋅ acos
x0

x0
2 y0

2+









− otherwise

:=

86 
 



Кут першої ланки маніпулятора: 

, 

Кут другої ланки маніпулятора: . 

Додаткові параметри програми: , , ,  

,  

, . 

Знання та класифікації засобів моделювання дозволить ефективно 
використовувати витрати при  моделюванні в навчальному процесі і на їх основі 
створювати різноманітні засоби навчання, які є важливим компонентом навчально-
виховного процесу, який має суттєвий вплив на інші його компоненти: цілі, зміст, 
форми, методи, дозволяючи формувати нові педагогічні технології для організації 
ефективної навчально-педагогічної діяльності при підготовці спеціалістів в області 
інженерії.  
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xb l cos φ1( )⋅:= yb l sin φ1( )⋅:= k1 tan φ1( ):=
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y0 yb−

x0 xb−
:=
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:= y2 x( ) k2 x⋅ k2 xb⋅− yb+ xb x< x0≤if

k2 x⋅ k2 xb⋅− yb+ x0 x≤ xb≤if otherwise

:=

 

 

 

 

Рис. 1 Діаграма руху робочого 
елементу маніпулятора при виготовлені 
виробу-заготовки. 

Робоча область маніпулятора 
окреслена колом  

 

y x( ) 4 l2⋅ x2−:=

87 
 



Список використаних джерел 
1.  Компʼютерне моделювання в навчанні та практичній підготовці 

інженерів у галузі легкої промисловості. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://www.youtube.com/watch?v=8DhCl246yhU&list=UUKyrAZFPP5UP
hg19RxKi6vg&index=18 

 
УДК 378:373.2.011.3-051 

ГЕРБЕР С.М.,  
ПОПОВИЧ О. М.  

Мукачівський державний університет, Україна  
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Досягнення мети сучасної професійної освіти потребує переходу вищої школи 

на нову концепцію підготовки фахівців, спрямовану на особистісний потенціал 
студента, здатного до самостійного наукового пізнання, освоєння й упровадження 
інноваційних технологій. Ці зміни вимагають не лише удосконалення змісту, а й 
трансформування характеру навчального процесу у вищих педагогічних 
навчальних закладах.  

Сучасні дослідження фахової підготовки майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти відображено в працях Л. Артемової, Г. Бєлєнької, О. Богініч, 
А. Богуш, Н. Гавриш, Г. Кловак, Ю. Косенко, М. Машовець, Т. Поніманської, 
Т. Шкваріної та ін. 

Особливо актуальною є проблема підготовки вихователя до організації 
конструктивної діяльності у закладах дошкільної освіти. 

Підготовка вихователя до конструктивної діяльності – це здатність 
проектувати навчально-виховний процес і формувати особистість вихованця, 
уміння передбачити результати виховної роботи. Від ступеня розвитку 
конструктивних здібностей залежить ефективність конструктивної діяльності, яка в 
системі підготовки майбутніх вихователів передбачає проектування навчально-
виховного процесу, відбір, структурованого навчального матеріалу, розроблення 
робочих планів і навчальних програм. 

Потреба в організації конструктивної діяльності виникає здебільшого у таких 
випадках: студент стоїть перед завданням застосувати набуті знання в нових 
практичних умовах; є суперечність між теоретично можливим способом вирішення 
задачі та практичною її реалізацією; виникає утруднення щодо усвідомлення 
виконуваних дій; студент не знає способу вирішення поставленого завдання, в 
цьому разі ситуація спонукає до перенесення вже відомих способів дій в нові умови 
[1]. 

Процес конструктивної діяльності відбувається поетапно: конструювання 
задуму, вивчення ситуації, виділення параметрів і умов стійкості ситуації; 
конструювання моделі за визначеними параметрами, конструктивний процес 
втілення ідеї. 

У ході поетапної діяльності необхідно вирішити такі проблеми:  
1) розроблення дерева цілей (бачення проблеми; вивчення ситуації і 

визначення параметрів залежності ситуації; висунення гіпотез рішення проблеми за 
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умови зміни параметрів; прогнозування ситуації за стійкості проблеми і вибір 
постійних параметрів; побудова дерева цілей (цілепокладання);  

2) розроблення програм із реалізації поставлених завдань, тактичних і 
генеральних цілей (проектування моделей, що задовольняють вибрані параметри і 
відповідають дереву цілей); вибір оптимальної стійкої моделі, адекватної дереву 
цілей; аргументація вибору; прогнозування додаткових позитивних результатів; 

3) конструювання реальної ситуації відповідно до вибраної моделі і дерева 
цілей з урахуванням фіксованих і змінних параметрів стійкості ситуації; визначення 
межі змінних параметрів, які спотворюють вибрану модель, але не виводять 
ситуацію зі стійкості вирішення проблеми; облік і економія витрат (енерго-, 
матеріальних, особистісних тощо) на побудову оригіналу; вирішення конкретних 
завдань у процесі конструювання оригіналу; аргументація аномалії моделі; оцінка 
побудованого оригіналу (ситуації) щодо вирішення проблеми, економічності витрат 
і отримання додаткових результатів [2]. 

Основу фахової підготовки до педагогічної діяльності в дошкільному закладі 
становить ефективна побудова навчального процесу у виші, забезпечення 
поступової трансформації пізнавальної діяльності у професійно спрямовану. 
Підготовка майбутніх фахівців до роботи з дітьми дошкільного віку буде вища з 
урахуванням специфіки педагогічної діяльності вихователя в процесі навчання у 
вищому навчальному закладі. Водночас готовність до конструктивної діяльності як 
елемент професійної компетентності майбутніх вихователів, може бути сформована 
у разі проведення належної роботи, зокрема: організації конструктивної діяльності, 
моделюючої комплексне застосування майбутніми вихователями психолого-
педагогічних знань у новій педагогічній ситуації; здійсненні міждисциплінарної 
інтеграції, у тому числі через систематичне використання навчально-пізнавальних 
задач, які конструюють середовище міждисциплінарного застосування знань; 
створення ситуацій, які надають можливості для саморозвитку та самореалізації 
особистості студента, розвитку здібностей, пов’язаних із індивідуальними 
особливостями конструктивного мислення кожної особистості; дотримання 
додаткових організаційно-педагогічних умов, які спрямовані на підсилення 
мотивації студентів до вивчення профільних дисциплін, підвищення їх академічної 
активності. 

Таким чином, детальне вивчення проблеми підготовки майбутніх вихователів 
до організації конструктивної діяльності допоможе окреслити шляхи створення 
конструктивного освітнього простору, визначити прогностичні тенденції 
розроблення проблеми відповідної підготовки педагогічних кадрів. 
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РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА РОЛЬ 

Психологічне налаштування учнів перед навчальним процесом є досить 
важливим етапом освітнього процесу. Уміння спілкуватися є ключем до успішного 
вживання в демократичне суспільство. З розвитком вмінь та впевненості у 
спілкуванні діти проявляють ініціативу і можуть висувати важливі ідеї. Завдяки 
спілкуванню молодші школярі розуміють точки зору інших і оцінюють 
різноманітність мислення та культури, а також громадські інтереси. 

Актуальність даного компоненту на сьогодні є дуже важливою, адже учні в 
більшості мають інформаційну перенасиченість різними технічними засобами, їм 
дуже важко систематизувати свої знання та застосувати їх на практиці. Тому з 
метою адаптації першокласника до шкільного життя щодня зранку доцільно до 
початку навчання проводити ранкові зустрічі [2]. 

Ранкова зустріч – це спроба об’єднати академічний та соціальний аспекти 
навчання таким чином, щоб допомагати учням і вчителям бути доброзичливішими, 
відповідальнішими один перед одним [1]. 

Ранкові зустрічі допомагають: 
–  створювати позитивний настрій, атмосферу сприятливого психологічного 

клімату для кожної дитини і для всього колективу, що є важливим подальшої 
навчальної діяльності протягом дня; 

–  створювати чутливу, відповідальну та товариську атмосферу дня; 
–  визнавати, що внесок кожної людини у спільній роботі є важливим; 
–  забезпечувати можливості участі кожного й усіх у вирішенні будь-яких 

завдань; 
–  навчити дітей піклуватися про себе та про інших; 
–  встановлювати розклад дня, що дає можливість дитині бути повноправним 

учасником навчальної діяльності; 
–  призвичаювати до важливих навчальних умінь, зокрема, слухати, говорити, 

виділяти інформацію, вирішувати проблеми, дотримуватися вказівок, приймати 
рішення, читати, писати [3]. 

Ранкова зустріч відбувається у класній кімнаті на килимі, кожен займає для 
себе зручне положення, що сприяє більш вільному, відкритому спілкуванню. 
Розміщуються всі колом, що дає змогу бачити всіх, спілкуватися «очі в очі» і 
водночас об’єднує групу. Варто зазначити, що вчитель розміщується поруч з 
учнями на килимі, щоб не відокремлюватись від колективу, не домінувати у 
спілкуванні.  

Ранкова зустріч складається з таких компонентів: 
1. Привітання (компліменти, усмішки, веселики тощо). 
2. Робота з календарем природи. 
3. Обмін новинами, думками, мовні та інтелектуальні ігри. 
4. Планування робочого дня [3]. 
Наприклад, привітання «Ланцюжок»:  
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– Якби ви були деревами, як би ви привітались?  
– Якби ви були зірками, як би ви привіталися?  
– Якби ви були машинами…  
– Якби ви були хвилями…  
– Якби ви були повітряними кульками…  
– Якби ви були рибками…  
– Якби ви були грибочками…. Або  «Подаруй усмішку», «На сусіда подивись, і 

сусіду усміхнись!» 
Зміст ранкових зустрічей змінюється залежно від віку дітей, теми, яка 

вивчається, сьогоденних подій і ситуацій, які можуть раптово виникати, мети і 
завдань учителя, потреб та інтересів дітей, творчого бачення вчителя. 

Цікавою і корисною є робота з календарем природи. Вона дає можливість 
спостерігати за природою, змінами, які відбуваються в ній. 

Багатоваріантним і значущим є етап обміну новинами та думками. Його 
складовими є спілкування, гра та навчання. Діти діляться новинами з класом, 
розповідають про свою сім’ю, про свої пригоди за межами школи, цікаві події, про 
свої радощі, успіхи та проблеми. Наприклад: «Розкажи нам про якусь важливу 
подію своєї поїздки до бабусі», «Правило двох речень», «Із чого зроблені веселки?», 
«Характеристика людей», «Оцінювальна банка», «Години дискусій», «Мовна 
скарбничка» тощо. Це передбачає можливості для кожного учня відчути 
зацікавлене ставлення до себе, лагідне, привітне заохочення, увагу і повагу, 
розуміння успіхів і невдалих вчинків, забезпечує психологічно повноцінні умови 
для його особистого зростання. 

Гра приносить дитині радість і водночас сприяє формуванню дружного 
колективу. В будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість. 
Захопившись грою, діти не помічають, що пізнають нове, орієнтуються у 
незвичайних ситуаціях, доповнюють свою уяву, розвивають фантазію. 

Завершальною частиною ранкової зустрічі є планування робочого дня. Разом з 
дітьми складається план дня, визначаються важливі завдання сьогоднішнього дня і 
результат, якого учні мають досягти. Діти 6-7 років активніші, але мовлення 
розвинене гірше, тому робота вчителя спрямована на розвиток мовлення. 

Тривалість проведення зустрічі може бути різною: від 7 до 15 хв. 
Функції ранкових зустрічей: 
1) психологічні; 
2) соціальні; 
3) комунікативні; 
4) пізнавальні; 
5) навчальні; 
6) мовленнєві. 
Мета групових занять у ранкові зустрічі полягає в об’єднанні групи. Кожний 

член групи приєднується до спільних розваг – співає, грає в ігри, бере участь у 
різних приємних заняттях. Серед цих занять мають бути ігри, які не передбачають 
суперництва, а також завдання кооперативного характеру, де цінуються та 
враховуються індивідуальний рівень навичок та інтереси. Ці заняття потребують 

91 
 



від учнів використання навичок критичного мислення і сприяють самовираженню. 
Компонент групових занять у ранковій зустрічі сприяє розвитку демократичних 
цінностей у спільноті, доводячи важливість співпраці, залученню до спільної 
діяльності й участі в ній. Спільні ігри і заняття ґрунтуються на використанні 
сильних сторін кожного на користь усієї групи. Групові заняття заохочують 
розвиток виразного мовлення. Вони дають змогу забезпечити соціальний, 
академічні і фізичний розвиток, а також створюють можливості вчитися на 
помилках, виявляти наполегливість у сприятливому середовищі. 

Отже, вся система ранкових зустрічей докорінно змінює установку дітей на 
навчання як на цікавий процес самостійного здобуття знань; сприяє усвідомленню 
дітьми класу як єдиного колективу, де кожний – яскрава особистість, де кожного 
люблять і поважають, вміють цінувати, де дисципліна стає не результатом 
покарань, а усвідомленням того, що свобода дій потребує відповідальності за них, 
потребує шани до всіх, хто оточує дитину. 
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[file:///C:/Users/123/Downloads/НУШ%2pdf] 

3. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: 
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Актуальність дослідження проблеми патріотичного виховання студентів 

визначається низкою обставин – соціальною ситуацією, що склалася сьогодні в 
нашій державі, перетвореннями в суспільному, політичному, економічному житті, 
переоцінці цінностей у свідомості людей. 

Заклади вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства покликані 
віддати пріоритети вихованню патріотизму як складнику світогляду студента та 
його ставленню до рідної країни, інших націй та народів, національних святинь, 
посиленню любові до України, мови, почуттю відповідальності за її незалежність, 
збереженню матеріальних і духовних цінностей. Особливо це стосується 
майбутнього вчителя, який у своїй професійній діяльності має здійснювати 
патріотичне виховання школярів. Тому, у сучасній вищій педагогічній освіті 
актуалізується потреба у вихованні патріотизму майбутніх учителів як почуття і як 
базової якості особистості на основі нових підходів і шляхів його реалізації.  

Теоретичний аспект патріотичного виховання розробляли відомі українські 
педагоги минулого: Г. Ващенко, О. Духнович, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський, які значну увагу приділяли вихованню любові 
до своєї землі, рідної мови, формуванню національної самосвідомості. 
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Загальнопедагогічні аспекти підготовки майбутнього вчителя досліджували 
О. Дубасенюк, Р. Гуревич, І. Зязюн, Н. Кічук, психологічні - Б. Ананьєв, 
П. Блонський, Л. Виготський, Г. Костюк.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури, показав, що існують різні підходи 
до визначення терміну «патріотизм». Так, у Великому тлумачному словнику 
сучасної української мови це поняття визначається як: «любов до Батьківщини, 
відданість їй та своєму народові, готовність прийти на її захист», а «патріот – це 
той, хто любить свою батьківщин, відданий своєму народові, готовий заради них на 
жертви і подвиги» [2, с. 894]. Визначальним у цьому трактуванні є емоційно-
почуттєва сфера особистості, категоріями якої є: любов, відданість, готовність. 

Видатні українські філософи-мислителі Г. Сковорода, Т. Шевченко, 
К. Ушинський, І. Франко, О. Духнович у своїх творах визначне місце відводили 
патріотизму українського народу, а саме: любові до Батьківщини, до рідної мови, 
до свого народу; повазі до історичного минулого; формуванню національної 
свідомості. 

Патріотизм – складне і багатогранне поняття, один з найважливіших 
компонентів індивідуального та суспільного способу життя. На особистісному рівні 
патріотизм є пріоритетною стійкою характеристикою людини, яка проявляється в її 
свідомості, моральних ідеалах та цінностях, в реальній поведінці та вчинках.  

Бути патріотом – значить духовно піднятись, усвідомити в Батьківщині 
безумовну цінність, яка дійсно і об’єктивно їй притаманна, приєднатись до неї 
розумом і почуттями. В той же час – патріотизм передбачає відкриття в самому собі 
беззавітної відданості Батьківщині, спроможність безкорисно радіти її успіхам, 
вдосконалення її, служіння їй, поєднання свої долі з її долею, а не любов до України 
здалека [1, с. 24].  

Таке розуміння патріотизму дозволиляє визначити етапи виховання 
патріотизму особистості: виховання любові й поваги до своїх батьків, своєї родини 
(дошкільний вік); виховання позитивного ставлення своєї Батьківщини (шкільний 
вік); виховання усвідомлення своєї належності до історичної спільноти та 
культурно-релігійної традиції східнослов’янських народів (юнацький вік); 
виховання доброзичливого ставлення до всіх народів світу – якість, притаманна 
високодуховній особистості, яка формується у процесі самовиховання протягом 
усього життя. 

Патріотичне виховання студентів педагогічних ВНЗ має свої особливості, які 
визначаються специфікою вмісту, рівнем мотивації, досвідом використання його у 
навчанні і вихованні школярів. Патріотичне виховання майбутніх вчителів, на нашу 
думку, включає в свою систему, як необхідну складову, підготовку студентів до 
патріотичного виховання школярів, яка вимагає не лише неординарних підходів до 
організації цілісного навчального процесу, але і, як наслідок, до якості підготовки 
вчителя як унікальної особистості, здібної до творчості і інноваційної діяльності в 
процесі патріотичного виховання учнів [3, с. 119]. 

Спробуємо визначити зміст патріотичного виховання студентів через більш 
конкретні завдання з урахуванням специфіки виховання майбутнього вчителя 
відповідно до напрямів: військово-патріотичне виховання включає: увічнення 
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пам’яті воїнів, які загинули, захищаючи Вітчизну; розуміння кожним 
громадянином своєї ролі і місця в служінні Вітчизні; виховання гордості за 
Україну: формування глибокої пошани і шанування символів України – Герба, 
Прапора, Гімну, іншої символіки і історичних святинь Вітчизни;  виховання на 
прикладі соціально-ціннісного досвіду минулих поколінь, формуючи почуття 
гордості за своїх предків; вивчення національних традицій в побуті та 
внутрішньосімейних стосунках, навчанні і підходах до праці, методах творчості; 
пропаганда ідей і цінностей не лише українського патріотизму, але і місцевого або 
регіонального, такого, що характеризується прихильністю, любов’ю до рідного 
краю, міста, села, вулиці, підприємства, спортивної команди тощо; виховання 
готовності до гідного і самовідданого служіння суспільству і державі, до виконання 
обов’язків щодо захисту Вітчизни. Як бачимо, позначений зміст патріотичного 
виховання відповідає двом з традиційних уявлень; зміст – це констатація основних 
напрямів виховання і система формування базових цінностей [3, с. 117-121]. 

Таким чином, в умовах сучасного розвитку знань і технологій, національно-
патріотичне виховання потребує філософсько-світоглядного осмислення 
культурної спадщини, культурно-морального насичення патріотичної виховної 
системи. Сучасна педагогічна наука безперервно повинна еволюціонувати, 
набувати все глибшого національного змісту і характеру, творчо використовуючи 
кращі досягнення інших народів. 

Список використаних джерел 
1. .Бех І. Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України / І. Бех, 

К. Чорна. Київ. – 2014. – 48 с. 
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол.ред. 

В. Т. Булес. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с. 
3. Жаровська О. П. Сутність та особливості патріотичного виховання студентів в 

освітньому середовищі педагогічного університету / О. П. Жаровська // Наукові 
записки Вінницького державного педагогічного у-ту ім. М. Коцюбинського. 
Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Випуск 41 / Редкол.: В. І. Шахов 
(голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014.  – С. 117–121. 

 
УДК 378.016:81’342 

ГЛУШКО Х. Р. 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 

PHONETIC COMPETENCE IN EDUCATION OF THE QUALIFIED SPECIALIST  
A modern teacher has to hold a number of competences in order to be a qualified 

specialist. One of these important competences is the phonetic competence. We try to 
analyze some main characteristics of it. 

In accordance with the curriculum of the primary school, the studying of English 
begins from the first form, there is a need to pay attention to the peculiarities of studying 
the phonetic material of primary school pupils. 

The topicality of the theme has been due to the fact that pronunciation is one of the 
most important things in teaching language especially at the first stages. Phonetic 
competence is closely linked with other linguistic competences - components of foreign 
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communicative competence, the formation of which is the main aim of teaching a foreign 
language in general education institutions. 

The features of phonetic competence formation were researched in their works by N. 
Borysko, O. Kolominova, S. Nikolayeva, V. Kopylova, T. Verbytska, V. Kochubei, V. 
Perlova and others. 

The aim of the research is to ostend the general characteristics of phonetical 
competence and to introduce the existing approaches to teaching pronunciation of junior 
pupils. 

A phonetic skill is an automated reproduction or receptive action that ensures correct 
sound and intonation of own speech and adequate perception of sound and intonation 
speech of others. 

Phonetical competence is an ability to correct articulation and intonation registration 
of their speeches and understanding others people’s speech, which is based on a complex 
and dynamic interaction relevant skills, knowledge and phonetic awareness. 

The success of the formation of phonetical competence depends on the level of 
language skills of phonetics, amount received and learned knowledge of the phonetic side 
of speech and the dynamic interaction of these components on the basis of the general 
linguistic and phonetic awareness [1, p.3]. 

Learning of phonetic material involves mastering the pupils of all the sounds and 
sounds combinations of the learned foreign language, the emphasis and basic intonational 
models of the most common types of simple and complex sentences     [2, 105]. 

Elementary school pupils (from 6-7 to 9 years old) have a large potential for 
mastering of phonetical competence. Linguistic ability, ductility of the brain and 
articulation apparatus, high auditory differential sensitivity, ability to accurate simulations, 
interested attitude to the foreign language can ensure a correct pronunciation. But there are 
some factors that hinder effective pronunciation training, 

also have an objective character, it is: involuntary mental processes (attention and 
memory), lack of an abstract way of thinking, mainly the mechanical character of 
memory, the inability of the pupils of the first two classes to coordinate several intelligent 
operations and carry them out at the same time [1, p. 7]. 

There are some approaches for learning pronunciation: 
–  the analytical (or articulation) which involves the separate formation of auditory 

and spoken skills in the process of deductive learning;  
–  the imitative (or acoustic) approach is based not on a conscious assimilation of the 

features of the articulation , but on the perception of speech and its imitation; 
–  the analytic-imitative (or combined) approach combines the benefits of both 

approaches and rationally combines imitation with available description of articulation 
and intonation and explanations of features of pronunciation and phonetic subsystem of 
speech [1, p. 6]. 

Computers and the Internet are changing the possibilities for language learning. As 
yet, little impact has been made on classroom practice, but outside school, pupils’ lives are 
more and more likely to involve the use of information technology. If pupils are not to feel 
that they walk back through time when they enter the classroom, we must be open to new 
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ways of using computers, videos, and tools not yet invented, so that what and how we 
teach in school meshes into their lives [3, p. 244]. 

The teacher has not only to be able to explain the pronunciation of sounds correctly, 
to intonate sentences, recite poems expressly and read texts aloud, but also pass on these 
skills to pupils using latest techniques [4, p. 311]. 

Thus, phonetic competence is an integral part of communicative competence. 
Modern teachers should apply in their work such methods, approaches and techniques that 
will facilitate the effective assimilation of phonetic material and will encourage children to 
learn a foreign language. 
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AN INSIGHT INTO THE MYSTERIES OF LEARNING HUNGARIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE 

Foreign language learning is not just a way to communicate in another language but 
to boost your opportunities in working, studying or travelling around the world. Nowadays 
people can learn foreign languages almost everywhere especially English like a lingua 
franca. In Ukraine it is also a popular language to be learnt. Nevertheless there are other 
languages which can be learnt such as German, French or even Hungarian as well. It has 
become a modern trend to learn Hungarian as a foreign language in Transcarpathia. It was 
just a minority language to be taught several years ago, but today there has been a great 
interest in learning it at school and on language courses as well. The reasons of learning it 
are various, but language policy and economic policy in Ukraine might have contributed 
to this situation [3, 65-69]. According to data of 2018 there are 159 pupils who learn 
Hungarian as a second foreign language at schools in the district of Beregszász [11]. There 
are 5 schools where 865 pupils study it from the 1-11th forms in the city of 
Beregszász.There are other districts like Munkachevo, Uzhorod where pupils learn it. The 
numbers might be much higher in other places. Between 2017 – 2018 more than 4 
thousand language learners started to learn Hungarian on language courses.  

Based on the data we have to count with it as a foreign language. It is common 
among the language learners to say that it is impossible to learn this language , it is a very 
difficult language [6, ]. But is it true indeed? This misbelief is so popular among the 
students. I was so curious about the reasons of it. The historical backround says similar to 
these. The Croatians refused the Hungarian language to be formal language beacause « 
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There is a big distance between Hungarian and the Slavic languages, thus it cannot be a 
lingua franca among the Slavic countries » [10, 58]. According to Andric Edit who 
examined Serbian language learners studying Hungarian claimed that the difficulties occur 
on the field of phonetics, morphology and syntax [1].  For the Serbians it is difficult to 
pronounce Hungarian /a/ because they have a more open /a/.They hear Hungarian /a/ as it 
was /o/. The same case occur when they prononuce Hungarian /e/ to /í/. Other problem 
connected to morphology is to use verbal prefixes correctly ex.-el, -fel, - meg and etc. The 
possessive suffixes –a,-e,-ja, -je-i, -ei-ai,-jai,-jei and etc.is also difficult for Serbians to use 
them. If we talk about the syntax the wordorder is also a big problem.  The wordorder is 
rather flexible than restrictive. It depends on the speakers’ communicatives intentions. The 
emphatic part of the sentence immediately goes before the verb, or the emphatic part is the 
verb on its own: Peter drank a coffee-Péter ivott egy kávét (emphasis on agent), Peter egy 
kávét ivott(emphasis on object), Ivott egy kávét Kati(emphasis on action),, Egy kávét ivott 
Kati (emphasis on number), ect.  

According to others linguists like Schmidt the latin alphabet used in Hungarian can 
be a big problem for those whose native language use other types of alphabet like cyrillic 
alphabet [13]. The definite and indefinite conjugation is also a problematic part of 
Hungarian grammar [4]. especially for an Indoeuropean language learner. Language 
learners do not understand the differences between the types of conjugation. Having 
examined the Slovakian language learners studying Hungarian it has been found that the 
harmony of vowels, definite and indefinite conjugation, the use of participles contribute to 
the list of difficulties [8]. Based on the analysis of German-Hungarian interference 
phenomena the following categories were stated as a problematic part: the inflection 
personal pronouns, the use of articles, the congruence of noun and verbal forms, the use of 
simple and double negation, the use of auxiliary verbs, lexical and syntactical specifities 
[5].  It seems that all of the examined language learners have difficulties with the negative 
interference of mother tongue. By the way there are other kind of difficulties in learning 
Hungarian like lack of motivation, the heterogeneous classes at school, or in the field of 
pragmatics cultural distances [2; 9].  

The question is that Are these difficulties only typical for studying Hungarian as a 
foreign language or not? Researches investigating the main difficulties of foreign 
language learning show that the negative language transfer cause a lot of problems [14]. It 
is held to be responsible for foreign accents, the mistakes in using inflection or wordorder. 
According to James B. Wold’s findings whose native language is non-alphabetical and 
has never been taught English before, plays an essential role  of attending foreign 
language courses, wavering motivation [13]. Applied linguists concentrate more on 
negative transfer than on positive transfer. Cultural differences also cause problems in 
foreign language learning. Lin Bai examined Cheenese language learners studying 
English and he concluded that language and culture are closely related to each other thus it 
is very difficult for Cheenese to understand English. Cultural negative transfer is one 
common phenomena in students’ speaking and writings [7]. 

Comparing the problems of studying Hungarian and difficulties of foreign language 
learning we can find several similarities. The myth of this difficult language might not be 
as complicated as it seems to be. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ДНІВ У ПЕРШОМУ КЛАСІ 
З першого вересня 2018 року вступив у дію новий Державний стандарт 

початкової освіти. Змінюються підходи до навчання молодших школярів, 
інтегрований підхід є провідним. Вивчаючи певні явища, наприклад мовні, вчитель 
інтегрує матеріал із темами «Я досліджую світ». Підґрунтям щодо впровадження 
такого навчання закладені В. Сухомлинським. «Педагогічна система 
В. Сухомлинського і методологія НУШ ґрунтується на засадах всебічного розвитку 
дітей, в умовах особистісно зорієнтованої освіти, базовими принципами якої є 
гуманність, дитиноцентризм і природовідповідність, що визначають дитину 
центром освітнього процесу» [1, с.1].  

Автори-упорядники Н. Жиганюк, О. Кирилова, І. Кодола, О. Стеценко, 
О. Чорнобай, А. Яковенко запропонували посібник щодо організації і проведення 
тематичних днів у першому класі. У Передмові автори обґрунтували важливість 
тематичної інтеграції. Унаслідок вивчення учнями різних предметів їхні знання 
набувають системності, уміння стають комплексними, посилюється світоглядне 
спрямування інтересів дітей, досягається більш високий рівень розвитку їхнього 
інтелекту. 

Тематична інтеграція посилює пізнавальні інтереси учнів, здійснює всебічний 
розвиток особистості, яка прагне нетрадиційно розв’язувати сучасні проблеми, 
виконує людинознавчу, екологічну , комунікативну функції. 

Різноманітні види діяльності тематичного інтеграційного навчання дають 
змогу позбавити учнів стомлюваності, таке навчання ознайомлює їх зі світом у 
всьому його різноманітті та цілісності, формує творче мислення [2]. 

Посібник містить докладні розробки тематичних днів до тижнів у 1-му класі 
Нової української школи (І семестр), складені відповідно до вимог нового 
Державного стандарту початкової загальної освіти на засадах компетентнісного, 
діяльнісного підходу. Вони об’єднують блоки знань із різних навчальних 
предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного 
збагачення сприймання, мислення, почуттів учнів.  

Уміщені у посібнику матеріали, дібрані за принципом тематичної інтеграції та 
апробовані на практиці авторами-вчителями пілотних навчальних закладів, 
сприятимуть формуванню у молодших школярів цілісної картини світу, здатності 
сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно, поглибленню та 
розширенню знань учнів та діапазону їхнього практичного застосування у 
реальному житті. 

Наприклад, план тематичного дня «Яким має бути школяр? (до тематичного 
тижня «Я – школяр») побудований за таким змістом: ранкова зустріч, 
ознайомлення учнів з темою дня, робота над темою дня, підсумки. Авторами 
пропонуються інноваційні методи навчання, як-от: створення асоціативного куща, 
робота в парах, розгадування кросворда, вправа «Маленькі письменники», творча 
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робота «Складання загадок про олівець, ручку чи зошит». Завдання проводяться під 
музичний супровід ˗ пісні Наталії Май «Школа». 

Кожна тема починається із ранкової зустрічі і закінчується підсумком дня. 
Пропонуються й інші методи навчання: вступна бесіда, пояснювально–
ілюстративний, метод словесної рефлексії (незакінчених речень), метод ілюстрації. 
Подані дидактичні ігри, естафети, вправи (Створення образу сучасного школяра). 
Для формування креативного мислення розроблено низку завдань: порівняй, 
узагальни, подумай, скажи свою думку («крісло автора»). Цікавим для учнів, на 
нашу думку, є дослідницький практикум. Зміст одного із них: вивчення 
спортивного майданчика, визначення форми, довжини та ширини спортивного 
майданчика. Флешмоби надають можливість першокласникам дізнатися про звичаї 
й традиції нашого народу, символи. Наприклад, проведення флешмобу за піснею 
«Україна-вишиванка» познайомить їх із українською вишивкою, кольорами. 

Різноманітні види діяльності тематичного інтеграційного навчання дозволяють 
зняти стомлюваність учнів, зменшує кількість предметів, показує світ учням у 
всьому його різноманітті та цілісності, формує творче мислення. Тематична 
інтеграція виконує людинознавчу, екологічну, комунікативну функції [3]. 

Отже, тематичні дні розроблено на основі інтеграції. Вчителю слід урахувати 
зміст тематичного тижня, предмет, матеріал підручника. 
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

На сучасному етапі державотворення в умовах ринкової державної політики й 
економіки актуальною постає проблема пошуку ефективних технологій управління 
освітою та її закладами, зокрема ЗНЗ, створення демократичних стратегічних 
моделей управління на державному та регіональному рівнях, які б дозволяли 
максимально реалізувати фундаментальні європейські цінності, визначені Хартією 
прав і свобод громадян ЄС, такі як свобода, гідність, правова держава, демократія, 
громадянськість, справедливість, які характеризують фундаментальні, політичні, 
соціальні та культурні права і свободи особистості. 

Ключовими напрямами державної освітньої політики мають стати, крім 
пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та 
впровадження інноваційних педагогічних систем, модернізація змісту освіти і 
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розвиток державно-громадської моделі управління. Саме модель державно-
громадського управління має забезпечити діалог між органами державного 
управління та органами громадського самоврядування, сприяти у встановленні 
динамічної рівноваги між державним регулюванням та процесами самоорганізації в 
освітніх закладах. 

Основними завданнями державно-громадського управління ЗНЗ мають бути: 
реалізація законодавчо визначених прав учителів, учнів та їх батьків на участь в 
управлінні; застосування гуманістичних та демократичних форм і методів 
управління; задоволення потреб та інтересів учасників навчально-виховного 
процесу; розвиток узгоджувальних механізмів розв’язання протиріч і конфліктів 
між усіма субʼєктами взаємодії. 

У дослідженні В. А. Грабовського зазначено, що поєднання державного й 
громадського управління в освіті створює державно-громадське управління, що 
наголошує пріоритет держави з обов’язковим урахуванням громадської думки. 
Роль державного управління в суспільному житті полягає в безперервному 
регулюванні динамічних процесів життєдіяльності суспільства в усіх його сферах 
[2, с.48].  

На думку автора, державно-громадське управління освітою – це процес 
поєднання діяльності державних та суспільних суб’єктів управління в інтересах 
людини, соціуму, влади [2, с.87]. При цьому державно-громадське управління 
освітою визначається як інтеграція трьох напрямів роботи: демократизація 
діяльності органів державної влади й управління освітою; розвиток самоврядних 
асоціацій учасників освітньої діяльності (професійних асоціацій педагогів, органів 
учнівського й батьківського самоврядування всіх рівнів); організація громадських 
органів управління освітою, де представлено всі верстви населення [2, с.88].  

М. С. Комарницький розглядає такі напрями розбудови державно- 
громадського управління, як відкритість й прозорість освітньої політики та 
інституційний розвиток. Він пропонує залучати громадськість до управління 
муніципальною освітньою системою, по-перше, на шкільному рівні; по-друге, при 
створенні локальних освітніх округів; по-третє, на міському рівні, створюючи 
батьківські асоціації, органи учнівського самоврядування, опікунсько-наглядові 
ради та інші інституції. Автор підкреслює необхідність довільного створення 
освітніх округів за ініціативою місцевої громади, що дасть змогу обраним 
представникам виходити із пропозиціями до управління освіти та інших місцевих 
структур щодо поліпшення навчання й виховання підростаючого покоління [4]. 

Г. А. Балихін зазначає, що розширення участі суспільства в управлінні освітою 
можна досягти шляхом створення: системи піклувальних рад (освітніх організацій, 
муніципалітетів тощо), закликаної підсилити увагу всього місцевого співтовариства 
до проблем розвитку та потреб освіти, забезпечити надходження до освітніх 
організацій додаткових ресурсів – фінансових, матеріальних, кадрових, їх 
ефективне використання й громадський контроль за діяльністю адміністрації; 
фондів підтримки освіти (освітніх організацій), акумулюючи засоби юридичних й 
фізичних осіб та спрямовуючи їх на вирішення конкретних проблем даної сфери; 
системи підтримки професійних співтовариств у сфері освіти й залучення їх до 
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вирішення питань освітньої тактики й стратегії на федеральному й регіональних 
рівнях; умов розвитку недержавного сектору в освіті; податкових умов для 
стимулювання різних форм самоорганізації населення й господарюючих суб’єктів 
на підтримку освіти [1]. 

Г. В. Єльникова доводить, що залучення громадськості до прийняття 
управлінських рішень на різних щаблях управлінської вертикалі можна здійснити 
різними способами, і пропонує моделі державно-громадського управління [3]. 

Отже, державно-громадське управління в сучасній освіті передбачає 
узгоджену взаємодію між державою й громадою у вирішенні різноманітних питань 
освіти, пов’язаних з можливістю відповідально і результативно впливати на 
освітню політику, прийняття управлінських рішень, створення здорового 
соціального середовища для учнів та ін. 
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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Наш час несе новий виток розвитку в системі освіти та виховання, який відроджує 

цінність людини, утверджує духовні, морально-естетичні надбання національного 
характеру. Ідеалом виховання є національно свідома людина, з високими духовними 
якостями, патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та 
світової культур. Виховання та освіта мають сприяти розвитку творчо активної 
особистості, здатної сприймати прекрасне, гармонійне, досконале у житті, природі та 
мистецтві. 

Особливе значення у процесі формування національної свідомості, естетичних 
смаків, засвоєння учнями особистісних цінностей і створення на основі цього 
конкретних переконань і поглядів має предмет «Трудове навчання», який знайомить 
учнів із виробництвом як складовою навколишнього середовища, із народними 
ремеслами і на цій основі впливає на їхній світогляд. Уроки трудового навчання мають 
різну спрямованість, але головна мета – розвиток особистості школяра, підготовка його 
до творчої діяльності в умовах ринкових відносин, тому що суспільству потрібна не 
просто індивідуальність, а творча особистість, здатна ставити і вирішувати соціально-
важливі завдання. Досягнення цієї мети залежить від навчання, обсягу знань, їх 
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виховного і розвивального потенціалу, а також умінь і навичок засвоєння та 
практичного застосування цих знань. 

Діяльність школярів на уроках трудового навчання пов’язана із вивченням 
народних ремесел є художньо-творчою, і саме в ній формуються здібності особистості. 
Творчі здібності проявляються в здатності переймати досвід і навички, накопичені 
попередниками та збагачувати його новим і цінним у процесі власної діяльності. 

Українські народні промисли і ремесла, що разом утворюють декоративне 
мистецтво – це «величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток 
художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні 
професійно-мистецьку творчість» [1]. Народні промисли і ремесла поєднують в собі 
духовно-матеріальну діяльність людини, виражену в художніх творах: вишивці, 
кераміці, різьбленні, витинанці, ткацтві, плетінні та ін. Технологічні навички в 
народних ремеслах, як правило, передавалися від батька до сина з покоління в 
покоління. Тому часто саме в народному мистецтві збережені найдавніші традиції, 
художні стилі, віками нагромаджений ремісничий і художній досвід.  

На уроках трудового навчання учні ознайомлюються з кращими зразками 
українського народного декоративно-прикладного мистецтва, вивчають побудову 
узорів, самі складають узори і підбирають кольори для оздоблення різних предметів. 
Такі уроки особливо сприяють розвитку в учнів естетичних смаків, якщо проводяться 
із використанням зразків, наочних посібників, відеоматеріалівтощо. Демонстрування 
на уроках вишивок, мережива, кераміки з розписом, предметів, оздоблених різьбою по 
дереву, по кістці, та інших збуджує цікавість учнів, бажання творити. Бесіди з учнями, 
демонстрування посібників, навчальних таблиць і фотографій треба проводити так, 
щоб показати всю різноманітність видів народної творчості. Навчальні заняття слід 
проводити так, щоб учні працювали із задоволенням, щоб самостійно здобували 
додаткову інформацію, щоб прагнули самовдосконалюватись. Для цього доречно 
використовувати дидактичні ігри, ребуси та розв’язування кросвордів як одного із 
засобів контролю знань учнів [5]. 

Діяльність школярів на заняттях народними ремеслами є художньо-творчою, і 
саме в ній формуються здібності особистості. Творчі здібності проявляються в 
здатності переймати досвід і навички, накопичені попередниками та збагачувати його 
новим і цінним у процесі власної діяльності, а не в копіюванні. 

Образність, яскравість і простота творів народного мистецтва близька і доступна 
дитячому світосприйняттю. Організація декоративно-ужиткової діяльності учнів 
починається з підготовки до сприймання образного змісту оригіналів народного 
мистецтва. Тільки усвідомивши поетичну красу і гармонію світобачення народного 
майстра, дитина починає розуміти цінність і неповторність кожного твору. Важливо, 
щоб діти не лише самі творили за зразками народного мистецтва, а й знали про 
походження цього мистецтва, історію розвитку народних промислів. 

При проведенні занять, на яких учні опановують народні ремесла, педагоги радять 
використовувати різноманітні форми пояснення, демонструвати готові вироби 
народних майстрів, вивчати принципи творення художніх образів, особливості 
передачі змісту через «видимий образ». Важливо також ураховувати властивості 
матеріалу, узгоджувати художню форму з технологічними способами обробки. 
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Основу навчання ремеслам складає практична робота, де значна увага 
приділяється опануванню різними техніками виготовлення виробів. Програма 
передбачає варіативність технологій, методів і форм навчання. Під час проведення 
занять використовуються методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності, а саме: словесні (пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда), наочні 
(ілюстрування, демонстрація), практичні (вправи, графічні роботи). Важливе значення 
мають і методи стимулювання, а саме: створення ситуацій інтересу, ситуацій новизни 
[3]. 

Навчання народним ремеслам залучає вихованців до світу народного мистецтва, 
який несе в собі вікові уявлення про красу і гармонію, звичаї, традиції українського 
народу, спрямовує на формування практичних навичок, самостійної роботи. 

Отже, народні ремесла – це чудова сторінка національної культури. У художніх 
виробах, різноманітних за формою, орнаментальними мотивами, колоритом, назвами, 
технікою виготовлення, розкривається неповторний талант українського народу, його 
потяг до прекрасного.Вивчення народних ремесел на уроках трудового навчання 
посідає важливе значення у вихованні  національної самосвідомості, любові до рідного 
краю та естетичному вихованні, формуванні практичних навичок самостійної творчої 
роботи. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

В сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманістичного 
виховання підростаючого покоління у зв’язку з чим актуалізуються проблеми 
моральності і моральної культури. Формування моральних цінностей неодноразово 
були предметом наукових досліджень філософів, педагогів і мислителів минулого і 
сьогоднішнього (І. Огієнко, Г. Сковорода, К. Ушинський). Проблемам морального 
виховання присвячені праці таких видатних педагогів як В. Андрущенко, І. Бех, 
О. Духнович, В. Кремень, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. 

Моральність – це характеристика особливого виду практичної діяльності 
людей, що мотивується моральними ідеями, переконаннями, нормами та 
принципами. На сучасному етапі мораль розуміють як систему ідей, принципів, 
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уявлень, норм, правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між 
людьми. 

Моральне виховання – це прищеплення і розвиток моральних почуттів, 
переконань і потреб поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у 
суспільстві. Мета морального виховання – формування моральної особистості, дії, 
вчинки, поведінка якої відповідають нормам моралі. 

В. Сухомлинський визнавав пріоритет морального виховання учнів в 
багатогранній діяльності педагогічного колективу школи. Цілком зрозуміло, що 
розумове, трудове і фізичне виховання повинні підпорядковуватися бути 
підпорядковані головному – вихованню в дитині людяності. Він вважав, що 
виховання моральних цінностей у молодших школярів, як показує його практичний 
досвід полягає в тому, «щоб дитину з перших кроків її шкільного життя 
переконували насамперед власні вчинки, щоб у словах вихователів  вона почула 
відгуки власних думок, переживань». Цей метод В. Сухомлинський назвав 
спонуканням до активного виявлення думки і почуття [1].  

Процес морального виховання є не що інше, як передача підростаючому 
поколінню всього того цінного досвіду людства, яке воно нагромадило за всю 
історію свого розвитку. Цей досвід закріплений в діяльності, поведінці людей 
старшого покоління, звичаях і традиціях народу, в моральних знаннях, у теорії 
моралі, в етиці як науці. Отже, засвоєння моральних знань є важливою умовою 
морального виховання. Лише через знання можна зрозуміти сутність людини, 
людських відносин, сенсу та мети життя. Серцевиною морального виховання 
В. Сухомлинський вважав формування в дитини людяності, гуманізму. До людей 
треба бути добрими, чуйними, не робити їм зла і в міру можливостей, допомагати 
слабким і беззахисним [2]. 

Провідну роль у процесі морального виховання належить вчителю, адже школа 
й учителі повинні формувати особистість до вимог сьогодення. У формуванні 
духовного обличчя людини велику роль відіграють поведінка,взаємини в колективі, 
суспільно корисна праця. Моральне право на щиру відвертість вихованців має 
тільки той,хто поважає і любить їх, вірить у добре начало у кожній дитині. 
Майстерність, мистецтво виховання словом виявляється в тому, що вихователь 
створює для учнів атмосферу, насичену душевністю, атмосферу шукань, відкриттів 
не тільки наукових, суто пізнавальних, а й морально-естетичних. Дуже важливим 
для виховання молодших школярі є особистий приклад учителя. в цьому віці 
дитина найбільше схильна до наслідування всього, що їй до вподоби. Тому духовне 
обличчя дитини насамперед залежить від того, який учитель веде її по «першій 
стежці життєвого шляху». 

Моральна культура – це і є моральні звички, що стали емоційним стрижнем 
поведінки. «Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною, нікому 
невідомою пилинкою. Людина народжується для того, щоб залишити по собі слід 
вічний», – говорить В. Сухомлинський. Хорошу пам’ять про себе може залишити 
людина у порядних дітях, добрих вчинках, наполегливій праці, адже людським 
рукам дано творити чудеса [3;4]. 
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Досить чітко у досвіді В.Сухомлинського простежується думка, що вирішення  
проблем морального виховання дітей молодшого шкільного віку полягає в 
органічному поєднанні найбільш відповідних вимогам початкової школи методів, 
форм і засобів морального виховання, адже тільки в такій єдності можна виховати 
людину з високими моральними переконаннями, яка зможе повністю реалізувати 
себе як особистість, і як професіонал у сучасному суспільстві. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСВІТУ  
Освіта є обʼєктивною необхідністю людського існування, яка має створювати 

умови для адекватної адаптації людини до тих соціокультурних реалій, котрі 
панують у суспільстві. На сьогоднішній день освіта є одним із найважливіших 
чинників соціального розвитку, адже зростання наукоємних сфер економіки 
потребує високого рівня знань та кваліфікації робітників. Конкурентоспроможною 
в майбутньому буде людина, яка опанувала основи наук, володіє новітніми 
способами сприйняття й передачі інформації, освічена і практично підготовлена, 
насамперед у професійному, мовному та світоглядному контексті. 
Розповсюдженою сьогодні стає модель суспільства знань, орієнтованого на високий 
рівень освіти [3]. Від якості освіти у вирішальній мірі залежать темпи 
технологічного, економічного, політичного прогресу, стан культури і духовності в 
суспільстві. Авторитет країн у сучасному світі визначається інтелектуальним 
потенціалом. За інформацією з деяких джерел, до 40% приросту валового 
національного продукту найбільш розвинені країни світу одержують за рахунок 
ефективної системи освіти.  

Відбувається також глобалізація (від. англ. «global» – світовий) освітнього 
середовища. Цей процес відображає формування єдиного відкритого соціального, 
економічного, інформаційного й освітнього простору в масштабах усієї планети. В 
еру глобалізації найвпливовішими факторами соціального розвитку стають 
інформація, наука і освіта. Глобалізація насамперед пов’язана з англо-
американською моделлю світоустрою, експансією євроатлантичних культурних 
цінностей які є хоча й універсальні, проте абстрактні.  

Політичний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти визначається через 
такі прояви:  
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1) зменшення повноти повноважень держави у сфері освітньої політики, 
активізація впливу на освітню політику міжнародних організацій;  

2) приватизація освітніх послуг;  
3) трансформація форм контролю в освітній сфері: від контролю 

адміністративного до контролю ринкового.  
Вплив економічного аспекту глобалізації на розвиток освіти полягає у її 

перетворенні на предмет міжнародної торгівлі, що усуває з освітнього процесу 
громадянсько-виховні функції. 

Культурний аспект впливу глобалізації на сучасну освіту вимагає від освіти 
підготовки наступного покоління до життя у «глобальному помешканні» [2, с. 136 – 
137]. 

Виділяють як негативний, так і позитивний вплив глобалізації на освітню 
галузь. Серед позитивних виділяють такі фактори:  

1) розширення доступності отримання якісних освітніх послуг;  
2) переорієнтація надавачів освітніх послуг на прикладні спеціальності з 

урахуванням попиту на ринку праці, адже глобалізація сприяє зростанню 
конкурентоспроможності фахівців на світовому ринку праці, високій швидкості 
окупності витрат на освіту;  

3) інтенсифікація міжнародного співробітництва, в тому числі: визнання 
еквівалентності атестатів, дипломів, уніфікація навчальних планів, систем 
оцінювання знань, доступність отримання освіти в будь-якій країні на будь-якому 
щаблі навчання.  

Однак, виділяють і негативні впливи глобалізації на освіту:  
1) загострюється проблема соціальної нерівності, адже досягнення НТП 

стають недоступними для бідних верств суспільства, які не володіють іноземною 
мовою і комп’ютерною грамотністю;  

2) глобалізація стимулює міграційний процес робочої сили в розвинені країни;  
3) знижується рівень фундаментальної освіти через орієнтацію уніфікованих 

освітніх систем на задоволення попиту на ринку праці і переважання прикладних 
знань;  

4) розмивання національних кордонів призводить до витіснення з ринку 
неконкурентоспроможних надавачів освітніх послуг;  

5) уніфікація освітніх послуг загрожує зникненню національних освітніх 
систем.  

Поступово відбувається заміна національних «культурних кодів» 
глобальними. Настають часи, коли держави об’єднують людей тільки до того часу, 
поки це вигідно їх громадянам. Як тільки ситуація змінюється, людина змінює 
державу перебування майже не замислюючись. Це посилює конкуренцію між 
державами за найкращих спеціалістів у різних галузях, при цьому патріотизм 
перестає бути важливим чинником під час прийняття рішення про місце 
проживання конкретної родини [1, с. 72–73]. Таким чином, замість єдності в 
багатоманітності і розширення освітніх можливостей одержуємо уніфікацію, 
одноманітність і втрату самобутнього творчого потенціалу національних освітніх 
систем. 
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Отже, процеси глобалізації та освіта впливають одне на одного через спільні 
цілі підготовки людей до успішного майбутнього, під час якого народи стануть 
дедалі більше пов’язаними. Найвища вимога глобалізації до людини – це вимога 
високого професіоналізму. Таким чином, освіта ХХІ століття має навчитись 
формувати людину, конкурентоспроможну не лише у вітчизняному, а й у світовому 
виробничому та соціокультурному середовищі. В умовах глобалізації освіта 
перетворилася на найважливішу соціальну цінність, вона має бути орієнтована на 
перспективу, на такий образ світу, який забезпечить не тільки виживання, але й 
сталий розвиток соціуму.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ «Я – ШКОЛЯР» В ПЕРШОМУ КЛАСІ 

Початок навчального 2018 року розпочався із уведенням нового Державного 
стандарту початкової освіти. Відповідно до плану розбудови Нової української школи 
значні зміни відбулися у змісті навчальних програм. Типові освітні програми [1] 
забезпечують формування в молодших школярів ключових компетентностей, 
розвиток дослідницьких умінь, здатність логічно міркувати. 

Нововведенням в першому класі є інтегрований підхід до навчання, де кожний 
тиждень присвячено окремій темі. У Модельній програмі [2] подається тематичне 
планування з методичними рекомендаціями для вчителів. 

Модельну навчальну програму розроблено на основі проблемно-пошукового 
підходу. У рамках першого тематичного тижня «Я – школяр» окреслено ті 
проблеми, дослідницькі чи проблемні запитання, які стануть основою інтеграції та 
стрижнем освітнього процесу. Проаналізуємо зміст першого тижня [2]. 

Запропоновано орієнтовні дослідницькі, проблемні запитання:  
– Навіщо мені ходити до школи? Що я очікую від шкільного життя?  
– Хто я? Хто мої однокласники?  
– Як мені безпечно дістатися до школи й повернутися додому?  
– Що покласти у шкільний ранець? 
Чітко сформульовано завдання першого тижня, серед них: 
1. Створити умови для цікавого й радісного навчання. 
2. Організувати знайомство учнів з однокласниками та вчителями. 
3. Навчати активного слухання в умовах усного спілкування. 
4. Навчати взаємодії в парах та групах. 
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5. Сприяти усвідомленню правил безпечної поведінки дорогою до навчального 
закладу та у школі. 

6. Допомагати дітям ідентифікувати себе як учнів та мотивувати їх до 
навчання. 

За змістовим лініями Мовно-літературної освітньої галузі Державного 
стандарту початкової освіти визначено очікувані результати першого тижня. Учні 
знатимуть: що означає бути учнем школи, чому важливо вчитися; правила 
поведінки на уроці; правила безпечної поведінки дорогою до школи та додому. 
Вмітимуть: звертатися до однокласників і вчителя на ім’я; уважно слухати один 
одного в умовах безпосереднього спілкування; взаємодіяти в парах і групах для 
досягнення навчальних цілей; поводитися на уроці згідно з правилами; 
дотримуватися правил безпечної поведінки дорогою до школи та додому. 

У процесі проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» ми 
спостерігали за роботою вчителя першого класу. Зазначимо, що тиждень «Я – 
школяр» дав можливість першокласникам легко адаптуватися, сформував у них 
перші загальнонавчальні, мовленнєві уміння, які необхідні для шкільного життя. 
Позитивно сприймалися ними ранкові зустрічі, які були спрямовані на засвоєння 
правила культури поведінки, культури спілкування (вітання), розуміння поняття 
«школярі», «однокласники», «учнівська спільнота» з елементами міркування.  

Учні висловлювали свою власну думку, своє бачення чогось. Це допомагало їм 
набувати необхідні навички вільного та невимушеного спілкування, розпочинати 
новий день у школі з позитивних емоцій, поваги один до одного, толерантності. 
Повсякденні вправи, що проводяться під час ранкової зустрічі, допомагали дітям 
навчитися співпрацювати з однокласниками, поважати їх як особистостей. 
Позитивний настрій у класі створювався за допомогою атмосфери довіри між 
учителем і учнями, між собою. Наше спостереження за учнями під час ранкових 
зустрічей показало, що найважче їм сформулювати компліменти один одному. 
Вчитель класу, надаючи зразки такого мовленнєвого етикету, крок за кроком учив їх 
бачити у своїй подрузі, другові найкращі риси чи смаки. 

Креативність першокласника проявлялася під час визначення своїх емоцій в 
щоденнику вражень. У перші дні учні пишуть елементи букв, тому свої враження 
передають малюнками, піктограмами. Переглянувши ці роботи, переконуємося, що 
молодший школяр поступово стає самостійним, у нього формується власна думка, яку 
він готовий обстоювати.  

На перервах першокласники активні у рухливій грі, але є й такі, які люблять 
працювати в осередку книги. Вони знайомляться з дитячими журналами, розглядають 
яскраві малюнки, передбачають зміст твору. Мова йде про те, що створені осередки в 
класній кімнаті дають можливість дитині знайти своє місце для відпочинку чи 
творчості. 

Більшість орієнтовних видів навчальної діяльності відображає синергетичний 
підхід до освітнього процесу, коли виконання завдань із різних галузей, їх 
взаємопроникнення та переплетення підсилюють мотивацію до навчання, сприяють 
конструюванню знань, а не їх відтворенню, що демонструє партнерський підхід до 
освітнього процесу, визначений Концепцією «Нова українська школа». 
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Інтегрований підхід відображений не тільки через специфічні «синергетичні» 
завдання, що моделюють життєві ситуації, з якими стикаються діти, а й через курс 
«Я досліджую світ». Порадник для вчителя [3] саме формулює ці підходи, 
роз’яснює формулу нової школи, що є орієнтиром для педагогів, майбутніх 
учителів початкової школи. 

Як показало наше педагогічне спостереження, уроки української мови 
(читання, письмо) були спрямовані на формування в учнів критичного мислення, 
усвідомлення того, навіщо вони ходять до школи. Окрім цього, учні досліджували 
мовні явища: речення, слово, склад, мовні й немовні звуки. Нова програма 1 класу 
націлює й на інтеграцію навчання грамоти з предметом «Я досліджую світ». 
Підручник [4] пропонує предметні та сюжетні малюнки для розвитку усного 
мовлення, піктограми відповідно до тематичного тижня. Позитивним є те, що учні 
засвоюють основи національного українського етикету, що дає їм можливість 
зрозуміти, яким повинен бути школяр. Морально-етичні цінності формуються через 
аналіз вчинків казкових персонажів, однокласників тощо. 

Отже, тематичний тиждень «Я – школяр» є першим і вкрай важливим для 
поступового формування особистості школяра. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 
Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей є однією з найнагальніших 

проблем освіти і виховання. Турботу про здоров’я, про потребу формування у 
дитини мотивації на здоровий спосіб життя задекларовано у різних офіційних 
нормативних документах і програмах: Закон України «Про освіту», Указ 
Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та 
формування здорового способу життя», Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на 2012–2021 та ін.  

Відповідно до зазначених документів, прищеплення навичок здорового 
способу життя у дітей і підлітків та молоді визначено першочерговим освітнім 
завданням. 
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В педагогічній теорії та практиці Х. Алчевською, А. Макаренком, І. Огієнко, 
М. Пироговим, С. Русовою, В. Сухомлинським та ін. порушувалося й розвивалося 
питання виховання в дітей звичок здорового способу життя. 

Проблемі формування здорового способу життя підростаючого покоління 
присвятили свої наукові доробки В. Бобрицька, Т. Бойченко, В. Гаращук, 
О. Дубогай, С. Кириленко, В. Оржеховська, С. Омельченко, В. Пономаренко, 
С. Сичов, С. Страшко, Л. Сущенко, Т. Шаповалова та інші.  

Л. Іваненко відзначає, що здоров’я віддзеркалює соціально-економічне, 
екологічне, демографічне й санітарно-гігієнічне благополуччя країни, є одним із 
соціальних індикаторів суспільного прогресу. Усвідомлення цього світовою 
громадськістю зумовило висунення проблем здоров’я населення до числа 
пріоритетних, які мають першочергове значення. Серед напрямів державної 
політики більшості країн, де серйозна увага приділяється питанням удосконалення 
системи охорони здоров’я, розвитку інфраструктури зміцнення здоров’я, 
пропаганди здорового способу життя надається першочергове значення [1, с. 412].  

Очевидно, що на перших етапах розвитку дитини у формуванні мотивації на 
ведення здорового способу життя, культури здоров’я значна роль належить саме 
сім’ї. 

Як зазначає О. Пруткова перед батьками постає відповідальне завданням з 
виховання психічно, фізично та духовно здорової особистості. На думку автора 
розвиток і вдосконалення культури здоров’я сім’ї є одним з основних напрямків 
зміцнення здоров’я і формування культури здоров’я дітей різного віку, саме в сім’ї 
складається розуміння значення фізичної активності, здорового харчування, 
дотримання режиму дня, виробляється імунітет проти шкідливих звичок, 
відбувається залучення дітей до загартовування та вироблення у них ціннісного 
ставлення до здоров’я як найвищої цінності. Завдання батьків полягає в тому, щоб, 
використовуючи можливості дитячого організму і психіки, формувати в дітей 
мотивацію до ведення здорового способу життя, підтримувати його фізичними 
вправами, моральною поведінкою [2, с. 48]. 

Разом з тим, ряд науковців (Т. Денисовець, Е. Карпов, В. Нестеренко, 
О. Листопад та ін.) зауважують, що саме сім’я за певних умов здатна нанести 
вихованню дитини надзвичайної шкоди. Ці умови є характерними для так званих 
неблагополучних сімей, тобто таких, що зберігають лише частину притаманних 
цьому соціальному інституту ознак – найчастіше, наявність спільного помешкання, 
тобто найбільш загальну й елементарну ознаку, яка, однак, спричиняє здатність 
такого псевдосімейного (з морального аспекту) середовища до формування 
особистості дитини, яка тут зростає. На думку авторів негативний вплив на спосіб 
життя дітей насамперед пов’язаний із внутрішньою кризою сім’ї, яка виявляється у: 

– сімейній дезорганізованості, яка призводить до того, що сім’я перестає 
вирішувати навіть елементарні проблеми утримання дитини; 

– сімейних конфліктах, які стають причиною різних стресів у дітей; 
– проявах насильства (фізичного, психічного, сексуального); 
– відсутності почуття любові та взаєморозуміння між членами сім’ї; 
– наявності шкідливих звичок (алкоголізм, наркоманія тощо) серед членів сім’ї; 
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– невимогливості та непослідовності покарань у разі виявлення шкідливих для 
здоров’я звичок у дітей, слабка дисципліна в сім’ї; 

– нереалізованих очікуваннях стосовно розвитку та успіхів дитини [3; 4].  
Один із важливих напрямів здорового способу життя – сімейне виховання, 

адже кожен із батьків бажає, щоб дитина виросла фізично та психічно здоровою. 
Багато в чому формування здорового способу життя залежить від традиційної 
складової цього впливу: стилю життя сім’ї, способу організації життя, характеру 
взаємостосунків між подружжям, участі обох батьків у вихованні, правильної 
організації вільного часу сім’ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, 
паління, застосування наркотичних речовин, чистоти подумок та дій. Тому, 
очевидно, що спосіб життя сім’ї в основному визначає і спосіб життя дітей [2, с. 48].  

Отже, можна зробити висновок, що батьки здійснюють важливий вплив і є 
осередком формування здорового способу життя своєї дитини, на них покладена 
головна відповідальність за її розвиток і здоров’я. Особистий приклад батьків, 
турбота про здоров’я своє та дітей, значною мірою залежить ставлення до цього 
дитини.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ В ПЕРШОМУ КЛАСІ 
З 1 вересня 2018 року початкова школа працює за новим Державним стандартом 

початкової освіти. Вперше у 1класі запроваджено проведення ранкових зустрічей. 
Методичні рекомендації щодо змісту, орієнтовної тематики розроблено низкою 
методистів, дидактів: Бібік Н.[1], Бабіченко Н. й Нечипоренко О.[2].  

Відтак у посібнику [2] міститься інформаційний методичний матеріал для 
підготовки і проведення ранкових зустрічей у 1-му класі, дібраний відповідно до 
Концепції Нової української школи, вимог нового Державного стандарту початкової 
освіти. Запропоновані у посібнику завдання спрямовані на формування ключових 
компетентностей молодших школярів Нової української школи, зокрема: спілкування 
державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, соціальної та громадянської 
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компетентностей, компетентності у природничих науках і технологіях, 
загальнокультурної та екологічної грамотності, ініціативності та підприємливості, а 
також здорового способу життя. 

У процесі педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» в першому класі 
нами спостерігалися уроки та ранкові зустрічі. Особливості проведення ранкових 
зустрічей такі: 

а) проводяться на подвір’ї або в класі; 
б) мають тематичне спрямування; 
в) складені за принципом інтеграції; 
г) відповідають тематичним тижням; 
д) спрямовані на виховання толерантності, працьовитості та інших чеснот. 
Н. Бабіченко та О. Нечипоренко [2] пропонуть орієнтовну тематику ранкових 

зустрічей, які відповідають тематичним тижням. До прикладу, перший тиждень «Я – 
школяр» включає в себе такі теми ранкових зустрічей: 

День 1. Що я очікую від шкільного життя?  
День 2. Хто я? Хто мої однокласники?  
День 3. Як мені безпечно дістатися школи й повернутися додому? 
День 4. Що покласти у шкільний портфель?  
Крім цього, під час педагогічної практики ми спостерігали й такі ранкові зустрічі: 

«Як знайти свою класну кімнату?», «Як почуватися комфортно у класі?», «Як 
створити безпеку і затишок у класі?», «Як стати класною спільнотою?» та «Чого ми 
можемо досягнути спільно?». 

Ранкова зустріч містить чотири основні компоненти. Привітання – перший 
компонент ранкової зустрічі. Стоячи в колі, одне навпроти одного, кожна дитина 
вдумливо й поважно вітається з іншими дітьми. Під час вітання вони з повагою 
звертається до інших на ім’я; у колі створюється доброзичливий настрій. Учні 
усвідомлюють свою важливість і допомагають іншим почуватися членами групи, 
яких цінують.  

Вітання створює спокійний і розважливий настрій для наступного етапу зустрічі 
– обміну інформацією. Учні висловлюють власні ідеї, почуття, а також обмінюються 
важливою для них інформацією та досвідом. Однокласники ставлять запитання або 
висловлюють коментарі з певної теми, проблеми. Таким чином, учні дізнаються про 
інших і надають можливість решті дізнатися про себе. Обмін інформацією формує у 
школярів навички вільних висловлювань перед іншими дітьми та батьками.  

Групове заняття – наступний компонент ранкової зустрічі, що розпочинається 
після етапу обмірковування інформації. Мета групових занять полягає в об’єднанні 
групи. Кожен її учасник приєднується до спільних розваг – співає, грається в ігри, 
бере участь у різних приємних заняттях. Серед цих занять повинні бути ігри, що не 
передбачають суперництво, а також завдання кооперативного характеру, де цінують 
та враховують індивідуальний рівень навичок та інтереси дітей. Цей вид діяльності 
потребує від учнів використання навичок критичного мислення і сприяє 
самовираженню. Групові заняття менш структуровані, аніж такі компоненти ранкової 
зустрічі, як вітання та обмін інформацією, спрямовані на задоволення притаманного 
дітям бажання рухатися.  
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Щоденник вражень – завершальний елемент ранкової зустрічі. У звичайному 
зошиті, альбомі для малювання чи блокноті учні ведуть власні записи. Діти 
самостійно обирають тему для записів, визначають, чим писати: олівцем чи 
фломастером, звичайною кульковою ручкою чи кольоровою. У кожного школяра – 
свій щоденник. Дитина обирає з-поміж кількох запитань ті, на які вона хоче 
відповісти. Відповідаючи на запитання, учні можуть просто малювати або робити 
позначки протягом п’яти хвилин. Діти вчаться вільно висловлювати свої думки, 
розвивають мислення і мовлення. Такий метод надає можливість виявити свої 
почуття.  

Піклування одне про одного, відчуття емоційної безпеки, потрібної для того, аби 
ділитися важливими ідеями та досвідом, готовність допомагати друзям – це саме ті 
якості, що відображають суть ранкової зустріч. 

Отже, ранкові зустрічі проводяться щодня і мають певну специфіку. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Виховання Людини культурної у сучасному суспільстві викликана 

глобальними змінами у соцікультурному, політичному, економічному житті 
багатьох країн світу, пов’язаними, перш за все, з відчуженням людей від 
загальнолюдських ідеалів і орієнтирів. У цих умовах все більше зростають вимоги 
до духовного становлення та культурного самовизначення підростаючого 
покоління. Одним зі шляхів виховання цілісної, гармонійної особистості, здатної 
вільно орієнтуватися у світі цінностей, є формування у неї естетичної культури, яка 
гармонізує і розвиває всі духовні здібності особистості, необхідні для 
життєтворчості.  

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) 
визначено основну мету освіти, спрямовану на естетичне виховання та всебічний 
розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її духовних смаків, 
ідеалів та розвиток художньо-творчих здібностей.  

Проблема естетичного виховання широко репрезентована у спадщині 
видатних українських педагогів та діячів освіти С. Лисенкової, С. Русової, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського. На сучасному етапі розвитку освіти дану 
проблему розглядають І. Бондарчук, Б. Лихачов, С. Науменко, Л. Паньків, 
Е. Печерська, О. Савченко та ін. Зокрема, Б. Лихачов трактує естетичне виховання 
як цілеспрямований процес формування творчої особистості, котра здатна 
сприймати і оцінювати прекрасне, довершене, гармонійне в житті, природі, 
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мистецтві, жити і творити «за законами краси», а також розглядають і розкривають 
зміст основних компонентів структури естетичного виховання. 

У працях В. Сухомлинського наголошувалось на тому, що естетичне 
виховання охоплює мистецтво. природу, соціальну дійсність, а також науку і 
працю. На його думку, естетичне виховання в освітньому процесі має тісніший 
зв’язок з усіма сферами духовного життя як особистості, так і колективу. 

Естетичне виховання в початковій школі трактується як цілеспрямований, 
організований процес формування у дітей розвиненої естетичної свідомості, 
художньо-естетичного смаку, здатності сприймати, творити й цінити прекрасне, 
поводитись культурно і достойно. Систематичний естетичний вплив на учнів у 
початковій школі сприяє формуванню в них естетичних почуттів, смаків, поглядів і 
художніх здібностей, вміння здійснювати це практично [1]. 

У педагогічному і психологічному аспектах естетичне виховання, за 
Г. Ващенком, можна розглядати як естетичне (мистецьке) сприймання і естетичну 
творчість [2]. Структуру естетичного виховання за Г. Ващенком подано на схемі 1.  

 
Схема 1. Структура естетичного виховання 

У молодших школярів відбуваються зміни у мотиваційній сфері. Це 
виявляється у тому, що одні учні ставляться до мистецтва і дійсності «естетично». 
Вони отримують задоволення від читання книжок, слухання музики, малювання, 
перегляду фільму. Потяг до духовного спілкування з мистецтвом поступово 
перетворюється для них в потребу. Інші діти спілкуються з мистецтвом поза власне 
естетичним відношенням. Вони підходять до твору раціоналістично: отримавши 
рекомендацію прочитати книжку або подивитися фільм, вони читають i дивляться 
їх без глибокого розуміння суті, тільки тому, щоб мати про неї загальне уявлення [3, 
с. 47]. Знання мотивів педагогом істинного ставлення дітей до мистецтва допомагає 
зосередити увагу на формуванні естетичної культури.  

Позитивно впливає на розвиток дітей використання музичних творів у 
педагогічному процесі. Музика допомагає розвинути уяву дитини, дарує їй творчі 
крила і з натхненням кличе маленького митця до створення краси, доповнює 
барвисту мову живопису мелодією любові, породжує натхнення і бажання творити.  

Отже, естетичне виховання молодших школярів має здійснюватися на всіх 
етапах навчання, забезпечувати всебічний розвиток особистості, її здібностей та 
обдарувань, і на цій основі, сприяти збагаченню інтелектуального потенціалу 
народу, його духовності й культури, виховання громадянина, здатного до 
самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на 
процвітання України.  
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РОБОТА З ДИТЯЧОЮ ПЕРІОДИКОЮ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Особливе місце посідає друковане слово в початковій школі, де відбувається 
мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток школяра, формуються 
морально-естетичні уявлення і поняття; збагачуються почуття; виховується потреба 
в систематичному читанні; відбувається становлення дитини, спроможної на 
самостійну читацьку, творчу діяльність. Періодичні видання для дітей є важливим і 
водночас особливим засобом виховання, розвитку, спілкування, соціалізації. Вони 
орієнтовані на конкретну читацьку аудиторію і здійснюють вплив на навчальну, 
пізнавальну, естетичну, моральну сферу особистості дитини.  

Питання про роль читання у формуванні особистості, про шляхи підвищення 
інтересу до процесу читання порушувалися науковцями методистами М. Беловою, 
С. Большаковою, О. Гаврилюк, Н. Корж, О. Литвиненко, С. Пархоменко, 
В. Сухомлинським, О. Хролецькою, І. Хемчян та ін.  

Дослідження популяризації книги проводили Т. Булах, Ю. Бондар, 
О. Герасимова, Е. Калинина, К. Кутузов, І. Мацко, О. Петренко, М. Сенченко та 
інші. 

Комплекс питань, пов’язаних із визначенням змісту роботи, завдань, форм, 
методів, прийомів ознайомлення із художньою літературою розглянуто в працях 
А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Довженко, А. Коваль, О. Савченко та інших.  

За вимогами навчальної програми з української мови учні 1 класу під час 
роботи з дитячою книжкою повинні ознайомитись із періодичним виданням: 
навчитися практично розрізняти дитячі часописи (газету, журнал), правильно 
називати 1-2 журнали для дітей. Така робота передбачена мовленнєвою змістовою 
лінією програми.  

У програмі з літературного читання для загальноосвітніх навчальних закладів 
для 2-4 класів також запропоновані вимоги до роботи з дитячою книжкою, 
інформацією та вимоги до кола читання учнів [2]. 

Важливим аспектом визначено [2] розвиток умінь самостійно працювати з 
дитячими періодичними виданнями. Водночас серед запропонованого програмою 
матеріалу, що входить до кола дитячого читання учнів 2 класу, журналів та газет 
немає. До змістової лінії «Коло читання» наступних класів початкової школи 
введено матеріали дитячих журналів.  
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У 3 класі діяльність учителя спрямована на активізацію розвитку умінь 
школярів самостійно читати дитячу періодику. Зміст навчального матеріалу 
програми з літературного читання для цього класу передбачає практичне 
ознайомлення з поняттями «число журналу», «рік видання», «примірник», 
«комплект».  

Серед вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 4 класу – уміння 
самостійно добирати дитячі видання за завданням учителя, а також із власної 
ініціативи, користуючись відкритим книжковим фондом бібліотеки, різними 
видами бібліотечно-бібліографічної допомоги; знаходити потрібну навчально-
пізнавальну інформацію, використовуючи різні джерела друкованої продукції, 
зокрема періодичні видання для дітей [2]. 

Сучасна дитяча періодика здатна доповнити й навіть замінити дитячі 
енциклопедії, задачники, розмальовки, адже багато журналів особливу увагу 
приділяють розвиткові інтелекту школяра, його творчих здібностей. Окрім розваг 
та дотепів, у виданнях знаходимо цікаві розповіді про історичні події («Барвінок», 
«Журавлик», «Світ дитини»); про культуру народів світу, життя рослин і тварин 
(«Дитяча Академія», «Загадкова скарбничка», «Паросток», «Юннат», «Яблунька»); 
науку й техніку («Колосок», «Країна знань»); мистецтво «Джміль»; твори 
літературних класиків та сучасних письменників («Англійська бібліотека», 
«Барвінок», «Класна література», «Малятко», «Настенька»); веселять та розвивають 
інтелект журнали «Академія Фокс», «ВДГ», «Кенгуру», «Мамине сонечко», 
«Пізнайко» та ін.; розвиток творчих здібностей пропонують «Академія 
Саморобкіна», «Веселий Саморобкін», «Жасмин», «Моє хобі», «Умійко», 
«Долонька» [3]. 

Зміст дитячих періодичних видань повинен відображати нове в житті людей і 
навколишньому світі, пропагувати усталені цінності суспільства. Дитяча преса 
покликана виконувати функції популяризації знань, культурних надбань, сприяти 
вихованню особистості, формувати загальнолюдські почуття, бути порадником і 
другом, розважати дітей. За тематичною спрямованістю – це видання природничі, 
технічні, релігійні, мистецькі, освітні, розважальні, для дозвілля. Мета дитячих 
видань, якими б різними вони не здавалися, одна – навчання, виховання, розвиток 
дитини. Функції дитячих видань різноманітні, проте більшість виконують 
пізнавальну й розважальну функції, про що й зазначено у їх назвах [1]. 

Таким чином, періодика для дітей і юнацтва належить до тієї категорії видань, 
яким нелегко конкурувати в сучасному інформаційному просторі, хоча вони мають 
благородну мету – збагачувати молоде покоління знаннями, культурними 
цінностями, сприяти вихованню особистості, решті-решт – розважати через 
пізнання нового. Читання дитячої періодики вводить дитину в своєрідний світ 
взаємопов’язаних інтелекту і гри, вчить цікавитися новими подіями та явищами, 
перейматися суспільними проблемами, брати участь у спільній справі (конкурси, 
вікторини, колекціонування), а значить готує її до активної громадської участі в 
майбутньому. 
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ФЕНОМЕН «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ»  

У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
В умовах становлення національної системи освіти не перестає бути 

актуальною роль вчителя – майстра педагогічної праці, носія загальнокультурних і 
національних цінностей. Саме від нього, його особистісних якостей залежить якість 
виховання молодого покоління. З огляду на це виникає нагальна необхідність 
особливу увагу звернути на професійно-педагогічну культуру вчителя початкової 
школи, бо тільки педагог високої професійної культури, ерудований, освічений, у 
якому вдало поєднані індивідуально-психологічні та професійно важливі якості, 
може успішно розв’язувати актуальні проблеми сьогодення. 

Професійно-педагогічна культура завжди перебувала в центрі уваги наукових 
досліджень як неоднозначний особистісний і соціальний феномен. У різному 
контексті про культуру вчителя, професійно-педагогічну культуру зазначають 
філософи, психологи, педагоги. Але предметом цілеспрямованих наукових 
досліджень вона стала лише наприкінці ХХ століття.  

Загальна феноменологія культури вчителя знайшла відображення у працях 
В. Беспалько, Є. Бондаревської, М. Кларіна, М. Крилова, О. Рудницької, 
В. Сластьоніна, Л. Хомич, Л. Хоружої та ін. Ученими розкрито зміст, механізми, 
тенденції та умови формування окремих її складових. 

Аналіз педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що поняття 
«професійно-педагогічна культура» не є простим механічним поєднанням понять 
«професіоналізм» і «культура». Це синтез, який створює нове явище, де 
поєднуються висока майстерність і загальна культура людини. 

Л. Сахно, аналізуючи професійно-педагогічну культуру, характеризує її як 
міру і спосіб творчої самореалізації особистості у різноманітних видах професійної 
діяльності, спрямованих на освоєння, передачу і створення цінностей і технологій 
[1]. 
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І. Пальшкова у своїх дослідженнях визначає професійну культуру як творче 
бачення та переосмислення проблем, що виникають за умов відсутності цієї 
культури. Відповідно, професійна культура педагога розуміється, по-перше, як 
засвоєнні вчителем професійні знання і навички, що органічно поєднуються з 
сучасними освітніми технологіями та становлять його світогляд; по-друге, як 
здатність особистості до креативного мислення і постійного самовдосконалення та 
самоосвіти. Таким чином, культура вчителя передбачає наявність сучасного 
мислення, передусім, уміння правильно і глибоко мислити, самостійно аналізувати 
явища і процеси, бачити в них головне й особливе, відмовитися від штампів та 
інерції мислення [2]. 

І. Шапошнікова професійно-педагогічну культуру трактує у контексті 
особистісного утворення, що інтегрує професійну картину світу, концепцію 
професійного життя, професійну позицію, індивідуальний стиль духовності [3]. 

Професійно-педагогічна культура виконує у діяльності вчителя роль еталону 
або культурної норми. За своєю природою і сутністю вона є утворенням, у якому 
збігається і відтворюється загальнолюдське, суспільне і особистісне уявлення про 
цінності і способи їх існування. 

Професійно-педагогічна культура особистості передбачає засвоєння 
професійних знань, професійну компетентність, сформованість професійно 
значущих якостей, які необхідні для участі в професійній діяльності. Це поняття 
включає в себе весь духовний потенціал особистості, інтелектуальні, емоційні і 
практично-дієві компоненти її свідомості. Професійно-педагогічна культура не 
лише визначає  пізнавальні інтереси особистості, а й обумовлює світоглядні 
установки, ціннісні орієнтації, загальне життєве кредо. 

Таким чином, у педагогічній літературі професійно-педагогічна культура має 
кілька визначень: 

1) процес розвитку цілісної особистісної структури, критеріями 
сформованості якої є взаємопов’язані між собою світогляд і методологічне 
мислення; 

2) система соціальних якостей, яка забезпечує рівень професійної діяльності 
та визначає її особистісний зміст; 

3) системна якість, вихідними елементами якої є знання, практичні уміння і 
навички, власні соціальні якості, що характеризують ставлення особистості до світу 
соціальних цінностей. 

На підставі проведеного аналізу можемо констатувати, що загальна 
феноменологія професійно-педагогічної культури вчителя знайшла відображення у 
великій кількості наукових досліджень, проте в сучасній науці не має однозначного 
розв’язання. Професійно-педагогічна культура вчителя є більш високим рівнем 
професіоналізму, досягнутим через філософське осмислення та саморефлексію 
професії, і є інтеграційною якістю особистості педагога-професіонала, умовою та 
передумовою результативної педагогічної діяльності, складним особистісним 
новоутворенням, що інтегрує рефлексивну культуру, професійну компетентність, 

119 
 



педагогічну майстерність, здатність до науково-дослідної діяльності, спрямованої 
на професійне самовдосконалення та самореалізацію. 
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БАТЬКІВЩИНИ 
У контексті проблем дослідження природно виникає потреба виявити 

спроможність дитини  до опанування культурними надбаннями й визначити  
елементи етнокультури, які варто використовувати як засіб виховання. 

В «Українському педагогічному словнику» зазначається: «Традиція (від лат. 
traditio – передання) – елементи культурної й соціальної спадщини, які передаються 
наступним поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві в 
цілому чи в окремих соціальних групах» [1, с. 333]. 

«Родинно-сімейна енциклопедія» подає таке визначення цього феномена: 
«Традиції – це … форма діяльності і поведінки, а також звичаї, правила, цінності, 
уявлення, які мають міцне історичне коріння та передаються з покоління в 
покоління» [2, с. 341]. 

За визначенням М. Стельмаховача, «традиція – це досвід, звичаї, погляди, 
смаки, норми поведінки й т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в 
покоління» [3, с. 42]. Педагогічне значення традицій дослідник убачає в тому, що 
вони одночасно постають як результат виховних зусиль народу протягом багатьох 
віків і як незмінний виховний засіб. Через систему традицій кожний народ 
відтворює себе, свою духовну культуру, свій характер і психологію у своїх дітях 
[Там само]. 

На виховному змісті традицій та обрядів наголошував І. Огієнко. Зокрема, він 
зазначав, що на основі народних традицій у дітей формуються норми й правила 
моральної поведінки [4, с. 119]. Особливого значення видатний мислитель надавав 
ознайомленню дітей з народним календарем та побутом нашого народу. 

Протягом останнього десятиліття значно підвищився інтерес до народних 
традицій та їх регіональних особливостей: проводяться виставки виробів народних 
умільців; відроджується роль рушників, вони продовжують своє життя в сучасних 
обрядах; усе частіше зустрічаються народні мотиви в оздобленні сучасного одягу, 
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оселі; набувають популярності народні свята тощо. 
Слід зазначити, що сучасне звертання педагогіки до народних традицій 

зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши минуле, пізнавши 
витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше зрозуміти сьогодення і уявити 
майбутнє. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що громадянські якості 
розвиваються, по-перше, у процесі засвоєння духовних надбань рідного народу, по-
друге, у результаті цілеспрямованого виховання, у результаті якого формується 
система ідей, поглядів, традицій, звичаїв, органічно вплетених у життєдіяльність 
дітей старшого дошкільного віку. 

Любов дитини до рідної землі починається з пізнання найближчого 
середовища (природного й соціального). Дитина набирається вражень та знань про 
навколишнє, зокрема: про близьких людей, про свою малу Батьківщину, які 
залишають у її душі незабутні спогади на все життя. Саме тому, на нашу думку, 
формування інтересу до рідного краю, традицій, обрядів, звичаїв, народів, сприяє 
вихованню свідомого громадянина, який шанобливо ставиться до духовних і 
матеріальних надбань свого народу. Розпочинати виховання громадянських 
якостей краще за все, на нашу думку, необхідно з ознайомлення учнів початкової 
школи з найближчим оточенням. Тобто з тих речей, які вони можуть побачити 
вдома (наприклад, вишита серветка, тканий килимок, предмети народного одягу, 
іграшки тощо) і які викликають позитивні емоції.  

Ці та інші особливості народної оселі можна використовувати при 
оформленні класу. Це сприятиме закріпленню знань про традиції побуту рідного 
краю, формуванню поваги до праці, до старшого покоління.  

Цікавим для вивчення з дітьми є народний одяг. Народний костюм найбільш 
яскраво підкреслював належність людини до того чи іншого регіону. 

Українська народна іграшка несе дітям доступні знання про працю, 
відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. Народна 
іграшка поєднує дитину з історією її Батьківщини, пробуджує відчуття рідного 
коріння та сприяє формуванню позитивного ставлення до народних традицій, 
навчає поважати працю інших, дотримуватися певних правил та норм тощо. 

У результаті ознайомлення дітей дошкільного віку з зазначеними традиціями 
в дітей мають сформуватися знання, які сприятимуть розвитку позитивного 
ставлення до традицій, поваги до старшого покоління, до своєї малої Батьківщини. 
На тлі цих емоцій необхідно розширювати знання дитини, пов’язуючи близьке з 
далеким: квіти коло хати – з народними традиціями їх використання, улюблені 
вироби (речі) рідних людей з народними ремеслами краю, пейзажі – з історичним 
минулим. На основі цього ми визначили такі напрями роботи: традиційні ремесла 
рідного краю; символи та обереги рідного краю. 

На основі отриманих знань мають виникнути нові емоції – пов’язані вже не 
лише з найближчим оточенням, а зі своїм народом, країною. Що, у свою чергу, 
сприятиме вихованню таких громадянських якостей як взаємоповага, 
працьовитість, повага до звичаїв і традицій, терпимість, демократизм, родинність 
тощо. 
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Комплексне залучення традицій рідного краю у процес виховання забезпечує 
основу для виховання патріотизму, правосвідомості та толерантності в учнів. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ  
У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Сучасна українська школа спрямована на всебічний розвиток та виховання 
особистості через формування бажання і вміння вчитися, повноцінних 
мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до 
пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку [2]. Реалізації нових 
освітніх завдань найкраще сприяють інтегровані уроки, оскільки дають можливість 
учителеві разом із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, 
досягнути формування міцних, усвідомлених міжпредметних зв’язків, уникнути 
дублювання у висвітленні низки питань, а також творчо самостверджуватися в 
різних соціальних сферах. 

Інтеграція – вимога часу, можливість ознайомлення особистості з 
досягненнями культури та науки, виведення її на новий інтелектуальний рівень. 
Основою інтеграції, домінантою дисциплін для дітей стає розуміння цілісності 
світу та усвідомлення себе в цьому світі [1, c.4]. 

В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом 
реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації. 

Тенденція уваги до проблеми інтеграції, започаткована К. Ушинським та 
В. Сухомлинським, значно розширилася і поглибилася в дослідженнях українських 
вчених – І. Беха, Л. Варзацької, М. Вашуленка, І. Волкової, М. Іванчук, 
О. Савченко, Н. Світловської та ін. Увага провідних дидактів і методистів до 
проблеми інтеграції пояснюється тим, що це об’єднання спрямоване на посилення 
інформаційного змісту та емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів 
учнів завдяки залученню додаткового цікавого матеріалу, що дає можливість з 
різних боків пізнати явища та поняття, досягти цілісності знань учнів. 

Сьогодні ідея інтеграції змісту і форм навчання приваблює багатьох учених та 
вчителів-практиків. Досліджені дидактичні особливості інтеграції змісту навчання 
(О. Біляєв, Л. Варзацька, Т. Донченко, Ю. Колягін, В. Паламарчук, О. Савченко, 
Н. Свєтловська). Навчальні плани початкової школи поповнилися інтегрованими 
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курсами, складовими яких є інтегровані уроки («Я і Україна» – В. Ільченко, К. Гуз; 
«Художня праця» – В. Томенко; «Мистецтво» – Л. Масол та ін.). 

У наш час, коли у практику початкової школи активно впроваджується 
Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа», ідея інтеграції в освіті стає значним здобутком 
дидактики, оскільки за умови її успішного методичного впровадження реалізується 
мета якісної освіти.  

Проте питання, що таке інтегрований урок, залишається суперечливим, а 
проблема впровадження інтегрованих занять в початковій школі мало досліджена. 

Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох 
або більше предметів. Це не просто поєднання частин, а об’єднання їх у єдине ціле 
на основі спільного підходу. 

Інтегрований урок (від лат. integеr – повний, цілісний), тобто органічне 
поєднання в одному уроці відомостей різних навчальних предметів навколо однієї 
теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення і почуттів 
учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін 
пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань. 

Метою інтегрованого навчання є: формування в учнів цілісного уявлення про 
навколишній світ, системи знань і вмінь; досягнення якісної, конкурентоздатної 
освіти; створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі 
вивчення загальноосвітніх предметів; активізація пізнавальної діяльності учнів на 
уроках; ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання. 

Інтегровані уроки сприяють кращому усвідомленню матеріалу учнями, 
оскільки є більш цікавими, допомагають вирішувати більшу кількість задач, 
використовувати різні методи і форми навчання, інформаційно-комунікаційні 
технології, педагогічні програмні засоби навчання [3]. Поєднання навчальних 
дисциплін дозволяє розширювати і поглиблювати уявлення школярів про 
навколишній світ, розвивати образне та логічне мислення, творчі здібності дітей, 
сприяє формуванню загальнонавчальних умінь, навичок та закладає основи 
світогляду. 

Поряд з цим інтегрований урок вимагає від педагога ретельної підготовки, 
професійної майстерності та натхнення особистісного спілкування. Готуючись до 
проведення інтегрованого уроку, вчителю слід спланувати інтеграцію предметів 
так, щоби максимально розширити уявлення маленького учня про світ, 
орієнтуючись на індивідуальні особливості кожної дитини, розвивати її здібності. 
Поряд з цим інтегровані уроки краще утримують інтерес учня до навчального 
матеріалу і формують стійкий інтерес до навчання в цілому.   

Щоб успішно підготувати до проведення інтегрованого планування, вчитель 
повинен зробити:  

− аналіз річного календарного планування;  
− зіставлення матеріалу навчальних програм з предметів для виявлення 

можливих варіантів побудови інтегрованих уроків;  
− обдумування та формулювання загальних понять, узгодження часу їх 

вивчення; 
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− вибір форм та методів реалізації навчального матеріалу, планування 
тематики, «конструювання» заняття; 

− визначення завдань уроку; 
− ретельний вибір оптимального навантаження учнів різноманітними видами 

діяльності під час уроку;  
− добір дидактичного матеріалу [3, с.7]. 
Якість інтеграції навчання залежить насамперед від бажання і вміння вчителя 

синтезувати відповідний зміст різних дисциплін, його креативності та 
компетентності. Висвітлення проблеми інтегрованого навчання в педагогічній пресі 
допоможе вчителю підвищити рівень своєї педагогічної майстерності та 
стимулюватиме прагнення досягнути кращих результатів. 
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 Мукачівський державний університет, Україна 
ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-
ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
Сучасний темп розвитку людства диктує нові вимоги до особистості. На 

сьогоднішній день особистість має креативно мислити, проявляти творчість у 
роботі, бути ініціативною та виявляти інші якості особистості. Значним резервом у 
цьому контексті володіє предмет образотворчого мистецтва, який забезпечує не 
лише засвоєння знань та вмінь, а й здобуття творчої компетентності щодо 
практичної реалізації художніх здібностей у предметно-креативному вияві. Одним 
із найважливіших дидактичних принципів, які використовуються на уроках 
образотворчого мистецтва для формування художньо-практичної компетентності – 
є принцип наочності. 
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Серед численних дослідників дидактичних принципів навчання у школі був 
Я. А. Коменський, який пропонував упроваджувати принцип наочності на уроках 
шляхом спостереження реальних предметів або моделей, а також малюнків, картин. 
При цьому Я. А. Коменський проголосив «золоте правило дидактики»: «… усе, що 
тільки можна, надавати для сприйняття чуттям, а саме: видиме для сприйняття – 
зором, те, що чутно – слухом, запах – нюхом, те, що підлягає смаку – смаком, 
доступне дотику – дотиком. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти 
декількома відчуттями, нехай вони відразу охоплюються декількома 
відчуттями…». Принцип наочності полягає в тому, що учні прямують до 
достовірних знань, звертаючись до самих предметів та явищ як джерел пізнання [1]. 

Таким чином, на уроках образотворчого мистецтва використовуються різні 
види наочності для формування художньо-практичної компетентності. Велике 
освітнє і виховне значення має такий вид унаочнення, як демонстрація репродукцій 
картин, етюдів, замальовок видатних художників. Показ репродукцій викликає 
значне пожвавлення творчої активності дітей, створює в класі емоційне піднесення. 

Для розкриття учбових завдань уроку образотворчого мистецтва можна 
використовувати вдалі ілюстрації із методичних посібників та дитячих книжок. 
Адже малюнки в книжках – це перші витвори образотворчого мистецтва, з якими 
знайомляться діти. Ці малюнки використовуються на уроках сюжетного малювання 
за мотивами казок, віршів, легенд. Знайомлячи дітей з ілюстрацією, спочатку слід 
спромогтися викликати в учнів емоційний відгук на малюнок художника і 
прислухатися до їх реакції. 

Одним із найефективніших засобів наочного навчання на уроці є малюнок 
самого вчителя, виконаний ним під час пояснення навчального матеріалу, а також 
демонстрація зразків учнівських робіт. Щоб захопити всіх учнів художньою 
творчістю, кожній дитині важливо пережити успіх в своїй роботі: опинитися в 
атмосфері успіху. Наприкінці кожного уроку рекомендується створювати виставку 
робіт більшості учнів, проводити їх обговорення [1]. 

Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від комплексного 
застосування різноманітних засобів наочного навчання, у тому числі ІКТ. 
Використання ІКТ дає змогу активізувати увагу дітей на уроці та в доступній формі 
пояснити учням новий матеріал. Важливим є індивідуальний підхід до учня, 
зокрема вчасна практична допомога або порада. Найдоступнішими, 
найдетальнішими й найефективнішими для сприйняття учнів є хвилини, коли 
вчитель демонструє працю художника. На очах у дітей з’являється рукотворна 
краса. Таке коментоване зображення на площині є дуже корисним, адже воно 
стимулює, збагачує естетичне світосприйняття дітей, звісно, за умови якісної 
професійної підготовки самого вчителя. 

Під час проведення уроків образотворчого мистецтва у початкових класах слід 
використовувати музичну наочність. Під час слухання музики учні люблять 
фантазувати, мріяти, придумувати власні образи, сюжети. Поєднання музики й 
образотворчого мистецтва дає змогу ознайомити учнів з основними поняттями 
образотворчої грамоти: колір, штрих, пляма, лінія, провести паралель з нотою, 
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звуком, тембром тощо, вдосконалюючи з тим техніку вдосконалення в практичній 
роботі. 

Як наочні посібники також можна використовувати схематичні малюнки й 
таблиці, технологічні картки, що фіксують певні етапи виконання роботи. Такі 
посібники допомагають визначити послідовність виконання завдання, їх 
використання економить час для учнів [3]. 

Отже, використання наочних матеріалів на уроках образотворчого мистецтва 
для формування художньо-практичної компетентності є необхідним, адже вчителі 
не можуть розповісти про твори мистецтва, не демонструючи їх зразків. 
Використання наочності у процесі навчання образотворчого мистецтва забезпечує 
міцність знань і вмінь, стимулює зацікавленість учнів в опануванні навчального 
матеріалу, збагачує новими знаннями та уявленнями, удосконалює техніку й 
прийоми роботи, розвиває спостережливість і логічне мислення, творчу уяву, 
мовлення – тобто забезпечує успішне розв’язання завдань навчального характеру й 
естетичного виховання. Наочність у всіх її формах і виявах є постійним 
компонентом кожного уроку образотворчого мистецтва. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Зміст науково-методичної роботи (НМР) у закладах дошкільної освіти, її 
організаційні форми постійно оновлюється у сучасних умовах розвитку освіти в 
Україні. Тому особливого значення набуває проблема вдосконалення практики 
управління системою науково-методичної роботи у закладах дошкільної освіти 
(ЗДО). Педагоги дошкільних закладів, що здійснюють цілісний розвиток 
особистості дитини дошкільного віку, повинні постійно підвищувати свою 
професійну кваліфікацію, удосконалювати професійну майстерність, забезпечувати 
високий науково-теоретичний і методичний рівень проведення занять. 

Питання змісту й організації методичної і науково-методичної роботи 
знайшли відображення в працях М. О. Аралової, К. Ю. Білої, Р. С. Гуревича, 
Г. С. Данилової, А. М. Єрмоли, К. Л. Крутій, О. А. Сафонової, Л. Л. Сушенцової та 
ін., в яких приділено увагу обґрунтуванню організаційних і педагогічних умов 
підвищення результативності навчально-виховного процесу в різних навчальних 
закладах, зокрема в дошкільних.  
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Науково-методична робота − це заснована на досягненнях науки і передового 
досвіду система взаємоповʼязаних заходів, спрямованих на підвищення 
педагогічної майстерності педагога, розвиток його творчого потенціалу і, зрештою, 
− на зростання рівня освіченості, вихованості й розвитку вихованців. Головне в 
науково-методичній роботі дошкільного навчального закладу − надання 
систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователю [1]. 

Метою науково-методичної роботи є науково-методичне забезпечення 
завдань концепції навчального закладу, що реалізується через постійне 
вдосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб 
педагогів дошкільного закладу, створення умов щодо їх професійної діяльності та 
особистісної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями 
навчання й виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, 
засобами вирішення педагогічних завдань, спрямованих на розвиток особистості 
дошкільників, їх соціалізації [2]. 

В ЗДО (як і в інших навчальних закладах) використовуються три групи форм 
організації науково-методичної роботи: колективні, групові та індивідуальні. 

Для колективних форм НМР характерні наявність постійного складу 
педагогів, плановість і періодичність у роботі. До цих форм належать: педагогічні 
ради, педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари, виставки 
тощо. 

Групові форми роботи обʼєднують педагогів за інтересами, однією 
мікропроблемою чи окремим напрямом, максимально враховують потреби, 
інтереси, компетентність і рівень фахової підготовки з проблем дошкільного 
виховання. Це такі форми, як методичні обʼєднання, школи передового досвіду, 
школи молодого вихователя, наставництво, ініціативні групи та ін. 

Індивідуальні форми спрямовані на методичне самовдосконалення і 
відіграють важливу роль у підвищенні культурно-професійного рівня вихователя. 
До них належать: самоосвіта, стажування, консультації тощо [3]. 

Відомо, що науково-методична робота має певну структуру управління і вона 
повинна вдосконалюватися. Управління науково-методичною роботою як 
системою передусім передбачає забезпечення її ефективного функціонування з 
позитивним рівнем результативності. Суттєву роль в управлінні відіграє 
вихователь-методист як заступник завідувача з НМР, який здійснює роботу за 
такими напрямами: 

– організація методичних об’єднань (самоосвіта, курсова перепідготовка, 
методичні тижні, атестація, участь у семінарах, участь у роботі творчих груп); 

– робота методичного кабінету (інформування, методичні бюлетені, методичні 
оперативки, обмін досвідом, семінари, педагогічні читання, конференції, виставка 
науково-методичної літератури, тематичні виставки, тематичні дні книг, педагогічні 
читання); 

– робота творчих мікрогруп (вивчення нових педагогічних ідей, участь у 
семінарах); 

– апробація нових форм і методів навчання (аукціон педагогічних ідей, 
організація конференцій). 
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Професійна компетентність методиста дошкільного закладу впливає на якість 
і успішність організації НМР. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 

ЗАСОБАМИ ГРИ 
Найбільш виразною ознакою сучасних змін у системі української освіти, що 

вимагають відповідних управлінських, науково-методичних і організаційних 
рішень, є її реформування на засадах безперервності. Фахівцями виокремлюються 
три домінанти цього процесу: здійснення його в контексті особистісно орієнтованої 
освітньої парадигми, спрямованість на виконання державних освітніх стандартів і 
забезпечення наступності між окремими ланками освіти. Проблема модернізації, 
безперервності, наступності дошкільної та початкової ланок освіти та зв’язуючого 
ланцюжка між дошкільною та початковою освітою — передшкільною освітою має 
комплексний і міждисциплінарний характер, перебуваючи на перетині проблемних 
сфер педагогіки, психології, філософії, соціології, фізіології. Тому сучасний стан 
дошкільної та початкової освіти характеризується різнобічністю охоплення 
багатьох питань та неоднозначністю їх трактування. Проблема змісту дошкільної, 
передшкільної та початкової ланок осві- ти стала предметом наукового пошуку 
багатьох учених у таких напрямах: впровадження передшкільної освіти в 
сучасному суспільстві, як особливої ланки в системі дошкільної освіти (А. Богуш, 
О. Зима, С. Сажник, Т. Степанова); організаційно-педагогічні умови підготовки 
дітей до школи (Н. Черепаня); психологічна готовність дітей до школи та 
оволодіння навчальною діяльністю (Є. Аркін, Л. Венгер, Л. Виготський, 
П. Гончарук, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Котирло, Г. Кравцов, Є. Кравцова, 
О. Леонтьєв, О. Любчик, Т. Маркова, Н. Менчинська та ін.); розумовий розвиток 
дітей та підготовка їх до школи (Т. Бабаєва, А. Богуш, З. Борисова, Ф. Блєхер, 
Є. Водовозова, Г. Лаврентьєва, Ф. Лєвін-Щиріна, В. Логінова, З. Михайлова, 
М. Морозова, Г. Петроченко, О. Проскура, Є. Тихеєва, О. Усова, Є. Фльорина, 
О. Фунтікова, В. Ядешко та ін.).  

Організація передшкільної освіти зумовлюється нагальною потребою 
сучасного суспільства, необхідністю реалізація принципу неперервності освіти 
шляхом забезпечення цілісності процесу розвитку навчання і виховання старших 
дошкільників та молодших школярів, надання дітям однакових можливостей 
розвитку в період їхньої підготовки до навчання у школі.  
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Теоретико-методичні засади передшкільної освіти дають можливість 
здійснення її організації на засадах дитиноцентризму, індивідуального підходу в 
підготовці дошкільників до навчання, літичної адаптації їх до шкільних умов; 
висуває завдання удосконалення, уніфікування системи знань, умінь і навичок, 
способів навчально-пізнавальної діяльності відповідно до наступності, 
неперевності, спадковості між дошкільною та початковою освітою на засадах 
розвивального навчання; співробітництва між учасниками навчально-виховного 
процесу; визначення шляхів партнерської взаємодії науковців, працівників 
управлінських та методичних служб різних рівнів та педагогів практиків; 
забезпечення поступового переходу від дошкільної до початкової освіти, 
поєднуючи щойно здобутий досвід дитини з попереднім. 

К. Д. Ушинський, С. Ф. Русова, Є. І. Тіхєєва, В. О. Сухомлинський, 
О. М. Водовозова, А. С. Симонович та ін. доводили, що принцип наступності 
повинен охоплювати усі сфери навчання і виховання дітей, реалізовуючись через 
відповідні умови. Значення наступності у навчанні і вихованні дітей визначав 
К. Д. Ушинський. Необхідні умови організації навчання дітей К. Д. Ушинський 
визначав як встановлення зв’язку між методами та змістом навчання в дошкільній 
та шкільній ланках освіти, новими і раніше здобутими знаннями. Суть сказаного 
можна простежити на прикладі навчання дітей початковій лічбі, запропонованого 
К. Д. Ушинським. За ним, при навчанні не слід поспішати, а йти далі не інакше, як 
цілком опанувавши попереднє; опанувавши що-небудь, ніколи не залишати його 
без постійного застосування на практиці. 

Важливе значення для досліджуваної нами проблеми має визначене 
С. Ф. Русовою перше педагогічне дидактичне правило, яке розкриває один із 
шляхів реалізації наступності: «Завше нове давати у зв’язку зі старим, але треба 
бути обережним, бо є ризик, що старе – погано усвідомлене; щоб не доводилося 
ґрунтувати шкільне навчання на занадто вбогому фундаменті неясних думок». 
Послідовниця К. Д. Ушинського Є. І. Тіхєєва вирішувала проблему наступності 
через встановлення зв’язків між методами та прийомами навчання у дошкільному 
закладі та школі, а також тими знаннями, якими діти опановують у цих суміжних 
ланках освіти. Між дошкільним закладом та школою, наголошувала вона, повинен 
існувати міцний внутрішній та зовнішній зв’язок. 

А. С. Симонович наголошувала на необхідності встановлення зв’язку між 
дошкільним закладом, школою та сім’єю. А. С. Симонович підкреслювала, що 
дошкільний заклад здійснює загальний розвиток дітей, а школа, ґрунтуючись на 
ньому, його продовжує. Не допускала ігнорування підготовчим навчанням і 
вихованням і Є. Н. Водовозова, наголошуючи на необхідності розпочинати їх ще з 
раннього дитинства.   

Список використаних джерел 
1. Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн. 1 / За ред. Є.І. Коваленко; 

Упоряд., передм., прим. Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук. – К.: Либідь, 1997. – 272с. 
2. Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. Кн. 2 / За ред. Є.І. Коваленко; 

Упоряд., передм., прим. Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук. – К.: Либідь, 1997. – 320 с. 

129 
 



3. Симонович А.С. Связь детского сада со школою // Детский сад. – 1867. – № 11–
12. – С. 389–398. 

4. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К.: Рад. школа. – 1969. – 247 с. 
5. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. В 2-х т. / Редкол. Столєтов В.М. 

(голова) та ін. – К.: Рад школа, 1983. – (Пед. б-ка). Т.2. Проблеми російської 
школи / під редакцією Пискунова О.І. (відпов. ред.) та інші. – 360 с. 

 
УДК 378.22:007.3 

ДУБІНІНА О. В. 
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Україна 
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні трансформації 
висувають нові вимоги до професійної діяльності викладача закладу освіти. В 
умовах сучасних комп’ютерних технологій, викладач повинен вміти застосовувати 
нові технічні засоби, серед яких він має виділяти не лише інформаційні технологій, 
але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання, нові 
засоби підготовки до занять (використання Інтернет-технологій). Розв’язання 
проблеми готовності викладача закладу освіти до застосування Інтернет-технологій 
у професійній діяльності має будуватися на основі глибокого розуміння сучасних 
педагогічних технологій і набувати великого практичного значення в розбудові 
сучасної освіти України.  

Готовність викладача до застосування інформаційних технологій в 
професійній діяльності розкрито у працях Л. Білоусової [4] та С. Криштоф та ін. 
Принципи застосування Інтернет-технологій в контексті формування єдиного 
освітнього простору закладу освіти представлено у роботах Н. Задорожної, 
Л. Картошової. 

Аналіз наукової та методичної літератури дає можливість стверджувати, що до 
визначення терміну «критерій» існують різні підходи. Так, у своїх роботах 
Н. Плахотнюк, А. Федорук визначають «критерій», як ознаку, на основі якої 
проводиться оцінювання [1], С. Ожегов під критерієм розуміє «…ознаку істинності 
чи правильності положення – це психологічна установка діагноста» [2]. 
О. Барабанщиков, Н. Дерюгін [5] вважають доцільним дотримуватися наукової 
позиції вчених, які розглядають поняття «критерій» ширшим за своїм змістом за 
поняття «показник», і що показник є складовою критерію.  

В свою чергу під показником розуміють кількісну та якісну характеристику 
об’єкта, що описує певну його властивість [3]. 

Визначаючи критеріїв та показників готовності вчителів закладу освіти до 
застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності ми будемо 
дотримуватися точки зору О. Барабанщикова та Н. Дерюгіна. Зазначимо, що 
готовність викладача закладу освіти до застосування Інтернет-технологій у 
професійній діяльності ми розглядаємо як результат реалізації системного підходу, 
що дає можливість вивчити об’єкт дослідження в різних аспектах. 
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Виходячи з вищесказаного, нами було виділено шість критерії при визначені 
готовності викладачів закладу освіти до застосування Інтернет-технологій у власній 
професійній діяльності: мотиваційний, інтеграційний, діяльнісний, ціннісний, 
творчій і результативний. Визначені критерії, а також їх показники прояву 
наведено в таблиці 1.  

Таблиця1 
Критерії та показники визначення готовності викладачів закладу освіти 

до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності 
Критерій Показник 

Мотиваційн
ий 

• вмотивованість викладчів щодо використання сучасних технологій в 
професійній діяльності, а саме Інтернет, розширення знань про Інтернет 
та можливості його застосування в освітньому процесі;  
• здатність до самореалізації власних можливостей; 
• потреба у формуванні пізнавального інтересу учнів/студентів до 

викладаємої дисципліни. 

Інтеграційни
й 

• знання іноземної мови на професійному рівні;  
• уміння підібрати програмні засоби для застосування Інтернет-

технологій у власній професійній діяльності; 
• застосування знань щодо принципів та методів використання 

Інтернет-технологій в освітньому процесі. 

Діяльнісний 

• застосування професійних умінь необхідних для продуктивної роботи 
в закладі освіти; 
• Розповсюдження набутого досвіду щодо застосування Інтернет-

технологій у професійній діяльності між іншими учасниками освітнього 
процесу;  
• апробація розробок і методик використання Інтернет-технологій в 

освітньому процесі на конференціях, семінарах тощо, публікації власних 
напрацювань у наукових та методичних виданнях. 

Ціннісний 

• впевненість у своїх професійних якостях; вимогливість до себе і до 
учнів/студентів; 
• толерантне управління педагогічною ситуацією;  
• вміння контролювати свій емоційний стан у педагогічних ситуаціях;  
• естетична поведінка. 

Творчій 

• здатність проявити творчі здібності у застосуванні Інтернет-
технологій у власній професійній діяльності; 
• прагнення до розвитку свого творчого потенціалу; 
• уміння управляти творчою освітньою діяльністю учнів/студентів. 

Результатив
ний 

• контроль, самоконтроль, самооцінка, самопізнання та 
самоствердження власної професійної діяльності;  
• уміння аналізувати ефективність методів, прийомів, засобів 

використання Інтернет-технологій в освітньому процесі 
 
Отже, аналізуючи наведене вище можна сказати, що одним із компонентів 

професійного становлення викладача в закладі освіти – є його рівень сформованої 
готовності до використання Інтернет-технологій у власній професійній діяльності, 
який можна визначити за окресленими вище критеріями (мотиваційний, 
інтеграційний, діяльнісний, ціннісний, творчій, результативний). Розвиток цих 
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критеріїв може служити показником удосконалення підготовки та перепідготовки 
викладачів в закладах вищої освіти та закладах післядипломної освіти.  
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ВИХОВАННЯ 
В історії культурно-освітнього руху русинів-українців Закарпаття і Східної 

Словаччини ХІХ ст. помітне місце посідає О. Духнович. Він широко відомий як 
поет, прозаїк, драматург, педагог, автор підручників, історик, етнограф, публіцист, 
просвітитель. Тривалий час теоретична спадщина самобутнього просвітителя 
карпатських русинів та всього українського народу по-справжньому не доводились 
до широкої громадськості, і лише в останні десятиліття XX ст. поволі, але впевнено, 
з’являються дослідження, розвідки щодо життя та творчості славетного українця. 

Поділяємо думку В. Вихрущ, дослідниці історії педагогіки, яка назвала 
О.Духновича фундатором вітчизняної педагогіки і дидактики. «Він по-новому 
сформулював основні завдання виховання, по-новому оцінював його роль і 
значення у розвитку особистості, розв’язував основні проблеми дидактики у 
напрямку зближення освіти із життям, із потребами українського народу» [1, с.43]. 
Людина без виховання, на думку педагога, подібна до землі, на якій зростає бур’ян, 
тому людині потрібно надати відповідну освіту, повноцінне виховання, щоб вона 
була корисною собі та суспільству.  

Головну роль у вихованні дітей О. Духнович відводив матері, маючи на увазі 
не тільки біологічні фактори, а й соціально-побутове становище. Мати, на думку 
педагога, краща, ніж батько, вихователька, від неї з її природними задатками та 
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особливостями характеру ніжність, душевна теплота, чутливе серце, 
наполегливість, терпеливість – багато в чому залежить формування характеру 
дитини. Материнська любов – найважніша й водночас найбезстрашніша рушійна 
сила розвитку дитини, але вона має бути розумною, освітленою свідомістю 
обов’язку. [2]. Особливого значення у сім’ї він надавав дотриманню принципів 
природовідповідності виховання, які чітко проглядалися й у національному 
вихованні, не допускав нехтування природи національного в особистості. З усією 
силою свого темпераменту, педагогічною інтуїцією і прозорливістю філософ 
стверджував, що «кожен повинен знати свій народ, а в народі пізнати себе [3].  

На думку О. Духновича, успіх виховання залежить від дотримання й 
виконання сім’єю, батьками, вчителями таких трьох умов: «благо народити, 
зберегти... молоде здоров’я, навчити вдячності». Ось ця триєдина наука вдячності і 
є не чим іншим як морально-духовним вихованням. Він вимагав від батьків 
серйозного, глибоко-морального ставлення до виховання дитини, цнотливого, 
порядного життя у родині, усвідомлення своєї відповідальності перед дітьми, 
справедливо ставив успішне виховання у залежність від умов життя і моральності 
батьків. Успіх виховання, на думку будителя, більшою мірою залежить від 
природи, вроджених якостей людини: «народженого до добра неважко навчити 
добру» [4, с. 65]. Трьома «предметами виховання» в людині мислитель вважав 
розум, серце та працелюбність. Розум – це рушійна сила діяльності людини й 
суспільства. Однак суму знань не слід розглядати як доброчесність. Знання треба 
зрощувати на високих моральних якостях. На його думку правильне виховання 
полягає в єдності істини і доброчесності, знань і високих моральних поривань.  

Як професійний педагог, О. Духнович  вносив у сімейне виховання чітко 
визначені в християнській педагогіці елементи дидактики. Власне, у вихованні 
дітей як у родині, так і навчальних закладах  дотримувався принципу розвитку 
мислення особистості. Саме тому філософ і педагог був переконаний, що рушійною 
силою діяльності людини має бути розум і думка. Детально розглядав О. Духнович 
виховання дитини на початковому етапі її розвитку. Педагог зазначав, що важливо 
дотримуватись помірності в усьому. Особливу увагу в цей період необхідно 
звертати батькам на фізичне загартування, адаптування дитячого організму до 
навколишнього середовища, кліматичних змін, що сприятиме виробленню 
імунітету. На другому етапі розвитку дитини, від 2 до 7 років, активізується її 
фізичне виховання, яке має відбуватися паралельно з духовним. На цьому етапі в 
неї формуються певні моральні цінності. Кінцевою метою виховання є збереження 
нації, а єдино можливий шлях досягнення цього – наука і просвітництво. 

Таким чином, надзвичайно велика і багатогранна спадщина О. Духновича 
залишила глибокий слід на ниві літератури, філософії, історії, педагогіки. Вчений 
висловлював достатньо обґрунтовану думку, що ефективність родинного 
виховання залежить від його спрямованості зв’язку школи, сім’ї, усвідомлення 
кінцевої мети. Він вказував на те, що батьки завжди мають бути зразком 
тактовності справедливості, правди, щирості, чесності, добропорядності, 
акцентував увагу на важливості доброзичливих взаємин у сім’ї. Ці міркування 
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особливо актуальні сьогодні, в контексті реформування Нової української школи та 
формування нового типу відносин у суспільстві. 
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Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана ЗязюнаНАПН України, Україна 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПОЛІВАЛЕНТНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У 

ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА 
Наприкінці ХХ століття у Федеративній Республіці Німеччина (ФРН) активно 

розпочались реформаційні перетворення системи педагогічної освіти. Нами 
з’ясовано, що під час тривалих наукових дискусій наприкінці минулого століття 
серед німецьких науковців і представників педагогічної громади відбулось 
усвідомлення того, що підготовка вчителів має низку особливостей, які не можуть 
бути повною мірою враховані в умовах класичного університету. У зв’язку з цим 
Конференція ректорів вищих навчальних закладів своєю постановою від 15 травня 
1995 року висловила критику академічної фази підготовки вчительських кадрів і 
звернула увагу на необхідність ретельного перегляду змісту і форм педагогічної 
освіти [1; 2]. Для вирішення означених проблем на федеральному і регіональному 
рівнях було створено спеціальні комісії для здійснення аналізу стану професійної 
педагогічної підготовки у ФРН.  

Спільною комісією експертів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, 
яку очолив Ю. Баумерт (J. Baumert), науковий співробітник Інституту досліджень у 
галузі освіти імені Макса Планка (Берлін), було окреслено ряд проблемних питань 
змісту та організації підготовки вчителів, які потребують негайного вирішення, 
зокрема: 1) розподіл змісту підготовки вчителів на велику кількість дисциплін 
значно скорочує час на вивчення найважливіших для вчителя педагогіки і 
педагогічної психології; 2) потреба у формуванні основного курікулуму за всіма 
тематичними блоками підготовки учителів, а особливо за блоком «Науки про 
освіту»; 3) необхідність інтеграції шкільної практики в університетську підготовку; 
4) раціональний розподіл навантаження за предметами між програмами підготовки 
вчителів освітніх ступенів бакалавра і магістра; 5) розробка та запровадження для 
подальшої апробації моделі полівалентності у підготовці вчителів освітнього 
ступеню «Бакалавр» з метою забезпечення мобільності фахівців на ринку праці, що 
закріплено Болонською декларацією [3, с. 3–5]. 
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Як експериментальний варіант, членами спільної комісії федеральної землі 
Північний Рейн-Вестфалія, була запропонована для апробації модель 
полівалентності у підготовці вчителів, котра виявилася протилежною звичній 
моделі професіоналізації. Згідно з новою моделлю студент – майбутній учитель не 
повинен вивчати педагогічні дисципліни паралельно з науковими предметами; 
навпаки, спочатку, закінчивши вивчення будь-якого предмета і отримавши ступінь 
бакалавра, він може продовжити вивчення педагогічних наук з метою отримання 
ступеня магістра і здобуття професії вчителя. Якщо в існуючій сьогодні моделі 
педагогічної освіти у ФРН основною метою навчання з самого початку 
визначається професіоналізація, то в цьому альтернативному варіанті мова йде про 
так звану полівалентність. Полівалентність забезпечує можливість професійного 
використання предметно-наукової основи як фундаменту для подальшої підготовки 
вчителів і безпосередньо для початку професійної діяльності в економіці чи 
управлінні [4, с. 36–38]. 

На практиці це виглядає таким чином: спочатку вивчаються два предмети, 
наприклад, історія і англійська мова, що супроводжується розвитком таких якостей 
майбутнього фахівця, як комунікабельність, вміння працювати в групі, здатність до 
самопрезентації, компетентність у використанні засобів масової інформації, знання 
іноземних мов. У підсумку бакалавр повинен бути готовий до професійної 
діяльності, не обов’язково безпосередньо пов’язаної з вивченими предметами. 
Зокрема, він повинен вміти використовувати у своїй роботі методичні підходи та 
способи наукового аналізу, яким він навчився в університеті. Якщо особа, яка 
здобула ступінь бакалавра за моделлю полівалентності, захоче стати вчителем, вона 
повинна буде продовжити навчання, результатом якого стане отримання ступеня 
магістра. За один або два роки магістерської програми підготовки студент здобуває 
науково-методичну кваліфікацію, що дозволяє йому стати вчителем після 
стажування в школі [4]. 

Дискусії щодо переваг і недоліків моделі полівалентності у підготовці вчителів 
ведуться і до сьогодні. Наприклад, німецька дослідниця М. Краул (М. Kraul), 
професор Геттінгенського університету імені Георга Августа (федеральна земля 
Нижня Саксонія), однією з переваг полівалентної підготовки вчителів називає 
кращу пристосованість до швидкозмінної ситуації на ринку праці, оскільки потреба 
у вчителях є циклічною: після попиту на вчительські кадри настає їх надлишок, 
внаслідок чого виникає безробіття, відповідальність за яке покладають на державу 
як практично єдиного роботодавця. На думку дослідниці, якщо вчителів готувати 
не за моделлю професіоналізації, а полівалентності, то їх професія не буде 
визначена з самого початку, що забезпечить більшу мобільність на ринку праці. 
Крім цього, в періоди нестачі вчителів можна було б у короткий строк готувати до 
педагогічної професії людей з вищою освітою – наприклад, хіміків або фізиків за 
магістерською програмою [5]. 

Дискусія щодо найбільш прийнятної моделі підготовки вчителів у Німеччині 
розпочалася у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, охопила наукову 
спільноту ФРН і переросла в інтенсивне обговорення можливостей впровадження 
нової структури педагогічної освіти в окремих університетах.  
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Ми дотримуємось такої точки зору, що прийнятними можуть бути обидва 
варіанти – як модель професіоналізації, так і модель полівалентності у підготовці 
майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл. За будь-якої моделі важливою умовою 
успішного оволодіння професією вчителя вважаємо свідому і послідовну 
спрямованості студентів на майбутню сферу професійної педагогічної діяльності, 
раціональну інтеграцію теорії і практики під час навчання в університеті з метою 
підготовки кваліфікованих фахівців-педагогів, здатних планувати, організовувати й 
аналізувати процеси навчання і виховання. 
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СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Реформування системи освіти на сучасному етапі розвитку суспільства 

відбувається в умовах гуманізації, полікультурності і значною мірою залежить від 
професіоналізму педагога. Спілкування − найважливіший професійний інструмент 
діяльності вчителя. Тому сьогодні актуалізується пошук нових підходів до 
розуміння механізмів ефективності комунікативної взаємодії педагога з дітьми, 
батьками, колегами. Прагнення до людського спілкування виступає своєрідним 
внутрішнім стимулом, рушієм діяльності особистості. Мистецтво спілкування 
завжди вважалося органічною складовою професіоналізму ділової людини нового 
типу, яка повинна мати нестандартний погляд на речі, відзначатися високою 
етикою у спілкуванні. 

Проблема культури мовлення та педагогічного спілкування були  предметом 
особливої уваги мислителів, філософів, психологів. У наукових працях із 

136 
 



педагогіки і психології помітно посилилась увага дослідників до спілкування як 
важливого компонента загальної культури та однієї з умов самореалізації особи у 
стосунках з оточуючими людьми (Р. Арцишевський, О. Березюк, В. Бехтерев, 
А. Гелен, О. Гойхман, М. Коул, К. Левітан, О. Леонтьєв, Б. Ломов, А. Макаренко, 
В. Мерлін, В. Оржеховська, В.  Сухомлинський, Т. Титаренко). Педагогічне 
спілкування було предметом особливої уваги в працях Б. Ананьєва, О. Бодальова, 
А. Деркача, Л. Божович, Л. Виготського, Л. Гранюк, А. Добрович, Л. Кондрашової, 
А. Петровського. Багато мудрих порад щодо педагогічного спілкування дав 
В. Сухомлинський. Підкреслюючи, що виховання словом − найслабше і найбільш 
вразливе місце, він вимагав від педагогів майстерного володіння ним. Особливо 
засуджував крик педагога, вважаючи його нікчемним інструментом виховання [1]. 

На думку О. Гуменюк, «спілкування» як життєве поняття і «спілкування» як 
психолого-педагогічне поняття не збігаються за своїм значенням. Педагогічне 
спілкування науковці розглядають як професійне спілкування педагога з дітьми, 
спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату. Неправильне 
педагогічне спілкування породжує страх, невпевненість, ослаблення уваги, памʼяті, 
працездатності, порушення динаміки мовлення і, як наслідок, поява стереотипних 
висловлювань школярів, у них знижується бажання і вміння думати самостійно, 
збільшується конформність в поведінці. У кінцевому рахунку − народжується 
стійке негативне ставлення до педагога [3]. 

Спілкування пронизує всю систему педагогічного впливу, кожен його 
мікроелемент. Сучасному педагогу необхідно оволодіти комунікативною 
структурою всього педагогічного процесу, бути максимально чуйним до 
щонайменших змін, постійно співвідносити обрані методи педагогічного впливу з 
особливостями спілкування на даному етапі. Все це вимагає від педагога уміння 
одночасно вирішувати дві проблеми: конструювати особливості своєї поведінки 
(свою педагогічну індивідуальність), своїх відносин з дітьми, тобто стиль 
спілкування та  конструювати виражальні засоби комунікативного впливу.  

У стилі спілкування відображаються характерна для педагога манера 
звернення до школярів. Стиль характеризується такими параметрами, як тон 
мовного звернення (доброзичливий, байдужий або офіційний) і форма мовного 
обігу (наказ, вимога, порада, прохання). Стиль педагогічного спілкування 
проявляється також в особливостях педагогом заохочень і покарань до своїх 
вихованців, встановлення з ними певної дистанції спілкування. Різні особливості 
стилю спілкування педагога роблять неоднаковий вплив на характер емоційних 
переживань дітей, на їх поведінку [4]. 

Як показує практика, негативну роль у роботі молодих педагогів  з учнями 
відіграє спілкування-загравання. По суті, цей тип спілкування відповідає 
прагненню завоювати помилковий, дешевий авторитет у дітей, що суперечить 
вимогам педагогічної етики. Поява цього стилю спілкування викликано, з одного 
боку, прагненням вчителя швидко встановити контакт з дітьми, бажанням 
сподобатися, а з іншого боку − відсутністю необхідної загальнопедагогічної та 
комунікативної культури, умінь і навичок педагогічного спілкування, досвіду 
професійної комунікативної діяльності.  
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Таким чином, для позитивного перетворення особистості дитини, для 
самоствердження, отримання задоволення від контактів зі своїми вихованцями 
педагогу важливо опановувати повноцінні засоби і способи комунікативної 
діяльності. Висока культура мовлення означає володіння багатством мови, 
уникнення у мовній практиці газетних штампів, канцеляризмів, діалектизмів, 
досягнення такої усної і писемної форми спілкування, яка б найповніше, 
найточніше передавала зміст думки. Правильна вимова, вільне, невимушене 
оперування словом, уникнення вульгаризмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих 
іншомовних слів, наголошування на головних думках, фонетична виразність, 
інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне 
використання логічних наголосів і психологічних пауз, взаємовідповідність між 
змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою – необхідні елементи мовної 
культури сучасного педагога. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Реформування освітніх процесів пов’язане з євроінтеграцією, тому 

становлення всебічно обдарованої особистості стає першочерговим завданням 
закладів вищої освіти у процесі формування моральних цінностей, духовного 
зростання. Ціннісне самовизначення студента як результат орієнтації особливої 
стадії аксіологізації може бути названо центральною стадією, яка забезпечує 
орієнтацію студента в світі цінностей професії, в минулому, сьогоденні та у 
майбутньому [1, с. 34]. 

Враховуючи всі чинники розвитку особистості, учені звертають увагу на 
потребу винайдення нових підходів у підготовці спеціалістів педагогічних 
професій, оскільки їм необхідно буде щоденно розв’язувати проблеми дітей і 
молоді: заздрість, жорстокість, байдужість один до одного і до навчання, ставлення 
до батьків, можливість суїциду, крадіжки, долання власних вад тощо.  

Проблеми формування духовно-моральних цінностей висвітлено в працях 
філософів, які розглядають духовність як сферу осмислення дійсності 
(В. Баранівськии, Г. Горак, Л. Сохань, Л. Олексюк, В. Слободчиков, 
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В. Сугатовський, В. Шердаков та ін.); психологів, які аналізують психологічні 
витоки духовних цінностей (І. Бех, М. Боришевський, Т. Бутковська, О. Зеліченко, 
В. Москалець, О. Киричук, Г. Костюк, Є. Помиткін та ін.).  

Дослідниками розкрито загальну сутність і зміст духовно-моральних 
цінностей: Г. Сковорода (важливість і відповідальність учительської праці), 
Н. Бердяєв (моральність як свобода), І. Зязюн (ціннісно-смислові комунікації), 
В. Сухомлинський (ідеї гуманізму й демократизму), К. Ушинський (становлення 
особистості вчителя).  

Зокрема, Г. Сковорода переконував, якщо велика справа панувати над тілами, 
то ще більша – керувати душами… Якщо важливо лікувати тіло, то чи не 
найважливіше разом з тілом зберігати і душу людини цілою, здоровою, не 
зіпсованою?» [2, с. 364].  

Оскільки майбутні вчителі початкової школи будуть працювати з дітьми 
молодшого шкільного віку, який є важливим етапом у становленні морально-
духовних якостей, цінностей особистості, педагоги самі повинні бути зразком для 
наслідування. Тому професійно-моральні цінності майбутнього педагога ми 
розглядаємо важливою складовою фахової компетентності вчителя початкової 
школи. І все освітнє середовище педагогічного коледжу повинно забезпечувати 
належні умови для їх формування. 

Середовище – це сукупність умов існування людини і суспільства. Під 
сукупністю умов розуміють: економічні, політичні, соціальні, духовні, 
територіальні умови, що впливають на становлення особистості. Отже, середовище 
розуміється як оточення. Деякі дослідники трактують навколишнє середовище не 
лише як сукупність умов, а й «впливів, що оточують людину» [3, с. 35].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає середовище 
як соціально-побутові умови життя людини, до яких віднесено оточення, 
сукупність людей, пов’язаних спільними життєвими умовами, заняттями, 
інтересами і та ін.  

Якщо середовище – усе, що нас оточує, то освіта – цілеспрямована пізнавальна 
діяльність людей зі здобуття знань, набуття умінь і формування навичок, або їх 
удосконалення. Освіта як передача накопичених суспільством знань молодому 
поколінню спрямовується на розвиток у нього пізнавальних можливостей, а також 
набуття умінь і навичок для практичного застосування загальноосвітніх і 
професійних знань, інтегральних та фахових компетентностей. 

Аналіз наукових джерел дає можливість стверджувати, що основними 
елементами освітнього середовища називають: освітній процес, освітні структури і 
підструктури, форми й методи їх організації, педагогічні технології, психолого-
педагогічний супровід, предметно-просторову організацію тощо. Ураховуючи 
думку О. Савченко про те, що «людина існує, розвивається, формується у взаємодії 
із середовищем та іншими людьми. Завдяки цій взаємодії, уродженим здібностям і 
власній активності вона стає особистістю» [4, с. 130], ми зробили висновки про 
важливість освітнього середовища у процесі формування професійно-моральних 
цінностей студентів. 
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Формування професійно-моральних цінностей майбутнього учителя 
початкових класів представляє собою цілісний безперервний процес, який 
реалізується в умовах освітнього середовища професійної підготовки даних 
фахівців та є дієвим за умов:  

–  комплексного підходу до проектування освітнього середовища, тобто 
врахування змін, що відбуваються в соціальних умовах, у самій особистості, яка 
розвивається;  

–  системного підходу, з яким пов’язана єдність і різноманітність педагогічних 
процесів, їх взаємовплив, взаємозв’язок;  

–  безперервності в організації педагогічного проектування середовища;  
–  постійного вдосконалення, введення додаткових умов, які б дозволяли 

покращити систему, виключивши з неї умови, що створюють перешкоди розвитку;  
–  оптимальності, що визначає врахування пріоритетів у процесі проектування, 

визначення основної ланки на тому або іншому етапі, орієнтацію на кінцевий 
результат − формування фахової компетентності;  

–  нелінійного розвитку освітнього середовища, що спричиняє динамічність, 
різноманіття педагогічних явищ та процесів. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ  
Останнім часом в Україні підвищується увага до проблем дітей дошкільного 

віку та провідного інституту соціалізації особистості – дошкільного навчального 
закладу. Про це свідчить поява нових нормативно-правових документів: Державної 
цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти, Національної програми 
виховання дітей і учнівської молоді в Україні, законів «Про освіту» та «Про 
дошкільну освіту», в якому зокрема наголошується, що провідним завданням 
дошкільної освіти є формування особистості дитини, розвиток її творчих 
здібностей, набуття нею соціального досвіду [3, с. 7]. 

Отже, основним завданням освіти на сучасному етапі є виховання 
підростаючого покоління, формування у нього комплексу якостей, необхідних для 
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життєдіяльності в суспільстві та нових соціальних відносинах. Ця проблема 
знаходить своє вирішення завдяки спеціально організованому процесу соціалізації. 

Г. Андрєєва зазначає, що соціалізація – це двосторонній процес, що включає в 
себе, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в 
соціальне середовище, систему соціальних зв'язків, з іншого боку, процес активного 
відтворення системи соціальних звʼязків за рахунок його активної діяльності, 
активного включення в соціальне середовище [1, с. 69]. Цю думку поділяє 
А. Мудрик, який говорить про дві сторони соціалізації: «З одного боку, індивід 
засвоює соціальний досвід, входячи в соціальне середовище, систему соціальних 
звʼязків, а з іншого – у процесі соціалізації він активно відтворює систему 
соціальних звʼязків за рахунок активного входження в середовище» [5, с. 144]. 
Отже, соціалізація у психолого-педагогічних дослідженнях характеризується як 
процес засвоєння і використання дитиною у поведінці та діяльності системи 
цінностей, до якої вона залучена. 

У науковій літературі уживаються і поняття «компетенція», і поняття 
«компетентність». Ця схожість не є випадковою, адже ці категорії походять з 
одного джерела: з латини competentia – узгодженість, відповідність, а competo – 
відповідати бути пригодним, здатним. 

А. Хуторський пропонує розвести ці поняття, використовувати їх паралельно, 
але вкладати в них різний смисл. Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості (знань, умінь, способів діяльності), які є заданими до 
відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії 
по відношенню до них. Тобто компетенцію, за А. Хуторським, слід розуміти як 
задану вимогу, норму освітньої підготовки учня, а компетентність – як його реально 
сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності [2, с. 204]. 

Вчені по-різному трактують поняття соціальна компетенція. Зокрема, 
дослідники (А. Євсєєв, О. Сафронова, І. Нікітін) трактують соціальну компетенцію 
як певний рівень розвитку комунікативних якостей особистості, вміння 
попереджати та розв’язувати конфлікти тощо [4, с. 25]. Т. Поніманська розглядає 
соціальну компетенцію дитини як відкритість до світу людей, навички соціальної 
поведінки, готовність до сприймання соціальної інформації, бажання пізнати людей 
і робити добрі вчинки [7, с. 354]. 

Процес формування соціальної компетенції дітей дошкільного віку складний і 
тривалий. Для найбільш ефективної соціалізації потрібно знати основні специфічні 
риси дошкільного дитинства. Серед них виокремлюють такі: 1) дитина-дошкільник 
як особистість перебуває на етапі становлення, дозрівання і розвитку; формування 
основ особистісної активності, самостійності, ініціативності, відповідальності та 
особистісного становлення; 2) самоцінність цього періоду визначається наявністю 
дитячої субкультури; 3) дошкільний вік (3-6 років) пов’язаний з домінуванням 
ігрової діяльності; 4) дитячі види діяльності мають специфічний характер і 
формують головні досягнення дитини у її фізичному, психічному та соціальному 
розвитку, завжди відповідають інтересам і потребам дитини; 5) це сенситивний 
період для первинної соціалізації особистості; 6) період формування ціннісного 
ставлення до природи, культури, людей і самого себе, орієнтації на світ людей, 
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осягнення змісту і форм людських стосунків; 7) висока емоційна насиченість усіх 
сфер життєдіяльності дитини, її допитливість, безпосередність, оптимізм як 
важлива передумова для емоційно-практичного пізнання довкілля і самої себе. 8) 
чутливість до соціально-психологічних механізмів навіювання, наслідування; 
поєднання інтеріоризаційних та екстеріоризаційних механізмів ідентифікацї. Ці 
механізми соціалізації дають дитині можливість розвиватися, рефлексувати і 
відповідати соціальним очікуванням суспільства [5]. 

Беручи до уваги ці особливості, ми пропонуємо для більш ефективного 
формування соціальної компетенції дітей дошкільного віку використовувати ігрові 
технології. Зокрема, сюжетно-рольові ігри, які вводять дитину у коло реальних 
життєвих явищ та стосунків між людьми, вправляють у дотриманні правил і норм 
поведінки. Вихователь спонукає дітей до прояву доброзичливості в ігровому 
спілкуванні з партнерами, заохочує прояв ініціативи в ігровій взаємодії з 
однолітками.  

Дидактичні ігри розвивають спостережливість, уяву, памʼять, мислення, 
мовлення, сенсорні орієнтації дітей у розмірах, формах, кольорах, максимально 
задіюють інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе. Діти набувають уміння 
в розмові з дорослими пояснювати хід гри, розповідати, як правильно діяти в грі, 
формулювати в мові, чи досягнутий ігровий результат («У мене вийшло правильно, 
картинка складена»), помічати невідповідність отриманого результату вимогам. 
Дошкільники вчаться пояснювати одноліткам, як правильно грати в гру, а також 
адекватно реагувати на результат гри – не сміятися над переможеним однолітком. 

Таким чином, ігри допомагають зблизити дітей, обʼєднати їх загальною 
цікавою для всіх діяльністю. Регулярне проведення спільних ігор збагатить 
дошкільнят новими враженнями, буде сприяти формуванню навичок соціальної 
компетентності, дасть їм новий соціальний досвід, який є важливим для розвитку їх 
особистості. 
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Мукачівський державний університет, Україна 
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У вітчизняній педагогіці і психології значна увага приділена розробці теорії 
впровадження ігрових технологій навчання як українськими так і зарубіжними 
науковцями. А. Вербицький, О. Дубасенюк, Ж.-Ж. Руссо, М. Левіна, О. Падалка, 
І. Підласий Г. Спенсер, В. Шмаков та інші вчені розглядали питання вдосконалення 
й упровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес 
школи. 

Гру як засіб виховання та форму спілкування досліджували Н. Кудикіна, 
Л. Варзацька, Н. Скрипченко та ін. У контексті заявленої проблеми варті уваги 
дослідження різних аспектів використання ігрових технологій у навчальному 
процесі О. Савченко, В. Коваленка, Г. Селевко та ін. 

Розглянемо певний підхід до кваліфікації ігор, який відображає всі 
характеристики гри і репрезентує її як дійовий метод навчання на уроках в роботі з 
учнями початкової школи: 

– за видом діяльності (фізичні (рухові), інтелектуальні (розумові), трудові, 
соціальні, психологічні); 

– за характером педагогічного процесу (навчальні, тренувальні, контролюючі, 
узагальнюючі, пізнавальні, виховні, розвиваючі, репродуктивні, продуктивні, 
творчі, комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні); 

– за характером ігрової методики (предметні, сюжетні, рольові, ділові, 
імітаційні, ігри-драматизації); 

– за ігровим середовищем (настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, 
комп’ютерні та із ТЗН, з різними засобами пересування); 

– за наявністю кінцевого результату (кінцеві, нескінченні); 
– за характером виграшу (матеріальні, нематеріальні); 
– за характером діяльності (спортивні, логічні, розважальні, ділові, 

комп’ютерні, рольові); 
за умовами гри (з чіткими правилами, з гнучкими правилами, вільні, творчі) [1, 

с. 173]  
Слід зазначити, що класифікація ігор сприяє усвідомити структуру та функції 

гри, чітко орієнтуватися в ігровому середовищі та підбирати раціональний ігровий 
матеріал. 

Як зазначає Т. Білик, ігри важливо проводити регулярно і цілеспрямовано на 
кожному уроці, починаючи з простих ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і 
урізноманітнюючи їх у міру збагачення в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, 
засвоєння правил гри, розвитку памʼяті, виховання кмітливості, самостійності, 
наполегливості тощо. На думку автора, в початкових класах гра дає змогу легко 
привернути увагу і тривалий час підтримувати в учнів зацікавленість до важливих 
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та складних предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах не завжди 
вдається сконцентрувати увагу всіх учнів [2].  

Вагоме місце у роботі з учнями молодшого шкільного віку займають 
інтерактивні ігри. Проведення інтерактивних ігор, як зауважує І. Демченко, 
продукує створення позитивної атмосфери, у ході якої реалізуються різноманітні 
запити, інтереси дітей, а головне – відбувається творче осмислення і відтворення 
світу, а вчитель у цьому процесі виконує роль режисера [3]. 

До проведення інтерактивних ігор ставляться такі вимоги: демократичний 
стиль спілкування учителя з учнями; толерантність учителя до неординарних, 
нетрадиційних реакцій учнів; установка на реалізацію творчого потенціалу кожного 
учасника гри (школярів, педагогів); недопустимість негативного оцінювання учнів, 
підтримка їх бажання до творчої діяльності; наявність ігрового сюжету, що мотивує 
всіх учасників на досягнення ігрових цілей; включеність кожного учня незалежно 
від рівня розвитку (команди в цілому і кожного гравця особисто); можливість дії 
для кожного учасника; залежність результату гри від зусиль кожного її учасника; 
добір доступних для учня ігрових завдань; варіативність у досягненні мети; 
розмаїтість засобів для досягнення ігрових цілей [3, с. 53–54].  

Відомо, що на сучасному етапі організації навчально-виховного процесу на 
уроках у початкової школи широко використовується електронний освітній ігровий 
ресурс. Електронний освітній ігровий ресурс (ЕОІР) – це системне програмне 
забезпечення для вивчення конкретного предмету, яке поєднує пізнавальну та 
розважальну функції, містить завдання в ігровій формі і спрямоване на активізацію 
пізнавальної діяльності учнів [4]. 

Під час роботи з електронним ресурсом С. Литвинова та О. Мельник 
рекомендують застосовувати різні методи навчання. Вони переконані, що ЕОІР дає 
змогу вчителю використовувати пояснювально-ілюстративні: словесні (аудіозапис 
пояснення теоретичного матеріалу), наочні (зображення) та практичні (виконання 
навчально-ігрових вправ) методи навчання, а також комбінувати їх з інструктивно-
репродуктивними (застосовувати за зразком) та проблемними. Оскільки, електронні 
навчально-ігрові вправи містять аудіовізуальну інформацію, то вона допомагає 
активізувати процеси сприймання, мислення, пам’яті молодших школярів, учні 
залучають у процес сприйняття матеріалу не лише зір, а й слух, емоції, уяву [4, с. 
12].  

Аналіз проблеми щодо використання ігрової діяльності в освітньому процесі 
початкової школи дає змогу зробити такі висновки: використання гри на уроках 
відповідає природним потребам дитини, у грі найповніше проявляється 
індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей, вона 
розвиває психологічну гнучкість, розкутість, комунікабельність, вона ж є засобом 
розвитку дитячої уяви, розвиває пізнавальні здібності, це спосіб зробити серйозну 
роботу цікавою. 
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ЗМІСТОВІ ОРІЄНТИРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ  

Сьогодні в сучасному соціально-економічному просторі відкривається 
багатомірність нових задач, нових тем, що потребують глибинного теоретичного 
осмислення і значного розширення експериментальних робіт. 

Аналіз наукових педагогічних, філософських та психологічних досліджень 
дають підстави виокремити змістові орієнтири європейської освіти на початку 
ХХІ століття, серед яких виокремлюємо такі:  

1. Роль техніки, технології та науки як рушійних сил розвитку людини та 
суспільства та як засобів відкриття потенційних можливостей їх діяльності та 
творчості із проблемою самої людини як істоти біологічної в загальній 
універсальній еволюції. Зокрема актуалізується задача акумуляції та збору всіх 
знань про людину як носія соціального, як творця нової культури та головної діючої 
та організуючої особи історичного прогресу [1]. 

2. Здійснення розгорнутих міждисциплінарних досліджень особливостей 
сучасної дитини, її психологічних та соціально-психологічних змін (норми 
психічного, психофізіологічного, особистісного розвитку дитини, що живе сьогодні 
і інша в порівнянні до дитини минулого століття, глибинне корегування 
періодизації сучасного дитинства як наукової основи розвитку і модернізації 
системи освіти [2; 3]. 

3. Становлення людини як особистості, вплив характеру, соціального 
середовища та системи виховання на особистісний розвиток, аналіз змісту та 
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закономірностей процесу розвитку людини як особистості і як суб’єкта дії, 
виявлення умов, специфіки та механізмів індивідуалізації і соціалізації в сучасному 
світі [2, 3]. 

4. Зміст та структура навчальної діяльності, тобто на основі чого і які знання, 
вміння і навички треба формувати і розвивати в учнів молодшого віку, які у 
старшокласників, а які у підлітків, щоб через визначений час на виході у доросле 
життя молода людина не тільки володіла знаннями і вміннями, але і акумулювала в 
собі найкращі риси свого етносу, народу та загальнолюдських цінностей і стала 
повноцінним суб’єктом людського суспільства [2, c. 11]. 

5. Зростання ролі комунікацій у розвитку суспільства, зокрема визначення та 
врахування впливу на процес зростання людини потужного «інформаційного 
потоку» сучасної освіти та засобів масової інформації, відеоринку, Інтернету, що не 
контролюються системою освіти; пошук в цьому «інформаційному потоці» шляхів 
та можливостей стимулювання інтересу до пізнання, формування пізнавальних 
потреб, відпрацювання вибіркового відношення до інформації, вміння її 
фільтрувати в процесі самостійного здобуття знань [5]. 

6. Нові соціальні зв’язки дитини, визначення дії та впливу на зростаючу 
дитину нових молодіжних субкультур, з метою переорієнтування їх на актуалізацію 
розвитку духовних витоків, психолого-педагогічну підтримку саморозвитку та 
самореалізації зростаючої людини [2, 3].  

7. Відродження критеріїв моральності всередині дитячого суспільства, тобто 
проблема нарощування відчуження між дорослими і дітьми, що спричинене 
швидким подорослішанням дітей при поглибленні їх соціального інфантилізму [2, 
c. 17; 3]. 

8.Взаємодія не просто стосунків, а саме взаємодія дорослих і дітей, визначення 
сутності та змісту позицій світу дорослих і світу дітей як специфічних суб’єктів цієї 
взаємодії, відокремити і розкрити її структуру та характер. Простір між світом 
дорослих і світом дітей треба розумно структурувати, заповнити корисною 
інформацією, яка допоможе перетворити кожну дитину в реального суб’єкта та 
організатора діалогу з дорослими [2; 3; 4].  

9. Профілактика етно- та ксенофобії, виховання толерантності, що зумовлено 
різким загостренням взаємовідносин в усьому світі, багатогранністю, 
надзвичайною складністю взаємовідносин етносів [4]. 

10. Створення систем дієвої психолого-педагогічної та соціально-педагогічної 
реабілітації, а саме теоретичного обґрунтування та структуризації надання 
психолого-педагогічної допомоги людям в зв’язку із зростаннями нервово-
психічних, в том числі посттравматичних розладів [4]. 

11. Розробка наукових, психологічних, психофізіологічних, психолого-
дидактичних основ побудови підручників та навчальних книг нового покоління, їх 
взаимозв’язок з новітніми інформаційними технологіями, включаючи Інтернет [4]. 

Початок ХХІ століття характеризується появою нових підходів до 
розвитку вищої освіти та ідей, завдяки яким можливе розв’язання 
сучасних освітніх і складних соціально-економічних проблем. Вища освіта 
в європейському контексті на початку ХХІ століття зміцнює свої функції, 
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пов ʼязані зі служінням суспільству, особливо свою діяльність по боротьбі 
з убогістю, нетерпимістю, насильством, неписьменністю, голодом, 
погіршенням навколишнього середовища та хворобами, головним чином, 
шляхом застосування міждисциплінарного та трансдисциплінарного 
підходу до аналізу проблем і питань, що відповідають очікуванням 
суспільства. 
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АКСІОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
В ОСВІТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Сучасна вища освіта потребує реалізації нових підходів, що визначають 
аксіологічні імперативи державної політики в освітній галузі країни. Стратегічний 
напрям сучасної вищої освіти направлений  на підвищення якості освіти, 
спрямований на формування творчої, розвиненої, креативної  особистості, здатної 
інтегрувати теоретичні знання і практичні уміння в цілісну систему, володіти 
новими технологіями, самостійно приймати рішення, робити свідомий, 
врівноважений вибір. Аксіологія – наука про цінності освіти, у яких представлена 
система знань, принципів, норм, які регулюють взаємодію в освітній сфері і 
формують компонент відносин у структурі особистості. 

Перетворення, які відбуваються сьогодні, зорієнтовані та освітні технології і 
виявлення неординарних здібностей [1]. Сьогодні потрібно розвивати особистість 
враховуючи індивідуально-психологічні особливості, здатної до саморозвитку та 
самовдосконалення. Необхідно створювати умови для формування таких якостей 
особистості: як мобільність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, 
критичність мислення, уміння генерувати нові ідеї, комунікативні уміння, уміння 
моделювати навчальні ситуації. Вирішенню таких завдань сприяє застосування 
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інтерактивних технологій навчання. Теоретичні аспекти інтерактивних методів та їх 
класифікації висвітлені в працях О Коротаєва, М. Скрипник, Л. Пироженко та ін. 
Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – спеціальна 
форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – 
створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою 
успішність та інтелектуальну спроможність [2]. 

Створення системи дослідницької діяльності, поглиблення рефлективних 
компонентів навчальної діяльності в цілепокладанні, плануванні і контролі дають 
змогу кваліфіковано підбирати індивідуальний підхід до кожного студента. 
Особистісний компонент діяльнісного підходу означає, що всі методичні рішення 
відбувається через призму особистості студента. Врахування потреб, мотивів, 
здібностей, інтелекту, індивідуально-психологічних і функціональних особливостей 
є основним завданням  в умовах використання особистісно-діяльнісного підходу 
для стимулювання пізнавальної активності.  

Модернізація вищої освіти передбачає забезпечення її сучасної якості, 
побудова ефективної освітньої системи з  дієвою економікою і управлінням, яка 
відповідає запитам сучасного життя, потребам розвитку країни, задоволення 
інтересів особистості, суспільства, держави. Комплексна, глибока модернізація 
системи освіти - імператив освітньої політики на сучасному етапі і ключовими 
умовами цього імперативу – активізація загальної участі у її розвитку. Модернізація 
освіти – це комплексне, всебічне оновлення всіх ланок освітньої системи й усіх 
сфер освітньої діяльності, відповідно до вимог сучасного життя.  

Аналіз останніх наукових досліджень виявив, що сучасна молодь виявляє 
неабиякий інтерес до нанонауки, нанотехнології, наноіндустрії,  біоніки, 
інформаційних технологій  та когнітивних наук.  

Нанотехнології дають змогу синтезувати макроматеріали із заданими 
властивостями та надзвичайно низькою собівартістю. 

Біотехнологія – міждисциплінарна галузь, що грунтується на досягненнях 
біологічних, хімічних, технічних наук.  

Когнітивна наука дає знання про систему методів і прийомів отримання, 
обробки, збереження та використання  інформації не лише людиною, а й штучним 
інтелектом. Вона є міждисциплінарною науковою галуззю, структура якої охоплює 
філософську, природничо-математичну та соціогуманітарну складові. 

Застосування інноваційних технологій, інтерактивне навчання сприяють 
створенню нових проектів, які допоможуть розвинути критичне мислення та 
пізнавальний інтерес молоді, уяву та творчість, забезпечить формування у студентів 
суспільно значущих особистісних цінностей, що визначають загальну 
спрямованість життєдіяльності людини та сприяють її повноцінній самореалізації. 
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СТВОРЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА  
В УЧНІВСЬКОМУ КЛАСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У Державному стандарті початкової загальної освіти в новій редакції 
визначено такі його основні принципи: визнання та сприяння розвитку талантів 
кожної дитини; цінність дитинства; радість пізнання та розвиток особистості; 
здоров’я та безпеки [1, с.3] та ін. Як зазначається у цьому документі, учні Нової 
української школи мають навчатися в атмосфері взаємної довіри та поваги, без 
цькувань і насильства. У Концепції Нової української школи одним із дев’яти 
ключових компонентів її формули визначено педагогіку, яка ґрунтується на 
партнерстві між учителями, учнями і батьками [2].  

У цьому контексті актуалізується проблема гуманізації освітнього процесу в 
початковій школі, формування гуманістичних стосунків між учнями і учителями. 
Проте, багато педагогів не завжди розуміють сутність гуманізму як основи 
людських стосунків, як мету і засіб виховання молодших школярів; не завжди 
бачать практичні шляхи, методи, форми гуманістичного виховання. Вони не вміють 
вивчати, аналізувати і тактовно спрямовувати стосунки дітей між собою на засадах 
дружби, поваги, розуміння (все це обумовлює прояв жорстокості, черствості, 
байдужості один до одного; розшарування учнів у дитячих колективах за посадою 
батьків, матеріальним станом, одягом тощо).  

Грузинський педагог Ш. Амонашвілі зазначає, що дитина формується тільки в 
середовищі, без середовища дитини як людської істоти не буде [3]. Тому, на його 
думку, для виховання в учнів гуманістичних якостей необхідно середовище, в 
якому вони розвиваються, зробити гуманним.  

Для виховання учнів як свідомих, активних представників громадянського 
суспільства доцільно у класі створити таке виховне середовище, яке є прототипом 
демократичного  суспільства. У свій праці Г. Дудчак зазначає, що  таке середовище 
функціонує на засадах демократичних принципів і проповідує громадянські 
цінності; дає змогу кожному учневі бути активним учасником суспільно значущих 
справ; допомагає школярам відчувати внутрішню свободу, власну гідність й 
відповідальність за свої дії; виявляти повагу й підтримку членам шкільного 
колективу [4, c.43]. 

Демократичне виховне середовище у класі – це, насамперед, продуктивне 
виховне середовище, повʼязане з організацією порядку, дисципліни в класі, а також 
поведінки учнів, скерованої на їхнє виховання, перевиховання, самовиховання й 
досягнення успіхів. Воно передбачає непримусове залучення вихованців до різних 
видів діяльності, у процесі якої вони виявляють активну позицію й позитивну 
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мотивацію до вдосконалення міжособистісної взаємодії з педагогами та 
однокласниками.  

Учитель Нової української школи має обрати модель відповідального 
(непримусового)  керівництва поведінкою учнів початкових класів, суть якої 
полягає в тому, щоб навчати вихованців робити висновки з власних вчинків, 
здійснювати вибір конструктивних дій і приймати конкретні рішення; спонукати 
молодших школярів до відчуття власної відповідальності шляхом обговорення з 
ними взаємозвʼязку між їхніми діями і наслідками. 

Для того, щоб створити демократичне виховне середовище в учнівському 
колективі, вчителю початкових класів необхідно: 

– залучити кожного учня до активної діяльності, міжособистісного 
спілкування, застосовуючи різні методи надання права вибору завдань; 
стимулювати активність, підтримувати ініціативи вихованців;  

– відмовитися від  примусу, натиску, упередженого ставлення до окремих 
учнів; створити позитивний морально-психологічний клімат за допомогою 
позитивної установки на особистість, надання можливості для вільного 
висловлення власної думки тощо; 

– безумовно прийняти кожну дитину; бути щирим, відвертим у висловленні 
власних думок; відчувати та розуміти внутрішній стан особистості; 

– визнавати цінність кожного учня, його поглядів, досягнень; з повагою 
ставитися до кожного учня, не принижувати гідності особистості, уникати критики, 
образ, засуджень, припущень;  

– розвивати позитивні емоції, самопочуття, мотивацію діяльності; реалізувати 
потреби особистості; забезпечити можливості для досягнення успіхів кожною 
дитиною;  

– спільно з учнями скласти правила поведінки в школі, класі для встановлення 
дисципліни та орієнтувати їх на дотримання їх; стимулювати до саморегуляції, 
вияву відповідальності згідно з цими правилами; 

– спонукати учнів до критичного творчого  мислення, вільного  міркування,  
вироблення  власних поглядів тощо; 

– бути демократичним, гуманним і авторитетним.  
Подальшого дослідження потребують такі аспекти окресленої проблеми: 

співпраця учителя початкових класів і учнів, а не диктат; взаємна повага між 
наставником і учнем; діяльність за інтересами і бажаннями, а не за примусом; 
захист дитини від життєвих знегод, конфліктів, а також створення умов для 
вільного розвитку її духовних і фізичних потреб. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ 
XXI століття – це час панування інформаційних технологій, серед яких 

основну роль відводять засобам масової інформації.  
Проблему впливу засобів масової інформації на формування особистості 

досліджували А. Ануфрієва, А. Бандура, О. Волянська, Дж. Джонсон, В. Собкін, 
У. Шорт та ін. 

Формування моральних норм, зразків соціальної поведінки, ціннісних 
орієнтацій, ідеалів особистості відбувається в соціокультурному просторі, де поряд 
з такими важливими соціальними інститутами, як сім`я і школа, чималу роль 
відіграють засоби масової інформації. 

У статті 17 Конвенції ООН про права дитини зазначається, що дитина має 
вільний доступ до інформації та матеріалів із різних національних і міжнародних 
джерел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння 
соціальному, духовному і моральному благополуччю, а також здоровому 
фізичному і психічному розвитку дитини. Однак, наголошується і на захисті дитини 
від інформації, що завдають шкоди її благополуччю [1]. 

Засоби масової інформації можуть мати як позитивний, так і негативний 
вплив на формування особистості дитини. За допомогою ЗМІ дитина отримує нову 
інформацію, розширює світогляд, але, водночас, за їх допомогою вона потрапляє у 
віртуальний світ, який замінює її реальність. Це сприяє появі у дитини тривожності, 
агресивності та призводить до асоціальної поведінки [3, с. 244]. 

С. Кравчук тлумачить агресію як поведінкову реакцію, що характеризується 
спрямованістю на нанесення шкоди живим і неживим істотам, котрі намагаються 
уникати такого ставлення; як психічний стан, що характеризується пізнавальним, 
емоційним і вольовим компонентами [2, с. 6]. 

У педагогічній енциклопедії надається таке визначення агресивної поведінки 
як дії, що має за мету заподіяння морального чи фізичного збитку іншим [4].  

Формуванню та розвитку агресивності сприяють фільми, телепередачі, в яких 
містяться сцени насильства, вбивства тощо. Дитина на підсвідомому рівні разом з 
діями персонажа телепрограми сприймає і світ, в якому, наприклад, мета 
виправдовує засоби, а жорстокість і насильство сприймаються як щось природне. 
Крім того, дитина не розуміє прихований зміст ЗМІ та приймає те чи інше явище 
(моду, цінності, норми, моделі стосунків і поведінки), намагаючись відповідати 
вимогам, які висуває сучасне суспільство, регламентатором якої виступають засоби 
інформації. 
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До ефектів впливу агресії, яка демонструється у фільмах, на поведінку 
глядачів можна віднести: 

1) навчання за допомогою спостереження; 
2) зняття заборони; 
3) постійне спостереження за сценами насильства, що сприяє поступовій 

втраті емоційного сприйняття агресії і чужого болю; 
4) телевізійні сюжети, перенасичені сценами насильства і жорстокості, які 

обумовлюють зміну індивідуального образу реальності [5, с. 215]. 
На сьогоднішній день розвитку агресивності сприяє і надмірне захоплення 

дітей комп’ютерними іграми. Дитина має змогу безперешкодно та безкарно 
розправлятися з віртуальними жертвами. При цьому, це сприймається як 
досягнення, оскільки чим більше жертв, тим більше дитина отримує балів. 

Дитина виступає ідеальним об’єктом маніпуляційних впливів засобів 
інформації тому, що вона позбавлена здатності критично сприймати інформацію. 
Через це, одним із головних завдань школи, на сучасному етапі, є розвиток 
критичного мислення підростаючого покоління. Мислити критично означає 
оцінювати достовірність/цінність інформації, аналізувати різні точки зору та 
приймати адекватні рішення. 

Д. Крат виділяє такі основні характеристики критичного мислення: 
самостійність та індивідуальність; інформація виступає відправним, а не кінцевим 
пунктом критичного мислення; критичне мислення завжди починається з 
постановки та усвідомлення проблеми; критичне мислення прагне до переконливої 
аргументації; воно є передусім мисленням соціальним [3, с. 244]. 

На думку науковців, критичне мислення є складним процесом, який 
починається з ознайомлення з інформацією, а завершується прийняттям певного 
рішення та складається з кількох послідовних етапів: сприйняття інформації з 
різних джерел; аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору; зіставлення з 
іншими точками зору; добір аргументів на підтримку обраної позиції; прийняття 
рішення на основі доказів [3, с. 245]. 

Отже, засоби масової інформації посідають важливе місце у житті кожної 
людини і дитини зокрема. На сьогоднішній день, вони стали головними джерелами 
інформації. Однак, більшість сучасних фільмів та телепередач насичені сценами 
насильства. На основі їх багаторазового перегляду дитина починає сприймати 
насильство, як припустиму модель поведінки. Для профілактики та уникнення 
негативного впливу ЗМІ необхідно розвивати у дітей критичне мислення через 
усвідомлене сприйняття та аналіз інформації, яку вони отримують. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
В останні роки, зважаючи на впровадження інклюзивного навчання, що 

передбачає залучення батьків, як активних учасників навчально-виховного процесу, 
в теорії та практиці педагогічної науки виникла необхідність активного вивчення 
сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами. Для родини, в якій зростає та 
виховується дитина з особливими освітніми потребами найважливішим завданням 
є формування в неї особистісних якостей громадянина, а саме: розвинену 
духовність, моральну культуру, особистісний розвиток. 

Проблему сімейного виховання дітей з особливими освітніми потребами 
досліджували як зарубіжні вчені (А. Адлер, Д. Рубейн, С. Хайнес та ін.) так і 
вітчизняні (А. Колупаєва, Л. Савчук, М. Сяба, О. Царькова та ін.). 

А. Колупаєва, Л. Савчук зазначають, що основними завданнями сімейного 
виховання дітей з особливими освітніми потребами є: 

– формування звичок позитивної поведінки; 
– позитивна оцінка дитини та адекватна оцінка її діяльності (Що зробила? Чого 

навчилася?, Як виявила себе?); 
– сприятливий психологічний клімат сім’ї [2].  

На думку науковців, батьки мають дати своїм дітям найважливіший урок – 
нести людям радість. Звідси незаперечне значення розвитку емоційної сфери у 
дітей, розрізнення та реакція на почуття та вчинки людей, засвоєння норм етикету 
та правил спілкування [2]. 

А. Колупаєва наголошує на тому, що сім’я, в якій виховується дитина з 
особливостями психофізичного розвитку потребує особливої уваги. Якщо в родині 
панує оптимістичний та життєрадісний настрій, то впевненість у своїх силах і 
можливостях матиме і дитина. Повсякденне життя сім’ї має передбачати участь 
дітей з порушеннями психофізичного розвитку у всіх видах домашніх справ: 
прибирання, миття посуду, допомога по господарству тощо. Батьки при цьому 
мають бути терплячі, доброзичливі, однак не варто допускати вседозволеності, 
відсутності будь-яких обмежень. Позитивна атмосфера в родині, захищеність 
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батьківською любов’ю дає змогу бути вимогливими, але не конфліктними. 
Позитивні вчинки помічаються, оцінюються, підтримуються, негативні вчинки 
потребують обговорення і відповідної оцінки [1]. 

На думку О. Царькової для дитини сімейне виховання представляє унікальну 
умову її нормального розвитку. Важко переоцінити роль сім’ї в процесі розвитку 
всіх сторін психіки дитини, починаючи від елементарних моторних навичок і 
закінчуючи становленням її інтелекту, емоційної сфери [4]. 

Науковець водночас, зауважує, що у процесі виховання дитини відбувається 
не лише становлення її свідомості, а й здійснюється процес особистісного 
зростання самих батьків, їх міжособистісних відносин. Сімейне середовище 
виступає найважливішим чинником соціалізації, під якою розуміється складний 
процес засвоєння дитиною соціального досвіду [4]. 

Як зауважує автор, коли мова йде про сім’ю дитини з відхиленнями у 
розвитку, сімейне виховання виступає не тільки як найважливіший і визначальний 
фактор соціалізації, але і як двері в соціальну інтеграцію, шлях до самостійного і 
незалежного життя [4, с. 689]. 

М. Сяба зазначає, що роль сім’ї полягає у формуванні в свідомості дитини 
сфери цінностей: взаємоповаги, тобто людина повинна сприйматися як 
найважливіша цінність; толерантності, яка має проявлятися у терпимому ставленні 
до людей різних національностей, культур, соціальних шарів та народів; 
усвідомлення себе частиною суспільства, що є невід’ємною частиною існування та 
розвитку людини взагалі; надання можливостей для розвитку навичок та талантів 
конкретної людини, бо кожна людина має певні здібності, які необхідно розкривати 
протягом всього життя; взаємодопомоги, яка є також необхідною, бо саме завдяки 
їй будуються міцні стосунки між людьми та виникає довіра до інших; можливості 
навчатись один у одного, що є запорукою успіху будь-якого процесу навчання та 
виховання; можливості допомагати самим собі та людям у своїй спільноті [3, с. 
167]. 

Таким чином сім’я відіграє основну роль у вихованні дітей з особливими 
освітніми потребами, оскільки саме вона на перших етапах зростання дитини 
вибирає подальший її життєвий шлях та забезпечує подальші успіхи. Перед 
батьками, які виховують таку дитину постає важливе завдання – допомогти їй 
розвивати здібності і таланти, сприяти у подальшій адаптації та соціалізації в 
суспільстві. Сім’я виступає осередком формування таких вічних цінностей як 
любов, доброта, взаємодопомога. 
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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Перед закладами загальної середньої освіти надзвичайно гостро постала  

проблема формування незалежної, вільної особистості школяра, здатної самостійно 
осмислювати явища навколишньої дійсності, активно брати участь у вирішенні 
важливих питань життя колективу, вміти формувати, висловлювати і відстоювати 
свою думку та поважати думку інших людей. В Концепції Нової української школи 
зазначено, що сучасні школярі мають жити в умовах демократії, а готувати молодь 
до життя в таких умовах неможливо шляхом бездумного і безпосереднього 
засвоєння встановлених істин [1].  

Творчих педагогів-практиків сьогодні хвилює проблема «мовчання школярів», 
їх байдужість чи невміння інколи висловитись з приводу гострих питань діяльності 
класу, школи, міста, країни, визначення власного ставлення до них. Одним із 
шляхів вирішення цієї проблеми є формування в учнів критичного мислення.  

Погляди вчених на можливість формування критичного мислення у школярів 
досить суперечливі Так, О. Тягло наголошує, що критичному мисленню можна і 
треба вчити. «Його культуру слід цілеспрямовано і терпляче вирощувати на всіх 
рівнях, починаючи з першого класу школи, потім – у вищому навчальному закладі. 
Ні економічні, ні політичні, ні культурні перетворення на шляху входження 
України в світову спільність розвинених країн не будуть стійкими і успішними без 
паралельної і навіть випереджаючої зміни менталітету людей – системи ідеалів, 
цінностей, норм, традицій, а також алгоритмів сприйняття, мислення і практичного 
перетворення реальності. Одним із шляхів бажаних змін, що відповідають 
апробованому досвіду демократичних країн, є традиція критики чи, більш 
конкретно, критичного мислення» [2]. 

Окремі аспекти розвитку критичного мислення в учнів розглядались у працях 
С. Векслера, А. Байрамова, А Липкіної, Л. Рибак, В. Сінельнікова. Вчені ставили 
питання про розвиток уміння самостійно осмислювати навчальний матеріал, 
виконувати нестандартні завдання, робити  висновки, помічати як власні помилки, 
так і помилки своїх однолітків. Про розвиток пізнавальної діяльності, можливості 
заперечувати педагогу, виказувати власні думки дізнаємось із досліджень 
Ш. Амонашвілі та В. Сухомлинського. 

Проте деякі вчені (С. Рубінштейн, Ж. Піаже, В. Штерн та ін.) з недовірою 
відносились до розвитку критичного мислення в учнів початкових класів. Вони 
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зазначали, що для більшості школярів даного вікового періоду характерними є 
наслідуваність, низький самоконтроль, емоційність, образність мислення та ін. 

Оскільки єдиного визначення поняття «критичне мислення» в педагогічній 
науці і практиці не існує, тому і підходи дослідників до формування критичного 
мислення учнів досить варіативні. Ми розглядаємо критичне мислення як системне 
утворення і в нашому дослідженні інтерпретуємо його як здатність людини 
(природну або сформовану) до самостійної оцінки явищ оточуючої дійсності, 
інформації, наукових знань, думок і тверджень інших людей, вміння бачити їх 
позитивні і негативні сторони, а також прагнення до кращого, більш оптимального 
розв’язання проблем, завдань, до перегляду існуючих догм, стереотипів, традицій 
[2].  

Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури дозволив виділити 
такі головні ознаки критичного мислення: здатність людини самостійно аналізувати 
інформацію, визначати її сутність, порівнювати з іншою інформацією і робити 
власні висновки; вміння бачити помилки або логічні порушення в аргументації 
партнерів та в інших джерелах інформації; вміння аргументувати свою думку, 
переглядати свої позиції, якщо вони не витримують критики; вміння розпізнавати 
пропаганду; вміння оцінювати суспільні явища, політичні дії, вчинки суспільних і 
політичних лідерів, окремих осіб з позицій загальнолюдської моралі; наявність 
розумної долі сумнівів, скепсису, прагнення до пошуків більш оптимальних рішень, 
дій, висновків у конкретних ситуаціях; мужність, принциповість, сміливість у 
відстоюванні своїх позицій, поглядів, віри; відкритість до сприймання інших 
поглядів, позицій, думок [2, с.54].  

Як показує практика, значна частина сучасних педагогів ще не готова до 
формування критичного мислення в учнів. У професійній діяльності багатьох з них 
панує монологічна спрямованість освітнього процесу, а це не забезпечує розвиток 
самостійності, критичності та незалежності школярів. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  В УМОВАХ 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Концепція «Нова українська школа», що визначає мету, завдання державної 

політики у сфері освіти, а також шляхи й етапи реалізації їх, провідним підходом 
називає компетентнісний. Компетентність визначають як володіння конкретними 
компетенціями, наявність конкретних особистісних характеристик, сформованих у 
процесі набуття досвіду застосування знань, умінь, навичок, вияву ставлень і 
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демонстрування поведінкових норм; як особистісний результат освітньої 
діяльності; практичний досвід застосування відповідних знань і вмінь у різних 
життєвих ситуаціях; показник того, що учень/студент спромігся реалізувати 
накопичений багаж знань і вмінь з метою досягнення бажаного результату в умовах 
навчального закладу і поза його межами відповідно до визначених освітніх 
стандартів [2, с. 3].  

За останнє десятиліття українська дидактика і лінгводидактика збагатилася 
численними працями, що розкривають суть компетентнісного підходу, виявляють 
його особливості в умовах української школи (Бакум З., Бібік Н., Васьківська Г., 
Голуб Н., Омельчук С., Пентилюк М., Савченко О. та ін..), авторськими 
методиками (Александрова В., Варнавська І., Зінченко В., Климова К., 
Остапенко Н., Рябоконь В. та ін.). Проте не вичерпано досі перелік питань, які 
потребують узгодження позицій, обговорення та розв’язання. Зокрема, нагальними 
проблемами слід вважати укладання категорійного апарату й грамотне 
послуговування ним, розроблення ієрархії компетентностей, розмежування їх на 
різних етапах здобування освіти, розроблення критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів/студентів в умовах компетентнісного навчання [1, с. 2].  

Предметні і ключові компетентності – це не сума знань, хоча і вони мають 
винятково важливе значення, це не відомості з підручників, словників, інтернет-
джерел і навіть не вміння застосовувати ці знання, це особлива особистісна якість, 
що є результатом саморозвитку учня/студента за допомогою вмілого наставника [3, 
с. 2]. Держстандарт тлумачить компетентнісний підхід як «спрямованість 
навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно 
підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) 
компетентності». 

Так, усі розділи української мови сукупно сприяють формуванню ціннісного 
ставлення мовця до мови, формуванню мовного смаку, відчуття естетики мови, 
власної причетності до мови, що гуртує носіїв у націю [2, с. 4]. Для предметної 
компетентності з української мови основу має визначати усвідомлення мови як 
державотворчого чинника, як засобу ідентифікації мовця з народом, нацією, як 
засобу фіксування і передавання інформації, культурного спадку [1, с. 3]. У 
ситуації, що нині складається, перед педагогами постає необхідність не лише 
заново осмислити і переосмислити теорію і методи викладання, вивчення, навчання 
української мови, а й проаналізувати зміни глобальних трендів сучасного світу і 
роль та значення державної мови [4, с. 38]. Концепція НУШ, утверджуючи 
компетентність спілкування державною мовою та визначаючи її компетенції, 
актуалізує нові підходи до змісту навчання у порівнянні із традиційною програмою, 
орієнтованою на академічний мовознавчий зміст. Саме від педагога залежить 
культура, стиль мовлення майбутніх фахівців, ефективне застосування ними знання 
української мови у різних ситуаціях, стилях спілкування.  

Сьогодні освітній процес має бути орієнтований на вимоги роботодавця до 
перспективної молоді, яка, зокрема, повинна володіти здатністю працювати 
самостійно, без постійного керівництва, брати на себе відповідальність з власної 
ініціативи, помічати проблеми і шляхи розв’язання їх, аналізувати нові ситуації і 
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застосовувати нові знання для такого аналізу, засвоювати знання з власної 
ініціативи тощо. Це означає, що процес навчання (зокрема і мови) повинен бути 
мотивований. Крім того, предметну компетентність потрібно оцінювати на вищому, 
ніж тестовий, рівні. На сьогодні левова частка урочного і вільного часу 
учнів/студентів відводиться на «механіку». Сучасне оцінювання, орієнтоване на 
культивування знань, гальмує всі інновації в освіті. Механічне засвоєння 
граматики, орфографії, частин мови, пунктуації та інших розділів мови тренує 
пам’ять, розвиває вміння і навички, на які немає запитів у суспільстві й особистому 
житті дитини й жодним чином не впливає на розвиток критичного мислення, не 
додає впевненості у спілкуванні, не формує ціннісного ставлення й потреби 
володіти цією мовою [2, с. 6]. 

Отже, різнобій у визначенні пріоритетів в освіті (європейські стандарти, 
кошти на обладнання, недостатня кількість годин на вивчення предмета) не сприяє 
її розвитку і модернізації. Варто визначити, насамперед, спільну мету і шляхи її 
досягнення.  
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
Постійне і об’єктивне підвищення вимог до персоналу туристичної фірми, так 

як і до підприємства сфери послуг, з боку споживачів та державних органів 
управління викликає необхідність впровадження інноваційних технологій в системі 
професійної освіти. 

Туризм – суспільний феномен, складна соціо-еколого-економічна система, яка 
охоплює різноманітні природно-географічні, соціо-культурні, екологічні, 
економічні, організаційно-правові аспекти. Туризм – це сфера професійної 
діяльності та бізнес в індустрії туризму (процеси формування, просування, 
реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів 
туристичної діяльності), тому основною метою навчання майбутніх фахівців сфери 
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туризму є формування загальних та фахових компетентностей для успішного 
здійснення професійної діяльності. 

Результатом опанування освітньої програми за спеціальністю 242 «Туризм» 
мають стати такі компетентності випускника: 

– інтегральна компетентність: здатність розв’язувати професійні проблеми 
та практичні завдання у сфері туризму як в процесі навчання, так і в процесі роботи, 
що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують  
туризмологію; 

– загальні компетентності: розуміння та власне осмислення основних 
світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності; здатність 
до критичного мислення, аналізу і синтезу; екологічність мислення та соціальна 
відповідальність; здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 
джерел; здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань; 
навички використання інформаційних та комунікативних технологій; здатність 
визначати, формулювати і вирішувати проблеми; здатність спілкуватися рідною та 
іноземною (ними) мовою (мовами); навички міжособистісної взаємодії; уміння 
працювати автономно та в команді; здатність планувати та управляти власним 
часом; уміння дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати їх у 
особистій та професійній діяльності; 

– спеціальні (фахові) компетентності: знання і розуміння предметної області 
своєї професії; уміння застосовувати фахові знання на практиці; здатність 
аналізувати туристичний потенціал територій; здатність орієнтуватись в організації 
рекреаційно-туристичного простору; розуміння сучасних тенденцій і регіональних 
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; розуміння 
процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного 
обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, 
рекреаційного); здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 
споживання туристичного продукту; розуміння принципів організації роботи 
туристичного підприємства; здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних 
та складних форс-мажорних обставинах; здатність інтерпретувати, аналізувати та 
систематизувати  туристичну інформацію,  уміння презентувати туристичний 
інформаційний матеріал; здатність використовувати в роботі туристичних 
підприємств інформаційні технології та офісну техніку; здатність визначати 
індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології 
обслуговування туристів та вести претензійну роботу; здатність до співпраці з 
діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні 
комунікації; здатність працювати у полікультурному середовищі; здатність діяти у 
правовому полі, керуватися нормами законодавства; уміння працювати з 
документацією на туристичному підприємстві та здійснювати розрахункові 
операції. 

Загальні компетентності розвиваються при вивченні таких дисциплін, які, на 
жаль систематично скорочуються, а то й взагалі не вводять у навчальні плани 
підготовки фахівців туристичного обслуговування: українська мова (за 
професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), 

159 
 



філософія, правознавство, економічна теорія, основи підприємництва, українська та 
зарубіжна культура, соціологія, психологія, історія України, географія, України, 
екологія, маркетинг, основи маркетингу, основи менеджменту тощо.  

Знання, технічна підготовка і компетентність важливі, але головне в індустрії 
туризму та гостинності – це культура і комунікабельність, вміння працівника не 
тільки створити турпродукт, але й його реалізувати, створити приємне враження 
про запропоновані в турі об’єкти. Сучасні споживачі найбільше цінять культуру, 
компетентність, ввічливість персоналу, комунікабельність. 

Вивчити минуле, зрозуміти витоки духовності, причетності до світової 
культури – це бажання багатьох туристів. Соціальні зміни у суспільстві призвели до 
зростання ролі пізнавального і освітнього туризму. 

Туризм – найкращий спосіб знайомства з культурою, задоволення потреб 
людини в пізнанні світу, що зумовлює культурологічний напрям туризму. Культура 
є фундаментальною основою процесу розвитку людини. Самосвідомість і пізнання 
навколишнього світу, розвиток особи і досягнення поставлених цілей неможливі 
без отримання знань в галузі культури. В цей термін включається виховання, освіта, 
розвиток та ін. Культура повинна стати станом устрою життя людини, формою 
відносин між ними, способом діяльності. Великий інтерес у туристів викликають 
такі елементи культури як мистецтво, наука, релігія, історія та інші, що збільшує 
вимоги до підготовки майбутніх спеціалістів у туристичній сфері. 

Підвищення культурного рівня майбутніх спеціалістів не проходить само по 
собі. Саме підвищенню загальної культури покликана сприяти введена у програми 
освіти підготовки фахівців дисципліна «Історія Української державності». 
Спеціаліст з туризму зобов’язаний знати особливості своєї країни і стати її 
частиною. 

Фахівець з туризму зобов’язаний знати основи правового регулювання 
розвитку туризму в Україні, постійно підвищувати рівень правової культури. 
Різноманітність нормативно-правої бази регулювання сфери туризму вимагає 
впроваджувати у навчальні плани спецкурси правової туристичної освіти, адже 
навчальний курс «Правознавство» і «Підприємницьке право» не може охопити 
особливості регулювання туризму. 

Туризм сьогодні – сукупність різних галузей економіки: від тих, що 
безпосередньо контактують з туристами, до тих, що приймають участь у наданні 
комплексної туристичної послуги. Фахівець туризму має мати не тільки 
елементарні знання про структуру і організацію діяльності потенційних клієнтів 
туристичної фірми, але здатність суміщати різі види діяльності, враховуючи 
сезонний характер туристичних послуг. 

Світ став глобальним суспільством, а туризм – глобальним бізнесом. Значно 
розширюється ринок туристичних послуг, який вже давно вийшов за межі держави. 
Працівникам туристичних фірм недостатньо знати тільки національну мову, вже 
стає недостатнім знання ще й однієї іноземної мови. Постає гостра потреба у 
спеціалістах, які володіють іноземними мовами. Вивчення іноземних мов стає 
вимогою сьогодення, а це чи не найважче завдання підготовки фахівців туризму у 
вузах. 
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Спеціальні (фахові) компетентності формують дисципліни: організація 
туризму, рекреалогії, географія туризму, економіка туризму, інформаційні системи і 
технології в туризмі, екскурсознавство, оздоровчо-спортивний туризм (активні 
види і форми туризму), організація послуг гостинності (організація готельної 
справи, організація ресторанної справи, організація транспортного обслуговування 
в туризмі), туроперейтинг, маркетинг туризму, менеджмент туризму та вибіркові 
дисципліни, які повинні враховувати специфіку розвитку туризму в регіоні. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ ЗДО 
У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Коли дитина з вадами психофізичного розвитку починає відвідувати звичайну 
групу закладу дошкільної освіти, вона реалізує своє право на отримання якісної 
освіти за місцем проживання. Батьки відчувають полегшення, адже дитина отримує 
шанс на повноцінне, активне життя. Залучення їх до планування та організації 
освітнього процесу, розроблення індивідуальних освітніх планів для дітей дає 
батькам змогу відчути себе повноправними членами команди, яка спрямовує свою 
діяльність на створення умов для розвитку їхньої дитини, прагне досягти успіхів у 
складній справі адаптації дитини з особливими освітніми потребами до 
повноцінного життя в суспільстві [1]. 

Партнерські стосунки в команді забезпечують отримання комплексних, 
скоординованих, гнучких, доступних і потрібних кожній родині послуг. Виховання 
дітей з особливостями психофізичного розвитку – це цілеспрямований процес 
спільної діяльності педагогів і батьків, що передбачає: 
створення умов для формування партнерських відносин між педагогами та сім’ями, 
які виховують дітей з особливими потребами; створення умов для залучення 
батьків до навчання дитини та створення розвивального середовища, у якому вона 
перебуває; з’ясування очікувань батьків та визначення цілі; розроблення 
індивідуальних навчальних програм; організацію команди фахівців для надання 
необхідної консультативної та практичної допомоги батькам; проведення 
просвітницької роботи серед громадськості з метою формування настанов щодо 
виховання дітей з особливими потребами[1]. 

Будь-яка співпраця починається зі знайомства. Саме тому перші зустрічі 
педагогів з батькам спрямовуються на встановлення довірчих стосунків. Щоб 
забезпечити задоволення індивідуальних потреб дітей, можливість дітей з 
особливостями психофізичного розвитку активно взаємодіяти з однолітками в 
дитячому колективі, педагоги повинні знати особливості психофізичного розвитку 
дітей, їхні можливості, уподобання. Зустрічі педагогів з батьками допомагають 
визначити, якої саме допомоги і підтримки потребує дитина, отримати інформацію 
про неї. Педагоги, в свою чергу, знайомлять батьків з умовами навчального закладу, 
програмами, за якими працює заклад, їх цілями, виконавчими стандартами, 
педагогічною концепцією. 
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Для педагогів важливою і значущою є думка батьків щодо таких питань: 
сильні та слабкі сторони дитини та сфери, де вона відстає в розвитку; визначення 
цілей і завдань освітнього процесу; створення умов для взаємодії з іншими 
родинами, зокрема з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми 
потребами; окреслення послуг, які має отримувати дитина та сім’я [2]. 

Педагоги, працюючи в команді, розробляють індивідуальну програму, яка 
містить принципові ідеї щодо включення дитини з особливими потребами в 
освітній процес дошкільного навчального закладу, визначають конкретні завдання, 
враховуючи очікування батьків та індивідуальні потреби дитини. 

Педагогічний колектив ЗДО, де створено групи включення, забезпечує 
позитивний клімат, атмосферу підтримки та взаєморозуміння. Педагоги теж 
вчаться розуміти проблеми дітей, сприймати їх такими, як вони є, орієнтуючись на 
зону найближчого розвитку, засвоюють навички спостережень, об’єктивного 
оцінювання. Батьки є активними учасниками створення індивідуальних програм 
розвитку дитини. Разом із вихователями батьки беруть участь у плануванні та 
проведенні занять, працюють на посаді асистентів як добровільні помічники. 

Однією з дієвих форм співпраці є листування вихователів із сім’єю. Таке 
листування може мати форму щотижневих нотаток, які повідомляють про новини в 
дитячому закладі, про улюблені види діяльності дитини, її цікаві висловлювання. 
Батьки охоче заводять індивідуальні зошити розвитку дитини, які щодня 
оформлюються вихователями і передаються батькам додому. На сторінках такого 
зошита батьки відмічають особливі події, вчинки, висловлювання, фіксують 
діяльність дитини, що відбувалася поза навчальним закладом. Вихователі, зі свого 
боку, повідомляють про особливості проведеного дня в дошкільному закладі, 
взаємодію з однолітками, прояви активності дитини, її успіхи, труднощі й потреби.  

Головне у співпраці дошкільного навчального закладу і родин, які виховують 
дітей з особливими освітніми потребами, – це встановлення довірливих стосунків, 
що мають базуватися на активній співпраці, взаєморозумінні, довірі й 
толерантному ставленні. За таких умов батьки відчувають власну значущість, 
важливість своєї ролі в адаптації та розвитку їхньої дитини. Формується відчуття 
причетності до процесу її виховання і навчання, з’являється усвідомлення, що їхня 
дитина живе повноцінним життям, перебуваючи серед здорових однолітків [2].  

Для успішної взаємодії із сім’ями педагогам важливо враховувати такі 
рекомендації: наголошуйте на цінності дитини та необхідності розвитку її сильних 
сторін; намагайтеся зрозуміти батьків, прислухайтеся до їхньої точки зору, 
приймайте їхню позицію; умійте бачити в дитині індивідуальність, незалежно від 
наявних вад розвитку; пам’ятайте: усі члени команди мають рівний статус; 
домовляйтеся з батьками про обмін інформацією про розвиток дитини вдома і в 
ЗДО; боріться зі стереотипами; не жалійте батьків, це заважає ефективній взаємодії; 
спільно вирішуйте проблеми; плануйте свою діяльність спільно з батьками [2]. 

Працівники дошкільного навчального закладу разом з батьками мають 
сформувати команду, яка спрямовує зусилля на задоволення індивідуальних потреб 
кожної дитини. У цій команді батькам відводиться вирішальна роль. Партнерство 
навчального закладу і сім’ї створює умови для ефективного включення дітей 
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дошкільного віку з особливими потребами в середовище здорових однолітків, 
освітній процес, розвивальне середовище ЗДО, сприяє гармонійному, 
усесторонньому особистому розвитку кожної дитини, її соціалізації і підготовці до 
самостійного життя. 
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TOWARDS HUNGARY AND SLOVAKIA 
Student mobility is one of the most important components of the internationalization 

of higher education in the world today. It means in-country and cross-border migration. 
Learning mobility has been providing opportunities for ambitious, outstanding students 
for centuries. Therefore, they can gain the necessary knowledge and degree in a country 
with a more developed educational system [1]. 

The European Union has already formed an effective system of academic exchange 
of students and researchers. Other countries in Europe, which still do not have a 
membership in EU, seek for integration into the European system of student mobility. 
Among these countries, Ukraine is also looking for its niche and, in particular, by using 
possibilities of the Bologna process. 

Over the past few years, the Ukrainian government has to pay much more attention 
to student mobility of students, considering it as one of the instruments of European 
integration of Ukraine. Higher educational institutions try to step up their activities in the 
field of academic exchanges, making the necessary organizational and information 
conditions. 

Transcarpathia, the western administrative unit of Ukraine, plays a special role in the 
relations between Ukraine and the EU. It has an international border with four EU-
member states: Romania, Hungary, Slovakia and Poland. The majority of the 
Transcarpathian population is Ukrainian (80.5 %), but we can also find people of several 
other nationalities: Hungarians, Romanians, Rusyns, Slovakians and some others. The 
Hungarian community, about 12 % of the population, living near the border between 
Hungary and Ukraine. The cultural centre of Hungarians in Transcarpathia is Berehove (in 
Hungarian: Beregszász), where we can find the Transcarpathian Hungarian College of 
Higher Education. A considerable number of Slovaks live near Uzhhorod, which is the 
administrative centre of Transcarpathia [2, 3]. 

Due to the geographical position, the economic situation of the Transcarpathian 
region and the fact that it belonged to several country’s territories the travel need and 
necessity was always high [4]. Learning mobility towards Hungary and Slovakia has 
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strengthened among the Transcarpathian students because of the Ukrainian political and 
economic situation and they have more and more opportunities to participate in the full or 
part-time training of the mother country. 

At present, because of the political and economic situation in Ukraine, the mobility 
with study purposes targeting Hungary and Slovakia has strengthened among the 
Transcarpathian youth. After the change of regime (1989-1991), many students who 
belong to the Transcarpathian Hungarian and Slovakian communities have had the 
opportunity to study at higher educational establishments in Hungary and Slovakia. The 
student mobility of the Transcarpathian Hungarians and Slovakians is different from the 
European practice because they do not have language difficulties, and because of the 
geographical proximity cultural and religious features are also present [5]. Due to the 
geographical position, economic situation of the Transcarpathian region, and the 
proximity between Ukrainian and Slovakian languages, an increasing number of 
Transcarpathian Ukrainian students has chosen Slovakia as a target destination to 
participate in different mobility programs. 

This lecture aims to introduce the phenomenon of Transcarpathian student mobility 
toward Hungary and Slovakia with regard to the Bologna process and the international 
agreements of higher education. I would like to introduce parallel trends and specific 
features concerning the question of academic mobility among the Transcarpathian youth. 
In favour of the relevance of the research, I will analyze the reasons of activation and key 
barriers of student participation in academic exchange programs (“Erasmus +”, 
“Makovecz Program”, “Visegrad Scholarship” etc.). 

The research is based on wide-ranging bibliographical sources which can be found 
mainly in Slovakia, partly in Hungary and in Transcarpathia. It should be noted that the 
motivation of academic mobility of Transcarpathian students in higher education in terms 
of Ukraine’s accession to the European educational space is insufficiently researched and 
needs further study. The following qualitative and empirical research methods will be 
applied: statistical analysis, online questionnaire, depth interview and focus group 
interview. 

References 
1. Lajos Tamás (2005): A mobilitás mint a felsőoktatás erőforrása. In: Educatio. 2. 267-

281. 
2. Molnár Csaba (2008): Érvényesülés, karrierépítés – hazatérés. Hallgatói 

döntéshelyzetek. In: Kötél Emőke – Szarka László (szerk.): Határhelyzetek. Külhoni 
magyar egyetemek peregrinus stratégiái a 21. század elején. Budapest, Balassi Intézet 
Márton Áron Szakkollégium. 139-155. 

3. Teperics Károly (2012): A tanulmányi célú nemzetközi migráció Magyarországon – 
esettanulmány Debrecen. In: Nyári Diána (szerk.): Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A 
VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus 
Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. Szeged, Szegedi 
Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. 845-858. 

4. Hanusz Árpád – Kókai Sándor (2009): Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye turisztikai szakember-ellátottságának felmérése, fejlesztése. Kutatási jelentés. 
Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola. 

164 
 



5. Pusztai Gabriella – Nagy Éva (2005): Tanulmányi célú mobilitás Magyarország keleti 
határvidékein. In: Educatio. 2. 360-384. 

 
УДК: 373.2.015.311:51:398 

КЕРТИС Н.В. 
Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ, Україна 

ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ ЯК ЗАСОБУ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Формування початкових математичних уявлень у дітей дошкільного віку є 
важливим засобом розвитку їх пізнавальної сфери, зокрема, інтелектуальних 
здібностей, мисленнєвих якостей. Зміст логіко-математичного розвитку 
відображено у державних програмах навчання, виховання і розвитку дітей 
дошкільного віку. У них визначені такі завдання: ознайомлення дітей дошкільного 
віку з поняттями множини, числа та кількості; опанування ними простими 
арифметичними діями. Переважно означені завдання вирішуються за рахунок 
занять з логіко-математичного розвитку. Проте не менше значення відіграє зміст 
діяльності дітей поза заняттями. Для цього використовуються різноманітні засоби. 

Варто зазначити, що одним із таких засобів є народна педагогіка. Серед 
засобів народної педагогіки дослідниця І. Бабій виокремлює традиції, що 
розкриваються у звичаях, обрядах, національних святах, а також фольклор та ігри. 
До фольклору відносять: народні казки, народні пісні та малі фольклорні жанри 
(забавлянки, лічилки, потішки, мирилки, загадки, прислів’я, приказки).  

На нашу думку, використання фольклору як засобу логіко-математичного 
розвитку дитини дошкільного віку сприяє її зануренню в традиційну народну 
культуру, входить до світу математики не через теорію, а через ознайомлення з 
природою математики у народному розумінні, що на генетичному рівні легше 
сприймається малюками. Саме фольклор дозволяє формувати у дітей первинні 
математичні уявлення як на заняттях, так і поза ними, плекає інтерес до світу 
народної математики, впливає на їх логіко-математичний розвиток без примусу, в 
цікавій ігровій формі.  

На важливості використання засобів народної культури у вихованні 
особистості дитини, зокрема фольклору, народних пісень і танців, наполягали у 
своїх працях О. Духнович, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. Ідеї 
класиків педагогіки знаходять своє відображення у дослідженнях сучасних учених 
(А. Богуш, Л. Грацціанська, К. Крутій, Н. Лисенко, Л. Плетеницька та ін.).  

На думку дослідниці А. Богуш, Н. Лисенко, ознайомлення зі способами лічби, 
вимірюванням, математичним письмом має відбуватися у зв’язку з історією свого 
народу. Зокрема, це ознайомлення дітей зі своєрідними народними способами лічби 
та вимірювання: вимірювання довжини за допомогою частин людського тіла 
(лікоть, палець, п’ядь, вершок, долоня, рука, аршин, сажень), відстані кроками та 
переходами (поки чутно вола, за добу, за місяць, від сходу до сходу), об’єму рідких 
(кварта, гранець, відро) та сипучих (пуд, фунт, пучка) речовин тощо. 

Адже використання усної народної творчості, що містить математичний зміст 
допомагає дітям засвоїти числа, їх послідовність, величину. Лічилки, загадки, 
прислів’я, приказки та казки активізують такі логічні операції мислення як аналіз, 
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синтез, абстрагування, класифікація, узагальнення, порівняння. Крім того, 
фольклор не вимагає створення спеціальних умов чи форм роботи, він успішно 
використовується в ігровій, образотворчій, рухливій та інших видах дитячої 
діяльності.  

Доцільно зазначити, що серед малих фольклорних жанрів лічилки сприяють 
розширенню математичних знань, учать зіставляти і порівнювати. У переважній 
більшості вони містять логічний числовий звукоряд, що характеризується чітким 
ритмом та віршованою формою. Інші задачі логіко-математичного розвитку 
вирішують загадки. Вони сприяють активізації мислення дітей, розвивають 
кмітливість, спостережливість. Близькими за змістом до загадок є прислів’я, які 
образно і чітко передають життєвий досвід від покоління до покоління. Активізації 
математичного словника дітей сприяє використання примовок та приказок. На 
відміну від прислів’їв, вони позбавлені описовості та моралі, певних висновків, 
можуть бути незвичайними та трохи безглуздими. Ще один з малих фольклорних 
жанрів – скоромовка. Її зазвичай використовують з метою оволодіння дітьми 
умінням швидко і чітко вимовляти текст, повторюючи певну фразу чи невеликий 
віршований текст. Регулятором дитячих стосунків із метою вирішення конфліктної 
ситуації чи примирення після сварки може виступати мирилка. Зміст певних 
мирилок допомагає розширити математичні знання, оволодіти операціями 
зіставлення та порівняння множин за кількістю у дітей старшого дошкільного віку. 
Окремої уваги заслуговують українські народні казки. Вони сприяють засвоєнню 
дітьми слів-числівників, закріпленню уявлень про форму, величину, простір та час.  

Таким чином, фольклор як засіб логіко-математичного розвитку дітей 
дошкільного віку не завжди використовується в повному обсязі своїх можливостей 
вихователями дошкільних навчальних закладів. Вирішенню цієї проблеми може 
сприяти створення вихователями спеціальних фольклорних добірок математичної 
спрямованості, які для зручності можуть поділятися відповідно до завдань логіко-
математичного розвитку для молодшої, середньої, старшої груп дошкільного 
закладу.  
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СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

Застосування у роботі з дітьми старшого дошкільного віку творчих завдань 
сприятиме позитивній динаміці пізнавальної активності лише за умови 
впровадження ефективної системи роботи. Сучасні психолого-педагогічні праці у 
контексті проблеми розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку 
розкривають сутність пізнавальної активності (О. Кононко, С. Ладивір, М. Лісіна та 
ін.), її види, компоненти, основні форми прояву, критерії, показники та рівні 
(М. Лісіна, Г. Люблінська, К. Крутій та ін.), індивідуальне зростання пізнавальної 
активності дітей (Г. Ляміна, В. Пінчук, Л. Венгер та ін.). Проте, залишається значна 
кількість нерозв’язаних проблем та необхідність визначення нових перспективних 
засобів, які стимулюватимуть як загальний розвиток особистості, так і її 
пізнавальну активність. 

Впровадження системи роботи з розвитку пізнавальної активності дітей 
старшого дошкільного віку з використанням творчих завдань, як правило, 
проходить три умовні етапи взаємодії дитини з дорослим: 1) вирішення творчих 
завдань в умовах індивідуальної взаємодії дорослого і дитини; 2) вирішення 
творчих завдань в умовах взаємодії дитини з дорослим та групою однолітків; 3) 
широке впровадження пізнавального пошуку і реалізації творчих задумів [1]. 

У межах першого етапу вирішення творчих завдань в умовах індивідуальної 
взаємодії дорослого і дитини здійснюється перехід від пасивних до активних 
способів пізнання в умовах індивідуальної взаємодії дитини з дорослим. На цьому 
етапі набуття діти набувають активних самостійних способів пізнавальної 
діяльності, у них виникають позитивні емоційні прояви та інтерес до пізнання 
навколишніх предметів, явищ природи, інших людей та самого себе. Цьому 
сприяють позитивний психологічний мікроклімат у групі, а також предметно-
ігрове, розвивальне, комунікативне середовище. Вихователь може використовувати 
широкий спектр засобів: яскрава наочність, ілюстрації, роздавальні матеріали, 
книги з цікавим змістом, художнє слово, технічні засоби навчання (магнітофони, 
проектори, відеозаписи тощо), що сприятиме формуванню інтересу у дітей до 
спілкування, формує самостійність. 

Результатами розвитку пізнавальної активності на другому етапі (вирішення 
творчих завдань в умовах взаємодії дитини з дорослим та групою однолітків)є 
набуття дітьми самостійності, збагачення кола їх пізнавальних інтересів, 
розширення та поглиблення пізнавальної орієнтації при вирішенні творчих завдань. 
Хід формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку на 
другому етапі – спільні дії дорослого та дитячої підгрупи при вирішенні творчих 
завдань. Під час організації розвивального середовища для дошкільників на 
другому етапі використовуються такі засоби: малювання, ліплення, аплікації, ручна 
праця, праця в природі, експериментування, театрально-ігрова та інша 
діяльність,розвивальні ігри та іграшки, технічні іграшки, трансформери, різні види 
конструкторів; книги пізнавального змісту, ілюстрації з цікавим змістом, 
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фотографії, технічні засоби тощо. Діяльність дітей передбачає вирішення творчих 
завдань у дитячій підгрупі, метою яких є розвиток пізнавальної діяльності 
дошкільників; активізація пізнання через зближення дітей у підгрупі; накопичення 
пізнавального досвіду, уміння домовлятися, розподіляти роботу та виконувати її у 
підгрупі; закріплення адекватної самооцінки [1]. 

Мета третього етапу: створення відповідного педагогічного оточення для 
вирішення дітьми творчих завдань різних видів (зображувальних, музичних, 
словесних, логіко-математичних варіативного характеру, комбінованих). 
Передбачуваним результатом формування пізнавальної активності дітей на цьому 
етапі є:прояв бажання пізнавати нове, багато чому навчатися; прагнення 
вирішувати складні пізнавальні завдання у спілкуванні, грі, праці, навчальній та 
інших видах діяльності; активне оперування своїми знаннями, пізнавальними 
уміннями та навичками;самостійне застосування знань про навколишній світ у 
аналізі нових ситуацій; перехід пізнавальної активності дитини на нову якість: 
цілеспрямованість, планомірність, сформованість інтелектуальних операцій, їх 
результативність, прагнення проникнути у сутність явищ; прийняття від дорослого 
або самостійне формулювання пізнавальних задач і використання для їх вирішення 
відомих способів, а також зрозуміле вираження у мовленні результату пізнання; 
потреба дитини у самоствердженні та визнанні своїх можливостей з боку дорослих; 
збагаченні пізнавального досвіду у межах позитивної гуманної взаємодії 
дошкільників з навколишнім світом. 

На третьому етапі пізнавальна діяльність відбувається за умови органічного 
введення творчих завдань в усі знайомі притаманні дітям дошкільного віку види 
діяльності та наданні їм можливості проявити здібності у пізнанні через ті види 
діяльності, якими вони опановують (навчально-ігрова, навчальна, 
експериментування, моделювання та інші).Особливого значення на цьому етапі 
набуває вільна самостійна діяльність дітей (під час прогулянок, у другу половину 
дня, у іграх між заняттями). Саме вільна форма спілкування, нерегламентована 
межами навчальної діяльності, знаходить відгук у дітей, які поводили себе більш 
розкуто, безпосередньо, вільно висловлювали свої думки.  

Отже, зміст системи творчих завдань у вигляді взаємозв'язаних груп 
виконують розвивальну, пізнавальну, орієнтаційну, практичну функції, що 
сприяють розвитку як творчих здібностей,так і пізнавальної активності старших 
дошкільників. 

Список використаних джерел 
1. Кульчицька О. І. Дізнаємося про вікові особливості дітей дошкільного віку // 

Обдарована дитина. – 2002. – № 1. – С. 44-54. 
2. Суржанська В. А. Творчі завдання в роботі з дітьми старшого дошкільного віку: 

Навчальний посібник для студентів факультетів дошкільного виховання (денної 
та заочної форми навчання) та вихователів дитячих дошкільних закладів. – К.: 
Знання, 2003. – 34 с. 

  

168 
 



УДК. 373.3.011.3-052:001.895 
КИРЛИК О.В., 
ЛЕНДЕЛ Н. В., 

ТОВКАНЕЦЬ Г. В. 
Мукачівський державний університет, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Моральні цінності сьогодні стають органічною і невід’ємною частиною життя 
кожного громадянина, орієнтиром самодостатньої, гуманно вихованої особистості, 
що актуалізує проблему морального виховання, яка не є новою в педагогічній теорії 
та практиці. 

Характеристику процесу морального виховання молодших школярів 
розглядали І. Бех, О. Матвієнко, О. Сідлецька, О. Сухомлинська, Г. Тарасенко, 
І. Ходаковська, А. Шемшуріна та ін. Організаційні форми і методи морального 
виховання дітей на різних вікових етапах вивчали А. Богуш, І. Кухар, В. Петрова, 
О. Савченко, Н. Скрипченко, Т. Поніманська, Л. Шульга, Т. Ященко та інші 

Педагоги і психологи одностайні у висновках щодо сенситивності молодшого 
шкільного віку до морального виховання і вказують, що саме в цей час 
проявляються ознаки морального формалізму (невідповідність  вчинків  дитини  
моральним знанням) [1], оскільки молодші школярі ще мало знайомі з конкретними 
проявами моральних якостей, то їх тлумачення етичних норм спочатку носить 
ситуативний характер. Поступово із розвитком абстрактного мислення діти вчаться 
виділяти деякі ознаки моральних понять, але вони все ще категоричні у своїх 
судженнях [3]. 

Структура моральних якостей складається із мотивів, які забезпечують 
позитивне ставлення особистості до норм і правил поведінки. 

Важливо, на наш погляд, розглянути особливості процесу формування у 
молодших школярів моральних якостей. Так, зокрема, В. Демиденко, 
В. Перепелиця виділяють такі етапи формування у дітей моральних якостей : 

1. На першому етапі учні засвоюють доступні їм норми та правила моралі і в 
них формується певне коло етичних уявлень. 

2. Другий етап характеризується формуванням на основі початкових уявлень 
про правила та норми поведінки етичних понять, розвиток вміння вести себе 
відповідно до засвоєних моральних норм при самоконтролі з боку самої 
особистості. 

3. На третьому етапі морального виховання в учнів формуються моральні 
переконання, які регулюють їхню поведінку в найрізноманітніших ситуаціях, що 
свідчить про моральну сформованість особистості [4, с.152]. 

В учнів початкових класів необхідно формувати такі моральні якості, як 
принциповість, критичність і самокритичність, витриманість і наполегливість, 
скромність і простоту у взаєминах із людьми, дисциплінованіcть і організованіcть, 
шану до рідного краю, чесність, справедливість, милосердя, доброту тощо. 
Виховання кожної з цих рис наповнюється конкретним змістом, залежно від того, 
що вже знають діти, які моральні переконання та звички вони мають. Наприклад, 
принциповість відразу не виникає, вона є наслідком нагромадження певного 
морального досвіду і знань про інші моральні якості людини: витриманість, 
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наполегливість, стійкість, мужність, чесність тощо. Зокрема, у дітей молодшого 
шкільного віку необхідно виховувати прагнення виконувати обіцянки, критичність 
у ставленні до виконуваної праці, вміння оцінити якість її виконання, а також 
нетерпимість до підлабузників, до тих учнів, які користуються чужою працею [4]. 

Важливим для становлення повноцінного громадянина, на наш погляд, є 
також виховання у молодших школярів поваги до людської гідності. Вікова 
особливість проявляється в тому, що діти пов’язують зазначену моральну якість 
насамперед із ввічливістю, вмінням рахуватися із думкою батьків, вчителів, друзів. 
Справедливість розуміють як правдивість і чесність у ставленні до навколишніх. 
Для учнів молодшого шкільного віку важливе значення мають співчуття, 
співпереживання, підтримка дорослих. Несправедливу оцінку їх дій та навчальних 
досягнень діти переживають дуже боляче. Вихователю потрібно не лише знати ці 
важливі особливості молодших школярів, а й враховувати їх у своїй педагогічній 
діяльності. 

Науковці і педагоги практики доводять, що для ефективної роботи з 
формування моральних якостей молодших школярів необхідно: 

1. Організовувати цілеспрямовану виховну роботу на всіх уроках, незалежно 
від дисципліни, яка на ньому вивчається (наприклад, на уроках  літературного 
читання колективне ознайомлення із творами, які мають моральний зміст, іноземної 
мови при вивчені культури іноземної країни). 

2. Створювати на уроках та у позанавчальний час спеціальні проблемні 
ситуації, щоб навчити школярів аналізувати поведінку та почуття оточуючих 
людей, порівнювати запропоновану моральну ситуацію з аналогічним життєвим 
явищем. 

3. Сприяти встановленню у групі атмосфери доброзичливості, взаємної поваги, 
взаємодопомоги, вимогливості, емоційного сприйняття оточуючих. 

4. Використовувати форми роботи, які сприяють розвитку самостійності, 
самооцінки, які привчають обмірковувати свої вчинки та оцінювати власну 
поведінку. 

5. Необхідно включати дитину у такі види діяльності, які дають змогу 
проявити самостійність і самоконтроль, які призводять до розвитку 
відповідальності. 

6. Для того, щоб сформувати громадянську позицію, прагнення діяти за 
законами честі та справедливості, бути відповідальним громадянином своєї 
держави, необхідно, щоб навчальний матеріал був наповнений національним 
змістом, який відображає своєрідність української нації.  

Для становлення в учнів активної життєвої позиції, громадянських переконань 
та ідеалів необхідно насамперед сформувати систему моральних якостей за 
допомогою використання на уроках емоційної забарвленості, моральної оцінки, 
врахування потреб та інтересів кожної дитини. 
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ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 

Проблема формування етнічної толерантності в педагогічній науці 
розглядається, як правило, стосовно підліткового та старшого шкільного віку, 
оскільки їх провідними характеристиками є пошук сенсу життя, вибірковість у 
створенні комунікативного середовища та ін. (Р. Валітова, Б. Гершунський, 
В. Кремень, А. Мудрик, Д. Фельдштейн та ін.). Проблемі формування етнічної 
толерантності дітей присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних педагогів. 
Так, у дисертаційному дослідженні П. Степанова проаналізовано педагогічні умови 
формування етнічної толерантності в дітей-підлітків, які містять: ознайомлення 
дітей з іншими культурами у середовищі, привабливому та цінному для підлітків; 
актуалізацію проблеми ставлення підлітків до представників інших культур під час 
штучного створення проблемних ситуацій, спрямованих на виявлення можливих 
суперечностей у їхньому ставленні до інших культур; організацію проблемних 
дискусій, які дають підлітку змогу зіставити своє ставлення до інших культур з 
поглядами однолітків; організацію рефлексії підлітків щодо ставлення до інших 
культур, яка передбачає формування їхньої свідомої та відповідальної позиції у 
царині міжкультурних відносин; надання допомоги школяреві в оволодінні 
необхідними вміннями, які дають змогу бути активним учасником під час зустрічей 
з представниками інших культур, у розв’язанні проблемних ситуацій [1, с. 18-20]. 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, можемо дійти висновку, 
що учні початкової школи як об’єкт дослідження в межах проблеми формування 
етнічної толерантності вивчаються значно рідше. Можна назвати кілька 
дисертаційних досліджень останнього десятиліття, де ця проблема набула наукової 
розробки: 

1. «Підготовка майбутніх педагогів до виховання етнічної толерантності у 
дітей» (А. Погодіна, 2006 р.); 

2. «Виховання етнічної толерантності у молодших дітей на уроках музики в 
умовах полікультурного простору» (Е. Койкова, 2009 р.);  

3. «Виховання толерантного світовідношення у дошкільників засобами 
фольклору» (Е. Музенітова, 2009 р.); 

4. «Виховання толерантних міжособистісних відносин вихованців дитячого 
будинку» (О. Ковальова, 2007 р.); 
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5. «Виховання етнічної толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у 
позаурочній діяльності»(Л. Бернадська, 2009 р.); 

6. «Виховання етнічної толерантності молодших дітей в умовах 
полікультурного освітнього простору» (Т. Гурова, 2012 р.) тощо. 

Основним чинником, що впливає на розвиток етнічної толерантності дітей, є 
їх включення в середовище освітнього закладу як особливого соціального 
простору, для якого характерними є соціальна й культурна структурованість, 
наявність ключових осіб (педагогів, вихователів), значне зростання інформаційних 
потоків пізнавального й загальнокультурного характеру.  

Формування особистості молодшого школяра передбачає розвиток у нього 
етичних уявлень і понять, що має безпосереднє відношення до етнічної 
толерантності. У процесі їх розвитку мають бути реалізовані основні напрями 
виховання етнічної толерантності, як-от: усвідомлення принципів 
взаємозалежності і взаємодоповнюваності як провідних у людських взаєминах; 
залучення дітей до культур різноманітних народів світу; виховання поваги до 
представників різних соціокультурних груп – на рівні сім’ї, школи, навколишнього 
середовища спілкування тощо. 

Основними чинниками, що вливають на прояв інтолерантної поведінки дітей, 
є сім’я (батьки, відсутність когось із членів сім’ї), середовище освітнього закладу 
(педагоги, вихователі, однолітки), засоби масової інформації та позашкільні 
установи (гуртки, секції ) [2, с. 27-31]. 

Серед основних проблем у формуванні етнічної толерантності відіграє 
важливу роль особистий приклад і вчителя, і батьків. Поганий приклад батьків 
може бути причиною формування в дитини байдужості до норм поведінки в 
громадських місцях, нешанобливого і навіть грубого ставлення до старших, осіб 
жіночої статі, товаришів. Якщо в сім’ї панують лицемірство і обман, постійні 
сварки і скандали, цинізм і свавілля, усе це обов’язково накладе глибокий відбиток 
на психіку і поведінку дитини, може зробити його нервовохворою або людиною 
злою і жорстокою, грубою і деспотичною, брехливою і безпринципною [3, с. 2]. 

Виходячи з теоретичного аналізу формування етнічної толерантності дітей 
дошкільного віку як соціального інституту, можемо сформулювати висновок про 
необхідність створення в дошкільному закладі середовища етнічної толерантності. 
Це поняття окреслюється науковцями (І. Бех, О. Бондаревська, І. Пчелінцева, 
Ю. Тодорцева та ін.) як умова, котра забезпечує формування толерантної 
особистості; толерантне середовище, що ґрунтується на гуманістичних цінностях і 
створює умови для суб’єкт-суб’єктного освітнього процесу [4, с. 76-85].  

Таким чином, нами проаналізовано особливості формування етнічної 
толерантності молодших школярів з урахуванням їх віку. Установлено, що 
останнім часом проблема етнічної толерантності дітей стала предметом вивчення 
низки науковців – і вітчизняних, і зарубіжних. З’ясовано, що провідним чинником, 
який впливає на розвиток етнічної толерантності учнів, є їх включення в 
середовище школи як особливий соціальний простір, для якого характерними є 
соціальна й культурна структурованість, наявність ключових осіб (педагогів, 
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вихователів), значне зростання інформаційних потоків пізнавального й 
загальнокультурного характеру. 
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Актуальність проблеми якості освіти пов’язана із загальними орієнтирами 
процесу вдосконалення системи освіти на державному, регіональному, локальному 
рівнях і знаходить відображення в низці документів, що регламентують і 
концептуально обґрунтовують діяльність освітніх установ [2, с. 66]. 

Зокрема, у Законі України «Про дошкільну освіту» у пункті 1 статті 4 йдеться: 
«Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною безперервної 
освіти в Україні», пункті 2 статті 4 «Дошкільна освіта – цілісний процес, 
спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини відповідно до її 
задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 
культурних потреб», пункті 2 статті 11 «Дошкільний навчальний заклад забезпечує 
відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної 
освіти», статті 26 «Завданням науково-методичного забезпечення системи 
дошкільної освіти є: ...аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини 
відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти» [1].  

«Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної 
безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України 
щодо реалізації права громадян на освіту. На забезпечення якості освіти 
спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і 
держави», – наголошується в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI 
столітті [4]. 

Дослідження та розв’язання проблеми управління якістю роботи дошкільного 
навчального закладу має міцне науково-теоретичне підґрунтя, про що свідчать 
праці О. Кузьміна, С. Кульневича, М. Мартиненко, О. Мельник, Г. Єльникової, 
В. Пекельної, Т. Пономаренко, Т. Сорочан, Є. Хрикова, К. Бєлої, Л. Поздняк, 
П. Третьякова, О. Александрової, Н. Костроміної, Дж. Максвелла, Е. Мейо, 
С. Рєзник, Н. Романової, Н. Солової, Дж. Трейсона, Д. Шматко та ін. 

Усі різноманітні підходи дослідників у галузі теорії якості сходяться в єдиному 
визначенні якості як «об’єктивної визначеності цілісного предмета, що відмежовує 
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цей предмет від інших». Поряд із визначеністю та цілісністю є ще одна особливість 
якості – цінність об’єктів і процесів. 

Поняття якості є універсальним, тому що може бути застосовано до всіх 
аспектів соціальної діяльності 

Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін 
діяльності: розробка стратегії, організація освітнього процесу тощо [2, с. 71]. 

За К. Крутій, термінологічне визначення якості дошкільної освіти й до 
сьогодні є дискусійним: немає чітких параметрів, критеріїв і показників за якими 
можна було б визначити якість освіти та її результати. З точки зору сучасних 
наукових підходів, якість освіти характеризується сукупністю критеріїв – умов, 
освітнього процесу, управління і результатів цього процесу [3, с. 23].  

Аналіз наукової літератури та вивчення досвіду роботи ДНЗ довів, що до 
чинників, які впливають на якість навчально-виховної роботи з дітьми, належить 
характер і рівень управлінської діяльності. Це дало змогу виокремити кілька 
підходів до визначення цього поняття, а саме: управління як керівництво 
педагогічним процесом, управління як система умов життєдіяльності працівників, 
управління як взаємодія суб’єктів навчально-виховної роботи; охарактеризувати 
структурний і функціональний склад управлінської діяльності, загальний для 
широкого кола систем, у тому числі й для системи дошкільної освіти.  

Управління якістю роботи сучасного ДНЗ передбачає підвищення 
ефективності функціонування різних сфер діяльності дошкільного закладу на 
основі забезпечення матеріального благополуччя, фінансової стабільності та 
створення сукупності організаційно-педагогічних умов, серед яких поширення 
управлінських повноважень на педагогічний колектив як єдину команду 
(стратегічний рівень управління); cтворення науково-методичного осередку для 
педагогів на інноваційних засадах (тактичний рівень); урізноманітнення моделей 
організації навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованої 
парадигми (оперативний рівень).  

Отже, якість роботи дошкільного закладу - це складна багатокомпонентна 
характеристика сукупних якостей процесу та результатів освіти дітей дошкільного 
віку, що відповідають прогнозованим цілям дошкільного навчального закладу, 
узгодженим з державними вимогами й стандартами, а також потребами та 
очікуваннями суб’єктів освітнього процесу (дітей, педагогів, батьків).  
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У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У педагогіці технологія сторітеллінгу («Storytelling») відома з кінця ХХ 
століття. Найбільш відомими є роботи закордонних науковців Egan K. Teaching as 
storytelling («Навчання як розповідь»)та Rossiter M. Narrative and Stories in Adult 
Teaching and Learning(«Оповідання та історії у навчанні та навчанні дорослих»).  

В Україні дослідженням технології «Storytelling» почали вивчати не так давно і 
на даний час вона вважається інновацією в освіті. Вивченням даної проблеми 
займаються М. Василишина, Н. Гущинна, Е. Ерднієва, О. Караманова, 
Ю. Маковецька-Гудзь, К. Симоненко, З. Удич.  

Сторітеллінг (story – історія; telling – розповідати) – це ефективний метод 
донесення інформації до аудиторії шляхом розповідання смішних, зворушливих 
або повчальних історій з реальними або вигаданими персонажами. 

На думку Ю. Маковецької-Гудзь, він поєднує в собі психологічні, управлінські 
та інші аспекти і дозволяє не лише ефективно донести інформацію до аудиторії, а й 
мотивувати її на певні вчинки і отримати максимально високі результати. Саме 
використання оповідань є однією із ефективних технологій навчання, оскільки вони 
максимально полегшують розуміння й засвоєння матеріалу. Крім того, інтерес 
молодших школярів до нового цікавого сюжету і незвична форма навчальної 
діяльності істотно підвищують їхню мотивацію до навчання, створює сприятливу 
атмосферу на уроці та підтримує увагу молодших школярів [1, с. 9 ]. 

Оповідання це розширення прав і можливостей для дитини, щоб мати 
можливість висловлювати свої думки і почуття через усне мовлення. Їх метою є 
розвиток пізнавального інтересу, пам’яті, уваги, чуття мови. Розвиток уяви 
дозволить молодшим школярам розглянути нові і творчі ідеї, може сприяти 
впевненості в собі та особистої мотивації, учні покажуть себе компетентними і 
здатними виконати свої надії і мрії. 

К. Симоненко виділяє такі способи застосування технології «Storytelling»:  
– складання розповіді за сюжетною картиною, що сприяє формуванню вмінь 

складати розгорнуту розповідь по картині; 
– складання оповідань про випадок із власного життя учнів за малюнками, 

наприклад «Мій звичайний день»; 
– складання розповіді за допомогою послідовно прикріплених ілюстрацій до 

епізодів казки, силуетних зображення героїв казки тощо [2]. 
Історії, які можна використати у навчальному процесі, поділяємо на: 
1. Історія, написана оратором (оратор для розповіді сам вигадує усі ключові 

елементи історії, при цьому, історія повинна бути цікавою та життєвою).  
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2. Історія, написана аудиторією (в процесі розповіді оратор використовує 
діалог з аудиторією (інтерактив) у своїх цілях. Історію нібито придумує аудиторія, 
але оратор має контролювати процес, щоб історія вийшла такою, як йому треба. 
Цей спосіб можна використати лише в тих випадках, коли історія будується за 
законами логіки і включає послідовність дій. Важливим елементом тут є інтрига, то 
якої потрібно неодноразово повертатися протягом «написання» історії [1, с. 11]. 

Сторітеллінг, як ефективний засіб передачі інформації, зарекомендував себе не 
лише у формі усного мовлення у системі «оповідач-слухачі», але й театралізованого 
дійства (play-back театр), рольових ігор, тренінгів [3]. 

З. Удич, зважаючи на специфіку підготовки та реалізації сторітеллінгу, 
виокремлюємо такі вимоги до педагога, як оповідача:  

– досконале володіння навчальною дисципліною, ораторським хистом, умінням 
імпровізувати; 

– грамотне мовлення, багатий лексикон; 
– розвинені уява, почуття міри, емпатія, емоційність; 
– педагогічний такт, дотримання конфіденційності; 
– знання слухацької аудиторії; 
– здатність підбирати чи продукувати різні наочні матеріали із застосуванням 

комп’ютерних технологій [3, с. 305]. 
Отже, можемо зробити наступні висновки. Найважливішим завданням 

сторітеллінгу є досягнення значних результатів за рахунок простого та швидкого 
встановлення контакту між учнями та вчителем для передачі знань шляхом 
розповіді цікавих та пізнавальних історій. Дана технологія сприяє розвитку навичок 
сприйняття усного мовлення на слух, читання, розширює кругозір, розвиває 
комунікативні навички, морально-етичний цінності, допомагає застосовувати 
накопичений досвід у життєвих ситуаціях, доповнює та збагачує цікавим 
матеріалом  навчальні предмети шкільної програми.  
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Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу 
в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її 
становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов: 
створення позитивного настрою для навчання; відчуття рівного серед рівних; 
забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; 
усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовисновків; 
можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; учитель не є 
засобом «похвали і покарання», а – другом, порадником, старшим товаришем. 

Всім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до 
інноваційних. Розглянемо і порівняємо інтерактивні і традиційні моделі навчання. 

Так історично склалось, що освіта у навчальних закладах (ЗОШ) надається 
учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма навчання. Основною 
одиницею такого навчання є урок. Кожний урок будується за певною структурою і 
передбачає організацію навчання за різними моделями. Скористаємось підходами, 
запропонованими Я. Голантом ще у 60-х р.р. ХХ ст. Він виділяв активну і пасивну 
моделі навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльності. 

Ми розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за Пометун О., 
Пироженко Л.) моделі навчання і порівняємо їх. 

1. Пасивна модель навчання. 

 
За даною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає 

матеріал, який йому надає вчитель: відеофільм, текст підручника тощо. За такої 
моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або слухають, або 
читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, демонстрація). 

Спробуємо визначити сильні та слабкі сторони такої моделі: 
Сильні Слабкі 

1. Можна подати великий за обсягом 
матеріал за короткий час; 
2. Одночасно сприймають матеріал усі 
слухачі; 
3. Витрачається мала кількість часу на 
розповідь, або пояснення. 

1. Учні пасивні, не спілкуються ні між 
собою, ні з учителем; 
2. Не виконують ніяких завдань; 
3. Вчителю важко зрозуміти якість 
засвоєння поданого матеріалу; 
4. Відсутній контроль за знаннями; 
5. Як правило, невисокий відсоток 
засвоєння знань. 
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Навчання за такою моделлю є пасивним. Дану модель можна назвати 
«Монолог». 

2. Активна модель навчання. 

 
В цьому випадку учень і вчитель знаходяться в постійному взаємозв’язку. 

Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. В учителя є можливість 
співпраці з кожним учнем окремо. За такої моделі використовують активні методи 
навчання: бесіда, дискусія, фронтальне опитування тощо. Визначимо сильні і слабкі 
сторони даної моделі: 

Сильні Слабкі 
1. Високий рівень інформації 
(проблемний метод); 
2. Велика кількість учнів, які одночасно 
можуть сприймати інформацію; 
3. Відсоток засвоєння матеріалу досить 
високий. 
4. Майстерність педагога відіграє 
велику роль в організації такого 
навчання. 
5. Учитель може проконтролювати 
надані учням знання. 

1. Учні спілкуються тільки з учителем; 
2. Як правило, на уроці така модель 
використовується тільки для 
опитування; 
3. Учень знаходиться у постійній 
напрузі, „спитає-не спитає”; 
4. Учень може бути незадоволений тим, 
що його не спитали, не вислухали його 
думку. 

 
Навчання за такою моделлю є активним. Така модель може дістати назву 

«Діалог». 
3. Інтерактивна модель навчання. 

 
Схема даної моделі відображає постійне спілкування учителя з учнями, учнів з 

учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. При навчанні за такою 
моделлю застосовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, 
фронтальне опитування, круглий стіл, дебати. Перерахуємо сильні та слабкі 
сторони моделі: 

Сильні Слабкі 
1. Розширюються пізнавальні 1. На вивчення певної інформації 
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можливості учня (здобування, аналіз, 
застосування інформації з різних 
джерел); 
2. Як правило, високий рівень 
засвоєння знань; 
3. Учитель без зусиль може 
проконтролювати рівень засвоєння 
знань в учнів; 
4. Учитель має можливість розкритись 
як організатор, консультант; 
5. Партнерство між учителем і учнями 
та всередині учнівського колективу. 

потрібен значний час; 
2. Необхідний інший підхід в 
оцінюванні знань учнів; 
3. В учителя відсутній досвід такого 
виду організації навчання. 
4. Відсутні методичні розробки уроків з 
різних предметів. 

 
Подану модель можна назвати «Полілог», вона є свідченням активного 

навчання. 
Якщо порівняти дані моделі, то можна зробити висновки про те, що при 

наявності певних недоліків остання модель є досить ефективною. 
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ТА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД  
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Економічне виховання молодших школярів – це цілісний педагогічний процес, 
спрямований на засвоєння елементарних економічних знань, виховання 
шанобливого ставлення до праці, заснованого на усвідомленні дітьми особистої і 
громадської цінності праці, формування працьовитості, відповідальності, 
дисциплінованості та інших якостей, що виявляються в досвіді моральної 
поведінки, і сприяє саморозвитку, самовдосконалення особистості. 

Результативність економічного виховання молодших школярів виражається в 
рівні їх економічної вихованості. Під економічною вихованістю розуміється 
інтегративна якість особистості, що характеризується наявністю економічних знань 
(про економіку сімʼї, школи, рідного міста, краю), ціннісних орієнтацій, моральних 
якостей (працелюбності, відповідальності, дисциплінованості та ін.) і що 
виявляється в поведінці й діяльності.  
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Одним з важливих завдань економічного виховання молодших школярів є 
формування у дітей досвіду моральної поведінки, привласнення якого здійснюється 
активним шляхом на основі економічних знань і переконань в процесі діяльності 
учнів. Щоб знання перейшли в переконання, а потім знайшли відображення в 
поведінці особистості, необхідна практична діяльність, що сприяє їх усвідомлення і 
закріплення в справах і вчинках (Т. Боровикова, Л. Пономарьов, В. Попов, 
Г. Товканець, Т. Шевирьова Б. Шемякін та інші). 

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо 
саме в цьому віці закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової 
школи. До вікових особливостей дітей 1-4-х класів можна віднести: незначний 
соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і одночасно 
пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність 
поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування. Тому 
узгодження поведінки та усвідомлення економічних явищ життя характеризуються 
емоційними узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають 
загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між знаннями економічних 
принципів і відповідною поведінкою – найхарактерніша властивість дитини цього 
віку.  

На початку навчання у молодших класах у частини дітей не до кінця 
сформовані особистісні новоутворення: недостатнє усвідомлення сприйняття 
шкільного життя, необхідності впорядкувати та організувати його за певними 
законами та правилами співжиття; недостатнє усвідомлення внутрішньої етичної 
інстанції, такої як совість (орієнтування лише на зовнішній контроль з боку 
дорослих, невміння діяти самостійно), що викликає у школярів почуття 
невпевненості у собі, спричиняє конфлікти у спілкуванні; відсутність переваг та 
продуманих дій над імпульсивними (стримування бажань відбувається лише в разі 
очікування винагороди чи покарання); несформованість адекватної самооцінки [1, 
с. 11]. 

Формування особистості молодшого школяра значною мірою визначається 
реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, згідно з яким моральні 
правила та норми дитина засвоює активно, в процесі діяльності та спілкування з 
дорослими, однолітками, старшими та молодшими дітьми. Основна функція її 
полягає в тому, що в ній набувається досвід ставлення дитини до світу, до людей, 
до самої себе. 

Важливим є особистісно зорієнтований підхід у вихованні молодших 
школярів, оскільки для дітей цієї вікової групи характерна особлива сенситивність 
до морально-етичних впливів, а надто сприйняття норм культурної і економічної 
поведінки, спілкування, мовного етикету, культури взаємовідносин. Головне 
завдання вчителя – навчитись створювати та використовувати у шкільному житті 
ситуації, в яких знання й дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку 
морального розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а 
іноді за допомогою вчителя реалізувати свої здібності до практичної діяльності. 
Вчитель має допомогти дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до 
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більш високого рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті рішень і 
моральний вибір. 

Оскільки в молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш 
характерними для економічного виховання є такі форми діяльності: ситуаційно-
рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-
мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тематичний 
зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна 
подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, 
моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, 
виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з 
мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, 
козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного 
колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами.  

Впровадження економічної і моральної основи в освіті – це спрямованість на 
формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості, її творчих здібностей, 
громадянських якостей [2]. Вирішальним чинником впровадження принципу 
гуманізму в реальне життя загальноосвітньої школи є створення в ній особистісно 
орієнтованого виховного середовища, що визначається як сукупність 
цілеспрямовано створених соціальних і педагогічних умов, які забезпечують 
формування духовно збагаченої особистості з гармонійним поєднанням 
загальнолюдських та національних цінностей, здатної до соціального 
самовизначення та самореалізації. Процеси гуманізації освіти масштабні та складні, 
це процеси морально-психологічної перебудови людини, внутрішньої 
переорієнтації системи духовних цінностей, усвідомлення власної гідності і 
цінності іншої людини, формування почуттів відповідальності й причетності до 
минулого, сучасного і майбутнього.  
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МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Навчальну гру можна визначити як будь-яке змагання або протиборство між 

гравцями, дії яких обмежені певними умовами, що спрямоване на виконання 
певного завдання для отримання значущого результату (виграшу, перемоги, 
винагороди), але також служить реалізації якихось навчальних цілей. 
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У вищій школі використовуються ігрові навчальні ситуації як на лекційних, 
так і на семінарських заняттях. 

Ігрова лекція – це лекція, на якій використовуються прості ігрові методики, що 
сприяють засвоєнню поданої інформації. За дидактичними цілями можна поділити 
ігри на ті, що використовуються для вивчення нового матеріалу, активізації 
пізнавальної діяльності, закріплення засвоєння інформації, перевірки засвоєння 
тощо. 

Педагоги-практики пропонують виділяти такі види ігор на лекціях: ігри-
взаємонавчання – для надання нового матеріалу із залученням студентів;ігри-
дискусії або проблемно-ділові ігри – для кращого запам’ятовування і осмислення 
матеріалу; сюжетно-рольові ігри – для активізації уявлень студентів про певні 
історичні події, літературних героїв тощо; логічні ігри– для активізації розумової 
діяльності; ігри-релаксації – для відпочинку і зняття емоційного напруження; ігри-
закріплення – для закріплення і перевірки отриманих теоретичних знань тощо [1-5]. 

Ігри-взаємонавчання – ґрунтуються на залученні студентів до надання нового 
матеріалу на лекціях. Найдоцільніше це робити при викладі тем описового 
характеру (повідомлення про відомі теорії, вчення, технології, біографії вчених, 
відкриття тощо).  

Дебати – це ігрова форма дискусії, яка ведеться за певними правилами [3]. 
Сутність дебатів полягає в тому, що дві команди висувають свої аргументи та 
контраргументи з приводу запропонованої тези, щоб запевнити журі (суддю) у 
своїй правоті. Тема дебатів має містити суперечливі твердження відносно цікавої 
для учасників проблеми, що відповідає до того ж темі лекції, що припускає 
протилежні точки зору, відповіді «так» чи «ні», «за» чи «проти», «згодний» чи «не 
згодний».  

Оригінальною формою гри-вікторини, що можна використовувати на лекції, є 
«Бінго» – гра, яка широко використовується на заході і є аналогом нашого лото [2]. 
Ця гра використовується для активізації уваги, пам’яті, мислення студентів 
протягом лекції або для закріплення знань, отриманих на лекції чи кількох лекціях. 
Бліц-гра – це різновид ігрової діяльності, яка акумулює деякі ознаки таких форм 
активного навчання, як розв’язання конкретної ситуації, рольова гра, «мозковий 
штурм» [2]. 

Для підготовки майбутніх фахівців, стимулювання їх пізнавальної активності, 
розвитку творчого потенціалу використовують також проектні технології, зокрема 
ігрове проектування [3]. Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що в науковій 
педагогічній літературі немає чіткого визначення поняття «ігровий проект», проте 
використовується термін «навчальний проект», який розуміють як: організаційну 
форму роботи, яка орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального 
розділу і становить частину стандартного навчального предмету або кількох 
предметів; спільну навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову 
діяльність студентів, що має спільну мету, однакові методи і способи діяльності, 
спрямовані на досягнення спільного реального результату, потрібного для 
вирішення якоїсь вагомої для студентів проблеми [1]; послідовність 
взаємопов’язаних дій студентів, які виконуються впродовж встановленого 
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обмеженого проміжку часу, що передбачає активну діяльність кожного учасника як 
складової спільної роботи, в результаті якої досягається певна мета та 
розв’язуються значущі проблеми [4]; сукупність певних дій, документів, текстів, 
призначених для створення реального обʼєкта або теоретичного продукту з метою 
розв'язання певної значущої проблеми [5; 6]. Cпільними характеристиками понять 
«гра» та «навчальний проект» є активна групова навчально-пізнавальна діяльність 
студентів, наявність спільної мети у суб’єктів навчання, певного алгоритму 
виконання, вироблення оптимального колективного рішення, розв'язання певної 
значущої проблеми, творча форма навчання.  

Отже, під навчально-ігровим проектом ми розуміємо регламентовану у часі 
групову навчально-пізнавальну діяльність студентів, що спрямована на досягнення 
поставленої мети – розвʼязання значущої проблеми та має певний алгоритм її 
здійснення.  

Список використаних джерел 
1. Колотій В. В. Використання методу навчальних проектів у класах природничо-

математичного профілю / В. В. Колотій // Науковий часопис НПУ імені 
М. П. Драгоманова. Серія №2. Компʼютерно-орієнтовані системи навчання: 
Зб.наук. праць / Редкол. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – №3 (10). – 2005. – 
С. 84-102; 

2. Мачинська Н. Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки 
майбутніх магістрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2011/158-146-3.pdf)  

3. Плахотнюк Н. П. Класифікація навчально-ігрових проектів у підготовці 
майбутніх учителів до інноваційної діяльності / Н. П. Плахотнюк // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/pdf 

4. Слінчук В. І. Формування життєвих компетентностей учнів засобами 
навчального проекту на уроках математики [Електронний ресурс] / В. І. Слінчук. 
– Режим доступу до ресурсу: http: // eprints.zu.edu.ua/1610/1/20. pdf 

5. Федорець М. Метод навчальних проектів – ефективний засіб інтелектуального 
розвитку студентів педагогічного коледжу / М. Федорець // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна, 2007. – Вип. 22. – С. 138  – 143. 

6. Товканець Г. В. Ділова гра як відображення моделі поведінки у професійній 
підготовці майбутнього вчителя / Г. В. Товканець, П. Е. Ком’яті / Підготовка 
сучасного  педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової 
української школи: збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю 
науково-практичної конференції. – Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018. – С.286 
– 289.  

 
УДК: 373 .015.3:159. 954  

 КОРМОШ М. В., 
КАЧУР М. М. 

Мукачівський державний університет, Україна 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Розвиток творчої активності зумовлений психологічними особливостями 

людини. Вони є своєрідними, мають неповторні взаємоінтегруючі зв’язки на 
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кожному віковому етапі формування особистості. Молодший шкільний вік багатий 
на приховані можливості, які важливо вчасно виявляти, підтримувати та 
створювати сприятливі умови для їх розвитку. Зокрема, творча активність дітей 
молодшого шкільного віку проявляється в різних видах музично-творчої діяльності, 
серед яких найбільш яскравою для самовираження, самопізнання та творчої 
самореалізації є музично-театральна творчість в різних її формах і проявах. 
Важливим чинником успішної творчої діяльності молодших школярів, на думку 
науковців, вважається інтерес та зацікавленість дітей у досягненні поставлених 
цілей, самостійних рішень [3, с. 33]. 

Школярам молодшої вікової категорії вже під силу не тільки вибір способу та 
досягнення результату, а й пошук декількох шляхів вирішення проблеми та їх 
застосування у непередбачуваних ситуаціях. Така пошукова активність є важливим 
компонентом творчої активності і тому означені новоутворення відіграють важливу 
роль у її розвитку. Дітям молодшого шкільного віку притаманне вміння самостійно 
ставити перед собою певну мету, попередньо оцінивши свої можливості, що 
характеризує ще однин компонент розвитку творчої активності особистості. 

У  дослідженнях В. Давидова щодо розвитку дитячого мислення у процесі 
навчання зазначається про перевагу наочно-образного мислення, яке, на думку 
науковця, з розвитком дитини в її емоційно духовній сутності поступово починає 
змінюватися на логіко-раціональне. Згідно концепції В. Давидова, протягом 
навчання у початковій школі в дитини змінюється тип мислення: від емпіричного 
(неузагальненого) до теоретичного (узагальненого) [2]. Проте, слід зауважити, що 
мислення молодшого школяра  починає домінувати над іншими функціями 
свідомості, інтегруючи їх для вирішення поставлених завдань. Мисленнєва 
діяльність дітей молодшої вікової категорії, як зауважує Л. Виготський, спрямована 
на відображення дійсності та пошук невідомих йому способів перетворення 
ситуації. Вона виникає в той час, коли в суб’єкта немає готових засобів для 
вирішення завдання, є «найвищою формою творчої активності людини» [5, с. 62]. 
Розвиток мислення молодших школярів спонукає до усвідомлення й вирішення 
дедалі складніших завдань пізнавального і практичного характеру, здійснення 
необхідних для цього дій та операцій, що виявляється в результаті творчої 
діяльності, висловлюванні власних суджень, міркувань, понять, умовиводів. Також, 
дослідники вказують ще на одну особливість дитячого мислення, а саме, на 
властивість дитячого розуму сприймати все конкретно, «буквально», невміння 
піднятися над ситуацією і зрозуміти її загальний, абстрактний чи переносний смисл 
[4, с.19-34]. 

Не менш важливим чинником розвитку творчої активності є здатність 
молодших школярів проявляти увагу, переважно мимовільну, що утримується 
близько 12-20 хвилин, а її розподіл та переключення відбувається досить складно. 
Проте, зароджується і розвивається довільна увага, з якої починається процес 
пізнання. О. Матюшкін розглядає увагу як початок і первинний вияв пошукової 
активності дитини, за допомогою якого розвивається цікавість, експериментування 
і творчість [3, с. 4].  
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Уява, розвиток якої починається у грі і продовжується в інших видах творчої 
діяльності (в театралізації, драматизації, музикуванні), є основою для розвитку 
багатьох здібностей, зокрема, творчої активності. Уява є продуктом творчої 
діяльності мозку, а здатність комбінувати, переробляти елементи попереднього 
досвіду, створюючи нові положення, комбінації, побудови та поведінки, складає 
основу творчості. Л. Виготський констатує залежність існування творчої діяльності 
та її продуктивності від особистого досвіду дитини: «Чим більше дитина бачила, 
чула, пережила, чим більше вона знає і засвоїла, тим більшу кількість елементів 
дійсності вона має у своєму досвіді, тим значнішою і продуктивнішою при інших 
рівноцінних умовах буде діяльність її уяви» [1, с. 10].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок про 
високу сенситивність молодшого шкільного віку для формування стійких творчо-
пізнавальних мотивів, потреб, інтересів та розвитку творчої активності особистості. 
Таким чином, характерними психолого-педагогічними особливостями, що 
притаманні молодшим школярам, є наступні: яскрава уява, емоційність, образність 
пізнання, розвиток внутрішнього плану дій, самооцінки, волі, саморегуляції, 
самоорганізації, пізнавальних інтересів, підвищена вразливість, сприйнятливість, 
навіюваність, рухливість, готовність одразу реагувати, засвоювати продуктивні та 
непродуктивні способи дій, безпосередність, ненаситна потреба у нових враженнях 
та їх усвідомлення. Висока пластичність нервової системи є благодатним ґрунтом 
для різноманітних творчих виявів. Необхідні лише сприятливі соціальні та 
педагогічні умови для розкриття творчого потенціалу, формування творчих якостей 
та розквіту творчої активності. 
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Соціальний простір можна сміливо вважати зовнішнім осередком 
стратегічного життєвого простору особистості у суспільстві. З ростом 
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індивідуалізації суспільства, становлення унікальності, самобутності кожного, 
змінюється вже давно стала соціальна структура. Але за її межами, продовжується 
розвиток соціального простору з власними унікальними структурними елементами. 
Коли зникають цілі соціальної організації, інституції та групи, людиною 
втрачаються власні близькі соціальні зв’язки і контакти. Тож, мікросоціальне 
середовище є одним з найважливіших елементів при структуризації життєвого 
простору кожної особистості котре вміщує усі соціальні інститути та несистемні 
соціальні формації, у яких людина знаходиться відповідно до етапу життя та віку у 
різних видах комбінацій [2, 3, 4]. 

Вивчення цього незбалансованого соціального стану мікросоціального 
середовища, потрібно робити з позицій синергетики та теорій самоорганізації. В 
той час як головним об’єктом вивчення синергетики є динаміка явищ, 
взаємозв’язок частин певної системи та новоутворень структур простору та часу 
вони є складними системами нелінійного типу, в яких через самоорганізацію триває 
формування нових збалансованих структур, що здатні до майбутнього розвитку. 
Про виникнення процесу самоорганізації слід говорити лише у незбалансованій 
системі (чим і є мікросоціальне середовище), в якому чільне місце посідають 
параметри переходу з одного до іншого становища (тобто процеси фази, 
виникнення точок біфуркації, що впливають на появу нетипової, нової поведінки 
тощо). У базове поле синергетики входять поняття та принципи [1]: 

− нелінійна пульсація, крайніми точками якої є біфуркаційна та еволюційна 
моделі розвитку; 

− підтримка внутрішньої незбалансованості, яка є ключовою умовою при 
збереженні специфіки якості; 

− саморозвиток системи; 
− залежність головних шляхів, траєкторій для подальшого розвитку залежно 

від її зовнішніх та внутрішніх атракторів; 
− необоротність і незбалансованість. 
Переводячи дослідження станів в сферу вивчення динамічних змін, 

використання підходів синергетики дозволяє звернутися до інформаційно-
енергетичних основ станів, що розглядаються у феноменологічній і результативній 
формі.  

Отже, відкривається можливість виокремлення етапів зміни станів і 
взаємопереходів, що дуже важливо для аналізу неврівноважених станів у 
мікросоціальному середовищі. 

Нажаль, процеси індивідуалізації сучасного соціуму, відривають людей далеко 
від своїх місцевих традицій і внаслідок цього люди потрапляють в невизначений 
стан між різними культурними світами, до яких вони цілком не відносні. Поява 
маргінального типу людини є матеріалом для створення нових спільнот, культур і 
народів. Соціальні проблеми нинішнього індивідуалізованого суспільства в значній 
мірі є проблемами маргінальної людини. Її свідомість в любий момент може 
перерости в цинізм, свободу від забобонів – у втрату моральних орієнтирів, а 
інтелектуальне звільнення – у повне відгалуження від суспільства [3, 4]. 
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Узагальнюючи, можна зробити висновок, що процес індивідуалізації 
призводить до виходу особистості із звичних соціальних структур; особистість усе 
активніше стає творцем соціального процесу, одним з яких є мікросоціальне 
середовище. Мікросоціальне середовище дає дозвіл особистості не тільки жити в 
індивідуалізованому суспільстві, але й реалізувати свою стратегію життя.  

Особливість соціального середовища полягає в тому, що воно не може бути 
зрозуміле безвідносно до певного субʼєкта. Середовище – це соціальне коло 
особистості в індивідуалізованому суспільстві. У своєму організаційному плані 
соціальне середовище являє собою сукупність людей зв’язаних соціально-
економічними, політико-ідеологічними та побутовими умовами. Теорія середовища 
розглядала людину залежною від навколишнього світу, а тому морально 
невідповідальною. В цей час середовище розглядають як один з полюсів динамічної 
системи за допомогою якого особистість може укладати собі шлях або 
реалізовувати стратегію життя. Нинішня соціальна філософія тільки наближається 
до розвʼязку завдань такого класу, а одним з варіантів є ідея мережного 
співтовариства. Нестійкі мікросоціальні співдії в контексті соціальної мережі 
можуть мати безмежну довжину й конфігурацію. Загалом, явище мережі 
різновидом структурних інновацій відноситься до ряду найважливіших 
новоутворень сьогоденного світового суспільства, тому опанування особистістю 
певним мережевим сегментом може зробити успішнішим весь її біодромальний 
шлях. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Процес інтеграції української освіти в європейський освітній простір 

зумовлює необхідність критично осмислити процес викладання в сучасній школі. 
Сьогодні уже неможливо навчати традиційно. Саме тому майбутні фахівці повинні 
усвідомлювати важливість використання різноманітних технологій на заняття, 
особливо під час викладання англійської мови. 
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Ocнoви інoземнoї мoви зaклaдaютьcя у пoчaткoвій шкoлі, тoму нaдзичaйнo 
вaжливo, щoб її виклaдaння булo ефективним тa метoдичнo прaвильним.  

Незважаючи на те, що основна мета навчання англійської мови у школі 
полягає в оволодінні учнями мовленнєвою комунікативною діяльність для 
спілкування в усній та писемній формах, на заняттях переважають фронтальні та 
індивідуальні форми роботи. Такі види навчальної діяльності передбачають 
почергове висловлення учнів. При цьому у групі з 15-20 осіб кожний учень 
практикується у мовленнєвій діяльності іноземною лише 2-3 хвилини, що є 
недостатнім для оволодіння основними видами мовленнєвого спілкування – 
аудіювання, говоріння, читання. Вихід з такого становища дослідники вбачають у 
використанні активних методів навчання, а саме ігрових. Адже, вони переконані, 
що саме гра є основним прийомом для розширення активного словникового запасу 
школяра і чи не єдиним шляхом формування усного мовлення. 

У молодих вчителів виникають проблеми з питaнь oргaнiзaцiї ігрової рoбoти 
нa урoкaх aнглійcькoї мoви, щo призвoдить дo пoвнoї її вiдcутнocтi у нaвчaльнoму 
прoцеci. Cьoгoднi, нa жaль, ця неocвiченicть педaгoгiв є непooдинoкoю, вoни 
oбжемуютьcя oднiєю фoрмoю рoбoти, не бaжaючи урiзнoмaнiтнювaти освітній 
прoцеc.  

Тому питaння oргaнiзaцiї ігрової дiяльнocтi мoлoдших шкoлярiв нa урoкaх 
aнглійcькoї є нaдзвичaйнo aктуaльним  

Про навчальну роль ігор відомо давно. Гра виховує, навчає, розважає, 
соціалізує. В. Сухомлинський говорив «Без гри немає і не може бути повноцінного 
розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ 
дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це 
іскра, що запалює вогник допитливості» [1, с. 95]. 

Гра є найсильнішим мотивом в оволодінні учнями англійською мовою, адже 
вона створює позитивне сприйняття та формує подальше ставлення школяра до 
мови, яка вивчається. За допомогою ігор класичне «зубріння» граматичного 
матеріалу чи лексичних одиниць перетворюється у захопливе дійство. Ігри 
захоплюють дитячу увагу, спонукають їх до самовдосконалення. 

Як стверджувала Т. Шкваріна, сам факт, що гра пробуджує інтерес і 
активність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, 
сприяє більш швидкому і надійному запам’ятовуванню іншомовних слів та речень 
[2, с.23].  

У грі всі рівні, і саме це є робить її основним мотивом в оволодіванні учнями 
іноземною мовою. Адже вона посильна для учнів з різними рівнями навчальної 
успішності. Навіть більше, учень з слабшою підготовкою може бути першим у грі, 
завдяки іншим, не менш важливим якостям, таким як винахідливість, 
нестандартний хід мислення та кмітливість. Відчуття цієї рівності та усвідомлення, 
що завдання гри посильні і у всіх є однакові шанси на перемогу, допомагають 
учням долати сором’язливість, формують впевненість під час вживання слів 
іноземною мовою та мотивують до подальшого вивчення. Таким чином результати 
навчання покращуються, а мовний матеріал засвоюється непомітно. 
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Цінність гри в тому, що її можна використовувати на будь-якому етапі уроку 
(засвоєння нового матеріалу чи актуалізація опорних знань), вивчаючи будь-який 
матеріал англійської мови (лексичний, граматичний чи фонетичний), формуючи у 
школярів комунікативну компетентність, або просто для відпочинку.  

Під час гри створюються такі умови, що дитина захоплена процесом гри і за 
рахунок постійного повторення мимовільно засвоюються літери, слова, правила 
читання та граматичні структури. 

Гра виконує безліч функції у навчально виховному процесію щодо навчання 
англійської мови, то можна виділити такі основні функції гри: 

– навчальна функція; 
– мотиваційно-збуджувальна функцію;  
– орієнтуюча функція; 
– компенсаторна функція; 
– виховна функція. 

Відповідно до вищеперерахованих функцій можемо стверджувати, що ігрова 
діяльність є провідною в методиці викладання англійської мови у початкових 
класах. Ігри формують у школярів позитивні якості особистості, зміцнюють 
позицію учня у колективі, сприяють його всебічному розвитку та 
самовдосконаленню.   

Отже, впроваджуючи ігрову діяльність в освітній процес варто пaм’ятaти, щo 
oднoрaзoве епiзoдичне викoриcтaння ігрових зaвдaнь не дacть icтoтних змiн у 
знaннях i рoзвитку дiтей. Їх потрібно застосовувати систематично та правильно, 
опираючись на психологічні та індивідуальні особливості кожного школяра. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-
ПРОФЕСІЙНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ 

Сучасний етап входження України до європейського освітнього простору 
характеризується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці, переходом 
до компетентнісної парадигми розвитку професійної освіти, орієнтованої на 
результат. Євроінтеграційні процеси актуалізують проблему підвищення вимог до 
якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців, 
конкурентноспроможних на національному та міжнародному ринках праці, здатних 
до самовдосконалення, стратегічного мислення, постійного підвищення власного 
професійного потенціалу, зорієнтованих на продуктивну виробничу діяльність у 
певних сферах тощо.   
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У країнах Європейського Союзу формування інноваційних стратегій і моделей 
професійної підготовки здійснюється за умови впровадження в навчальний процес 
освітніх технологій та концепцій, в основу яких покладено ідеї особистісно-
орієнтованого навчання, переорієнтації навчального процесу на пошук та розробку 
нових шляхів розвитку регіональної системи освіти, спрямованих на формування 
нового педагогічного мислення та встановлення рівноправних партнерських 
стосунків із замовниками кадрів в умовах освітньо-виробничого кластеру. 

Сьогодні в Запорізькій області в рамках експерименту загальноакадемічного 
рівня за активної участі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 
Запорізької обласної федерації роботодавців, Департаменту освіти і науки 
Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізького вищого професійного 
училища моди і стилю успішно функціонує освітньо-виробничий кластер 
інноваційних швейних технологій, організація та принципи діяльності якого 
дозволяють ефективніше використовувати та поєднувати різноманітні інноваційні 
технології професійного навчання [1]. 

Одним із засобів підвищення якості професійної підготовки майбутніх 
фахівців сфери послуг є технології інтерактивного навчання, в основу яких 
покладено діалог, взаємодію викладача і учнів, орієнтованих на розвиток 
особистості, її самореалізацію та успішну адаптацію до вимог інформаційного 
суспільства [2, с. 34]. Серед інтерактивних форм навчальних занять, що найчастіше 
використовуються під час професійної підготовки слід відзначити: проблемну 
лекцію (передбачає постановку проблемних питань і окреслює шляхи їх 
подальшого вирішення в процесі спільного пізнання, обміну знаннями, ідеями, 
способами діяльності); лекцію-візуалізацію (перетворення усної і письмової 
інформації у візуальну форму – мультимедійні презентації, слайди, фотографії, 
малюнки, картини, креслення, таблиці, схеми та ін.); кейс-метод (застосування 
активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснованого на навчанні шляхом 
вирішення конкретних завдань); семінар-диспут (колективне обговорення 
проблеми з метою знаходження достовірних рішень); ділові ігри (метод групового 
навчання учнів у процесі вирішення спільних завдань в умовах, максимально 
наближених до реальних ситуацій, аналогічних тим, які можуть мати місце в 
професійній діяльності); рольові ігри (розігрування учасниками групи певної 
ситуації із заздалегідь розподіленими ролями); «круглі столи» (зустріч учнів з 
фахівцями відповідної професії, спеціалістами, експертами для обговорення 
актуальних питань); майстер-класи (передача практичного досвіду, інтерактивна 
взаємодія учнів та майстра виробничого навчання, організації активної самостійної 
роботи всіх учасників навчального процесу); стажування з виконанням посадової 
ролі у реальних виробничих умовах (наближення процесу навчання до виробництва). 

Одним із методів інтенсивного навчання, який дозволяє засвоювати значні 
обсяги знань, формувати особистісні та професійні якості людини, здійснювати 
інтеграцію теоретичної й практичної діяльності виступає технологія проектного 
навчання (метод проектів) [3]. Названа технологія передбачає здобуття учнями 
знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування специфічних 
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умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого 
навчального пошуку.  

Діяльність освітньо-виробничого кластеру регіону сприяє ефективному 
застосуванню у професійній підготовці інформаційно-комунікаційних технологій 
(використання модульного обʼєктно-орієнтованого динамічного навчального 
середовища Moodle Mobile, електронних посібників, SMART-технологій), 
оперування якими дозволить майбутнім фахівцям сфери послуг практично 
застосовувати здобуті знання у змодельованих ситуаціях, працювати з навчальною 
та виробничою інформацією, отриманою з різних джерел [4, с.4].  

Важливим для підвищення якості професійної підготовки є використання 
модульно-компетентнісного підходу, який враховує сучасні потреби ринку праці, 
адаптує процес навчання до індивідуальних запитів та рівня підготовки учнів, 
дозволяє їм створювати індивідуальну траєкторію навчання, засвоювати 
компетентності у власному темпі та передбачає концентрацію на кінцевих 
результатах професійної підготовки. 

Отже, застосування комплексу сучасних педагогічних технологій у процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг стимулюватиме розвиток 
інтелектуальних здібностей, самостійності, відповідальності, уміння планувати, 
приймати рішення, самостійно працювати з навчальними матеріалами та 
інформаційними джерелами, здатності творчо вирішувати будь-які ситуації у 
професійній діяльності. 
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 
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Сьогодні стає очевидною необхідність принципово іншого підходу до 
формулювання положень педагогічної теорії в цілому, до визначення змісту 
педагогічної освіти, а також до нових технологій навчання і розвитку особистості 
школярів. Нова програма сучасної освіти висуває на перший план особистісно 
орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток і саморозвиток учня, виходячи з 
його індивідуальних особливостей як суб’єкта навчання і його предметної 
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діяльності. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність постійного 
самовдосконалення та особистісного зростання фахівця, який зобовʼязаний діяти 
відповідно до етичного кодексу вчителя [2]. 

Для ефективної діяльності педагога великого значення надається етичній 
поведінці вчителя та здатності встановлювати з партнером по спілкуванню 
зворотний звʼязок. Завдання вчителя полягає в тому, щоб розвивати емоційну та 
інтелектуальну сфери особистості школяра, формувати моральні взаємини, інтерес і 
потребу в загальнолюдських цінностях, зробити їх нормою свого життя. 
Акцентуючи увагу на ціннісній етичній орієнтації особистості, І. Д. Бех зазначає, 
що «нова школа матиме справу з індивідуальністю, самобутністю особистості, 
оскільки індивідуальність виявляється головним принципом етики і мусить 
виступити керівним методологічним положенням у вихованні і навчанні» [4].  

Педагоги і психологи все більше усвідомлюють гостру потребу у створенні 
освітнього середовища із забезпеченням умов для розвитку внутрішніх сил і 
можливостей дитини. Ш. О. Амонашвілі звертає увагу вчителів на те, що всі діти є 
різними та, унікальними за своєю природою. Необхідно бути людьми доброї душі й 
любити дітей такими, якими вони є, розуміти учнів, бачити в них майбутнє. 
Ш. О. Амонашвілі стверджує, що шестирічний вік – найбільш сприятливий для 
розумового розвитку і соціальної підготовки дитини.  Розвиток дитини відбувається 
тільки тоді, коли вона сповнена піклування, чуйності і доброзичливості, переживає 
успіх і ствердження гідності кожного учня і вчителя. Такий стиль стосунків, на 
думку науковця, найбільше сприяє різносторонньому повноцінному виявленню 
задатків дітей, цілісному розвитку їх особистості [1].  

Провідним компонентом етичної компетентності вчителя науковці визнають 
особистісно орієнтоване спілкування й таку організацію освітнього середовища, де 
панує доброзичлива і творча атмосфера. Особистісно орієнтоване спілкування – 
складна психологічна взаємодія, спрямована на розвиток учнів, розкриття їх 
здібностей, можливостей [3]. 

Метою особистісно-орієнтованого спілкування є: 
– створення умов для психологічної розкутості учнів; 
– «співучасть» з дитиною у педагогічному спілкуванні (виявлення 

прихильності, інтересу, надання допомоги); 
– «підвищення» дитини у педагогічному процесі (стимулювання її ціннісних 

новоутворень) [4]. 
Особистісно орієнтоване спілкування як форма взаємодії субʼєктів особистісно 

орієнтованої ситуації формує пізнавальний інтерес, який дає змогу підвищити 
ступінь активності дитини і дорослого, довіри і взаємин, психологічного захисту 
дитини. Спілкування вчителя з учнями в процесі навчання створює найкращі умови 
для розвитку мотивації школярів і творчого характеру навчальної діяльності, 
забезпечує сприятливий, емоційний клімат на уроці, дозволяє максимально 
використовувати особливості вчителя.  

Неодмінна умова особистісно орієнтованого спілкування вчителя з учнем – 
вміння володіти словом.  
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Особливо важливо, щоб розумна вимогливість поєднувалась з неоціненною 
рисою гуманного вчителя – умінням не пропустити момент, коли дитині особливо 
потрібні допомога та увага. Однією з важливих потреб школярів у навчальній 
діяльності є насамперед – потреба особистісного контакту з учителем на уроці, 
прагнення дістати схвалення, підтримку своїм діям. 

Винятково важливою умовою емоційного комфорту учнів на уроці, на думку 
О. Я. Савченко, є особистісно-орієнтоване спілкування з учителем, яке ґрунтується 
на довірі, підтримці навчальних зусиль дітей. Школярам дуже хочеться, щоб на 
уроці вчитель особисто їм приділяв увагу, звертався до них, називаючи імʼя, а не 
прізвище, якось виділяв голосом, поглядом, жестом [3]. Беручи до уваги той факт, 
що особистісно орієнтоване спілкування є дуже чуттєвим інструментом, воно 
повинно викликати переживання, «зачепити» щось у душі дитини. За такого 
спілкування найбільш важливими є особистісний потенціал учителя, його етичні 
якості, серед яких ми визначаємо доброзичливість, емпатію, конгруентність, 
альтруїзм і діалогізм учителя.  

Отже, для того, щоб бути на рівні сучасних вимог, учителю необхідно не 
тільки знати методику викладання, але й добре володіти технологією особистісно 
орієнтованої взаємодії з учнями, створювати умови для формування пізнавального 
інтересу до предмета, здійснювати особистісно зорієнтований підхід у навчанні та 
володіти педагогічною етикою. 
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Професійна підготовка майбутнього учителя початкової школи є динамічною 
соціально-педагогічною системою, що спрямовується на формування професійної 
культури майбутнього фахівця в контексті сучасних соціальних запитів. 
Реформування системи освіти в Україні, зокрема й вищої, відбувається з 
урахуванням дидактичних принципів неперервності й наступності. Тому важливо 
сформувати позитивну мотивацію майбутніх учителів щодо необхідності побудови 
навчально-виховного процесу на засадах систематичності, наступності, 
перспективності, озброїти фахівців необхідними  
знаннями з реалізації ступеневої мовної освіти [1, с. 11]. 
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В контексті проведеного аналізу науково-педагогічних джерел особливого 
значення набувають публікації щодо теоретико-методичних засад фахової освіти 
педагогів у вищих навчальних закладах (Р. Гуревич, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
О. Пєхота, В. Сластьонін, В. Шахов, О. Шестопалюк, В. Шуляр); сучасних підходів 
до реформування структури і змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи (В. Бондар, Н. Гавриш, А. Коломієць, С. Мартиненко, 
О. Савченко, Г. Тарасенко, І. Шапошнікова, С. Якименко); питань реалізації 
вчителем принципу наступності навчання дітей молодшого та середнього 
шкільного віку (Ю. Бабанський, М. Кудряшов, О. Куцевол, В. Онищук, 
В. Сухомлинський) [2, с. 17]. 

Певні аспекти підготовки майбутніх учителів до здійснення мовної освіти 
дітей шкільного віку розглянуто в роботах І. Гудзик, С. Дем’яненко, Н. Зорьки, 
М. Лебедєвої, Л. Порядченко, Н. Умрилової та інших дослідників.  

Але невизначеними залишилися: по-перше, зміст і методика здійснення 
підготовки майбутніх учителів до реалізації наступності мовної освіти дітей 
молодшого та середнього шкільного віку; по-друге, навчальні дисципліни, які 
розкрили б і деталізували зміст, структуру та організацію знань майбутніх учителів 
про особливості впровадження неперервної мовної освіти; по-третє, система 
дидактичних методів та форм, що надають можливість впровадити інтегрований 
підхід у підготовці студентів вищих педагогічних закладів освіти до реалізації 
неперервної мовної освіти дітей різних вікових груп. 

Розглядаючи систему вищої освіти як сукупність взаємодіючих послідовних 
освітніх (загальноосвітніх і професійних) програм, освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, які є складовими галузевих і державних освітніх стандартів, а також 
мережі освітніх установ (ВНЗ усіх форм власності), інших юридичних осіб, які 
надають освітні послуги у галузі вищої освіти, органів управління [5, с. 11], то в 
системі неперервної освіти при підготовці фахівця необхідно дотримувати 
принципу наступності між загальною, базовою професійною, вищою і 
післядипломною освітою. Процес постійного, неперервного реформування систем 
освіти, характерний для всіх країн світу, висуває до педагогів нові конкретні вимоги 
на міжнародному і національному рівнях. Загальною вимогою є висока освіченість, 
професійна грамотність у сфері психолого-педагогічної науки та інформаційних 
освітніх технологій. 

Педагог, будучи творцем людських душ, не може бути вузьким фахівцем. 
Його діяльність носить інтердисциплінарний характер. Педагог повинен досконало 
володіти дидактичними, виховними та інформаційними технологіями, глибоко 
розуміти і розв’язувати професійні проблеми, пов’язані з розвитком особистості, 
адже педагогічна справа є і буде гуманітарною діяльністю[3, с. 15]. 

Зміст ступеневої вищої педагогічної освіти В. Горова визначає як систему 
взаємозалежних елементів, що має внутрішню цілісність, виходить з моделі 
майбутньої діяльності фахівця в сфері освіти, забезпечує його неперервний 
загальнокультурний і професійно-особистісний розвиток і є елементом більш 
широкої системи – неперервної педагогічної освіти. Пропонується розглядати зміст 
вищої педагогічної освіти як багаторівневу, багатокомпонентну систему, що 
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включає рівні неповної, базової і повної вищої педагогічної освіти, які складають 
цільову і значеннєву єдність, концептуальні ідеї якої такі: а) розвиток творчої 
особистості майбутнього педагога, а не уніфікований тип фахівця; б) особистісно 
орієнтований підхід до змісту освіти, що визначає процеси гуманізації освітньо-
професійної підготовки фахівця; в) культурологічний підхід до побудови змісту 
освіти з метою її фундаменталізації; г) поєднання інваріантних та варіативних 
компонентів; д) різноманітність інформаційних технологій. 

Отже, система ступеневої вищої педагогічної освіти є підґрунтям освітньо-
професійної самореалізації майбутнього фахівця і можливим варіантом його 
науково-методичного, інтелектуального супроводу шляхом організації освітнього 
процесу у ВНЗ. Тому ступенева система, яка стає неперервним процесом 
перетворення студента у фахівця, вимагає неперервного удосконалювання науково-
методичної майстерності викладачів вищої школи, а 
система підвищення їхньої науково-методичної, педагогічної майстерності 
розглядається як вища професійна цінність. 
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Використання ефективних методик навчання учнів, які б враховували їхні 
пізнавальні особливості й навчальні можливості є актуальним питанням 
сьогоденності початкової освіти. 

Сучасні першокласники є яскравими представниками так званого цифрового 
покоління. Активне використання інформаційних технологій негативно вплинуло 
на пізнавальні процеси нинішніх учнів. У зв’язку з цим методика навчання має 
спрямовуватись одночасно на розвиток і корекцію в учнів когнітивних процесів. 

Практика останніх років підтвердила, що ефективність навчання є високою, 
якщо її складники – навчальні завдання – послідовно реалізовують всі етапи 
навчального пізнання: активізацію актуального навчального досвіду учнів; 
мотивування до введення нового знання чи способу дії; створення й розв’язування  
проблемної ситуації, відкриття орієнтувальної основи дії (ООД); формування 
поняття, уміння або навички у виконанні певного способу дії. 
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Вперше у вітчизняному підручнику зміст навчання математики було 
розгорнуто за логікою досягнення компетентнісного результату: система завдань до 
кожної теми розвиється за рівнями засвоєння змісту навчання й охоплює всі етапи 
формування поняття або способу дії [1]. 

Викласти сповна всю систему навчальних завдань у підручнику для Нової 
української школи не видається можливим тому розроблені авторські комплекти 
«європейського формату», що поєднують в собі функції підручника й зошита з 
друкованою основою [2].  

Для досягнення високої ефективності  вироблення в учнів умінь і навичок у 
цих навчально-методичних комплектах реалізовано систему навчальних завдань, 
побудовану із дотримання вимог до формування розумових дій, запропонованих 
Л. Фрідманом. Автором виділено основні вимоги до процесу формування 
розумових дій, виконання яких забезпечує високу ефективність формування 
навичок та умінь [3, с. 93]. 

Реалізація кожної з вимог Л. Фрідмана, у навчальних зошитах, здійснюється 
шляхом використання певних дидактичних засобів: 

1. Повнота орієнтовної основи дії (ООД). У технології особистісно-
орієнтованого навчання особливе значення надається суб’єктному досвіду 
життєдіяльності, набутому дитиною до школи в конкретних умовах сім’ї, 
соціокультурного оточення, в процесі сприймання та розуміння нею світу людей та 
речей і забезпечується шляхом використання учнями опори у вигляді пам'ятки або 
невеличкого опорного конспекту. 

2. Розгорненість дії під час її первинної демонстрації та на перших етапах 
засвоєння подається за допомогою розгорнутих схем розв’язування, які 
регламентують виконання всіх кроків дії. 

3. Поелементне засвоєння складної дії здійснюються у процесі опрацювання 
всіх операцій, що становлять нову дію. 

4. Усвідомленість і повноцінність навичок і умінь досягається шляхом 
коментування учнями виконуваної дії навіть на тих етапах, коли вміння або навичка 
вже сформовані.  

5. Розтягнутість процесу формування умінь і навичок досягається за рахунок 
відпрацювання заздалегідь операцій – складників дії, яка формуватиметься у 
подальшому. 

6. Поетапне відпрацювання кожного уміння або навички здійснюється на 
основі теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна й передбачає 
виконання завдань на: мотивування учнів до введення нової дії; організація 
діяльності на виокремлення ООД шляхом розв’язування проблемної ситуації або 
подання її в готовому вигляді; відпрацювання нової дії у різних формах: 
матеріальній, у матеріалізованій, у формі голосного мовлення, зовнішнього 
мовлення про себе й у внутрішньому плані. 

Під час розробки системи завдань, варто врахувати такі аспекти: форма 
подання завдання повинна відповідати формі виконуваної дії; на перших етапах 
засвоєння дітям пропонуються неоднотипні завдання; за мірою скорочення дії і її 
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автоматизації можна пропонувати однотипні завдання для збільшення швидкості 
розв’язування. 

Оволодіння математичними навичками та уміннями здійснюється в процесі 
навчання за правильної організації діяльності вчителя та учня. 

Формування умінь і навичок є складний і тривалий процес. Психологами 
(передусім П. Гальперіним та його науковою школою) доведено, що від того, як 
організований процес формування розумових дій залежать і тривалість формування 
умінь і навичок, і результати цього формування: міцність, гнучкість, узагальненість, 
усвідомленість умінь і навичок. 

Реалізація наведених вище дидактико-методичних засад побудови системи 
навчальних завдань здійснена в затверджених МОН України підручниках 
математики та навчальних зошитах для 1–4 класів авторами С. Скворцовою та 
О. Онопрієнко. Практика навчання молодших школярів за цим комплектом 
свідчить про те, що урок математики є улюбленим у більшості дітей, інтерес до 
предмета підкріплений досить високими навчальними результатами.  
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 ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ КУЛЬТУРИ 
Мова формує думку дитини, керує нею,  

веде дитину шляхом розвитку загальної культури.  
Мову можна усякими засобами розвивати,  
робити ясною, чепурною, щирою, бо вона –  

творче знаряддя, за допомогою якого виховується  
думка, серце, слово правди й краси. 

Софія Русова 
Художньо-мовленнєва та мовленнєво-творча діяльність є запорукою 

формування розвитку мовлення особистості, основою становлення особистісної 
культури, самовизначення учня як частини спільноти. 

Мовленнєва творча діяльність – індивідуальний процес, тобто у кожної дитини 
свій темп, свій особистий творчий шлях, особистий рівень мовленнєвого розвитку і 
тому таку творчу діяльність краще проводити на індивідуальних заняттях. 

Універсальною формою виховного і творчого компонентів постає 
театралізована діяльність, тому з одного боку, це форма відображення виконавчої 
діяльності, а з іншого – творчий процес сюжетоскладання. 
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Неодмінною умовою формування у дітей творчо-художньої мовленнєвої 
діяльності є комбінація взаємозв’язку мовленнєвої діяльності з іншими видами 
художньої творчості. А саме:  

–  словесна творчість та образотворча діяльність (діти складають розповіді за 
власними малюнками); 

–  мовленнєво-творча та музична діяльність (діти добирають музичний твір до 
казки, асоціюють музику із сюжетом); 

–  літературно-мовленнєво-музична творчість (діти складають казки, вірші із 
добором музичних творів).    

Аспекти мовленнєвої діяльності наскрізно проходять через усю 
життєдіяльність учня, адже мовлення є засобом і способом реалізації 
життєдіяльності в різних її формах і проявах. Тому, зміст мовленнєвої діяльності 
педагога зумовлює зацікавленість дітей, утримання їхньої уваги, активізує 
мисленнєву діяльність учнів, спонукає їх мовленнєву активність [1]. 

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в навчальних закладах 
вивчає особливості сприймання, запам’ятовування, розуміння та відтворення 
дітьми змісту художніх творів, специфіку педагогічної діяльності, орієнтована на 
формування у дітей знань і навичок роботи з художнім текстом, уміння аналізувати, 
зіставляти зміст художнього тексту з поведінкою власною та однолітків, 
розігрувати зміст художніх творів. Тому, пріоритетного значення педагоги повинні 
надавати формуванню та розвитку інтелектуальним комунікативно-мовленнєвим 
здібностям дитини, здійснювати систематичну, послідовну, цілеспрямовану роботу 
з цього питання, а саме: 

1. Створення пісенно-мовленнєвого, предметно-розвивального середовища (в 
НЗ): 

− проведення вечорів на різну тематику; 
− конкурсів на краще виконання пісні; 
− синтез образотворчого і музичного мистецтв і т. д. (слухаю → уявляю → 
співаю → малюю. 
2. Використання в роботі з дітьми художньої книжки та створення власних 

авторських оповідань, розповідей, книжок. 
3. Використання поетичних творів на заняттях музичного мистецтва. 
4. Розроблення ігор-занять пісенно-мовленнєво-художнього змісту, особливо з 

дітьми молодшого шкільного віку. 
5. Використання методу проектів під час блочно-тематичного планування 

роботи за порами року (Напр.: «Якого кольору зима?», «Весна-красна» і т. д.). 
6. Впровадження «скарбничок», зміст яких відображає освітню діяльність 

упродовж навчального року, зокрема з організації художньо-пісенної діяльності. 
Напр.: «Цей світ є мій, бо світ, цей – Я» і т. д.). 

7. Використання пісенного матеріалу задля виховання моральних 
громадянських рис особистості учнів та здійснення повсякденної виховної роботи 
(«Джерела доброти», «Чесноти української дитини»). 

8. Використання пісень із метою виховання екологічної культури («Три 
поради» І. Поклада і Ю. Рибчинського). 
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9. Організація та проведення спільних родинних свят, музичних вечорів із 
педагогами, вихованцями та їхніми батьками [3Е]. 

Уся мистецько-методична робота повинна грунтуватися на інноваційних 
підходах та на творчому потенціалі педагога, який має володіти високим фаховим 
рівнем підготовки. 

Отже, завдяки пісні активізується пізнавальна діяльність дітей, розвивається 
їхня уява, пам’ять, фантазія, формуються мовленнєво-комунікативні здібності, бо 
мова, мовлення та спілкування пронизують усе життя людини і забезпечують 
можливість задоволення її пізнавальних і суспільних потреб, а також є засобом 
реалізації внутрішнього світу та можливостей особистості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Технічний прогрес сьогодення супроводжується накопиченням інформації, 

значна частина якої є звукова, що репродукується через систему компʼютерів й 
опосередковано та безпосередньо впливає на стан розвитку особистості, її смакових 
уподобань, музично-естетичну вихованість. Концепція Нової української школи 
орієнтує сучасні заклади загальної середньої освіти на широкий спектр 
використання в освітньому середовищі ІКТ, спрямованих на оновлення змісту, 
форм і методів навчання, на формування ключових та предметних  
компетентностей молодших школярів, зокрема і у галузі «Мистецтво».  

Музичне мистецтво – це не тільки навчальний предмет, а й могутній засіб 
виховання, який має надати емоційного й естетичного забарвлення всьому 
духовному життю людини. У школі закладаються основи музичної культури. 
Навчаючи дітей співу, виховуючи в них активний, жвавий інтерес до музики, 
сповненої глибокого змісту, здатної пробудити в людині прекрасні піднесені 
почуття, школа має стати одним з осередків масової музичної культури в нашій 
країні. Свого часу Д. Кабалевський зазначав, що на уроках музичного мистецтва 
вчителеві потрібно навчити дітей любити й розуміти музику у всьому багатстві її 
форм і жанрів. Значну роль у цьому відіграє навчальний зміст і репертуар, але не 
тільки вони. Часто педагогам бракує знань повного арсеналу методів, специфічних 
саме у викладанні музичного мистецтва. Час невпинно йде вперед, змінюються 
державні стандарти, програми, трансформуються і технології навчання [1].  
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Аналіз педагогічної літератури свідчить, що зміни в освіті неможливі сьогодні 
без застосування на уроках музичного мистецтва ІКТ, які дають можливість 
розвивати активність, самостійність, творчий потенціал школярів. У психолого-
педагогічній літературі з проблеми дослідження висвітлено рiзноаспектнi проблеми 
взаємодії людини з компʼютером на рівні «нової свідомості», «нового мислення», 
«нових партнерських стосунків» (А. Берг, В. Винокуров, К. Зуєв, М. Сенченко, 
Ф. Рибаков, Е. Семенюк, Г.  Смолян, А. Урсул). 

У наукових дослідженнях у галузі музикознавства виокремлено три головні 
напрями використання інформаційних технологій: статистичний аналіз музичних 
текстів, спрямований на обгрунтування закономірностей внутрішньої організації 
музичного твору (О. Гейн, В. Девуцький, В. Детловс, Ю. Лесневський, В. Марутаєв, 
І. Пясковський, Ю. Рагс, Г. Русин, К. Фадєєва, В. Цеханський, К. Шушпанов); 
синтезування звукових і музичних структур у композиторській практиці (В. Бовко, 
В. Василенко, Є. Денисов, Д. Дубровський, Р. Зарипов, Р. Петелін, Ю. Петелін, 
К. Разлогов, І. Стецюк); розробка навчальних компʼютерних систем з метою 
підвищення ефективності музичної освіти (Н. Бєлявіна, З. Візель, В. Грищенко, 
М. Дергач, М. Дьяченко, В. Карпович, І. Котляревський, В. Медушевський, 
І. Мельник, Д. Пильгуй, Л. Робустова, Л. Рубін, О. Сизова, І. Сокол, В. Хоменко, 
М. Чембержі, В. Штепа) [2]. 

Дітям молодшого шкільного віку притаманне емоційно-образне сприйняття 
навколишнього світу, зазвичай вони не можуть швидко запам’ятовувати та 
відтворювати «суху» інформацію: наприклад, тексти віршів, пісень, слова ролей 
тощо. Саме тому використання комп’ютерів у освітньому середовищі  школи є 
дуже природним з погляду дитини і виступає одним з ефективних способів 
підвищення мотивації й індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей та 
критичного мислення молодших школярів.  

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють: забезпечити зворотній зв’язок в 
процесі навчання; зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за 
рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і 
наочного подання навчального матеріалу; підвищити унаочненість освітнього 
процесу; забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел; індивідуалізувати 
навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними 
можливостями сприйняття, моделювати досліджувані процеси або явища; 
організувати колективну й групову роботи; здійснювати контроль навчальних 
досягнень; створювати сприятливу атмосферу для спілкування [3,с.19].  

ІКТ на уроках в початковій школі не просте випробовування і для вчителя. По-
перше, воно вимагає певного рівня обізнаності педагога в можливостях 
комп’ютера. Активна індивідуальна робота учнів вимагає від педагога значної 
уваги і організованості з контролю за результатами такої діяльності та відповідної 
організації навчального процесу. Урок з використанням комп’ютерів не є 
полегшеним для педагога, скоріше навпаки, але надзвичайно важливо, що 
ефективність такого уроку значно перевищує звичайний. При підготовці до уроку 
музичного мистецтва з використанням ІКТ вчитель повинен дотримуватися 
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основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, 
диференційованого підходу, науковості та ін. 

Таким чином, ІКТ стають сьогодні типовим явищем та невідʼємною 
складовою освітнього середовища сучасного закладу загальної середньої освіти, а 
готовність до їх застосування – вимогою до усіх педагогів. 

Список використаних джерел 
1. Гороховська Н. Цар музики / Н. Гороховська // Початкова освіта. – 2014. – № 11. 

– С. 20 - 24. 
2. Гумінська О. О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник / 

О. О. Гумінська – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007, 135с. 
3. Ривкінд Ф. М. Основи комп’ютерної грамотності /Ф. М. Ривкінд// Початкове 

виховання та навчання. –2011. – №12. – С. 16-22. 
 

УДК 373(477)(043.2) 
ЛАБАТІЙ С.І., 

ЛІБА О.М. 
Мукачівський державний університет, Україна 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НУШ) 
З 4 грудня 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів представили Програму 

«Нова українська школа». Після прийняття закону всі школи України починають 
працювати за новою програмою, а саме це стосується початкової ланки освіти. 
Саме після першого семестру навчання учні пілотних класів показали хороші 
результати, і цього річ всі першокласники навчатимуться в НУШ. А зараз 
спробуємо дослідити, що собою являє новітня програма навчання. 

Для створення цієї програми було використано багато світового попереднього 
досвіду різних країн. Так із Сполучених Штатів Америки було взято мистецтво 
спілкування, а саме написання ЕСЕ або письмо для себе, Польща – соціалізація і 
інтеграція, Болгарія – емоційний інтелект, Фінляндія – практика та відпочинок, або 
«цінність дитинства понад усе» [1, с.12] 

Початкова ланка освітньої програми поділилася на два етапи, тобто на 1 і 2 
клас, та 3 – 4 класи. 1 та 2 клас – це адаптаційно-ігровий цикл. Були прийняті 
відповідні положення, щодо навчальної програми, оформлення класу. Зміст 
програми має практичний характер. Головним терміном стає дитиноцентризм, 
тобто зручно не вам, а дитині. Вчитель не повинен бути авторитарним лідером, а 
повинен творити і координувати весь освітній процес.  

Можна виділити такі головні концепції НУШ: 
− педагогіка передбачає рівноправну співпраця між учителем, учнем і 

батьками; 
− децентралізація та ефективне управління; 
− наскрізні процеси виховання; 
− дитиноцентризм; 
− нова структура школи; 
− розподіл публічних коштів. 
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Вчителі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток 
дитини. За основу беруть педагогіку партнерства: співпраця між учителем, учнем і 
батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу. 

Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, обирати 
підручники, методи, стратегії, засоби навчання. Серед методів навчання 
застосовуватимуть: ігри, соціальні, дослідницькі проекти, експерименти, групові 
завдання [3, с.4]. 

Особливості організації освітнього середовища передбачають ознайомлення зі 
змістом та вимогами:  

− зміна простору; 
− запровадження інформаційно-комунікативних технологій; 
− освітній простір НУШ, не обмежується будівлею школи; 
− доступність сучасної бібліотеки в кожній школі; 
− для дітей з особливими потребами буде створено умови для навчання 

спільно з однолітками. 
Особливостями сучасного освітнього середовища є орієнтація на дитину (все 

для дітей). Обладнання, навчальний матеріал, навчальне середовище сприяє 
розвитку кожної дитини, а види діяльності відповідають інтересам і рівню 
підготовки. Тільки правильна організація навчального середовища дає можливість 
дітям досліджувати і здійснювати свідомий вибір. Головну роль планування 
освітнього середовища відіграє вчитель [2, с.6]. 

Вимоги до класу: 
− достатня кількість столів та стільців, щоб всім зручно сидіти; 
− клас облаштований так, щоб вчитель міг одночасно бачити всіх учнів які 

працюють в групах або всім класом; 
− матеріали та дитячі роботи повинні розміщувати на рівні зручному для 

дітей, повинно бути місце де діти тримають особисті речі; 
− не повинно бути довгих прямих доріжок, облаштування має сприяти 

організації роботи з усім класом одночасно, у невеликих групах та індивідуально; 
− має бути зручний м’який куточок для читання та спокійного обговорення; 
− має бути місце для ранкової зустрічі. 
Також обов’язковим залишається розділення класу на сім центрів:  
1) центр відкриттів;  
2) центр новин;  
3) центр матеріалів;  
4) комунікативний центр;  
5) центр тиші; 
6) центр вчителя;  
7) тематичний центр. 
Школи зможуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні 

плани і програми з навчальних предметів. Керівника школи обиратимуть на 
конкурсних засадах терміном до п'яти років. Він зможе обіймати посаду не більше 
як два терміни поспіль. 
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Для учнів з особливими потребами створюються умови для навчання спільно з 
однолітками. Для таких дітей буде запроваджено індивідуальні програми розвитку, 
включаючи корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід. 

Отже, Нова Українська школа дає можливість сучасним дітям формувати 
ключові компетентності ХХІ століття. На думку приходить народна мудрість, яку 
напевно згадав кожен вчитель першого класу «Вік живи – вік учись». Тож разом з 
нашим майбутній підростаючим поколінням, вдосконалюються не вони, а й батьки 
за допомогою комутативних вчителів. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Проблема підготовки української молоді до життя в політкультурному 
середовищі є актуальною й однією з найпріорітетніших серед проблем сучасної 
освіти. Так, у Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» 
особлива увага приділяється вихованню шанобливого ставлення до культури, 
звичаїв, традицій усіх народів, що заселяють Україну. Закарпаття – 
багатонаціональний край, у якому толерантно проживають представники різних 
національних меншин. Серед етнічної багатоманітності досить яскраво виділяється 
ромська етнічна група, умови проживання, етноментальна специфіка, ціннісні 
орієнтації якої все більше цікавлять сучасних дослідників. Складні соціально-
економічні умови життя та освітньо-культурні проблеми ромського населення 
області вимагають ґрунтовного дослідження. Зокрема, це стосується особливостей 
створення освітнього середовища для молодших школярів-ромів.  

Соціально-демографічні дослідження умов життєдіяльності ромського 
населення Закарпаття проводили науковці Г. Ємець, Б. Дяченко. Проблемні аспекти 
про сучасне полікультурне суспільство ромів розкриті А. Адамом, Е. Балогою, 
А. Коше, М. Лендьел, Є. Навроцькою. Проблема освіти ромських дітей знайшла 
висвітлення в публікаціях Т. Атрощенко, С. Адам, С. Навроцької, В. Фернеги, 
Т. Фернеги.  

Відповідно до статистичних даних Ради Європи, загальна чисельність ромів у 
всьому світі становить близько18 млн. осіб. У країнах Європейського Союзу до 
ромської групи себе зараховують, понад 11 млн. осіб. Однак найбільш щільно ця 
спільнота проживає на території країн Центральної та Південно-Східної Європи. 
Так, суттєва частка, у порівнянні з рештою європейських країн, представників 
цього етносу є в Болгарії – 10,33 %, Македонії – 9,59 %, Словаччині – 9,17 %, 
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Румунії – 8,32 %, Сербії – 8,18 %, Угорщині – 7,05 %, Туреччині – 3,83 %, Албанії – 
3,18 %, Чорногорії – 2,95 %, Молдові – 2,49 %, Греції – 2,47 %, Чеській Республіці – 
1,96 % [1]. В Україні відсоткове представництво ромів в етнічній структурі 
населення є дещо меншим, проте на Закарпатті воно є п’яте за чисельністю. За 
неофіційними оцінками закарпатських експертів, кількість представників цієї 
національності в краї може сягати 40-50 тис. 

Для ромів, як і для всіх людей, освіта є ключем до цивілізованого майбутнього. 
У цьому контексті, некоректно протиставляти їх будь-якій іншій етнічній групі. 
Водночас ця народність має свої унікальні риси, які багато в чому й зумовлюють її 
особливий статус, а також породжують притаманні лише їй проблеми, що 
приводять до низького рівня освіченості. На думку науковців, що займалися 
дослідженням цієї проблеми, «свого часу роми просто не потрапили в загальну 
систему освіти через свій кочовий спосіб життя, утім, не можна вважати, що вони 
взагалі не отримували ніякої освіти. Просто традиційна ромська освіта в таборах 
завжди була прикладною, спрямованою на засвоєння традиційних ремесел і 
культурних надбань народу. Однак із переходом на більш осілий спосіб життя роми 
втратили навички традиційних ремесел, тому й ромська освіта у своєму 
первинному вигляді нині не діє. Водночас, через те, що необхідність загальної 
освіти ромів не розуміли десятиліттями, маємо нинішню невтішну картину» [2] 

У науковій літературі з проблеми дослідження знаходимо, що 2/3 ромського 
населення Закарпаття рідною мовою вважають угорську. Переважно 
угорськомовними є роми Берегівського та Мукачівського районів, більшість носіїв 
ромської мови переважають в Ужгороді, Хусті та частині населених пунктів 
Ужгородського і Виноградівських районів. Повністю україномовними є роми 
Великоберезнянського та деяких інших гірських районів області [3]. 

Цікавим для нашого дослідження є досвід м. Мукачева щодо залучення дітей 
ромського населення до освітнього середовища. Основна частка дітей ромів 
навчаються в Мукачівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 3 ім. Ференца Ракоці ІІ 
та в ЗОШ І-ІІ ступенів № 14. До прикладу, у Мукачівській спеціалізованій школі І-
ІІІ ст. № 3 ім. Ференца Ракоці ІІ із 425 учнів – 53 дитини із цієї етнічної групи. 
Навчання тут  ведеться угорською мовою. Важливим аспектом професійної 
діяльності вчителів початкових класів у школах, де навчаються діти-роми, є 
виховна робота. Як показує практика, основними актуальними питаннями 
залишаються: відвідування дітьми занять, дотримання навичок гігієни, формування 
культури поведінки та спілкування, боротьба зі шкідливими звичками тощо. 
Сьогодні можна констатувати про недостатню готовність педагогів до роботи з 
дітьми ромської національності. Ця проблема пов’язана з низкою чинників: 
недостатнім рівнем теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців для 
роботи з такими дітьми, недостатнім рівнем сформованості у них міжетнічної 
толерантності, відсутністю знань про етноментальні особливості цієї етнічної групи 
та навичок взаємодії вчителів з сім’ями учнів. 

Таким чином, ромська етнічна меншина істотно відрізняється від інших 
спільнот особливостями своєї життєдіяльності, етнокультурної мобілізації і 
етноменталітету. Ця специфіка виявляється, насамперед, у низькому освітньому 
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рівні, який зумовлюється рядом чинників. Найбільш істотним є неготовність 
учителів початкової школи до роботи з дітьми і батьками- ромами. Відповідно, 
вивчення етносоціального й етнокультурного життя, специфіки освітнього питання 
даної національної меншини Закарпаття ˗ важлива комплексна науково-теоретична 
і предметно-практично проблематика, яка потребує подальшого ґрунтовного 
вивчення. 
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ЛАВРЕНОВА М.В. 
Мукачівський державний університет, Україна 

ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСНОЇ ФОРМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сьогодні комікси все більше перетворюються на ефективну навчальну 
методику, коли дітям цікаво не лише читати, а й створювати їх. У такому 
випадку вони стають зручною формою комунікації та відкривають якісно новий 
підхід до інтерналізації інформації. Це новаторський вид мистецтва з вагомим 
етичним, культурним, аксіологічним, гуманітарним і педагогічним потенціалом 
[2]. 

Питанням використання коміксів у навчально-виховному процесі займалися 
Т. Авсєєнкова, Н. Вострякова, Є. Даниленко, Е. Йорсатер, Т. Лях, М. Мелманн, 
Д. Ольшанський, Л. Пшеніцина, А. Рєзнікова, В. Салюкова, І. Семко, А. Сонін, 
Л. Столярова, І. Сущенко, І. Тікота та ін. 

Комікс (від англ. соmіс – комедійний, комічний, смішний; рідше вживається 
англ. термін sequential art – дослівно «послідовне мистецтво», яке використовує 
прийом «далі буде») – це послідовність малюнків, зазвичай з короткими 
текстами, що створюють певну зв’язну розповідь. Ці тексти мають специфічну 
форму філактеру – «мовної бульбашки» («мовної хмарки», «мовного димка», 
виноски; англ. speech ballоon), в якій розміщуються думки персонажу, заголовки 
та титри тощо [1]. 

У сфері освіти комікс може і повинен використовуватися як універсальна 
форма подачі інформації, завдяки його унікальним психологічним властивостям 
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впливу на особистість, а саме ємності відображення сутності ідей, що в нього 
закладаються, образності, орієнтованості й на свідомість людини, і на його почуття. 
Саме завдяки цьому, інформація учнями швидше і краще засвоюється, вони можуть 
побачити суть проблеми, вчаться виокремлювати головне. Особливо це важливо 
для інформації, яку досить складно, а іноді й неможливо передати вербальним 
способом. Логічніше задіяти візуальні канали сприйняття учнів, вдавшись у процесі 
пояснення до допомоги символів, знаків, образів або серії сюжетних малюнків, 
тобто коміксу, коли необхідно відобразити ті елементи знання, що вимагають 
логіки розміщення в певному положенні частин тіла під час роботи, траєкторії 
їхнього руху тощо з одночасним поясненням текстом поруч. Іноді це краще робити 
у формі діалогу, коли даються пояснення від другої особи, а це найбільш 
характерно для коміксної форми відображення інформації, навчального матеріалу. 
[3]. 

Сюжет коміксів зазвичай ґрунтується на дії. Персонажі постійно перебувають 
у русі. Тут рідко трапляються епізоди, де герой спить чи просто байдикує. 
Персонажі безперервно щось обговорюють, розповідають, про щось інформують, 
щось обіцяють, забороняють… Тому діти, які читають комікси, – не нудьгують, 
навпаки – із захопленням стежать за перебігом подій. У коміксах динаміка 
простежується на кожній сторінці, інформація, що міститься в картинках, усуває 
потребу в тривалих описах, завдяки чому легше сприймати і розуміти текст. 
Наприклад, розглянемо один з коміксів «Хто надто хвалиться, той потім кається», 
надрукований у журналі «Джміль» (№4, 2014 р.) 

        
Запитання для бесіди з дітьми за коміксом:  
–  Як ви гадаєте, чи правильно повелися дерева? Чи варто було їм хвалити 

самих себе?  
–  А яке дерево вчинило мудро? Чому?  
– Чому ялинка себе не похвалила? Чи правильно вона вчинила? Чи справді 

вона негарна?  
–  Можливо, іншим деревам варто було її похвалити? Чому?  
–  Знайдіть гарні добрі слова для кожного дерева. Чи є насправді негарні 

дерева?  
–  Чи зрозуміли листяні дерева, що вони вчинили неправильно? Що 

допомогло їм помітити красу ялинки?  
– Чи завжди краса помітна одразу? У чому справжня краса?  
– Яке дерево було справді гарним восени? Чому?  
– Чи можна назвати ялинку скромною? Як ви розумієте вислів «Скромність 

прикрашає»?  
– Чи завжди скромність прикрашає? Коли варто себе похвалити?  
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– Чи буває, що так само, як дерева у коміксі, діють люди?  
– Хвалитися – це добре чи погано? Чому?  
– Чия похвала більше гріє душу – власна чи інших людей? Чому?  
– Що означає подивитися на себе збоку? Чому це варто робити? Що тоді 

можна побачити?  
Завдання: відтворити прослуханий діалог за картинками 

   

Потенціал коміксу неможливо окреслити межами, адже це прогресивна 
інноваційна технологія, що не тільки полегшує навчально-виховний процес, а й 
робить його осмисленим та результативним. Комікси можуть допомогти кожній 
дитині стати завзятим читачем – мандрівником у світі безмежних знань та 
неперевершених відкриттів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Згідно з законом України «Про освіту», основними принципами її розбудови є 

створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку 
кожної людини; гуманітаризація; демократизація освіти; пріоритет 
загальнолюдських цінностей.  

До проблеми визнання та реалізації принципів навчання зверталися такі 
педагоги, як Ж. Руссо, Я. Коменський, Г. Песталоцці К. Ушинський та його 
послідовник Г. Ващенко та інші. Вони в своїх працях доводили, що навчання 
повинно бути доступним класу, віку, рівню розвитку.  
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У сучасних підручниках з педагогіки (О. Вишневський, Н. Волкова, 
І. Зайченко, Н. Майсеюк, І. Підласий, Г. Товканець, О. Фізеші, М. Фіцула) 
розглядаються дидактичні принципи, проблеми їх формування і класифікації. Так, 
сучасна прагматична педагогіка, виходячи з потреб підготовки дитини до активної 
діяльності, надає перевагу принципам, які забезпечують активну діяльність дитини 
на уроці.  

Дидактичні принципи за своєю суттю - це  основні положення та нормативні 
вимоги, що визначають зміст, організаційні форми і методи процесу навчання, за 
допомогою яких досягаються  дидактичні цілі. Система принципів будується на 
певній методологічній або світоглядній основі, що включає внутрішні протиріччя. 
Такою основою Я. Коменський вважав принцип природовідповідності, з яким 
узгоджувалися інші принципи в його дидактиці. К. Ушинський до дидактичних 
принципів відносив свідомість і активність навчання: наочність, послідовність, 
міцність знань і навичок. 

За «Українським педагогічним словником» С. Гончаренка принципи навчання 
– це основні вихідні положення теорії навчання; дидактичні принципи – принципи 
дидактики, які визначають зміст, організаційні форми й методи навчальної роботи 
школи згідно з загальними цілями виховання й закономірностями процесу навчання 
[1, с.89, 270]. 

Так, в енциклопедії освіти знаходимо, що принципи навчання – це основні 
вихідні вимоги до організації навчального процесу [2, с.713 – 714].  

Г. Товканець під принципами навчання (дидактичні принципи) розуміє певну 
систему основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує 
його ефективність [3, с.119]. 

Як бачимо, трактування поняття «принципи навчання» досить різне, але 
більшість авторів схильні вважати принципи навчання – це положення, які 
покладені в основу формування змісту навчання, вибору методів навчання, в основу 
розроблення і конструювання форм організації навчання.  

Принципи відображають загальні вимоги до змісту та організації процесу 
навчання і певною мірою закладені у змісті навчального матеріалу. Водночас 
залежно від потреби той чи інший принцип може реалізуватися у процесі навчання 
більш інтенсивно за рахунок раціонального добору чи розробки навчального 
матеріалу та механізмів його реалізації. У сучасній дидактиці є кілька варіантів 
класифікації принципів навчання. В різних авторів вони відрізняються, першою 
чергою – кількістю. 

Першу спробу створення цілісної системи принципів навчання здійснив 
Я. Коменський. Ним було визначено шість принципів навчання: наочність, 
свідомість, систематичність, послідовність, доступність, міцність засвоєних знань. 
Його система принципів спирається на принцип природовідповідності: у навчанні 
та вихованні слід ураховувати природні, вікові та психологічні особливості дітей. 

Зокрема, О. Фізеші виокремила таку класифікацію принципів навчання: 
принцип спрямованості навчання на вирішення завдань освіти, розвитку і 
виховання (мети освіти); принцип науковості; принцип зв’язку теорії з практикою, з 
життям; принцип свідомості й активності; принцип доступності; принцип 
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наочності; принцип систематичності і послідовності; принцип міцності [19, с. 89-
91]. 

Ці принципи складають систему принципів навчання, адже всі вони описують 
цілісне, системне педагогічне явище, яким є процес навчання.  

Учителям та керівникам закладів середньої освіти необхідно бути обізнаними 
у питаннях існуючих класифікацій принципів навчання, вміти раціонально їх 
використовувати у своїй практичній діяльності. При цьому слід пам’ятати, що не 
всі принципи навчання реалізуються на уроці разом і рівною мірою. Як правило, 
серед кількох принципів, що реалізуються на уроці, виділяються один-два 
домінуючі. Вибір і ступінь їх реалізації об’єктивно обумовлюються метою, 
завданнями та змістом навчального матеріалу, що вивчається на уроці. 

Дидактичні принципи організації освітнього процесу майбутніх учителів 
початкової школи до викладання молодшим школярам слугують основою вивчення 
всіх дисциплін, значною мірою визначають їх зміст, форми організації, процес і 
методи навчання. Вони діють на всіх етапах навчання, тому потребують постійного 
вивчення, дослідження і вдосконалення. 

Згідно з розробленою концепцією системного підходу до уроку та його аналізу 
принципи навчання відносяться до основних компонентів дидактичного аспекту 
уроку. Ефективність аналізу шляхів їх реалізації на уроці забезпечується знанням 
характерних ознак кожного принципу навчання і способів їх реалізації. 
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ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ У ДІТЕЙ ЯК НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Проблема виховання у підростаючого покоління ціннісного ставлення до 
людини впродовж різних історичних періодів досліджувалася філософами, 
психологами, педагогами, які осмислювали і розкривали її з погляду пануючої на ті 
часи суспільної моралі, основних цінностей та їх проекції на майбутнє. Однак 
переорієнтування українського суспільства з авторитарної на гуманістичну мораль 
зумовило зміни у навчально-виховному процесі початкової ланки освіти, пошук 
нових педагогічних технологій і методик, що ставить перед педагогами та батьками 
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нові завдання. 
Перші спроби осмислення ціннісного ставлення до людини знаходимо в 

античних філософів. Відмінність розуміння античними філософами ціннісного 
ставлення до людини полягала в тому, що воно стосувалося лише вільних 
громадян, які могли відстоювати свої права, захищати власну честь і гідність. За 
Сократом, найвищою цінністю є людина. Її сутність зосереджена в душі – 
розумових і моральних здібностях. Погляди Сократа стосовно ставлення до людини 
знайшли підтримку і в Аристотеля, який вважав, що: «Хто в житті нічим не 
поступився для інших, всіх зневажає, той – цинічний, хто ж від усього готовий 
відмовитися заради іншого – і себе ставить нижче всіх, той – жертовний. А хто 
зважає на інших, але ні перед ким не принижується, а з гідними людьми тримається 
належним чином, той – гордий» [1, с. 161]. Таким чином, філософ доводить, що 
пихатість і цинічність, так само як і надмірна поступливість і самоприниження, 
шкодять людині і її стосункам з оточуючими та унеможливлюють ціннісне 
ставлення до неї як до особистості. 

У педагогіці виховання ціннісного ставлення до людини вирішується у руслі 
гуманізації виховного середовища сім’ї і школи, визнанні дитини найвищою 
цінністю, поваги її гідності, прав, свободи вибору, соціального захисту та створення 
умов для самореалізації. 

Проблема виховання ціннісного ставлення до людини стала важливим 
завданням педагогічної антропології, яка розглядає людину як «рушійну силу 
історичного процесу, як члена спільнот різного масштабу, як суб’єкта суспільної 
свідомості і пізнання» [2, с. 23]. У руслі досліджень Б. Бім-Бада ціннісне ставлення 
до людини значною мірою залежить від державного устрою, державної політики, 
законодавства, у тому числі і міжнародного, які б забезпечували би повагу до 
людини. Обґрунтовуючи основні положення педагогічної антропології 
(систематизуючу аксіоматику, проблематику педагогічної антропології, наукових і 
дослідницьких методів), науковець ставив за мету дослідження і певних відхилень 
(«захворювань»), їх профілактику і попередження. «Серед хвороб душі і духу 
особливо небезпечні злоякісні душевні утворення типу антрофобії, екзистенційної 
пустоти і властолюбства» [2, с. 15]. 

Ефективність виховання ціннісного ставлення до людини значною мірою 
залежить від організації виховного процесу в освітніх закладах. О. Сухомлинська 
зазначає, що він надзвичайно складний і багатогранний та забезпечується 
залученням дітей до моральних цінностей [3, с. 24]. 

Центрованість на гуманістичних ідеях простежується у працях О. Савченко, 
яка вважає, що «дитина є головною педагогічною цінністю і педагог, здатний до її 
виховання, соціального захисту, збереження індивідуальності» [4, с. 5]. Учена 
акцентує увагу на тому, що у попередній тоталітарний період розвитку освіти 
недооцінювалось ціннісне ставлення до людини, яка розглядалась як матеріал і 
об’єкт впливу, що негативно позначилось на родинних зв’язках, способі життя, 
нівелюванні виховного процесу 

Цінним, з погляду нашого дослідження, є розуміння Л. Хоружою ставлення до 
людини, що ґрунтується на «необмежених можливостях людини, її здатності до 
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самовдосконалення; системі ідей і поглядів на неї як найвищу цінність у суспільній 
свідомості» [5, с. 36]. На думку вченої, виховуючи у дітей ціннісне ставлення до 
іншої людини, педагогам слід опиратись на кращі риси школярів, вірити в їх 
можливості; підтримувати прагнення дитини і завжди давати їй шанс стати 
кращою; не порівнювати і не протиставляти учнів; збагачувати особистий досвід 
дітей, спонукаючи їх до різноманітної навчальної, творчої, комунікативної 
діяльності; виявляти інтерес до кожної дитини; розвивати самостійність.  

У дослідженнях Т. Загороднюк [6], присвячених вихованню почуття 
корисності для іншого як моральної цінності підростаючої особистості, ціннісне 
ставлення до іншого висвітлюється в альтруїстичному аспекті через безкорисливе 
служінням людям, почуття корисності, що породжує таку мотиваційну 
спрямованість, за якої індивідуалістично орієнтовані спонуки підпорядковуються 
спонукам безкорисливого служіння людям. У структурі корисності для іншого 
педагог виокремлює: співпереживання; готовність стати на позицію іншого; 
турботливе ставлення до людей, піклування про них; здатність поступатися 
власними інтересами, безкорисливе служіння іншому, які відображають певний 
механізм взаємодії і вияву ціннісного ставлення до іншої людини. 

З урахуванням окреслених вище положень вітчизняної та зарубіжної 
психолого-педагогічної науки в умовах гуманістичного виховання цінність 
особистості іншої людини, як феномена індивідуальної свідомості, розглядається 
нами як особлива цінність, що є системою установок, мотивів, потреб, поглядів і 
переконань, в основі яких лежать принципи ціннісного ставлення до інших людей, 
що проявляються в активно-діяльнісному ставленні до людей і ґрунтуються на 
визнанні людини як найвищої цінності. 

Ціннісне ставлення до людини виявляється у всіх сферах життєдіяльності 
особистості, що відображає погляди людини, її пріоритети у реальній поведінці, 
тоді як сама особистість може одночасно бути суб’єктом у різноманітних сферах 
діяльності. 
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ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС 

Реформування системи освіти, націлене на створення нового навчально-
виховного простору, передбачає забезпечення духовного становлення 
підростаючого покоління, його підготовку до життєвого самовизначення, 
самостійного вибору гуманістичних ідеалів і цінностей. 

Процес розвитку і реалізації сучасного підлітка, формування його ціннісних 
орієнтацій, відбувається не лише в межах школи та родини, а й у різноманітних 
соціальних інституціях: дитячих та юнацьких обʼєднаннях, товариствах, 
бібліотеках, гуртках, секціях тощо. Так, робота позашкільних виховних установ 
здійснюється в позаурочний час і спрямована на задоволення інтересів дітей, 
поглиблення їхніх знань, збагачення загальнолюдськими духовними цінностями, 
розкриття поняття суспільної сутності людини та історичної обумовленості 
формування свідомості у процесі діяльності. Вона покликана сприяти взаємозвʼязку 
програмного матеріалу з краєзнавчим, економічним і соціальним, посилювати 
навчально-виховну функцію загальноосвітніх закладів, у тому числі й формування 
ціннісних орієнтацій учнів підліткового віку. 

У свій час А. Макаренко зазначав: «Я хочу виховувати людину певних якостей 
і все роблю, весь свій інтелект, усі зусилля свої спрямовую на те, щоб досягти цієї 
мети. Я повинен знайти засоби, щоб цього досягти, і завжди повинен бачити перед 
собою мету, повинен бачити той взірець, ідеал, до якого прагну» [1, с. 289]. 

Виключно ефективними у становленні ціннісної сфери виявили себе 
спеціальні тренінги, за допомогою яких формуються такі якості, як емоційна 
чуйність, чуттєвість, відкритість на зустріч іншій людині, навички спілкування та 
ін. Їх використання не лише знайомить дітей з системою готових морально-етичних 
цінностей, але й допомагає їм в узагальненні та усвідомленні як їх власного, так і 
більш ширшого соціального досвіду. Тільки таким шляхом можливий сплав 
моральних знань, переконань і почуттів. 

Значне місце у системі позанавчальної виховної роботи, в організації ціннісно-
творчої діяльності було відведено нами обговоренням художнього матеріалу, 
дискусіям. Наявність у літературному матеріалі великої кількості морально-
етичних понять і суджень привертає увагу дитини до морально-ціннісної сфери, 
переводить увагу на конкретну дійсність. Рівень дискусій може бути різний – від 
простого обговорення випадку з морально-етичної точки зору до світосприймання, 
аналізу проблеми. Дискусії вчать аналізувати, оцінювати (безпосередньо те, що 
сприймається) моральні явища, співвідносити їх зі своїми особистими 
відношеннями, проводити вибір моральних рішень. У процесі їх проведення 
народжується розуміння всієї складності та неоднозначності ціннісних проблем, у 
співставленні різних позицій виробляється і власна. Зокрема, це дискусії з таких 
тем, як «Діалог зі століттям», «Різноманітність думок», «Відкрита кафедра», 
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«Презентація ідеї», «Дискусійні гойдалки», «Сократівський клуб», «Філософська 
скринька» тощо. 

Формування ціннісних орієнтирів забезпечується й використанням методу 
«Круглі столи» як способу активного опанування ціннісною інформацією, в основі 
якого лежить принцип колективного обговорення різноманітних морально-етичних 
проблем.  

Значне місце у системі формування ціннісних орієнтацій підлітків займають 
ігрові методи виховання. Як відомо, гра − перспективний вид ціннісно-творчого 
заняття, який дозволяє зробити його цікавим і привабливим для учнів підліткового 
віку. Вона забезпечує розвиток міжособистих стосунків молоді, під час неї 
засвоюються елементи організаційної діяльності. Заняття відбуваються на фоні 
позитивних емоційних станів вихователів і учнів, з елементами співпраці; їх 
підготовка та проведення обʼєднують педагога і дитину як рівних партнерів по 
роботі. Це набуває особливого значення в умовах гуманізації навчання та 
виховання. 

Вибір методів формування ціннісних орієнтацій підлітків не є довільним 
актом, а підпорядковується ряду закономірностей і залежностей, серед яких 
першочергове значення мають: мета, зміст і принципи виховання; конкретне 
педагогічне завдання та умови його вирішення; врахування вікових та 
індивідуальних особливостей учнів. 

Успішна реалізація системи роботи з підлітками в позаурочний час вимагає 
відповідної підготовки педагогічних кадрів і, в тому числі, організаторів 
позакласної роботи. У цьому звʼязку цілком слушно говорити про організацію в 
педагогічних вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти 
роботи з ознайомлення студентів (слухачів) з метою формування ціннісних 
орієнтацій в процесі позаурочної розвивальної діяльності. Успішне формування 
ціннісних орієнтацій підлітків забезпечується і здатністю педагога проводити аналіз 
і синтез об'єктів та понять, класифікувати їх за певними ознаками, умінням 
визначити серед них головні та другорядні, що в сукупності складає один із 
компонентів аналітико-синтезуючої діяльності. 
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МОВНИЙ ЕТИКЕТ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
Мовний етикет – прийнята в певній культурі сукупність вимог до форми, 

змісту, порядку, характеру і ситуативної доречності висловлювань. Мовний етикет 
у вузькому сенсі слова може бути охарактеризований як система мовних засобів, у 
яких проявляються етикетні відносини.  

Елементи цієї системи можуть реалізовуватися на різних мовних рівнях: 

213 
 



– на рівні лексики і фразеології: спеціальні слова і стійкі вирази («спасибі», 
«будь ласка», «прошу вибачення», «вибачте», «до побачення» тощо), а також 
спеціалізовані форми звернення (пан, товариш тощо); 

– на граматичному рівні: використання для ввічливого поведінки множини 
(займенник «Ви»); використання питальних речень замість наказових (Ви не 
скажете, котра година?); 

– на стилістичному рівні: вимога грамотної, культурної мови; відмова від 
вживання слів, які прямо називають непристойні і шокуючі об’єкти і явища, 
використання замість цих слів евфемізмів; 

– на інтонаційному рівні: використання ввічливої інтонації (наприклад, фраза 
«Будьте люб’язні, закрийте двері!» Може звучати з різною інтонацією залежно від 
того, передбачається в ній ввічливе прохання або безцеремонна вимога); 

– на рівні орфоепії: використання «здрастуйте» замість «здрастє», «будь ласка» 
замість «пожалуста» тощо; 

– на організаційно-комунікативному рівні: заборона перебивати 
співрозмовника, втручатися в чужу розмову тощо [1]. 

Мовний етикет пов’язаний з ситуацією мовного спілкування і її параметрами, і 
перш за все з особистістю співрозмовників. Це є комплекс мовних явищ, 
орієнтованих на адресата, хоча особистість мовця також враховується. Мовний 
етикет виявляє себе по-різному також в залежності від теми, місця, часу, мотиву і 
мети спілкування. Так, наприклад, правила мовного спілкування можуть 
відрізнятися в залежності від того, є темою сумні чи радісні події; існують 
специфічні етикетні правила, пов’язані з місцем спілкування (застілля, виробнича 
нарада) та ін. 

Мовний етикет має цілий спектр комунікативних функцій: сприяє 
встановленню контакту між співрозмовниками; привертає увагу слухача (читача), 
виділяє його серед інших потенційних співрозмовників; дозволяє засвідчити 
повагу; допомагає визначити статус спілкування (дружній, діловий, офіційний і 
пр.); формує сприятливу емоційну обстановку для спілкування і робить позитивний 
вплив на слухача чи читача [1]. 

Мовний етикет реалізується як в характеристиках мови в цілому, так і в 
спеціалізованих одиницях. Ці одиниці – формули вітання, прощання, вибачення, 
прохання тощо, які, як правило, представляють собою перформативи, тобто 
висловлювання, проголошення яких одночасно означає вчинення названої дії.  

Серед етикетних вимог, що пред’являються до усного мовлення, важливе 
місце займає інтонація висловлювання. Носій мови безпомилково визначає весь 
діапазон інтонацій – від підкреслено ввічливої до зневажливої. Однак визначити, 
яка інтонація відповідає мовному етикету, а яка виходить за його рамки, в 
загальному вигляді, без урахування конкретної мовної ситуації, навряд чи можливо, 
але, важливо, що відповідно до етикетних правил інтонація не повинна вказувати на 
зневажливе або заступницьке ставлення, намір повчати співрозмовника, агресію і 
виклик. Особливо це стосується різного роду питальних висловлювань. 

Крім інтонації, усне мовлення відрізняє від письмового використання 
паралінгвістичних знаків – жестів і міміки. Мовний етикет наказує утримуватися 
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від занадто жвавої міміки і жестикуляції, а також від жестів і мімічних рухів, що 
імітують елементарні фізіологічні реакції. При цьому істотно, що одні й ті ж жести і 
мімічні рухи можуть мати різне значення в різних мовних культурах.  

Мовний етикет встановлює правила спілкування в будь-яких, в тому числі 
конфліктних, ситуаціях. Ретельно розроблені ритуали звернень, прохань, відмов, 
вибачень мають на меті запобігти цілком можливому невдоволенню, 
роздратуванню, незгоді адресата. По відношенню до агресії ритуал – це зміщена 
дія, переорієнтація нападу, що спрямовує агресію в безпечне русло. 

Важливо звернути увагу на те, що у педагогічній взаємодії мова педагога 
повинна бути зразковою не тільки з точки зору норм української літературної мови, 
а й з точки зору необхідних правил мовного етикету. Дотримання правил 
ввічливості, чемності дозволяє уникнути мовної агресії в процесі спілкування. 
Спілкування з дітьми передбачає підвищену мовну відповідальність і не допускає 
грубості й безтактності.  Педагог «повинен бути носієм норми, зразка, повинен 
вміти чітко передавати інформацію у відповідній формі, вміти спонукати учня до 
потрібних дій, викликати у нього бажання наслідувати вчителя» [2, c. 101]. 

Оволодіння нормами мовного етикету – одна з найважливіших складових 
комунікативної компетенції педагога, оскільки вербальна агресія – досить 
поширене, якщо не типове, явище в сучасному педагогічному мовному середовищі. 
Тим часом, така агресія  може мати небезпечні наслідки, тому що у дітей 
знижується самооцінка, виникає невпевненість в собі, зʼявляються спочатку страх 
перед конкретним учителем, а потім і перед школою взагалі, погіршується 
психосоматичний стан. Все це негативно відбивається на успішності конкретної 
дитини і навчально-виховному процесі загалом. 
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МОВЛЕННЄВИЙ АСПЕКТ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Мовлення – це своєрідна форма пізнання людиною предметів і явищ дійсності 
і засіб спілкування людей між собою [1]. Мовлення є формою опосередкованого 
пізнання дійсності, її відображенням за допомогою рідної мови. Можна сказати, що 
мова – це загальне, а мовлення – індивідуальне користування мовою. Тому 
мовлення бідніше за мову, але водночас і багатше за неї. Адже людина в своїй 
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практиці спілкування звичайно використовує лише незначну частину того словника 
і тих різноманітних граматичних структур, які становлять багатство її рідної мови. 
Водночас мовлення багатше за мову, бо людина, говорячи про щось, передає і своє 
ставлення до того, про що вона говорить, і до того, з ким говорить. Її мовлення 
набуває інтонаційної виразності, змінюється ритм, темп, характер. Тому людина в 
спілкуванні з іншими людьми може сказати більше, ніж означають ті слова, які 
вона вжила (підтекст мовлення). Але для того, щоб людина могла досить точно і 
тонко передавати свої думки іншій людині, причому так, щоб впливати на неї, щоб 
її правильно зрозуміли, вона повинна дуже добре володіти рідною й іноземною 
мовою. 

Розвиток мовлення в дитини – це процес оволодіння рідною й іноземною 
мовами, умінням користуватися ними як засобом пізнання навколишнього світу, 
засвоєння досвіду, набутого людством, як засобом пізнання самої себе і 
саморегуляції, як засобом спілкування і взаємодії людей [2, с.18]. Мовлення має дві 
взаємозв'язані функції: воно є засобом спілкування (комунікативна функція) і 
засобом позначення (знакова, функція). Якби слово не мало пізнавальної функції, 
його б не могли зрозуміти інші люди, тобто мовлення втратило б свою 
комунікативну функцію, перестало б бути мовленням. 

Загальномовленнєві вміння, які чітко окреслені в Програмі для 1 – 4 класів, 
передбачають формування культури мовлення і слухання. До провідних серед них 
варто віднести: вміння слухати, відповідати, запитувати, міркувати. При цьому слід 
відмітити, що вся система вивчення мови у 1 класі є пропедевтичним курсом до 
вивчення частин мови у 2 – 4 класах. Вміти слухати – означає одночасно розуміти і 
запамʼятовувати інформацію, визначати головне і другорядне, мати своє ставлення 
до прослуханого. Таке вміння тісно повʼязане з умінням відповідати на запитання 
вчителя (однокласника, тексту) [3]. Уміння міркувати – це вміння повʼязувати між 
собою різні знання, щоб у кінцевому рахунку переказати текст, змінивши особу, від 
якої ведеться розповідь; скласти задачу, обернену даній; змінити умову задачі, 
залишивши запитання; на встановлення закономірностей (продовжити ряд чисел, 
заповнити квадрати та ін.); визначення причинності описаних подій; висловлення 
своїх міркувань щодо прочитаного («Що вас здивувало у цьому творі?», «Про що 
дізналися вперше?», «Коли найбільше хвилювалися?», «Чому так називається 
твір?» та ін.); складання задач за загальними характеристиками даних («Складіть 
задачу, коли відомі відстань і швидкість»), за виразом, за поданим запитанням; 
добір слів, близьких (протилежний) за значенням; відгадування загадок, ребусів, 
кросвордів. 

Відповідно до вимог програми в учнів початкових класів мають сформуватися 
деякі уявлення про мову і мовлення: 1) мова є найважливішим засобом спілкування 
між людьми; 2) найважливішими одиницями мови є звуки, слова, сполучення слів, 
речення, текст; кожна з них має своє призначення: із звуків утворюються слова, із 
слів – словосполучення і речення, із речень – звʼязні висловлювання; 3) мова 
повʼязана з мисленням (за допомогою речень висловлюються думки); 4) українська 
мова – мова українського народу; 5) знання з мови застосовуються у практичному 
мовленні; щоб оволодіти мовленням, потрібно знати слова і вміти поєднувати їх; 6) 

216 
 



є дві форми мовлення – усна й писемна; 7)усне мовлення має допоміжні засоби 
увиразнення: інтонацію, міміку, жести; своєрідними допоміжними засобами 
спілкування є зорові умовні знаки і звукові сигнали [3]. 

У початкових класах дітям прищеплюється любов до рідного слова, до мови 
батьків, до рідного краю, Батьківщини. Діти мають усвідомити, що українська мова 
є мовою українського народу, що обовʼязком кожного українця є знання й 
збагачення її. Показуючи, як люди користуються мовою, слід цілеспрямовано 
вводити термін «мовлення», розуміючи його як процес спілкування за допомогою 
мови, здійснюваний мовцем. Для того щоб висловлювати свої думки і почуття, 
людина використовує слова, поєднує їх між собою, утворюючи речення, а 
поєднанням речень будує звʼязні висловлювання (текст). Учні мають навчитися 
чітко вимовляти слова, виділяти більшою силою голосу ті частини речення, які є 
відповіддю па поставлене питання, тобто слова, які в даній ситуації мовлення є 
найвагомішими, найпотрібнішими для висловлення думки [1, с. 98]. 

У процесі шкільного навчання розширюються функції мовлення, яке виникає і 
розвивається як засіб засвоєння і передачі знань. Мовлення виявляє себе і як засіб 
формування особистості, самоутвердження її в колективі.  
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ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Найвагомішим чинником зміни стилю життя та інтересів людини сьогодні 

стала комп’ютеризація. Крім практичного використання в роботі та побуті, 
спостерігається захоплення комп’ютерними іграми, що швидко поширюється, 
особливо серед дітей молодшого шкільного віку. У зв’язку з цим комп’ютерні ігри 
потрібно розглядати як своєрідний соціально-психологічний феномен, що сьогодні 
посідає все помітніше місце в житті кожної людини. 

Роль ігор, як навчального методу, дуже велика в початковій школі. Дитина 
починає грати у ранньому віці, коли ще не може виконати найпростішого 
трудового процесу. Гра – це природний стан дитини. Вона виявляє індивідуальні 
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особливості дитини, дозволяє визначити рівень  знань і уявлень школяра. Ігрова 
діяльність приваблива тим, що в процесі її створюються сприятливі умови для 
задоволення інтересів, бажань, запитів, творчих устремлінь учнів. Видатний 
педагог ХІХ століття К. Ушинський зазначив: «Гра є не пустою забавою, це зміст 
життя дитини, її творча діяльність, потрібна для її розвитку. У грі дитина живе, і 
сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж сліди дійсного життя» [1]. 

Ігри стали предметом особливої уваги в працях Л. Виготського, О. Декролі, 
Д. Ельконіна, Л. Занкова, Я. Коменського, А. Макаренка, М.Монтесорі, Ж. Піаже, 
О. Савченко, В. Сухомлинського та ін. Із сучасних науковців педагогічної ниви у 
своїх дослідженнях грі приділяють увагу М. Вашуленко, О. Вашуленко, 
О. Прищепа та ін. Науковці зазначають, що гра займає значне місце в житті дітей. 
Вона є природним станом, потребою дитячого організму, засобом спілкування в 
спільній діяльності дітей. Гра створює той позитивний емоційний фон, на якому всі 
психічні процеси протікають найактивніше. Крім того, учням подобаються 
незвичність, іноді таємничість обстановки, що додають грі особливу цікавість. 
Радість доставляє і те, що в грі відкривається можливість колективних дій і 
колективного спілкування. Особливе місце серед усього розмаїття ігор належить 
інтелектуальним іграм. Інтелектуальна гра – це гра, в якій поєднання 
інтелектуальних емоцій і розумових операцій під час вирішення низки проблемних 
ситуацій, що виникають в процесі гри, дозволяє удосконалювати інтелектуальну 
самостійність індивіда [1]. 

Враховуючи сучасні процеси інформатизації суспільства і пов’язані з ним 
тенденції в освіті, педагоги-практики зацікавлені проблемою розробки якісних 
навчальних комп’ютерних програм, що мають забезпечувати необхідні принципи, 
прийоми те методи для того, щоб дати можливість педагогам і батькам з 
оптимальним результатом використовувати дидактичні можливості комп’ютерних 
програмних засобів. 

Діапазон інтелектуальних ігор надзвичайно широкий. На основі аналізу 
психолого-педагогічної літератури, враховуючи психологічні особливості ігрової 
діяльності, у яку включається дитина, науковці  пропонують таку класифікацію 
інтелектуальних ігор: 

1) вікторини та конкурси типу «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Своя гра» 
тощо. Інтелектуальні ігри подібного роду ставлять за мету не тільки і не стільки 
перевірити, але і стимулювати подальший загальний, культурний, комунікативний 
розвиток з метою безперервного розвитку учасника ігрового інтелектуального 
процесу.  

2) «розумові вправи». До таких ігор можна віднести різноманітні головоломки 
і маніпуляції з цифрами: завдання-маршрути; хитрі цифри; ігри із словами; 
навчальне лото, навчальне доміно; ребуси числові, ребуси буквені, послідовності, 
кросворди, чайнворди та інші; 

3) настільні ігри: шахи, шашки, ерудит, карткові ігри; 
4) компʼютерні ігри. Під компʼютерною грою звичайно розуміється 

компʼютерна програма, що служить для організації ігрового простору і організації 
взаємозвʼязку між гравцями або сама виступає в ролі партнера по грі. Виділяють 
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такі жанри компʼютерних ігор: ігри-дії (від англ. Action); симулятори (від англ. 
Simulation); стратегії (від англ. Strategy); спортивні; пригодницькі (або квести, від 
англ. Quest); ролеві ігри; головоломки, логічні ігри, пазли (від англ. Puzzle) [2].  

Таким чином, видатні вітчизняні методисти і педагоги відстоюють потребу 
впровадження у освітній простір початкової школи різних ігор,  як важливого 
засобу навчання і виховання дітей. Як показує практика, у процесі проведення, до 
прикладу, інтелектуальної гри у дітей розвивається самостійність мислення, творчі 
задатки, кмітливість, винахідливість, виникає інтерес до навчання. 
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РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
У ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Здатність людини мислити в образах створила таке унікальне явище, яке ми 
називаємо мистецтвом. Створення художніх образів вимагає від митця 
максимальної активізації художньо-образного мислення. В свою чергу, для того, 
щоб «зчитувати», «осягати» художні образи мистецтва, людина повинна також 
мати сформоване художньо-образне мислення. Саме воно має непересічне значення 
для повноцінного, цілісного сприйняття світу, для становлення системи цінностей 
особистості, формування її переконань, поглядів. Тому проблема формування 
художньо-образного мислення дітей є важливою і потребує глибокого та 
ґрунтовного вивчення. Розглядаючи образне мислення як єдність об’єктивного і 
суб’єктивного, можна стверджувати, що воно є обов’язковим засобом пізнання 
світу. Його об’єктивно-суб’єктивний характер особливо яскраво виявляється в 
образотворчій діяльності людини.  

Проблемам образного мислення присвячені наукові праці з психології 
мистецтва, художньої творчості й художньо-естетичного сприймання (Р. Арнхейм, 
М. Бахтін, Л. Виготський, Р. Грегорі, В. Кузін, А. Моль, Ю. Полуянов, 
Я. Пономарьов, В. Роменець, Б. Юсов, М. Ярошевський), розвитку художньо-
творчих здібностей різних вікових груп (Г. Біда, В. Бехтерев, І. Кабиш, В. Кіреєнко, 
Е. Кульчицька, М. Ростовцев), організації творчої роботи школярів (І. Волков, 
Є. Ігнатьєв, Г. Лабунська, Б. Неменський, Т. Олійник, Т. Сущенко). 

Художню діяльність характеризують два способи мислення – образне і 
раціонально-понятійне, причому перше є основою для розвитку другого, передує 
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йому. Формування образного мислення – одне з важливих завдань художньої освіти 
і естетичного виховання школярів. Образне мислення є обов’язковим засобом 
пізнання світу.  

Художній образ – це жива «клітина» мистецтва, кардинальна категорія 
естетики, яка втілює сутність художньої творчості, це форма мислення в мистецтві, 
засіб відображення та моделювання дійсності, якому властиві окремі специфічні 
риси. Однією з характеристик художнього образу, а отже, й художньо-образного 
мислення, є асоціативність. Асоціативність – загальна властивість людського 
мислення. Слово «асоціація» в перекладі з латинської мови означає – сполучення, 
з’єднання. Асоціація – зв’язок, між елементами психіки, внаслідок якого поява 
одного елемента за певних умов викликає появу іншого, з ним пов’язаного, 
суб’єктивний образ об’єктивного зв’язку між предметами і явищами. Від відчуття 
до контурності образу, що виникає в пам’яті, досить складний шлях асоціативного 
відбору, витіснення другорядного і підсилення найхарактернішого [1]. 

Художні асоціації відрізняються від буденних нестандартністю, позбавлені 
стереотипності. Вони вибудовують зв’язки між художніми образами в різних видах 
мистецтва, що дає цілісне, збагачене уявлення про предмет, явище, світ у цілому. 

Великі можливості щодо формування образного мислення в дітей мають 
уроки образотворчого мистецтва. Оскільки художньо-образне мислення є складним 
явищем, у якому відбувається синтез уяви, фантазії, асоціацій, слід звернути увагу 
на необхідність створення педагогічних умов навчання та розробки системи 
завдань, спрямованих на розвиток художньо-образного мислення молодших 
школярів у процесі художньо-творчої діяльності на уроках образотворчого 
мистецтва. 

Матеріальним продуктом образного мислення учня може бути результат його 
творчої діяльності, що відповідає процесу мислення, – рисунок, конструкція, 
декоративна композиція. Але хоча дитяча творчість і відображає дійсність, проте це 
відображення не буде тотожним, а лише приблизно правильним. Адже дитина, з 
одного боку, здатна спрощувати образ, звільняти його від несуттєвого звичайно, на 
свій погляд), з іншого – збагачувати його власною уявою, власним досвідом. 

Оскільки художньо-образне мислення визначається як пізнавальний процес 
художньої переробки уже існуючих і моделювання нових образів, що є складним 
акумулюванням уяви, фантазії та інтуїції, якому властиві асоціації, у результаті 
якого створюються художні образи, які вирізняються оригінальністю, новизною, 
нестандартністю і варіативністю ідей, то поступовий розвиток основних 
компонентів художньо-образного мислення (уяви, асоціацій, фантазії, інтуїції) є 
важливою умовою у розробленні методики розвитку художньо-образного мислення 
молодших школярів. З метою розвитку вказаних компонентів художньо-образного 
мислення доцільно використовувати відповідну систему вправ, зокрема творчі 
вправи з образотворчого мистецтва, різноманітні нестандартні техніки виконання 
роботи: плямографія, пуантилізм, ниткографія, малювання губкою, зубною щіткою, 
аерографія, монотипія, акватипія, комбінована аплікація; вправ арт-терапії [2]. 

Образне мислення – це вид мислення, що базується на уявленнях і образах. 
Важливою характеристикою цього мислення є встановлення незвичних, 
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неймовірних зв’язків предметів і їх якостей. Як і дорослі, діти нерідко  
використовують прийом гіперболізації (перебільшення окремих ознак). В 
зображуваному предметі або явищі вони виділяють те, що на їхній погляд, 
особливо значуще. 

Ефективним прийомом для розвитку образного мислення, уяви, фантазії є 
прийом аглютинації (склеювання, комбінування у фантастичних образах частин, 
якостей різних предметів) [3]. 

Отже, дотримання педагогічних умов, використання системи вправ та творчих 
завдань, спрямованих на синтез уяви, фантазії та асоціації, є важливим і необхідним 
підґрунтям розвитку художньо-образного мислення молодших школярів у процесі 
образотворчої діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Освіта є сферою продуктивних інвестицій та одним із найвпливовіших 
важелів довготривалої дії, якими користуються уряди різних країн для розвитку 
національної економіки. Світовий освітній ринок є висококонкурентним, оскільки 
освіта все частіше стає засобом просування країни на глобалізованому ринку праці 
та міжнародному ринку новітніх технологій. Тому, конкурентна боротьба за 
лідерство у світовій системі освіти в сучасному суспільстві є одним з 
найефективніших інструментів упливу на міжнародні події.  

Управління інноваційним розвитком у загальній середній освіті займає одне із 
центральних місць у реалізації державної освітньої політики країни, особливо в 
період суспільно-політичних та економічних реформ, оскільки від його 
результативності залежить не тільки якість людського та інтелектуального 
потенціалу нації, а й якість життя кожної людини. Тому одним із пріоритетних 
завдань усіх ієрархічних рівнів управління інноваційним розвитком має стати 
забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, освіченості та 
компетентності як базисів формування «еліти знання», що й спонукає до 
впровадження різних моделей і форм освіти, інноваційних технологій і методик. 

Інноваційний розвиток сучасного загальноосвітнього навчального закладу – це 
цілеспрямований і незворотний процес, що забезпечує якісні зміни, перехід ЗНЗ до 
нового якісного стану. Інноваційний розвиток ЗНЗ здійснюється переважно за 
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допомогою цілеспрямованого внесення в його діяльність якісно нових елементів, їх 
взаємозв’язків і характеристик. Передумовою, умовою і змістом цих змін 
виступають інновації та нововведення, що забезпечують оптимальний і сталий 
розвиток ЗНЗ.  

Розвиток теорії загального, освітнього, інформаційного та інноваційного 
менеджменту, культурно-інформаційної теорії освіти [1, с. 25], прийняття Закону 
України «Про інноваційну діяльність» зумовили важливий напрям наукових 
розвідок, а саме: інноваційного та інформаційного менеджменту в галузі освіти, 
зокрема систем управління інноваційним розвитком та інноваційної 
інфраструктури системи освіти, інноваційної діяльності в ЗНЗ, інноваційних 
моделей шкіл через кардинальні зміни у парадигмах освіти, змістових, 
технологічних, управлінських домінантах. 

Для проблеми управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу 
характерний соціальний вимір, оскільки, як уважає В. Куценко, соціальною 
проблемою є небажана ситуація, що несумісна з цінностями більшості людей, які 
згодні з тим, що потрібно здійснити для її зміни. Саме така ситуація складається в 
сучасній управлінській практиці, про що свідчать суперечності: 

– між ціннісно-цільовими орієнтирами демократичного суспільства і 
застарілими засобами та методами управління ЗНЗ,  стереотипами мислення їхніх 
керівників, що закріплені в умовах тоталітарного суспільства; 

– між зміною управлінської парадигми з орієнтацією на розвиток 
соціально-педагогічної системи та незбалансованістю вертикальних і 
горизонтальних управлінських зв’язків в умовах децентралізації органів управління 
освітою. 

Розв’язати означені суперечності неможливо без чіткого визначення сутності 
поняття «управління інноваційним розвитком ЗНЗ» як відкритої соціально-
педагогічної системи. 

Важливою умовою для ефективної реалізації освітніх інновацій є здатність 
навчального закладу до створення інноваційного середовища. Середовище з 
високим інноваційним потенціалом – це, насамперед, високий культурний рівень 
батьків школярів, можливості залучення науковців-консультантів з інноваційної 
роботи, співпраця з ВНЗ (чи окремими кафедрами), дієва співпраця з 
позашкільними закладами та установами (палаци дитячої творчості, спортивні 
майданчики, басейни тощо), підприємствами навколо школи тощо. Необхідно 
зазначити, що відсутність інноваційного середовища не заперечує необхідності 
здіснення інноваційного пошуку в навчальному закладі. Натомість його 
становлення й розвиток виступають активізуючим елементом упровадження 
освітніх нововведень [2]. 

Особливості школи як організаційної системи розглядаються через наявність 
мети її діяльності, структури, рівня комунікації. Якщо в загальній меті визначено 
основний напрям розвитку шкільної системи, її інноваційна мета виступає засобом 
розвитку шкільної системи, її окремих структурних компонентів чи має локальний 
характер. Практика свідчить, що організаційні структури в інноваційному 
потенціалі школи є мобільними, гнучкими, модульними. Це дає можливість 
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формувати декілька підсистем, елементів інноваційного пошуку, здатних діяти в 
довільному режимі та бути незалежними в часі (форми колективного, різновікового 
навчання, організація клубів, художніх майстерень тощо). 

Отже, ефективна організація нововведень у школі залежить від розвитку її 
інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу до 
роботи в умовах пошуку, створенні науково-методичної та матеріально-технічної 
підтримки інноваційних змін. 
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Сучасні тенденції розвитку суспільства обумовлюють важливість виховання 

нового типу особистості – творчого та креативного, з високим рівнем духовності та 
культури. Відповідно, особливої важливості набуває виховання у підростаючого 
покоління спроможності творчо мислити, приймати нестандартні рішення, гнучко 
реагувати на зміни оточуючого середовища, творити нове і перспективне. Отже, 
розвитку творчих здібностей особистості варто приділяти особливу увагу ще на 
етапі дошкільної освіти. Ідея унікальності дитини, важливості розвитку її творчих 
здібностей, можливості вдосконалюватися та креативно розвиватися є основою 
формування її творчого потенціалу. Крім того, ідея розвитку творчої особистості 
знаходить відображення і в основних нормативних освітніх актах: Національній 
стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 рр., Законі України «Про дошкільну 
освіту» [3], Базовому компоненті дошкільної освіти [1, с. 13].  

У теорії і практиці дошкільної освіти накопичено чималий досвід розвитку 
творчості дітей у різних видах художньої діяльності, зокрема в образотворчій 
(Т. Буянова, Т. Доронова, О. Зирянова, Є. Ігнатьєв, Т. Казакова, Т. Комарова, 
О. Мельникова, С. Погодіна, Н. Сакулина, Е. Флеріна, Н. Халезова та ін.). Проблема 
розвитку творчих здібностей у дітей будь-якого віку є однією з актуальних як у 
педагогіці, так і у психології. Багато публікацій з цього приводу можна знайти 
серед праць таких науковців, як Н. Ветлугіна, Л. Богоявленська, Л. Венгер, 
Л. Виготський, Т. Григор’єва, В. Давидов, А. Запорожець, В. Левін, О. Лук, 
О. Матюшкін, В. Моляко, О. Нікіфорова, Л. Парамонова, Я. Пономарьов, Б. Теплов, 
П. Якобсон. Вказаними науковцями досліджувалися різні аспекти творчого 
виховання та освіти: сутність, компоненти, методики, засоби, прийоми навчання 
тощо.  

Художня творчість і образотворче мистецтво допомагають сучасному 
педагогові надати дитині можливості розкрити свою особистість, знайомлять 
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дитину зі світом краси й гармонії – світом мистецтва. Уже в ранньому віці 
зображувальна діяльність стає однією з найдоступніших і емоційно захоплюючих. 
Л. Виготський писав про те, що творчість виявляється скрізь, де людина уявляє, 
змінює, відступає від стереотипу, створює хоча б крупинку нового для інших або 
для себе [2]. 

Формування творчої особистості починається вже в дошкільному віці, тому 
одне із завдань художньо-естетичного розвитку особистості дитини в дитячому 
садку – навчити правильно зображати предмети і явища, які присутні в житті. У 
більшості випадків, на традиційних заняттях незабаром дітям стає нудно, у них 
знижується інтерес до образотворчої діяльності. І у вирішенні даної проблеми на 
допомогу приходять нові нетрадиційні художні прийоми і техніки.  

Анімація – один з улюблених жанрів у дітей і підлітків. Сила цього мистецтва 
в тому, що воно не вимагає перекладу на інші мови, сміливо прокладає найкоротшу 
відстань від думки до образу. Мультиплікаційні фільми формують в дітей первинні 
уявлення про добро і зло, еталони гарного і поганого поводження. Через порівняння 
себе з улюбленими героями дошкільник має можливість навчитися позитивно 
сприймати себе, справлятися зі своїми страхами і труднощами, шанобливо 
ставитися до інших. Події, що відбуваються в мультфільмі, дозволяють виховувати 
дітей: підвищувати його обізнаність, розвивати мислення і уяву, формувати його 
світогляд. 

В результаті численних досліджень вченими були виявлені певні вимоги до 
мультфільмів. 

Це, по-перше, високий естетичний рівень, який проявляється в гуманно-
естетичному змісті, ясності задуму і композиції, барвистості, простоті і доступності 
мови героїв. По-друге, зміст повинен відповідати віковому сприйняттю дітей і, по-
третє, кадри кіно повинні бути виконані зображально-виразними засобами екранної 
мови, які діти можуть засвоїти і передати в своїх малюнках: різноманіття героїв; 
динаміку форм; складну композицію кадру; виразний колорит; багатство 
образотворчих технік.  

Виразні засоби мультиплікації є найбільш природними для дитячого віку. 
Вони стимулюють їх творчу активність і розкріпачують мислення. Спілкування за 
допомогою руху і образів легше, ніж традиційне словесне спілкування. Заняття 
анімацією створюють найбільш сприятливі умови для розвитку творчого 
потенціалу дитини, його різнобічного розвитку, мистецького виховання.  

Багато психологів підтверджують, що мультиплікація – це відмінний спосіб 
відкрити у юних обдарувань творчі задатки, розвинути комунікативні здібності та 
лідерські якості. Знайомство дошкільнят з мультиплікаційним кіно сприяє тому, що 
у дітей зростає інтерес до образотворчої діяльності. Вони починають творчо 
вдивлятися в навколишній світ, вчаться знаходити різні відтінки, набувають досвіду 
естетичного сприйняття. Як правило, перегляд мультиплікаційних фільмів по 
телебаченню користується великою популярністю у дошкільнят, займаючи певне 
місце в їхнє дозвілля і роблячи значний вплив на їх виховання і розвиток.  

Телебачення виконує ряд найважливіших функцій по відношенню до дітей 
дошкільного віку. 
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Перш за все, соціально-компенсаторну: мультфільми компенсують і 
заповнюють те, що з якихось причин бракує дитині для задоволення його потреб (у 
спілкуванні, пізнанні, емоційних проявах і т. д.). 

Другу функцію – гедоністичну. Особливості телевізійного зображення, єдність 
змісту і форми фільмів, виконаних на високому професійному рівні, отримують 
певний відгук у дітей і допомагають їм побачити і відчути красу навколишнього 
життя. Характерним для сприйняття мультфільмів дітьми є радість і задоволення. 

Третю функцію можна визначити як виховну. Сприймаючи мультиплікаційні 
фільми, дитина вчиться аналізувати, порівнювати, оцінювати багато явищ і факти: 
навіть сама того не помічаючи, вона потрапляє під вплив мистецтва кіно, тобто 
відбувається виховання дитини, його почуттів, характеру. 

І нарешті, четверта – що спонукає до діяльності (евристична). Багато 
мультфільмів стимулюють творчі здібності дитини, розвивають її уяву, фантазію і, 
таким чином, є як би поштовхом до виникнення певної діяльності дитини. 

Єдність цих функцій і становить сутність естетичного впливу мистецтва кіно 
на дітей і розглядається нами як основа для вивчення проблеми розвитку дитячої 
образотворчої творчості в малюнках під впливом мультиплікаційних фільмів. 
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МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім 

у процесі навчання. Правові знання, засвоєні на уроках, поглиблюються і 
розширюються у позакласній виховній роботі. Вибір форми чи методу виховного 
впливу залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей 
учнів і можливостей педагогічного колективу школи. Обираючи методи і форми 
виховної роботи, важливо також ураховувати, чи популярні вони серед школярів, 
чи захоплюють їх, чи дають їм задоволення. 

Вирішальним моментом у правовому вихованні школярів є висока правова 
культура педагогів і відповідний правово-психологічний клімат у школі та в сім'ї 
учня. У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до 
посильної діяльності, яка передбачає наявність певного обсягу правових знань, 
умінь та навичок. Це передусім участь у дитячому самоврядуванні, зокрема в роботі 
комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів дорожнього руху, 
юнацьких добровільних пожежних дружинах, у різних формах правоохоронної 
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роботи. Залучення школярів до правоохоронної діяльності в школі та за її межами 
слід оцінювати з погляду проведення профілактичної роботи з учнівською молоддю 
і з погляду набуття нею правового досвіду, виховання в неї непримиренного 
ставлення до негативних явищ життя. Виховані в таких умовах школярі активно 
протидіятимуть цим явищам. 

Здійснюючи правове виховання на уроках і під час спеціальних виховних 
заходів, важливо розкривати зміст усіх галузей права, не зосереджуючи увагу учнів 
на якомусь одному з них (наприклад, кримінальному), оскільки в повсякденному 
житті вони керуватимуться основними їх положеннями. Розкриваючи конкретні 
правові норми, слід показувати їх зв’язок з правилами моралі, на яких вони 
базуються; ілюструючи випадки порушень норм права, не зловживати негативними 
прикладами, краще наводити ті, що демонструють, як треба діяти в подібній 
ситуації. Розповідаючи про злочини, не варто деталізувати факти, оскільки це може 
навчити окремих школярів методики скоєння злочину, треба розкривати суть 
негативних фактів так, щоб вони викликали відразу, а не захоплення ними [1]. 

Сутністю правового виховання є формування правової настанови на 
узгодження прагнень і сподівань особи з інтересами і сподіваннями суспільства, 
тобто процес вироблення непохитних правових ідей і принципів у правосвідомості 
виховуваних, формування правової культури. Зміст правового виховання – це 
процес цілеспрямованого і систематичного впливу на правосвідомість особи 
(групи) за допомогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, певних 
способів і заходів, які має у своєму  розпорядженні суспільство. 

Одним із завдань правового виховання є формування в учнів правових 
почуттів, які б регулювали поведінку: почуття законності обраної мети, 
правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетерпимості до 
порушників норм права, відповідальності. Інакше основним регулятором їхньої 
поведінки будуть прості емоції, які призводять до ситуативної поведінки, нерідко 
неправомірної. Наявність правових почуттів допомагає учням долати різні 
труднощі, конфліктні ситуації, внутрішні суперечності, обирати з різних шляхів 
той, який відповідає нормам моралі та права. 

Одним із чинників правового виховання є формування у учнів активної 
життєвої позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого ставлення до правопорушень; 
прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами, які ще мають 
місце в нашому житті; вироблення уміння протистояти негативним впливам. Іншим 
чинником правового виховання, яке пронизує всю правовиховну роботу, є 
подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, 
негативних навичок та звичок [2]. 

Правовий освітній процес у школі регулюється Конституцією України, 
Конвенцією про права дитини, декларацією прав дитини, Законом України «Про 
охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Указом Президента України 
«Про Національну програму правової освіти населення», Типовим Положенням про 
загальноосвітній заклад та Статутом школи. Правовиховна робота у школі 
здійснюється у відповідності з вимогами «Закону про освіту» та спрямована на 
виконання  «Національної програми виховання учнівської молоді 1−12 класів», 
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«Основних орієнтирів виховання учнів 1−11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів України», «Комплексної програми профілактики правопорушень», 
«Програми профілактики злочинності на 2016−2020 рр.». 
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ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «РЕЧЕННЯ» В КОНТЕКСТІ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Курс української мови в початковій школі є вкрай важливим, так як формує у 

молодших школярів комунікативну компетентність. Мова є не тільки окремим 
навчальним предметом, а й основним засобом оволодіння іншими дисциплінами.  

Новий Державний стандарт початкової освіти формулює ключові 
компетентності, зокрема: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 
висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також 
любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 
спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як 
рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 
мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних 
ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, 
можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у 
відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування [1]. 

Тема «Речення» вивчається в першому класі добукварного періоду навчання 
грамоти. Сьогодні визначилися нові підходи до засвоєння мовних понять. Це 
викликано змінами в змістових лініях Мовно-літературної освітньої галузі, одна із 
яких ‒ досліджуємо мовні явища. Учень спостерігає за мовними одиницями та 
явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення 
слів, їхньої граматичної форми та ролі в реченні. Речення як одиниця мовлення 
вивчається на основі дослідження за живим мовленням. Означена тема 
розглядається у зв’язку із словом та його лексичним значенням. Завдання вчителя у 
процесі складання речення ‒ формувати граматичні уміння. Методи навчання різні: 
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пояснення на основі предметних малюнків, «шість цеглинок», «незакінчене 
речення» тощо.  

В основі добору методів має бути лінгвістична основа мовного явища. Речення 
‒ мінімальна комунікативна одиниця, яка про щось повідомляє й спрямовує на 
слухове або зорове (на письмі) сприйняття. На відміну від слова і словосполучення 
речення характеризується комунікативністю (передає конкретний зміст у логічно 
зрозумілих формах і здатне входити до будь-яких форм спілкування), відносною 
самостійністю (виражає відносно закінчену думку і відділяється від інших речень 
паузами) та структурною цілісністю. 

Учні засвоюють смислові та формальні ознаки речення: воно слугує для 
висловлення думки; є розповідним, питальним та спонукальним, вимовляється 
неокличною чи окличною інтонацією; складається зі слів. Усі ознаки речення, як 
і власне термін, молодші школярі мають засвоїти практично та в ході виконання 
різноманітних тренувальних вправ. 

Для вироблення граматичних умінь уже в період навчання грамоти необхідно 
вчити учнів виразно вимовляти кожне слово (повнозначне і неповнозначне) під час 
уповільненого читання. При цьому слід графічно позначати на дошці склад 
речення: повнозначні слова довгою лінією, неповнозначні (так звані маленькі 
слова) короткою. 

Підручник [2] для першого класу передбачає складання речень на основі слова 
та піктограм. Окрім того, слід урахувати назви і зміст тематичних тижнів. 

М. Вашуленко розроблено методичні рекомендації до засвоєння теми 
«речення» на основі спостереження за готовими зразками. Спостереження готових 
зразків речень і активна робота над їх створенням сприяють усвідомленому 
засвоєнню ознак речення як синтаксичної одиниці зв’язного мовлення. Варто 
добирати і такі вправи, які спонукали б складати не лише окремі речення, а й 
зв’язані за змістом. Закінчуючи речення, поширюючи їх другорядними членами, 
учні водночас повинні думати, як вплине така робота на зміст зв’язного 
висловлювання в цілому. Наприклад: 

1. Поширте речення за питаннями. 
Ось уже видніються (які?) гори, їх вершини сягають(чого?).  
2. Позакінчуйте розпочаті речення. 
Влітку ми любимо відпочивати біля... Там ми... До нас часто прибігає... Він 

теж... 
3. Поширте речення, добираючи слова з дужок. 
Насунула чорна (хмарка, хмаринка, хмара). Знявся рвучкий (вітер, вітерець, 

вітрисько). Задріботіли (краплі, краплинки) дощу [3, с.125]. 
Працюючи над реченням, учні вчаться давати повні й короткі відповіді на 

запитання. Учитель повинен навчати школярів давати повні відповіді, але не 
завжди слід вимагати їх. Повна відповідь потрібна тоді, коли є необхідність точно 
сформулювати думку, описати малюнок, переказати зміст прочитаного. Під час 
живого спілкування, у діалогічному мовленні можна задовольнятися неповними 
(короткими) відповідями, що є цілком природним для такого типу мовлення. 
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Отже, вивчення теми «Речення» в першому класі відіграє важливу роль у 
розвитку комунікативних умінь та навичок. Новий Державний стандарт початкової 
освіти Мовно-літературної галузі передбачає засвоєння речення на основі 
дослідження мовного поняття. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Особливості формування ключових та предметних компетентностей на уроках 

математики в початковій школі розкриваються питання використання педагогічних 
інноваційних технологій, які сприяють формуванню у молодших школярів 
ключових та предметних компетентностей на уроках математики. 

Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його 
модернізації. Це зумовлено проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом 
для системи, а для кожного учня. Компетентнісна освіта – спроба вийти за межі 
традиційної парадигми навчання, коли результатом вважається система знань, 
умінь і навичок учня, а не його здатність діяти. Тому коротко можна визначити, що 
компетентнісна освіта – особистісно-діяльнісна. Звичний результат навчання: 
«знаю що…», змінюється у напрямі «знаю як…» [1]. 

Українські вчені О. В. Овчарук, О. І. Локшина, Н. М. Бібік, О. І. Пометун, 
О. І. Савченко та ін. на основі вивчення потреб розвитку української школи 
визначили таку сукупність ключових компетентностей: уміння вчитись 
(навчальна); громадянська; загальнокультурна; компетентність з інформаційних та 
комунікаційних технологій; соціальна; здоров’язбережувальна [2]. 

Робота над проблемою визначення шляхів формування ключових та 
предметних компетентностей на уроках математики є актуальною та практично 
значущою в даний час. Саме математична освіта покликана зробити вагомий 
внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що 
базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отримані у 
школі знання та сформовані вміння і навички є, безперечно, важливими, але нині 
особливої актуальності набуває компетентність учня в різних галузях знань. Саме 
компетентності більшість міжнародних експертів вважають тими індикаторами, що 
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дають змогу визначити готовність учня-випускника до життя, подальшого 
особистого розвитку та активної участі в суспільному житті [2]. 

Опрацьовуючи Новий Державний стандарт початкової загальної освіти [3], 
зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей: 

− інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мислення, характерних 
для математичної діяльності і необхідних людині для повноцінного життя у 
суспільстві; 

− оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні при вивченні 
суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності; 

− формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнання 
дійсності; 

− виховання учнів у процесі навчання математики; 
− формування позитивного ставлення та інтересу до математики. 

Математичні компетентності складають основу для формування ключових  
компетентностей. Методика формування ключових компетентностей включає в 
себе 5 етапів: 

1-й етап – мотиваційний. 
Ефективними є методичні прийоми, які привертають мимовільну увагу учнів, 

формують у них позитивне емоційне ставлення до навчального матеріалу і 
внутрішню необхідність його пізнання. На цьому етапі учні повинні усвідомити, 
чому і навіщо їм потрібно вивчати дану тему, і зрозуміти основну навчальну мету 
роботи. 

2-й етап – відкриття математичних знань. 
На даному етапі вирішальне значення мають прийоми, які вимагають 

концентрації уваги, проведення самостійних досліджень, які стимулюють ріст 
пізнавальної необхідності. 

3-й етап – формалізація знань. 
Головна мета прийомів на цьому етапі – організація діяльності учнів, яка  

направлена на  всебічне вивчення вже встановленого математичного факту, 
виконання навчальних дій за інструкцією вчителя або з коментуванням, на 
застосування аналітико-синтетичного методу розв’язання поставлених задач. 

4-й етап – застосування математичних знань. 
На цьому етапі використовуються завдання (проблеми), які розв’язуються у 

частково змінених умовах. Прийоми створення проблемних ситуацій на даному 
етапі повинні активізувати дослідницьку діяльність учнів і сприяти глибокому 
засвоєнню навчального матеріалу. 

5-й етап – рефлексія діяльності на уроці. 
Саме на цьому етапі учні  приводять набуті математичні знання у систему, 

здійснюється управління самооцінкою учнів.  
Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів – 

це складний процес, який охоплює зміст навчання, методи, форми організації 
навчальної діяльності, засоби навчання. 

Отже, організовуючи діяльність учнів у навчанні математики на засадах 
компетентнісного підходу, потрібно використовувати компетентнісно зорієнтовані 
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задачі [4, с.26]. Це задачі, які діти мають розв’язати на основі свого життєвого 
досвіду, й такі, що дозволяють перевірити різноманітні уміння працювати з 
інформацією предметного змісту. 
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Аплікація – один із улюблених дітьми видів образотворчої діяльності. 
Створення аплікації – складний процес, повʼязаний з умінням вирізати різноманітні 
форми предметів з кольорового паперу, розкладати їх на основі, встановлювати 
послідовність і взаємозвʼязок обʼєктів за законами композиційного і колірного ладу, 
акуратно наклеювати вирізані фігури на папір іншого кольору. 

Діти середньої групи радіють яскравому кольоровому паперу, вдалому 
ритмічному розташуванню фігурок. Великий інтерес викликає у них техніка 
вирізування і наклеювання.  

Специфіка аплікації дає дітям можливість активно засвоювати знання про 
будову предметів, їх величину і площинну форму, кольори, а також композицію. В 
аплікації є можливість пересувати вирізані елементи, порівнювати, накладати одні 
на інші. Це дозволяє швидко засвоювати композиційні знання і вміння, що важливо 
не тільки для створення сюжетних і декоративних аплікацій, але і для малювання 
[1]. 

Для створення аплікації необхідно проявити зусилля, трудові дії, оволодіти 
вміннями вирізувати, а також оволодіти навичками користуватися ножицями. 
Правильне оволодіння цими матеріалами або інструментами потребує великої 
витрати фізичних сил, трудових навиків. У дітей виховується вміння працювати, 
добиватися, отримувати бажаний результат [2]. 

Недостатній рівень розвитку технічних умінь гальмує роботу сприймання, 
сковує дитячу ініціативу, знижує якість результатів діяльності. Якщо дитина добре 
володіє прийомами вирізування та наклеювання аплікації на основу, увага її 
спрямована на створення різних по формі, величині, кольору зображень, що 
призводить до нових, оригінальних результатів, стимулює творче відношення до 
роботи. Це можливо тільки тоді, коли вихователь вміло регулює і використовує на 
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заняттях найбільш ефективні методи навчання, коли завдання, подані не тільки в 
готовому вигляді, частіше вимагають у дітей активності, творчості, а не 
репродуктивного засвоєння умінь і навичок [2]. 

Діти середньої групи навчаються вирізувати із паперу різними способами 
дізнаються багато нових прийомів і уточнюють засвоєне ними в попередніх групах. 
Важливо, щоб діти володіли інструментами і були ознайомлені з правилами техніки 
безпеки при роботі з ними.  

Для ознайомлення з вирізуванням використовують інформацівйно-
рецептивний метод. На перших заняттях вихователь показує, як правильно тримати 
ножиці, демонструючи прийоми розрізування паперу. При розрізуванні широких 
смужок паперу педагог показує прийоми просування ножиць вперед. Всі дії 
вихователь супроводжує чіткими словесними поясненнями. У деяких випадках 
ефективним є репродуктивний метод – вправляння [1]. 

Найбільш складними для дітей є дії, пов’язані з процесом вирізування 
ножицями певних форм і конфігурацій для отримання красивого зображення 
предметів і явищ навколишньої дійсності. Для цього дитина повинна засвоїти 
логіку рухів правої руки з ножицями, узгодити їх з діями лівої руки, яка підводить 
папір під леза ножиць. Від координації рухів обох рук залежить якість процесу 
вирізання. Тут важливу роль відіграє товщина паперу, положення ножиць по 
відношенню до паперу (ножиці повинні різати, а не мʼяти папір). Прийоми роботи з 
ножицями діти засвоюють, наслідуючи способам дій дорослого [1]. Тому 
вихователь повинен показати правильні способи роботи ножицями, з огляду на ті 
труднощі, які зазвичай відчувають діти.  

Робота з ножицями складна тому багато уваги вихователь приділяє 
індивідуальному навчанню. Але, працюючи з однією дитиною, він постійно бачить 
всю групу. 

Зважаючи на те, що аплікація є декількох видів (предметна, сюжетна, 
декоративна), то можна провести багато цікавих занять. Обов’язково ознайомити 
дітей з усіма видами аплікації, підібрати до них яскравий та корисний матеріал. 
Заняття проводять згідно сучасних вимог програми, відповідно до вікових 
можливостей дітей середньої групи. 

У процесі заняття з аплікації вихователь застосовує різні методи і прийоми у 
взаємозв’язку. Зростає роль слова. Вихователь, спираєтьсь на знання дітей, пояснює 
завдання, не завжди вдаючись до наочних дій, а ставить питання, як виконати 
аплікацію. Для передачі образності, виразності в роботі слід використовувати 
художнє слово. 

Під час розглядання робіт в кінці заняття вихователь аналізує роботи за 
найактивнішої участі дітей, ставить питання так, щоб діти могли назвати причини 
невдач, помилки. 

Від виконання аплікації діти середньої групи отримують величезне 
задоволення. Вони у своїх роботах часто вказують чи підкреслюють свій настрій – 
це проявляється у самій аплікації і підборі до неї кольорів. 

Отже, заняття аплікацією при спрямованому керівництві з боку вихователя та 
при використанні відповідно до вікових особливостей дітей середньої групи 
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методів і прийомів навчання дають великий навчальний і розвиваючий ефект. Діти 
мають змогу навчитись різноманітним прийомам аплікації з паперу та інших 
матеріалів, можуть виявити фантазію в своїх роботах та відтворити її в незвичайних 
прикрасах. Рівень оволодіння уміннями і навичками, передбаченими програмою по 
аплікації, дозволяє виявити ступінь готовності кожної дитини до подальшого 
навчання та засвоєння змісту і техніки аплікації. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИРОДНИЧИХ 
ЗНАНЬ ДІЄВО ПРАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Формування у молодших школярів природничих знань дієво практичного 
характеру повинно здійснюватися на основі єдності навчальних програм, 
підручників повинні та іншого дидактичного забезпечення. Для розгляду стану 
досліджуваної проблеми в сучасній практиці навчання молодших школярів ми 
здійснили анкетування вчителів-практиків Пасіцької ЗОШ І-ІІ ст., Свалявського 
району, Закарпатської області. 

Результати анкетування дають підстави зробити висновок, що лише 12,5% 
опитаних учителів початкових класів вважають, що для досягнення повноцінних 
результатів навчання необхідно формувати в учнів знання дієво практичного 
характеру. Виявлено також недостатнє розуміння вчителями терміну «знання дієво 
практичного характеру». Це є причиною того, що вчителі недостатньо 
використовують засоби формування в учнів знань дієво практичного характеру та 
організації процесу застосування знань у нових навчальних ситуаціях. 
Педагогічними засобами, які застосовуються для формування знань дієво 
практичного характеру, вчителі називають здебільшого лише створення 
проблемних ситуацій (37,5%), використання дидактичних ігор (62,5%), ребусів 
(12,5%), загадок (12,5%). 

Сучасна початкова школа ґрунтується на комплексному (інтегрованому) 
підході. При інтегрованому підході до навчання початкова школа в значній мірі 
стає школою життя, що дозволить опановувати не тільки грамоту, але й корисні для 
дітей відомості, які входять до фонду загальних знань, стає школою-майстернею, де 
відбувається взаємне навчання, обговорення й експериментування − виховання і 
розвиток [1, с. 55 – 56]. 

Дозволяють інтегрувати, зблизити, з’єднати зміст предметів, а через них − 
отримати цілісність знань виділені й теоретично обґрунтовані педагогічні умови: 

233 
 



– з’єднання, зближення змісту навчальних предметів можливе лише за 
допомогою провідної ідеї, об’єднуючої предмети. Це можуть бути проблеми, теми. 
У початковій школі можливі різні варіанти зближення, об’єднання предметів, на 
основі провідної ідеї, що дозволяє в кожній галузі знань знайти те спільне, яке дає 
можливість виявити розмаїття одиничного;  

– інтегрування можливе за умови певної спільності досліджуваних об’єктів; 
– залучення дітей до творчої, дослідницької діяльності, використовуючи з 

когнітивною метою різні методи пізнання. «Якщо ви хочете, щоб діти засвоїли що-
небудь міцно, − учив К. Ушинський, − то спонукайте брати участь у цьому засвоєнні 
якомога більше психічних процесів: − зір − в акті зору залучайте не тільки м’язи 
очей, але й введіть колір; − голосові органи − залучайте до участі, змушуючи дитину 
вимовляти голосно і чітко те, що вона вчить або розповідає вивчене за малюнком 
чи напам’ять; − слух − залучайте до участі, спонукаючи дитину слухати, 
зауважуючи допущені помилки; − дотик, нюх і смак − звертайте увагу на їх участь, 
якщо досліджувані об’єкти це допускають». Використовуючи всі аналізатори для 
пізнання світу, дитина навчиться спостерігати. Саме ж спостереження впливає на 
розвиток кожної особистості. К. Ушинський писав, що дитина «мислить формами 
фарбами, звуками»; 

– зближення, з’єднання навчальних предметів, видів діяльності дітей у 
системі спеціально розроблених, дидактично організованих уроків. 

На основі аналізу теоретичних основ досліджуваної проблеми ми виокремили 
педагогічні умови формування природничих знань дієво практичного характеру в 
учнів початкових класів, що забезпечують ефективність цього процесу за 
І. Жарковою [2, с. 84]:. 

1. Організація чуттєвого сприймання навчального матеріалу відповідно до 
вікових особливостей і можливостей дітей молодшого шкільного віку. 

2. Здійснення керівництва процесом формування природничих знань дієво 
практичного характеру на основі алгоритмів розумової діяльності, що передбачає 
зростання рівня самостійності учнів. 

3. Цілеспрямоване використання системи пізнавальних завдань як засобу 
формування в учнів природничих знань дієво практичного характеру. 

4. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у процесі 
формування природничих знань дієво практичного характеру. 

Таким чином, комплексне врахування зазначених педагогічних умов 
формування в учнів початкових класів природничих знань дієво практичного 
характеру розкриває додаткові можливості підвищення ефективності цього процесу 
в школі та реалізувати міжпредметні й взаємозв’язки між видами знань під час 
вивчення природознавства. 
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В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ М. МОНТЕССОРІ 
Останнім часом зʼявляються нові тенденції у галузі освіти: не сприймаються 

авторитарні принципи виховання, пропагуються толерантність, демократизм, 
гуманітаризація та гуманізація. Центром виховання визначається дитина, розвиток її 
здібностей, фізичних і моральних якостей. Це стосується як дітей, які розвиваються 
нормально, так і дітей з особливостями психофізичного розвитку. У зв'язку з цим, 
виникає необхідність перегляду існуючого підходу до освіти, розробка нових підходів 
до визначення мети, завдань і змісту корекційного навчання, виховання і трудової 
підготовки дітей. Заклад дошкільної освіти повинен створити умови для гармонійного 
розвитку особистості. Оптимальне поєднання класичної спадщини видатних педагогів і 
новітніх педагогічних досягнень, використання сучасної національної науки та кращих 
зразків зарубіжної гуманістичної педагогіки сприятиме розв'язанню багатьох проблем 
освіти, інтеграції дітей у сучасне суспільство. Тому, в українському дошкіллі 
відроджується інтерес до альтернативних педагогічних систем, серед яких педагогічна 
технологія М. Монтессорі. Серед сучасних дослідників педагогічної спадщини 
М. Монтессорі можна виокремити представників: М. Богуславський, В. Зайцев, 
В. Могілевська, М. Сорокова, З. Борисова, Л. Лисенко та І. Дичківська. 

Методика М. Монтессорі є моделлю особистісно-орієнтованого підходу до 
навчання і виховання. В її основі лежить ідея про те, що кожна дитина, з її 
можливостями, потребами, системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях 
розвитку. Сутність педагогічної теорії М. Монтессорі характеризують три провідних 
положення: 1) виховання повинно бути вільним; 2) виховання повинно бути 
індивідуальним; 3) виховання повинно спиратися на дані спостережень за дитиною.  

Девіз педагогіки М. Монтессорі: «Допоможи мені це зробити самому». 
Біологічною передумовою тут є ідея про те, що життя будь-якої людини є існуванням 
вільної активності, а, отже, дитина, яка розвивається, має природжену потребу в 
свободі і спонтанності. Виходячи з цього, М. Монтессорі відмовилася бачити сутність 
виховання у формуючому впливі на дитину, протиставивши йому проблему організації 
середовища, найбільш відповідного дитячим потребам, здібностям та інтересам [1].  

Відповідно до системи Марії Монтессорі концепція розвивального середовища 
має шість основних аспектів, які має враховувати педагог у своїй роботі: свобода та її 
обмеження; структура та порядок; природність і реальність; краса й атмосфера; 
матеріали Монтессорі; правила, що визначають суспільне життя мікроколективу. 
Педагог має створити таке розвивальне середовище, щоб кожна дитина, потрапивши до 
нього, поступово звільнялася від опіки дорослого та починала діяти самостійно, 
здобувала знання без викладання, послуговуючись тим, що її оточує. 
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Система Марії Монтессорі надає дітям необмежену свободу вибору. Кожна 
дитина сама вирішує, коли і чим займатися, іншими словами, самостійно створює для 
себе індивідуальну програму навчання. Вільна діяльність у просторі групи сприяє 
вихованню у дітей самостійності. Ілюстративний матеріал має відображати лише 
реальні предмети, що існують у природі, привертаючи увагу дітей до їх краси. 
Складовою частиною розвивального середовища є і сам педагог, який повинен сприяти 
тому, щоб атмосфера у дитячому колективі завжди була спокійною і мирною; має 
демонструвати високу культуру соціальної поведінки та побудови стосунків, 
допомагати дітям вчитися розуміти самих себе та інших людей [2].  

Головна мета школи М. Монтессорі: сприяти природньому процесу саморозвитку, 
виконувати такі основні завдання: навчити дитину якомога раніше здійснювати свій 
вибір; виробити в дитині уміння користуватися наданими свободою і довірою; 
допомогти дитині створювати і підтримувати навколо себе порядок; навчити у 
ранньому дитинстві шанувати закон; навчити терпимого і шанобливого становлення до 
всіх оточуючих; створити умови для розвитку в дитині почуття любові й поваги до 
самого себе; тренувати волю дитини в ранньому дитинстві, щоб виробити цивілізовану 
поведінку в будь-якій ситуації; у ранньому дитинстві сформувати культуру 
поводження з усіма навколишніми предметами; навчити дитину в ранньому дитинстві 
самостійно планувати свою діяльність і досягати мети [3]. 

Однією з особливостей системи виховання М. Монтессорі є організація 
різновікових груп для дітей від 8 місяців до 3 років і від 3 до 6 років. Формування 
різновікових груп сприяє розвитку лідерських якостей у дітей та реалізації принципу 
наслідування у навчанні. Молодші діти спостерігають за старшими, надихаються їх 
прикладом і впевнюються у досяжності власних цілей. Допомагаючи молодшим, 
старші діти закріплюють знання, зміцнюють самооцінку, вчаться нести 
відповідальність за свої вчинки. 

Отже, сьогодні ідеї Марії Монтессорі все активніше використовуються у сфері 
дошкільної освіти, адже вони близькі з ідеями гуманізації та демократизації виховання. 
Гуманізм педагогічної системи М. Монтессорі ґрунтується на положенні про безмежну 
віру в природу дитини, її цінність у цьому світі, орієнтації на ідеал вільної, самостійної, 
активної особистості. 
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УДК 373.31.3:372.  
МАНЗЮК Я.В., 

ВАСИЛИНКА М.І. 
Мукачівський державний університет, Україна 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ТА ЗВИЧАЇВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

Розбудова України як демократичної держави активізує завдання виховання 
особистості з чіткою громадянською позицією, розвиненою національно-духовною 
культурою, що не тільки має відповідні знання, а й дотримується певних моральних 
норм у повсякденній життєдіяльності. За цих умов цінного значення набуває 
проблема впровадження у зміст освітнього процесу сучасної школи традицій 
українського народу, які, ґрунтуючись на провідних принципах філософії, 
психології, національного менталітету, мають значний виховний потенціал.  

На необхідності звернення до національних традицій українського народу 
наголошується в Національній доктрині розвитку освіти, Національних програмах 
«Освіта (Україна ХХІ століття)», «Діти України», «Українська родина», Концепції 
Нової української школи та ін.  

Нинішні погляди на сутність українських родинних традицій, аналіз їх змісту й 
особливості трансформації в умовах сьогодення набули ґрунтовного висвітлення у 
працях В. Скуратівського, М. Стельмаховича та ін. Вивченню історичного 
контексту виховних традицій українського народу приділяли увагу історики, 
педагоги, етнографи минулого (Г. Ващенко, Ф. Вовк, О. Воропай, О. Духнович, 
І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський) [1, с. 14].  

Серед усього розмаїття засобів народної педагогіки цінне місце посідають 
традиції, які століттями вибудовувалися на духовних надбаннях українців. 
Звернення до науково-літературних джерел засвідчує, що споконвіку народ надавав 
особливого значення формуванню у дітей таких моральних якостей, як честь, 
совість, почуття обов’язку і відповідальності, працьовитості та ін. Незважаючи на 
теоретичну та практичну значущість для теорії та методики виховання категорій 
«традиція», «звичай», «свято», «обряд» і «ритуал», до цього часу немає 
загальноприйнятого їх визначення та усталеного наукового розуміння. У понятті 
«традиція» втілена система духовних, економічних і екологічних складових 
організації життєдіяльності певної групи, яка, незважаючи на мінливість у часі та 
просторі досвіду та знань, забезпечує їх стійкість та різноманітність.  

Виховний потенціал народних традицій реалізується у формах звичаїв, 
обрядів, ритуалів і свят. За такого підходу традиції відводиться місце загального, 
родового поняття, а звичай, обряд, ритуал і свято розглядаються як видові і складові 
категорії. Звичаєм є загальноприйнятий порядок, спосіб дій, норма поведінки, що 
стали звичними, поширеними і ввійшли в ужиток. Характер трудових дій у звичаях, 
який характеризується однотипністю і циклічною повторюваністю, не має 
естетичного спрямування, і це суттєво відрізняє звичай від обряду. В обрядах 
календарних свят, за допомогою символів і символічних дій, художньо 
оформлюється весь комплекс трудових дій, які набувають естетичного 
спрямування. Демонстрація форм, яка уособлює не стільки зміст трудових дій, 
скільки ставлення до них, називається ритуалом. Ритуали з традиційних трудових 
звичаїв підсилюються традиційними народними святами. Свято і обряд є відносно 
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самостійними засобами передачі суспільного досвіду. У свята, чільною ознакою є 
варіативність, включає в себе обряд, який реалізується в суворому ритуальному 
дійстві [2, с. 18]. 

Серед традицій, які існують у сучасній українській сім’ї, є такі, що збереглися 
у тому самому вигляді, в якому існували ще в давні часи; окремі з них 
відроджуються з частковим удосконаленням змісту; а інші – зберегли форму, але 
набули нового змісту. Поряд із цим з’явилися зовсім нові (за формою та змістом) 
традиції, народжені сьогоденням. Щодо сутності традицій, яких дотримуються 
сучасні батьки, то у переважній більшості вони пов’язані із святами (Новий рік, 
Різдво, Водохреще, Великдень, дні народження членів родини та ін.), де діти доволі 
часто виступають у ролі пасивних учасників; поза увагою сучасної сім’ї 
залишається широкий спектр традиційних для українського народу засобів і 
методів виховання. 

Як показує практика, сьогодні спостерігається недостатня увага з боку 
педагогів щодо використання українських родинних традицій в освітньому процесі 
сучасної школи. Це негативно впливає на формування та розвиток особистості 
школяра, утруднює виховання у нього певних рис і якостей. Не залучаються до 
цього процесу і батьки.  

Педагогам можна порадити наповнювати освітній простір відповідним 
змістом, впроваджувати широке коло різноманітних форм: індивідуальні бесіди, 
виховні години, тематичні ранки, родинні свята, виставки, гуртки народознавчого 
спрямування, студії, клуби, екскурсії, малі фольклорні експедиції, театральні 
вистави, обрядові дійства, а також залучати до освітнього процесу батьків [3, с. 57]. 
Такі заходи сприятимуть згуртовуванню учнівського та батьківського колективів; 
розвиватимуть в учнів почуття обов’язку перед родиною, старшими і молодшими 
членами сім’ї, вміння слухати й підтримувати мир і злагоду в родині; 
виховуватимуть повагу до усіх членів родини. Адже родинне виховання – перша 
природна і постійно діюча ланка національного виховання. 
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Мукачівський державний університет, Україна  
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Створення освітнього середовища з урахуванням усіх визначених його 

компонентів є потужним чинником у формуванні особистості сучасного фахівця, 
особистості зі сформованими гуманістичними цінностями [1]. Під освітнім 
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середовищем навчального закладу розуміється вся сукупність норм і правил, що 
регламентують і обмежують взаємини керівництва, педагогів і студентів, а також 
усіх груп зацікавлених осіб (вищих інстанцій, батьків, роботодавців, соціальних 
партнерів та ін.) [2, с. 6]. 

Середовищний підхід є теорією і технологією опосередкованого управління 
(через середовище) освітнім процесом особистості, оскільки для педагогічної науки 
є актуальним не тільки вивчення реального соціокультурного середовища, в якому 
людина знаходиться і підпадає під його вплив, але й вивчення середовища, яке 
певним чином змодельоване і яке здійснює прямий та опосередкований вплив на 
освіту особистості, тобто сприйняття середовища як умови змінюється на 
розуміння його як чинника, засобу, ресурсу навчання, виховання і розвитку 
особистості.  

Більшість науковців поділяють думку, що середовище детермінує поведінку 
людини і ця детермінація може бути 7 видів: однонаправлена причинно-наслідкова 
детермінація, коли середовище впливає на людину; однонаправлена причинно-
наслідкова детермінація, коли людина формує середовище; коли обидва способи 
існують одночасно; коли відбувається взаємодія між середовищем і людиною у 
якості інтерференції нестійкої рівноваги; коли взаємодія між середовищем і 
людиною відбувається у якості боротьби; коли людина і середовище складають 
єдину систему; випадкова детермінація, у випадку якої загальний результат 
взаємодії не може бути передбачений [2, с. 16; 3]. 

В сучасному освітньому просторі в умовах гуманізації навчання, 
людинознавчої та людиноцентристської орієнтації в усіх колах освіти  виявляється 
спрямування на допомогу особистості пізнати себе й суспільство, визначити своє 
місце у цьому суспільстві та визначення ставлення до світу, формування творчої 
особистості, що нерозривно пов’язано із відродженням нації, з багатими 
історичними та народними традиціями України. Зрозуміло, що «середовищний 
підхід передбачає опосередковане управління процесом формування педагогічної 
культури і є системою дій суб’єкта (студента) управління з інноваційним освітнім 
середовищем, спрямованим на перетворення її на засіб проектування і 
продукування результату. Освітні дії з врахуванням середовищного підходу 
орієнтовані на приведення характеристик інноваційного освітнього середовища у 
відповідності до цілей формування педагогічної культури у студентів – майбутніх 
вчителів [3,с.53].  

Завдання виховної роботи полягають у вивченні особливостей соціально-
психічного і фізичного розвитку студентів; почерговому залученні членів активу до 
виконання керівних функцій, навчання їх педагогічно грамотно виконувати 
доручення; сприянні формуванню в колективі органів самоврядування, 
забезпеченню звʼязків первинного колективу з іншими колективами (курсу, 
факультету, ВНЗ); забезпеченні наступості та єдності дій педагогів у роботі з 
колективом; створенні соціально-педагогічних умов для ефективної діяльності 
членів колективу; створенні системи традицій у життєдіяльності колективу тощо.  

В Коледжі Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 
(м. Берегово Закарпатської області) основним напрямом виховної роботи на 
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першому курсі спеціальності «Соціальна робота» є орієнтація майбутніх педагогів 
на засвоєння моральних гуманістичних цінностей та управління ними у своєму 
житті й професійній діяльності. Цикл виховних годин спрямований на формування 
особистісних рис і професійної підготовки. Тематики їх є різноманітною: Людина 
для професії чи професія для людини?» Людина для професії чи професія для 
людини?» «Мотивація студентів до обраної професії», «Держава починається з 
кожного», «Народ мій є, народ мій завжди буде!», «Навчися планувати свій день», 
«Культура поведінки в громадських місцях» «Твоє покликання» тощо, 
інформаційні години «Державна символіка», «Ми пам’ятаємо» «Закон і совість.» 
«Чи можуть бути права без обов’язків?» «Що таке громадянська зрілість?». Акцент 
у практичній роботі робиться на діяльність гуртків, клубів, участь у конкурсах, що 
сприяє успішній реалізації особистісно-зорієнтованої моделі виховання та 
навчання. 

Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі – новий вчитель, який 
поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і 
вдосконалюється протягом теоретичної підготовки та практичної роботи в 
освітньому закладі. 
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УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
В сучасному світі дедалі частіше спостерігається зростання проявів 

насильницьких дій по відношенню до інших. Такі соціально небезпечні прояви 
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агресії та агресивності зароджують серйозну тривогу. Агресивні тенденції 
поведінки стали поширеними навіть у дітей молодшого шкільного віку.  

Проблеми шкільного насильства з точки зору соціології висвітлено у роботах 
А. Антонова, А. Дроздова, В. Лукова, О. Ожийової та ін.; психологічні особливості 
прояву є в центрі уваги І. Бердишева, О. Дроздова, Т. Румянцевої, О. Смiрнова та 
ін.; розробку соціально-педагогічних аспектів вирішення згаданої проблеми 
здійснювали В. Ролінський, І. Хозраткулова, А. Чернякова та ін.; з точки зору 
правознавства зазначеною проблемою займалися І. Кудрявцев, А. Ратинов, 
Г. Русінов, Г. Уварова та ін. 

Розглянемо вікову періодизацію появи агресивної поведінки у дітей. 
Ми погоджуємося з думкою С. Стельмах, що перший зразок агресивної 

поведінки дитина отримує від дорослих – вираз гніву, який здатне розпізнати 
тримісячне немовля. Потім, як наслідок, прояв дитиною гніву у відповідь на 
фрустрацію, що починається у другій половині першого року її життя. На другому 
та третьому роках життя у конфліктах з ровесниками і дорослими виникають 
поведінкові моделі агресії у формі вибухів гніву та застосування фізичної сили 
(наприклад, ударів, штовхань, валяння по підлозі) [1].  

Агресивні дії дітей дошкільного віку помічаються в ситуаціях захисту своїх 
інтересів та відстоювання своєї переваги, коли вони ще не засвоїли конструктивні 
способи взаємодії та не навчилися стримувати власні імпульси й агресивні дії 
використовуються як засіб або, як інструмент для досягнення певної мети. Це 
можна спостерігати на дитячих майданчиках, де матусям доводиться вчити дітей 
ділитися іграшками, не забирати в інших дітей те, що сподобалось, не кривдити 
інших, уміти просити тощо [1, с. 205].  

З агресивними проявами у поведінці дітей зустрічаються і вчителі початкової 
школи. Проведені О. Яковлевою дослідження особливостей агресивної поведінки 
дітей молодшого шкільного віку показують, що її супроводжують неадекватна 
самооцінка (занижена або завищена); неадекватний рівень домагань, що не 
відповідає можливостям дитини; підвищена емоційна напруженість і тривожність; 
різний ступінь неадекватності уявлень дітей про своє місце в учнівському 
колективі, ставлення до них однолітків; низький рівень сформованості 
комунікативних навичок тощо [2, с. 297]. 

Аспект сімейних взаємовідносин, який викликає найбільший інтерес 
соціальних педагогів, соціальних працівників – це стиль сімейного керівництва, 
тобто дії батьків, які мають за мету сформувати або змінити поведінку дітей. Деякі 
батьки при вихованні свідомо дотримуються політики вседозволеності. Вони 
дозволяють дитині поводити себе як вона хоче або просто не звертають на неї 
уваги, не помічаючи, позитивна чи негативна її поведінка. Інші ж батьки або 
заохочують за поведінку, що відповідає соціальним нормам, або карають за 
недопустиму агресивну поведінку. Інколи батьки навмисно заохочують за 
агресивну поведінку або наказують за визнану в суспільстві. Навмисне або 
ненавмисне схвалення агресивної поведінки сприяє її закріпленню [2, с. 298]. 

О. Лобач та Т. Мірошніченко, на основі аналізу наукових праць А. Басс і 
А. Дарка, з акцентували увагу на характеристиці видів агресивних реакцій, які 
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заслуговують на увагу спеціалістів у галузі педагогіки, психології, та є неменш 
цікавими і для батьків: 

1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої людини. 
2. Непряма агресія спрямована через іншу людину або групу людей. 
3. Роздратованість – схильність до прояву негативних почуттів при 

найменшому збудженні (запальність, грубість). 
4. Негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до 

активної боротьби проти встановлених звичаїв і законів. 
5. Образа та заздрість і ненависть до оточуючих за справжні й вигадані дії. 
6. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як у формі крику, 

вереску, так і через словесні відповіді (погрози) [3, с. 10–11].  
Як зазначає О. Бовть, серед чинників, пов’язаних з проявами агресії дітей 

молодшого шкільного віку, виділяють такі: соціально-економічне та політичне 
становище сучасного суспільства; моральні норми поведінки, що задаються 
соціальними умовами; умови сімейного виховання; взаємодія з однолітками; 
характер і система виховання, які сприяють тому, що агресивні дії стають звичним 
засобом досягнення своїх потреб; вікові й індивідуальні особливості дітей; 
соматичне неблагополуччя, послаблене здоров’я, психічні захворювання; моделі 
агресивної поведінки в ЗМІ; фізичні умови середовища, що оточує дитину [4, с. 96].  

Отже, на основі теоретичного аналізу проблеми дослідження, можна зробити 
наступні висновки. Основними причинами виникнення агресивних дій з боку дітей 
є агресія в сім’ї або нестабільні сімейні відносини, непослідовність у вихованні, 
низька адаптація в класному колективі. Тому здійснювати корекційні та виховні 
впливи в цьому напрямку доцільно вже в процесі роботи з учнями молодшого 
шкільного віку, бо в цьому віці такі стани ще не сталі і їх легше коригувати, не дати 
закріпитись агресивним тенденціям у поведінці .  
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ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
 ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

У Педагогічній Конституції Європи зазначено, що «…майбутнє кожного 
народу, країни і співдружність народів значною мірою залежать від якісної 
підготовки майбутніх педагогів. Нині європейські країни пропонують розмаїття 
моделей здійснення такої підготовки як за змістом, так і за формою. Об’єднавчі 
освітні процеси, що відбуваються в сучасній Європі, спонукають до пошуку 
спільних засад складної архітектури професійної підготовки педагогів» [1]. 
Нормативні основи педагогічної підготовки закладені Рекомендаціями 
МОП/ЮНЕСКО про статус вчителів (1966 р.) та Рекомендаціями ЮНЕСКО про 
статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів (1997 р.), Лісабонськими 
домовленостями (1997 р.) щодо визнання Болонського процесу стосовно створення 
європейського простору у сфері вищої освіти, Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти (МСКО-2011) тощо. 

Підготовка вчителя для національної системи освіти на сучасному етапі 
розвитку європейського суспільства – особливий аспект, оскільки саме вчитель 
відповідає за формування вільної особистості, яка повинна не тільки володіти 
певним запасом знань і професійною компетентністю, а й об’єднувати в собі 
інтелектуальний потенціал з моральною свідомістю та громадською 
відповідальністю. У зв’язку з цим у процесі гармонізації європейського освітнього 
простору підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів вимагає особливої 
уваги.   

У 90-ті роки ХХ століття в Європі відбулись істотні зміни в змісті професійної 
педагогічної освіти. Змінилось співвідношення загальноосвітнього, спеціально-
предметного й професійного (психолого-педагогічного та методичного) 
компонентів підготовки спеціалістів [2, с. 82]. Почала проявлятися тенденція до 
встановлення оптимального науково обґрунтованого балансу між дисциплінами 
різних циклів, теоретичними та практичними циклами. Велика увага приділяється 
педагогічній спеціалізації студентів, у багатьох країнах вона тепер починається з 
перших курсів. Головна ідея полягає в тому, що університети повинні підготувати 
спеціалістів високого професійного рівня, які були б готові виконувати свої 
поліфункціональні обов’язки одразу після завершення навчання. 

Сучасна концепція неперервної педагогічної освіти в світі виглядає таким 
чином: 

– початкова фундаментальна педагогічна освіта забезпечується у стінах 
педагогічних коледжів, інститутів або університетів, при цьому в усіх країнах на 
сучасному етапі яскраво простежується тенденція переходу на університетську 
педагогічну освіту; 

– період адаптації та становлення професійної діяльності молодого вчителя під 
керівництвом досвідчених учителів школи, що триває від одного до трьох років; 
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– підвищення кваліфікації працюючих учителів відбувається на короткочасних і 
довготривалих курсах, що відбувається в ВНЗ, спеціальних закладах підвищення 
або удосконалення кваліфікації, учительських центрах і школах;  

– самоосвіта вчителів [3]. 
Вимоги до сучасного вчителя передбачають наявність у нього глибоких знань 

предмета викладання, володіння передовими педагогічними методами та його 
здібність до побудови професійної діяльності на рефлексивній основі. Так, спільно 
прийнята рекомендація на рівні міністрів освіти країн ЄС вказує на необхідність 
наявності у майбутніх педагогів по завершенню початкової педагогічної освіти, 
таких важливих умінь: здатність формувати в процесі навчання універсальні (і такі, 
що переносяться) навчальні компетенції учнів; уміння формувати безпечне та 
привабливе освітнє середовище; здатність ефективно викладати в гетерогенних 
класах з учнями з різних соціальних і культурних середовищ у широкому спектрі 
їхніх здібностей і потреб; здатність будувати свою професійну діяльність у 
співпраці з колегами, батьками учнів і соціальним оточенням школи; здатність до 
побудови нового знання та інновацій як наслідок участі в рефлексивній практиці та 
наукових дослідженнях; здатність до самостійного навчання в процесі власного 
професійного розвитку. 

За європейськими нормами педагогічна освіта повинна давати майбутньому 
вчителю достатній рівень кваліфікації, що дозволяє на основі різноманітності 
програм післядипломної освіти забезпечити мобільність між різними секторами та 
професіями в середині освіти (від викладання в дитячих навчально-виховних 
закладах до викладання у ВНЗ) [4]. Кваліфікація повинна бути гнучкою, щоб 
фахівець міг легко перебудовуватися відповідно до мінливих вимог і мав 
можливість постійного професійного зростання. Це можливо за умови 
фундаментальної наукової підготовки, раціонального поєднання елементів 
теоретичного навчання і професійної практики. Також у програмах навчання 
пропонуються різноманітні спеціалізації. Звертаючись до зарубіжного досвіду 
пошуку нових концепцій підготовки вчителів, ряд авторів [2; 3; 5, c. 228] виділяє 
серед них такі: прогресивну, з концентруванням на підготовці вчителя до бачення, 
аналізу й розв’язання проблем діяльності у швидкозмінюваному оточенні; 
персоналістичну, з наголосом на формуванні особистості вчителя; загальноосвітню, 
із засвоєнням різноманітної інформації з багатьох сфер, корисну в роботі з 
розвиненою сучасною молоддю; всебічну підготовку з наданням учителю кількох 
компетенцій із досягненням рівноваги між головними компонентами професійної 
кваліфікації – науковими знаннями, системою цінностей, педагогічним умінням та 
навичками. 

В умовах глобалізації національні освітні системи різних держав зближуються і 
посилюється їх вплив одна на одну, що дозволяє забезпечити багатопрофільність 
педагогічної освіти. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Освіта є складовою суспільства. Тому очевидно, що всі процеси – негативні та 

позитивні, – які відбуваються в суспільстві, впливатимуть на освіту, а отже, будуть 
визначати подальший перебіг її розвитку. За допомогою освіти здійснюється 
підготовка фахівців, котрі визначатимуть напрям трансформації суспільства в 
майбутньому. Разом з тим освіта не може значно випереджати рівень розвитку 
суспільства, оскільки базується на його кадрових, фінансових та технологічних 
ресурсах. Таким чином, освіта, як невідʼємна частина суспільства, не лише 
залежить від нього, але й визначає ті процеси, що протікають у сучасному світі. 

Одним з таких процесів є процес інформатизації, який є ознакою переходу до 
інформаційного суспільства. 

Елвін Тоффлер розглядає розвиток цивілізації, як поєднання процесів 
еволюційних та революційних змін. Революційні зміни він називає «хвилями». У 
його розумінні історія цивілізації поділена на три хвилі. Перша – розвиток 
сільського господарства, друга – промислова революція, третя – зміни, повʼязані зі 
зростаючою роллю інформації та зі збільшенням її обсягів [2]. Використовуючи 
термін «науково-технічна революція», В. М. Глушков основою інформаційної 
технології вважав мережу каналів автоматичного зв’язку обчислювальних центрів 
різних рівнів [3]. 

Вперше ідея «інформаційного суспільства» сформульована наприкінці 60-х 
років ХХ сторіччя. Введення самого терміна «інформаційне суспільство» 
приписується Ю. Хаяші – професорові Токійського технологічного інституту [2]. У 
70-ті роки відбулася інтеграція ідей Ю. Хаяші та теорії постіндустріалізму, основи 
котрої заклали 3. Бжезинський, Д. Белл, Е. Тоффлер. 

Ще на одну особливість входження в інформаційне суспільство, пов’язану з 
поширенням інформатики, вказав В. М. Глушков. Ця особливість, на його думку, 
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полягає в переході від бази даних до бази знань, тобто від «енциклопедії» до 
«мозку», який розвивається [3]. 

Новий етап розвитку цивілізації називають по-різному: Lifelong Learning 
Society (суспільство дожиттєвого навчання), Digital Society (цифрове суспільство), 
Net-Intellect Society (суспільство мережевого інтелекту), Global Society (глобальне 
суспільство), Information Society (інформаційне суспільство), Silicon Society 
(кремнієве суспільство). Група Мартіна Бангеманна, створена на вимогу 
Єврокомісії в 1993 р. для дослідження розповсюдження інформаційних технологій 
та з'ясування проблем, що виникають у цьому процесі, своєю доповіддю 
започаткувала європейське інформаційне суспільство, оскільки дала основні 
визначення, характеристики й ознаки такого суспільства в Європі [2]. 

У світі існує дві моделі інформатизації: західна та східна. Західною моделлю 
інформатизації називають шлях, яким ідуть індустріально розвинені країни. У 
шведському урядовому звіті 1994 р. щодо розвитку інформаційних технологій 
«Крила людським можливостям» було запропоновано введення перехідного 
періоду, під час якого уряд бере керівництво на себе і є гарантом інтересів не лише 
ринку, але й індивідуумів. Провідну роль уряду закладено у французькому 
урядовому звіті. Відділ телекомунікацій іспанського уряду дотримується схожої 
позиції, вважаючи, що його роль полягає у забезпеченні переходу від послуг для 
еліти до послуг для всіх, перш за все, в галузях телеосвіти й телемедицини. В 
цілому європейський підхід до інформатизації орієнтований на функціональне й 
практичне інформування людей, а не на розваги, як у США [3]. 

Значущість переходу України до інформаційного суспільства та пріоритети 
інформатизаційних процесів відображені в прийнятому Верховною Радою України 
Законі «Про національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року №74/98-
ВР. Перехід України до інформаційного суспільства позначений низкою протиріч. 
Економічна криза кінця ХХ сторіччя не дала можливості здійснювати великі 
фінансові вкладення в освіту та розвиток нових технологій. Проте частково 
прорахунки були закладені ще за часів СРСР. Найбільшою стратегічною помилкою 
на сьогодні вважають спроби радянських науковців лише клонувати тогочасні 
зразки західної компʼютерної техніки. Це в значній мірі сповільнило розвиток 
вітчизняної науки, техніки і виробництва та й, зрештою, призупинило його. На 
сьогоднішній день створити виробничі потужності, які б дозволили хоча б 
наблизитися до лідерів у цій галузі, досить проблематично як з технологічної, так і з 
економічної точки зору. Проте, незаперечним є факт високої кваліфікації 
вітчизняних спеціалістів в ІТ-галузі. Рівень радянської освіти дозволив закласти ті 
підвалини, котрі можуть бути використані для переходу України до 
інформаційного суспільства. Науковий та економічний потенціал кожної країни 
надзвичайно важливий в сучасних трансформаційних процесах. Тому природною є 
ситуація, коли економічно бідні країни ще більше відставатимуть від багатих. З 
метою запобігання цьому в Окінавській хартії глобального інформаційного 
суспільства зазначено [2]: «…ця Хартія є, перш за все, закликом до всіх, як у 
державному, так і в приватному секторах, закликом до ліквідації на міжнародному 
рівні розриву у використанні інформації і знань. Тверда основа політики й дій у 
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сфері ІТ може змінити шляхи нашої взаємодії стосовно поширення економічних та 
соціальних можливостей ІТ у всьому світі. Ефективне партнерство учасників, 
включаючи об’єднані політичні зусилля, також є ключовим елементом правильного 
розвитку глобального інформаційного суспільства». 

Щодо освіти в хартії підкреслюється важливість навчання протягом усього 
життя, обладнання груп, бібліотек комп’ютерною та мультимедійною технікою, 
доступом до мережі Інтернет, підготовка фахівців з інформаційно-компʼютерних 
технологій. 

Загалом, використання інформаційних технологій вимагає постійного 
оновлення знань. Швидко змінюється комп’ютерна техніка та програмне 
забезпечення, зʼявляються нові можливості у вирішенні різноманітних завдань, 
відкриваються нові взаємозв’язки між давно відомими видами діяльності. Знання 
стають складовою товарів, виробництва, послуг і розваг. Тому завод, офіс і дім 
перетворюються на навчальні заклади. Дедалі частіше інтерактивні засоби 
вмонтовуються у ті чи інші товари, отже використання їх передбачає знання 
відповідних інструкцій, а це не що інше, як навчання.  

Як зазначає головний інженер «Форд Моторс» Луї Росс, термін придатності 
інженерного диплома – близько трьох років. Якщо за цей час інженер не поповнить 
знання, отримані в інституті, він не зможе надалі ефективно здійснювати власну 
діяльність [2]. Вимоги щодо підготовки педагога менш жорсткі. Проте уже зараз 
трапляються випадки, коли вихованці в деяких видах діяльності випереджають 
своїх учителів у рівні володіння компʼютерною технікою. В такій ситуації педагог 
перестає бути для вихованця взірцем, зменшується рівень поваги та довіри до 
нього. Подолати таку проблему педагог може лише постійною самоосвітою, 
здобуттям нових знань, він повинен діяти в контексті розвитку сучасної технології. 
Отже, інформатизація освіти має стосуватися не лише вихованців, але й підготовки 
вихователів та вдосконалення процесу управління навчальним закладом. 
І. Ф. Прокопенко визначив такі напрями модернізації підготовки  вихователя в 
умовах переходу до інформаційного суспільства [1, с.17]: 

− фундаментальна підготовка за спеціальністю; 
− психолого-педагогічна підготовка; 
− мовна підготовка (вивчення іноземних мов); 
− опанування сучасних засобів ІКТ в освіті; 
− виховна робота. 

Розуміння важливості переходу до інформаційного суспільства та 
інформатизації освіти закладене в Національній доктрині розвитку освіти. 
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є 
запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій та створення індустрії 
сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних 
закладів. Це досягається шляхом забезпечення поступової інформатизації системи 
освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних 
потреб учасників навчально-виховного процесу [1]. 
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Важливою є інформатизація процесу управління навчальним закладом. Як 
відомо, в управлінні школою беруть участь не лише директор та його заступники, а 
й весь педагогічний колектив. 

На практиці інформаційними технологіями навчання називають усі технології, 
які використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (комп’ютер, аудіо, 
кіно, відео), хоча, на думку Г. К. Селевко [1, с.114], будь-яка педагогічна технологія 
є інформаційною технологією, і тому доцільніше використовувати термін 
«комп’ютерна технологія навчання». Компʼютерна технологія навчання – це 
цілісний алгоритм організації засвоєння знань та формування умінь і навичок, де 
основним засобом навчання є компʼютер [3]. Як бачимо, головним критерієм 
належності певної педагогічної технології до переліку компʼютерних, є засіб, за 
допомогою котрого вона впроваджується. Проте більш вживаним став термін «нові 
інформаційні технології» (НІТ). 

Отже, комп’ютерна технологія може здійснюватися в таких варіантах: 
− «проникаюча» технологія – застосування комп’ютерного навчання з 

окремих тем, розділів для певних дидактичних завдань; 
− основна технологія – визначальна, найбільш важлива з тих частин, які 

використовуються в даній технології; 
− монотехнологія – навчання, управління навчальним процесом, включаючи 

усі види діагностики, моніторингу, – ґрунтується на використанні комп’ютера. 
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Л. Долинська, М. Заброцький, В. Шпалінський, Р. Шваб, Л. Юр’єва, Т. Яценко та 
ін. є: висока відповідальність, покладена на них з боку суспільства та родини за 
життя, розвиток, адаптацію, виховання, навчання, психічне здоров’я вихованців; 
щоденні психічні перевантаження, дисбаланс між затратами та винагородою; 
широке коло обов’язків; необхідність високого емоційного включення в роботу; 
жорсткі часові рамки; віддаленість результатів праці у часі; рольові конфлікти; 
суворий контроль з боку адміністрації; невизначеність і невідповідність 
психогігієнічних норм; слабке нормативне регулювання (навантаження, розклад, 
стимулювання тощо), поведінка «важких» дітей та ін. Окрім цього, вихователі ДНЗ 
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у нашій країні – виключно жінки, тому до названих професійних чинників слід 
додати ще й родинні обов’язки, дефіцит часу для сім’ї, що викликає постійний 
емоційно та фізично напружений стан, ситуацію постійного компромісного 
балансування між роботою і сім’єю, що посилює психоемоційну напругу, фізичне 
та психічне виснаження [2]. 

В світлі даних проблем надзвичайно актуальним постає питання психологічної 
корекції професійного вигорання вихователів ДНЗ, що повинно поетапно 
спрямовуватись на:  

–  трансформацію сприятливих щодо вигорання особистісних утворень;  
–  формування основ саногенного копінгу;  
–  спроможності утримувати оптимальний баланс у розподілі часу між 

роботою й особистим життям як релаксаційною альтернативою професійній 
діяльності (сімейні або/та інтимні, дружні взаємини, хобі, громадська діяльність, 
активний відпочинок тощо) та ін. [4]. 

Стрижневий (перший) критерій таких трансформацій ми вбачаємо у 
відповідній психокорекції мотивації професійної діяльності. 

Основу позитивної мотивації професійної діяльності вихователів ДНЗ мають 
утворювати: любов і відповідальне ставлення до дітей, почуття професійного та 
громадянського обов’язку, інтерес і до результатів, і до змісту праці, захоплення 
нею, задоволення від спілкування з дітьми, усвідомлення високої місії вихователя 
тощо. Негативними ж є егоїстичні та корисливі мотиви, якщо тільки вони 
«тримають» вихователя у ДНЗ: заробіток, тривала відпустка, графік роботи, 
можливість отримання квартири, інші пільги тощо. 

Воднораз, до професійного вигорання більше схильні вихователі, налаштовані 
не на успіхи, а на уникнення невдач, зауважень, покарань, яких вони постійно 
очікують. Напруга цього очікування виснажує суб’єкта, навіть якщо він загалом 
відносно успішний. 

Так звана поверхова (суб’єктно не виважена, а навіяна ззовні) мотивація 
вибору професії і неадекватне уявлення про неї призводять, згідно з Є. Ільїним, до 
низької ефективності праці та відсутності вдоволення від неї зі всіма негативними 
наслідками, що випливають з цього [1, с. 272]. 

Другий критерій – перфекціонізм, який можна поділити на невротичний і 
адаптивний. Перший є потужним чинником дезадаптації та вигорання. Другий – 
пов’язаний з домінуванням мотивації на досягнення успіху, адекватною 
самооцінкою, реалістичністю цілей і стандартів, що сприяє збереженню 
особистісних ресурсів. 

Третій критерій – сфера спрямованості особистості (ціннісно-орієнтаційна): 
– орієнтація на гуманістичні духовно-моральні цінності (цінності буття за 

А. Маслоу [5, C. 82-83]), високий смисл життя, а відтак його цінність, 
екзистенційно-відповідальне ставлення до праці, суспільних стосунків, 
міжособистісних взаємин – потужний суб’єктно-особистісний базис відпірності 
професійному вигоранню; 

– орієнтація на дефіцитарні цінності (гедоністичні, матеріальні, прагматичні 
тощо) – «родючий» психічний ґрунт для нього як і для всіх інших розладів 
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невропатично-депресивного характеру: релятивістська, утилітарна, меркантильна, 
особливо маргінальна спрямованість. За такої орієнтації фахівець прагне 
задовольнити тільки власні «дефіцитарні» потреби або вимоги оточення. У цьому 
випадку його дії спрямовуються тільки на зниження напруги, на досягнення 
гомеостазу й імпульсивного задоволення, він живе сьогоднішнім днем, тому що за 
його уявленням «завтра може не настати». 

Четвертий критерій – ставлення суб’єкта до себе (самоставлення). Саногенно-
ефективно-адаптивним є позитивне ставлення до себе, яке базується і функціонує 
виключно на основі адекватної самооцінки та реалістичного рівня домагань; 
завищені й занижені самооцінка і рівень домагань однозначно деструктивні щодо 
Я-концепції суб’єкта, а отже, вельми сприятливі щодо вигорання та інших 
невропатичних розладів. 

П’ятий критерій – копінг-стратегії і механізми психологічного захисту від 
впливу пролонгованого стресу. Копінг може і має бути ефективним засобом 
протидії стресорам, особливо тим, які призводять до вигорання. Психологічні 
захисти загалом приносять лише тимчасове полегшення за рахунок особистісних 
руйнацій суб’єкта, але деякі з них можуть бути в певних умовах позитивно 
адаптивними. 

Шостий критерій – екзистенційна орієнтація (спрямованість). Екзистенційна 
наповненість – оцінка суб’єктом повноти проживання власного життя – потужний 
чинник протидії вигоранню, завдяки якому людина замість зайняття позиції 
очікування комфортного безхмарного життя, отримує досвід з його проживання за 
будь-яких обставин. Дефіцит сповненості (екзистенційна спустошеність), навпаки, 
пов’язаний з неекзистенційною установкою на життя й ігноруванням 
екзистенційної дійсності, дефіцитарною вітальною симптоматикою, негативними 
екзистенційними налаштуваннями, усвідомленням безглуздості життя, 
екзистенційним відчаєм [3]. 

Доведено, що професійному вигоранню вихователів ДНЗ запобігають: 
формування у них проблемно-орієнтованої копінг-поведінки; творчої складової їх 
професійної діяльності; гуманність у взаєминах усіх учасників освітньо-виховного 
процесу; підвищення рівня комунікативних навичок і психологічної культури 
педагога; сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі та ряд інших 
факторів.  
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УДК 378 

МАТВІЙЧУК С.С., 
СЄДОУХОВА Є.В. 

Мукачівський державний університет, Україна 
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ТА 

СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ОВОЛОДІННЮ ТЕХНІКАМИ ДЕКОРУВАННЯ НАРОДНОГО 
ОДЯГУ 

У сучасному суспільстві посилюється акцент на виявлення місця і ролі 
культуротворчої діяльності людини та її реалізації в усіх сферах життя та 
формування рівня її конкурентоспроможності в усіх сферах діяльності. 

Людина, яка володіє відповідними знаннями та вміннями, здатна активно й 
незалежно мислити, вміє творчо вирішувати трудові завдання, шукати нові варіанти 
вирішення різних виробничих ситуацій, зможе в подальшому працювати на тому 
рівні, який буде відповідати вимогам суспільства [1]. Саме тому, авторами 
систематизовано інформацію щодо факторів формування у учнів та студентів 
художньо-конструктивного мислення та обгрунтовано значення оволодіння 
техніками народних ремесел, зокрема декорування костюму та виготовлення одягу, 
як важливого засобу виховання гармонійно розвиненої особистості, розвитку її 
моральної, трудової, естетичної та технологічної культури. 

Авторами розглянуто та систематизовано види знань, які можна віднести до 
художньо-конструкторських.  Результати наукових досліджень учених [2] дають 
можливість нам стверджувати, що процес проектування і виготовлення швейних 
виробів на основі народного костюму рідного краю передбачає залучення школярів 
та студентів до різних видів діяльності: навчальної, пошукової, практичної, 
пізнавальної, трудової, дослідної, у тому числі й художньо-конструкторської. 

Для розвитку художньо-конструктивного-мислення та патріотичного 
виховання шляхом вивчення національного одягу рекомендується проводити 
спеціальні уроки різного типу [1], серед яких: 

1. Уроки ознайомлення з творами народного мистецтва. Метою цих уроків є 
ознайомлення з різновидом українського народного мистецтва – національним 
одягом. Акцент слід робити на особливостях діяльності народних майстрів, які 
створюють одяг. 

2. Уроки сприйняття та оцінки національного одягу. Основною метою цих 
уроків є формування в учнів навичок оцінки національного одягу як творів 
мистецтва, цілісного емоційного відгуку про нього; усвідомлення єдності змісту та 
форми твору, орієнтація на естетичну цінність даного різновиду українського 
народного мистецтва. 

3. Уроки оволодіння навичками та уміннями виготовлення традиційних 
елементів і видів прикрашання національного одягу. Мета даних уроків полягає у 
навчанні школярів основним традиційним прийомам виготовлення одягу та 
традиційним способам його оздоблення.  
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4. Уроки вивчення творчості окремих майстрів національного одягу. 
Основною метою цих уроків є ознайомлення школярів з творчістю відомих 
народних майстрів, які виготовляли одяг; безпосереднє спілкування (по 
можливості) з майстрами національного одягу в осередках народних промислів. 

5. Уроки створення самостійних художніх робіт. Головна мета цих уроків – 
актуалізація набутих знань, умінь і навичок різних і видів художньо-декоративної 
діяльності у галузі національного одягу та створення самостійних художніх робіт. 

6. Інтегровані уроки. Метою таких уроків є створення передумов для 
всебічного вивчення національного одягу у контексті звʼязку цього мистецтва з 
іншими видами мистецтва (театр, музика, кіно), що позитивно впливає на розвиток 
сприймання, мислення і збагачення почуттів, стимулювання творчої активності. 

У ході таких уроків є можливість ознайомитися з національним одягом, взяти 
участь у бесіді-обговоренні, спрямованої на здійснення аналізу, оцінку та 
вираження у довільній формі власного ставлення до художньо-естетичної цінності 
одягу і прикрас. 

Авторами пропонується народний костюм одного з регіонів Закарпаття взяти 
за основу при вивченні технічних навиків декорування у гуртковій роботі з учнями 
та молоддю. Пропонується послідовна робота за усіма типами уроків. Так, перед 
створенням самостійних художніх робіт (різного виду декорувань, прикрас, 
швейних виробів) варто запросити народних майстрів, наступним кроком може 
бути відвідування виставки народного одягу або. Під час екскурсій доцільно 
здійснити аналіз предметів одягу за конструктивно-декоративним та технологічним 
рішенням, робити акцент на історичному періоді та побуті людей, творах 
декоративно-прикладного мистецтва. Інтегровані уроки можуть відбуватись по 
завершенні роботи над власними творчими роботами – можна створити міні – 
п’єсу, сценку з народного життя, співочо-танцювальний номер, де костюмами, 
прикрасами або предметами вжитку будуть речі, створені дітьми. Це закріпить 
позитивний досвід творчої індивідуальної діяльності, прояв самостійності і в 
подальшому житті розвиватиме художньо-конструктивне мислення. 

Список використаних джерел 
1. Шпак Л. М. Розвиток творчих здібностей учнів основної загальноосвітньої 

школи конструювання та моделювання одягу на уроках трудового навчання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та 
методика трудового навчання» / Шпак Лариса Миколаївна – Київ, 2010. – 20 с. 

2. Харитонова В. В. Формування художньо-конструкторських знань та вмінь 
старшокласників у процесі проектування і виготовлення швейних виробів: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук – «теорія та методика 
трудового навчання» / Харитонова Валентина Василівна – Інститут педагогіки 
АНП України Київ, 2009. – 20с.  

 
  

252 
 



УДК 378: 37.011.3 – 051 
МАЧИНСЬКА Н.І. 

Львівський національний університет імен Івана Франка, Україна 
ОДНОЧАСНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОСВІТИ ЗА ДВОМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
Вітчизняна фахова педагогічна освіта є рухомим закономірним процесом, що 

обумовлено завданнями підготовки фахівців, яка підвищує мотивацію успішного 
навчання у закладі вищої освіти та здатна забезпечити комфортну адаптацію до 
професійної діяльності.  

Публікації вітчизняних дослідників яскраво ілюструють, що професійна 
підготовка педагога як дошкільного фаху, так і початкової ланки освіти, повинна 
відповідати вимогам сучасності, адже від якісної професійної підготовки фахівців 
залежить рівень освіченості і вихованості майбутнього покоління. Професійна 
педагогічна підготовка має свою специфіку, ґрунтується на основних дидактичних 
закономірностях побудови процесу фахової підготовки у закладі вищої освіти. 
Процеси реформування та модернізації, які зараз відбуваються в системі вищої 
педагогічної освіти, об’єктивно спрямовані на її подальший прогресивний розвиток, 
забезпечення потреб суспільств та держави у кваліфікованих фахівцях, здатних до 
набуття нових фахових умінь, що пов’язані з поширенням інклюзивної освіти, 
упровадженням в освітній процес інноваційних та комп’ютерних технологій, 
педагогізацією батьків, формуванням академічної мобільності тощо. Система 
фахової підготовки майбутніх фахівців освіти є цілісним комплексом структурних 
елементів, що перебувають між собою у певних зв’язках і стосунках, взаємодіють 
один з одним і утворюють цілісну єдність. Сучасній Україні потрібні фахівці освіти 
нової формації з конкурентно-придатним європейським чи світовим рівнем 
кваліфікації для досягнення єдиної мети – формування гармонійно розвиненої 
особистості. Тож необхідно докорінно оновити технологію професійно-
педагогічної підготовки фахівців як на рівні бакалаврату, так і в умовах 
магістратури. Саме тому доцільним є запровадження досвіду зарубіжних країн 
щодо одночасної підготовки фахівців освіти за двома спеціальностями. Заслуговує 
на увагу досвід такої професійної підготовки Республік Польщі та Румунії. 

Система вищої освіти України, як і інших країн Східної Європи (зокрема 
Польщі та Румунії), перебуває в стані динамічних змін, спрямованих на інтеграцію 
до європейського освітнього простору. «Освітні пріоритети» демократичних країн 
Східної Європи полягають у: 

–  демократизації навчання; 
–  адаптації системи освіти до потреб демократичного суспільства шляхом 

заміни попередньої моделі навчання суто «інформаційного» зразка на модель 
«самовдосконалення та активізації»; 

–  створенні нової системи підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації; 

–  зближенні змісту обов’язкової освіти в різних країнах, що дає змогу 
говорити про уніфікацію і навіть стандартизацію змісту освіти та якості знань не 
тільки в регіональному, національному, а й у наднаціональному вимірах; 
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–  запровадженні зовнішньої (на національному або регіональному рівні) 
стандартизованої оцінки навчальних досягнень з ключових навчальних предметів;  

–  викладанні іноземних мов і основ демократичної економіки [2]. 
Фахова підготовка у вищій школі, на думку О. Богініч, базується на 

ефективній побудові освітнього процесу, забезпечуючи поступову трансформацію 
пізнавальної діяльності у професійно спрямовану, що містить такі складові 
компоненти, як: 

– зміст підготовки відповідно до цілей, конкретних завдань та специфіки 
професійної кваліфікації цієї підготовки (зміст підготовки розглядається як мета та 
результат фахової підготовки у відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня); 

– педагог як конструктор та організатор процесу навчання, розвитку і 
виховання майбутнього фахівця; 

– педагогічний інструментарій – методи, прийоми, засоби навчальної 
взаємодії, організаційні форми навчання; 

– суб’єкт навчання як активний учасник навчальної діяльності, результатом 
якої є особистісне оволодіння професійним досвідом та вміння його творчо 
застосовувати у майбутній діяльності [1]. 

Характерною особливістю для розробки стандартів у навчальних закладах 
Польщі та Румунії є те, що Державний стандарт передбачає спільну підготовку 
фахівців початкової та дошкільної освіти, передбачаючи інваріативну та варіативні 
складові, окреслює освітні галузі (напрями підготовки, спеціалізацію), розподіл 
годин між ними, визначає гранично допустиме навчальне навантаження та загальну 
кількість навчального часу. Як зазначає М. Олійник, інваріативна складова 
визначається на державному рівні і є єдиною для всіх навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку фахівців для дошкільної та початкової освіти. Вона 
охоплює відповідну кількість освітніх галузей, що визначається конкретними 
міністерствами цих країн. Їх зміст формується на засадах науковості і системності 
знань, їх практичної спрямованості, цінності для соціального становлення 
особистості, гуманізації та демократизації дошкільної та початкової освіти [2, с. 
207]. 

Заслуговує на увагу аналіз румунської та польської систем підготовки 
педагогів для дошкільних установ і початкової школи, оскільки економічні, 
політичні, соціальні й технологічні перетворення в цих країнах відбуваються 
приблизно в таких самих умовах, як і в Україні, хоча і з деяким випередженням. 
Саме тому досвід цих країн Східної Європи щодо організації змісту, форм і 
технологій підготовки фахівців педагогічної освіти, який в нашій країні раніше не 
вивчався, становить для нас особливий інтерес. 
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ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ВЗАЄМОДІЇ 
ШКОЛИ ТА СІМ’Ї 

Найважливішими соціальними інститутами, на які покладено відповідальність 
за навчання й виховання дітей, як відомо, є сім’я та школа. У Державній 
національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) наголошується, що 
принцип співробітництва школи і сім’ї, єдності виховних впливів учителів та 
батьків має важливе значення в практиці виховання підростаючого покоління. 
Реалізація цього принципу робить процес виховання цілісним та безперервним, 
забезпечує єдність і наступність виховного впливу на учнів, сприяє органічному 
поєднанню і взаємозбагаченню суспільного та сімейного виховання, помітно 
звужує сферу стихійного, некерованого впливу на дітей. 

У науковій літературі (В. Брюхова, Т. Виноградова, Л. Обухова, Л. Панфілова, 
О. Повалій, В. Постовий, О. Пухта, А. Свиридов, Т. Фалькович, І. Хоменко, 
О. Хромова та ін.) сформульована ідея про важливість організації взаємодії сім’ї і 
школи як дієвого чинника виховання дитини, покликаного сприяти її успішній 
життєдіяльності в соціумі. 

Не можна не зважати й на той факт, що наявний на сьогодні стан сімейного і 
шкільного виховання далеко не завжди відповідає потребам щодо виховання дітей 
молодшого шкільного віку. Унаслідок цього набуває поширення безвідповідальне 
ставлення дітей до своїх обов’язків, порушення поведінки в різних сферах 
життєдіяльності. Подоланню цих недоліків може сприяти оптимізація взаємодії 
сім’ї і школи в плані визначення, обґрунтування та впровадження педагогічно 
доцільних форм і методів організації цього процесу [1]. У цьому контексті особливо 
актуальними стають теоретичні розробки і практичний досвід видатного педагога 
Василя Олександровича Сухомлинського, який розглядав проблему єдності в 
роботі школи і сім’ї та їх вплив на розвиток особистості школяра.  

Правильно оцінюючи тенденції розвитку сучасної школи, педагог дійшов 
висновку, що «подальший розвиток суспільного виховання не може відбуватися без 
більш активної і безпосередньої участі сім’ї, батьків. Мова йде не про епізодичну 
допомогу школі з боку сім’ї, а про комплекс спільних цілеспрямованих дій школи і 
сім’ї на особистість, про те, щоб виховання дітей становило важливий громадський 
обов’язок сім’ї, було виконанням їх обов’язку перед суспільством» [2, с. 241]. 

Вказуючи на обопільну відповідальність матері й батька за виховання дитини, 
Василь Олександрович говорив про те, що не всім бути інженерами чи лікарями, а 
батьками та матерями бути всім, без винятку, чоловіками та жінками – бути всім. І 
якщо розставити виховні завдання школи за ступенями важливості, то на першому 
місці стане виховання Людини, чоловіка, жінки, батька, матері. А на другому – 
виховання майбутнього інженера чи лікаря. 
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Василь Сухомлинський писав: «Батьківська педагогіка – це, на мій погляд, 
педагогічна освіта батьків і матерів, освіта тих, кому завтра бути батьками й 
матерями!». За його висновками нині немає важливішого у сфері виховання, ніж 
навчити батька і матір виховувати своїх дітей. «Без турбот про педагогічну 
культуру батьків, – зазначав він, – неможливо розв’язувати жодного питання, що 
стосується навчання та виховання. Батьківська педагогіка, тобто елементарне коло 
знань матері та батька про те, як істота, що народилася від людини, стає людиною, 
– це фундамент, основа всієї педагогічної теорії і практики» [3, с. 169]. 

На думку видатного педагога-гуманіста, виховання як у школі, так і в сім’ї 
повинно мати чітку ідейну спрямованість, а робота педагогів з батьками – бути 
процесом безперервного цілеспрямованого керівництва сімейним вихованням і 
взаємовідносинами батьків і дітей. У процесі повсякденного життя школа має вчити 
батьків практично втілювати принципи виховання. Утверджуючи у свідомості й 
поведінці дітей норми та правила моралі, педагоги та батьки повинні надавати 
вчинкам, діям вихованців певного змісту, домагатися дієвості виховного процесу як 
фактора формування особистості. 

Значну цінність в умовах сьогодення має запропонована В. Сухомлинським 
система ефективних засобів шкільно-сімейного виховання, яка включає: глибоке 
вивчення і врахування можливостей виховного потенціалу кожної сім’ї; 
забезпечення диференційованого підходу до організації педагогічного всеобучу 
батьків; формування, утвердження і розвиток сімейно-шкільних традицій; 
підготовку школярів до сімейного життя, батьківства і материнства. 

Отже, аналізуючи педагогічну спадщину, досвід роботи Василя 
Сухомлинського, можна стверджувати, що його погляди та ідеї значною мірою 
актуальні для сучасної української школи. Вивчення проблеми єдності дій школи і 
сім’ї є принципово важливим, оскільки дозволяє розкривати специфічні 
особливості виховання дітей і використовувати їх у практиці сьогодення.  
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Початок навчання дитини в школі – складний і відповідальний етап в її житті. 

Діти 6 – 7 років переживають психологічну кризу, повʼязану з необхідністю 
адаптації до школи, тому дуже важливо здійснювати адекватний педагогічний 
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супровід, який полягає в тому, щоб допомогти кожному учню соціалізуватися й 
адаптуватися до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його 
потенційних можливостей. По своїй суті вона зорієнтована на виконання завдання 
Концепції загальної середньої освіти сприяти становленню особистості як творця і 
проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і 
педагогами, школою і сім’єю, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, 
усвідомленого вибору особистого життєвого шляху. 

Педагогічний супровід орієнтований на оптимістичну перспективу кожного 
учня. Така орієнтація має об’єктивні підстави: за різних варіантів розвитку природа 
наділила кожну дитину потенціалом можливостей, достатніх для її успішної 
адаптації в соціально-культурному середовищі і, зокрема, в системі шкільної освіти. 
Були б лише створені адекватні умови і, у разі потреби, грамотно запущені 
компенсаторні механізми розвитку. Педагогічний супровід підтримує вже 
проявлені здібності і стимулює ще не виявлені сили і навіть приховані здібності, 
надає дітям допомогу у визначенні навчальних проблем, формуванні соціально 
прийнятих норм поведінки у спілкуванні з однолітками й дорослими, впливає на 
їхнє психологічне самопочуття і, отже, виводить дитину на оптимальний рівень 
розвитку. 

В психолого-педагогічній літературі  виокремлюють 3 рівні адаптації  дітей до 
школи [1, c. 19]: 

Високий рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: 
правила і вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; глибоко 
і повно оволодіває програмовим матеріалом, розв'язує ускладнені задачі, чемний, 
уважно вислуховує вказівки, пояснення вчителя; доручення виконує охоче й 
сумлінно, без зовнішнього контролю; виявляє високу зацікавленість до самостійної 
навчальної роботи, готується до всіх уроків; має у класі позитивний статус. 

Середній рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: 
відвідування уроків не викликає в нього негативних переживань, розуміє 
навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально і наочно; засвоює 
основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язує типові задачі; 
зосереджений і уважний під час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, 
разом з тим потребує контролю з боку дорослого; зосередженим буває тільки тоді, 
коли робить щось цікаве для себе; доручення виконує сумлінно; дружить з багатьма 
однокласниками. 

Низький рівень адаптації. Першокласник негативно або байдуже ставиться до 
школи: часто скаржиться на здоровʼя, погане самопочуття, пригнічений настрій; 
спостерігається порушення дисципліни; матеріал, який пояснює вчитель, засвоює 
фрагментарно; самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час 
виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу; може зберігати 
працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку; доручення 
виконує під контролем і без особливого бажання; пасивний, близьких друзів не має, 
знає імена й прізвища лише частини однокласників.   

Дуже важливим є контроль адаптації, що включає: спостереження педагога, 
метою якого є вивчення особливостей навчання і поведінки учнів на уроці і на 
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перерві, особливості взаємовідносин між однокласниками, стиль взаємовідносин 
між учителем і дітьми; дослідження процесу адаптації першокласників до школи з 
допомогою психодіагностичних методик разом з психологом школи, наприклад, за 
малюнками «Мій клас», «Що мені подобається в школі?», «Лісова школа» та інші 

Щоб правильно спроектувати педагогічну роботу, потрібно визначити 
причини труднощів. Такий етап роботи може включати в себе поглиблене 
індивідуальне дослідження розвитку пізнавальних процесів, особистості дитини, її 
міжособистісних стосунків в сім’ї і в групі ровесників, особливості сімейного 
виховання. Рекомендується використовувати  індивідуальну бесіду з дітьми, 
анкетування учителів, батьків по методиках, індивідуальні бесіди з учителями, 
батьками, діагностику пізнавальних процесів через різні методики [2, c.10-12]: 
«Десять слів» (дослідження слухової механічної пам’яті, працездатності); 
«Запам’ятовування геометричних фігур (дослідження зорової пам’яті); 
«Коректурна проба», «Знайди відмінності» (дослідження уваги); «Назви одним 
словом», «Четвертий зайвий, «Склади картинку», «Візерунки на кубиках 
(дослідження мислення і конструктивної діяльності); «Графічний диктант» 
(дослідження слухового сприймання, орієнтування в просторі, вміння працювати за 
зразком, розвиток графічних знань) та інші.  

Період адаптації першокласника пов’язаний із трансформацією раніше 
сформованих у нього стереотипів поведінки й навичок життєдіяльності, що 
призводить не лише до низки труднощів у взаємодії з оточуючим світом і в 
повсякденному житті, а й нерідко спричиняє погіршення навчальних успіхів. У ході 
адаптації до шкільного навчання дитина отримує орієнтацію в системі поведінки, 
яка надовго визначає подальшу долю її розвитку. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів здійснюється в 
органічній єдності загального, особливого та індивідуального. Загальне полягає у 
відображенні здобуття вищої освіти і є складовою означеної системи; сутність 
особливого – у своєрідності, що зумовлюється особливостями майбутньої 
професійної інноваційної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної 
та науково-дослідної діяльності. Індивідуальне означає залежність підготовки від 
індивідуальних особливостей, нахилів, інтересів, рівня знань тощо. Результатами 
професійного саморозвитку має стати готовність до педагогічної діяльності. 
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Процес професійної підготовки майбутніх педагогів науковці пропонують 
розглядати як багатофункціональну систему педагогічної освіти, що, відповідно до 
класичної системи навчання, має мету, зміст, форми, методи та засоби [2 ]. 

Будь-яка система успішно функціонує та розвивається за обов’язкового 
дотримання певних організаційно – педагогічних умов. Оскільки в педагогічних 
дослідженнях існують різні тлумачення поняття «педагогічні умови», вважаємо за 
необхідне уточнити його зміст. У енциклопедичному словнику поняття «умова» 
розглядається як «сукупність чинників, що впливають на кого-небудь, що-небудь, 
що створюють середовище, в якому відбувається щось. Умова характеризує 
постійні чинники суспільного, побутового та іншого оточення» [4, с. 625]. У 
словнику поняття «умова» розглядається як «сукупність змінних природних, 
соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на фізичний, психологічний, 
моральний розвиток людини, її поведінку, виховання, навчання, формування 
особистості» [3, с. 36]. 

Термін «педагогічні» вказує на те, що означені обставини пов’язані з 
організацією навчально-виховного процесу, з зовнішнім середовищем, де 
відбувається пізнавальна й навчальна діяльність студентів, спрямована на 
формування в них певних знань, умінь, навичок. Дослідник В. М. Манько визначає 
«педагогічні умови» як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів та 
зовнішніх характеристик функціонування, які забезпечують високу 
результативність навчального процесу і відповідають психолого-педагогічним 
критеріям оптимальності [2]. 

Достатньо ґрунтовним визначенням цього поняття, на наш погляд, пропонує 
К. В. Касярум: під педагогічними умовами розуміється взаємопов’язана сукупність 
обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, яка сприяє ефективній 
професійній підготовці майбутніх фахівців. Автором запропоновано їх організацію 
у п’ять підгруп – психологічні, дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні, 
які об’єднали у дві групи – суб’єктивні внутрішньо-особистісні, об’єктивні 
зовнішні [1]. 

Суб’єктивні внутрішньо-особистісні умови (психологічні) передбачають 
створення атмосфери стимулювання, позитивної мотивації до майбутньої 
професійної діяльності. До них належать наявність у студентів: 

1) загальних розумових здібностей (здібність до якісного аналізу та 
класифікації, здібність до оцінювання причинно-наслідкових зв’язків і стосунків); 

2) певного ступеня розвитку абстрактно-теоретичного рівня свідомості; 
3) ціннісного осмислення свого соціального статусу й мети отримання вищої 

освіти; 
4) усвідомлення професійної значимості та переконаність у необхідності 

формування професійних умінь; 
5) сформованість професійної мотивації, наявність домінуючого мотиву при 

вступі до вищого навчального закладу, у отриманні майбутньої професії; 
6) створення відповідного навчального середовища через організацію 

змістовного навчання. 
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До об’єктивних зовнішніх умов відносяться дидактичні, методичні, 
комунікативні й організаційні умови. 

Дидактичні умови передбачають співпрацю учасників навчально-виховного 
процесу, дотримання дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації 
навчання, системності та послідовності. 

Методичні умови пов’язуються з навчально-методичним забезпеченням 
навчально-виховного процесу та визначаються як сукупність форм, методів, засобів 
навчання, спрямованих на формування у майбутніх викладачів певних професійних 
умінь. 

Комунікативні умови пов’язані з вербальною і невербальною комунікацією, 
спрямованою на реалізацію процесу формування певних професійних умінь 
студентів під час професійного навчання. Вони включають організацію взаємодії 
учасників педагогічного процесу на основі діалогічності спілкування; створення 
комунікативної ситуації та інше. 

Організаційні умови становлять сукупність операцій, спрямованих на 
досягнення прогресивних змін у процесі формування професійних умінь студентів 
через налагодження діяльності студентів і викладача: 

1) розроблення системи оцінювання сформованості професійних умінь 
студентів; 

2) використання вітчизняного та зарубіжного досвіду формування 
професійних умінь студентів; 

3) забезпечення єдності наукових знань, емоційно-ціннісних суджень і 
практичних дій магістрантів, спрямованої на формування професійних умінь 
студентів; 

4) наближення структури навчального процесу до структури майбутньої 
професійної діяльності; 

5) здійснення управління й корекції процесу формування професійних умінь 
студентів під час професійної підготовки [2 ]. 

Обидві групи умов (суб’єктивні внутрішньо-особистісні та об’єктивні 
зовнішні) є нерозривними у своїй значимості.  
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ПРОЦЕС ПІГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ 
Реалізація в Україні пілотного проекту Нової української школи на основі 

технологій Intel і подальше створення та змістове наповнення інформаційно-
навчального середовища впроваджуваних шкільних нетбуків диктує необхідність 
підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у сфері проектних, 
розвивальних, дослідницьких методів навчання з використанням сучасних 
інформаційних технологій, а й підготовку високопрофесійних кадрів у вищій 
школі, здатних наповнити новими інноваційними моделями середовище 
електронного навчання в умовах «1 учень – 1 комп’ютер». Тож проблеми 
підготовки вчителів початкових класів до застосування інформаційних технологій у 
процесі вивчення окремих дисциплін у початковій школі, зокрема створення 
науково-методичної системи застосування інформаційних технологій на уроках з 
природознавства, де відбувається оволодіння молодшими школярами 
природознавчою компетентністю, на сьогодні потребують особливої уваги.   

На думку О. Кравчук, розроблені теоретичні й методичні засади формування 
готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інформаційних 
технологій потребують подальшого розвитку в таких напрямах:  

− з’ясування ролі і місця сучасних інформаційних технологій у процесі 
формування природознавчої компетентностей молодших школярів;  

− з’ясування ролі і місця інформаційних технологій під час опанування 
майбутніми вчителями початкових класів природничих та педагогічних дисциплін 
у вищій школі; 

− визначення зміст і методики вдосконалення інформаційно-комунікаційної 
компетентності студентів на всіх освітньо-кваліфікаційних ступенях – бакалавр, 
магістр; 

− виокремлення основних компонентів методичної системи опанування 
знань, умінь і навичок моделювати інформаційне середовище у процесі опанування 
майбутніми вчителями початкових класів природничих дисциплін; 

− пошук ефективних шляхів підвищення рівня готовності майбутніх 
учителів початкової школи до застосування інформаційних технологій під час 
вивчення природознавства в початкових класах [1]. 

Якісна професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи можлива 
за умови функціонування її як цілісної, динамічної, відкритої системи, що має 
відповідну мету, функції, зміст, форми і методи реалізації на кожному освітньо-
кваліфікаційному ступені (бакалавр, магістр). 

У процесі формування готовності студентів педагогічного факультету до 
впровадження інформаційних технологій умовно виділяємо три етапи:  

–  перший етап – базова підготовка за ступенем рівнем «бакалавр» (студенти 1-
го і 2-го курсів опановують фундаментальні основи використання ЕОМ та глибоке 
розуміння природних об’єктів і явищ). На цьому етапі важливо опанувати 
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комп’ютерною грамотністю та накопичити власний досвід використання засобів 
інформаційних технологій, а саме: знання основних понять інформатики та 
комп’ютерної техніки, вміння та навички користувача ЕОМ і прикладного 
програмного забезпечення. 

–  другий етап – студенти 3-го і 4-го курсів засвоюють теоретико-методологічні 
і методичні засади застосування інформаційних технологій навчання та 
впроваджують їх під час практик. На цьому етапі студенти оволодівають уміннями 
використовувати нові інформаційні технології для унаочнення навчального 
матеріалу, контролю за навчальною діяльністю учнів, вчаться проводити 
діагностику пізнавальної сфери учня та підвищувати ефективність навчальної 
діяльності учнів засобами комп’ютерних ігор; 

–  третій етап – базова підготовка за ступенем «магістр» (студенти 
оволодівають методами і засобами вирішення наукових завдань і автоматизації 
наукових досліджень у процесі виконання магістерських робіт, а також при 
опануванні дисципліни «Технології навчання освітніх галузей «Природознавство», 
«Суспільствознавство».  

При цьому формування комп’ютерної грамотності майбутнього вчителя 
початкових класів у процесі навчально-пізнавальної діяльності має забезпечуватися 
трьома основними змістовими аспектами програмного матеріалу. 

1. Програмно-технологічний компонент змісту навчання (комп’ютер та його 
складові частини, можливості і застосування комп’ютера, окремі елементи 
інтерфейсу, піктограма, символ, лінійні, з розгалуженням, циклічні алгоритми, 
позначення алгоритмів за допомогою блок-схем, виконавець, алгоритми управління 
програмами, мультимедійні, комп’ютерні програми). 

2. Гуманітарно-інтеграційний (світоглядно-пізнавальний) аспект підготовки 
майбутніх вчителів із зазначенням основних інваріантних способів діяльності (знак, 
інформація, форми подання інформації, види інформації, інформаційний простір, 
уміння структурувати, систематизувати, конструювати алгоритми, інформаційні 
процеси, кодування тощо). 

3. Системно-математичний аспект змісту програмового матеріалу (множина, 
об’єднання, відношення, логіко-математичні операції над висловлюваннями). 

Список використаних джерел 
1. Кравчук О. В. Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГІВ 
У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Психолого-педагогічний супровід особистісного становлення учнів, що 
забезпечує підготовку гармонійно розвинутої особистості, здібної до постійного 
оновлення знань і швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки на 
сучасному етапі розвитку системи освіти є актуальним і нагальним. Не менш 
актуальним є застосування інноваційних освітніх технологій, до яких відносимо і 
тренінг як метод активного навчання і виховання. 

Тренінг – форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу 
взаємодію учасників між собою і з учителем, тобто це ретельно спланований 
процес надання і поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи 
оновлення ставлень, поглядів і переконань. Тренінг – інтенсивне навчання з 
практичним напрямком. На відміну від навчання в рамках освітніх програм, 
спрямованих на формування системи знань, навчання-тренінг направлено на 
розвиток навичок, засвоєння учасниками нового досвіду [1, с. 291]. 

Тренінг передбачає вирішення таких завдань: 
–  оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання 

зворотного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що найбільше 
запам'яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або перевірки завдання для 
самостійного опрацювання; 

–  актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань; 
–  створення доброзичливої і продуктивної атмосфери (цей етап називають 

загальним терміном «знайомство». Він проходить у формі самопрезентації чи 
взаємопрезентації учасників тренінгу); 

–  підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення або 
повторення правил групою. 

Окрім цього важливими є кілька тематичних завдань у поєднанні з рухами 
(вправами на зняття м’язового і психологічного напруження). В основній частині 
тренінгу іноді виділяють теоретичний і практичний блоки. Проте цей поділ є досить 
умовним. Адже знання (як і уміння та навички) на тренінгу здобуваються у процесі 
виконання практичних завдань (міні-лекції у формі бесіди, презентації, 
взаємонавчання, робота в групах). Узагальнення передбачає підбиття підсумків; 
отримання зворотного звʼязку за тематикою поточного тренінгу; релаксацію і 
процедури завершення тренінгу.  

Вчитель у початковій школі може використовувати тренінг за такими 
напрямами впливу та змін: тренінг навичок, що спрямований на формування і 
удосконалення; психотерапевтичний тренінг, що спрямований на які-небудь зміни 
у свідомості (наприклад, танцювально-руховий тренінг): соціально-психологічний 
тренінг, спрямований на зміни і у свідомості, і у формуванні навичок (як правило, 
спрямований на зміну соціальних установок і розвитку умінь і досвіду у сфері 
міжособистісного спілкування) [2]. 

У початковій школі як елемент тренінгового заняття можна використати:  
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– вправи, наприклад, «Скласти прислів’я»: учасники поділяються на дві групи 
«День» і «Ніч». У конвертах розрізані прислів’я (кожне слово окремо), потрібно 
скласти з слів прислів’я:  

У дитини заболить пальчик, а у матері – серце. 
Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. 
Нема того краму, щоб купити маму. 
Материн гнів як весняний сніг рясно впаде та скоро розтане. 

– ігри, оскільки гра є активною формою пізнання навколишньої дійсності. 
Різноманітність її видів вводить дитину в коло реальних життєвих явищ. Дитина 
пізнає якості і властивості предметів, їх призначення, способи використання, 
засвоює звʼязки і відносини між людьми, правила і норми поведінки, пізнає саму 
себе, свої можливості і здібності. У процесі гри здійснюється практичне дійове 
освоєння раніше одержаних знань [3, c. 208]. 

Наприклад, «Гра – розминка «Емоція по колу»: учасники утворюють коло і 
кожен називає по одній емоції (наприклад, радість, гнів і т. д.) та запам’ятовує її. 
Після цього хтось з учасників вигадує певну ситуацію і кидає мʼяч іншому 
учасникові, пропонуючи продовжити речення та назвати свою емоцію чи почуття. 
Наприклад: «Коли я стою у черзі, то. відчуваю радість!» (або тренер роздає 
учасникам незакінчені речення). Гру закінчено, коли мʼяч побував у кожного. 

Важливо відзначити, що тренінг орієнтований на вплив, груповий розвиток за 
допомогою оптимізації форм міжособистісного спілкування [4]. Спілкуючись, учні 
чують різні точки зору і їх аргументацію, що дає можливість звіряти свої 
міркування з міркуваннями інших. Успішні дії учасників тренінгу підкріплюються 
відповідною реакцією групи. Впродовж роботи групи здійснюється зворотний 
зв’язок між учасниками.  

Знання, вміння і навички, отримані учнями молодшого шкільного віку на 
тренінговому занятті, використовуються в подальшій спільній роботі, а також 
закріплюються у власному досвіді школярів з тим, щоб сприяти розвитку всіх 
аспектів особистості. 
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МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  
ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

На сьогоднішній день у вітчизняній педагогіці накопичений багатий матеріал, 
що визначає структурну наповненість і функціональне навантаження категорій 
«компетентність» і «математична компетентність».  

Компетенція – це сукупність взаємоповʼязаних якостей особистості (знань, 
умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола предметів 
і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії стосовно них. 

Освітня компетенція – це рівень розвитку особистості учня, повʼязана з 
якісним опануванням змісту освіти [2, с.136-144]. 

Тому, на нашу думку, в педагогіці доцільно користуватися саме терміном 
«компетентність». 

А. Хуторський виокремлює трирівневу ієрархію компетенцій [5]: 
– ключові – формуються засобами міжпредметного і предметного змісту; 
– міжпредметні – належать до групи предметів або освітніх галузей; 
– предметні – формуються засобами навчальних предметів, сюди відноситься 

і математична компетентність. 
Таким чином, математичну компетентність доцільно розглядати як 

структурний компонент предметної компетентності, на якому базуються між 
предметні та ключові компетентності учня.  

М. С. Головань виділяє 5 структурних компонентів математичної 
компетентності [1, с.36-38]: 

– мотиваційний компонент – система мотивів, цілей, потреб і прагнень до 
вивчення математичних дисциплін, удосконалення знань, умінь і досвіду 
математичної діяльності; 

– когнітивний компонент – сукупність математичних знань теоретичного і 
практичного характеру, що відображають систему сучасної математики; 

– діяльнісний компонент – комплекс математичних умінь, спроможність 
розв’язувати типові практичні завдання методами математики; 

– ціннісно-рефлексивний компонент – сукупність особисто значущих і цінних 
прагнень, ідеалів, переконань, поглядів, ставлень у галузі математичних дисциплін, 
розуміння ролі математичної компетентності, прагнення до саморозвитку, постійної 
роботи над собою у сфері математики;  

– емоційно-вольовий компонент – здатність розуміти власний емоційний стан 
у процесі математичної діяльності; здатність достойно переживати невдачі у 
процесі розв’язання математичних задач; цілеспрямованість у роботі, почуття 
власної гідності. 

С. Скворцова пропонує виділяти такі компоненти математичної 
компетентності: 

– професійно-діяльнісний компонент, включає у себе предметну 
компетентність (наявність стрункої системи інтегрованих економіко-математичних 
знань та готовність до їх застосування у професійній діяльності); інформаційну 
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(спроможність знаходити економіко-математичну і математичну інформацію; 
здатність систематизувати й узагальнювати її); 

– комунікативний компонент, що включає комунікативну компетентність 
(володіння спеціальною економіко-математичною термінологією; уміння 
передавати математичну інформацію; уміння користуватися вербальними та 
невербальними засобами передачі математичної інформації); 

– особистісний компонент, куди віднесено рефлексивну діяльність (прагнення 
до досконалості професійної діяльності засобами математик); творчу діяльність 
(уміння використовувати інноваційні математичні методи у професійній 
діяльності). 

Складовими математичної компетентності вчені також називають – 
обчислювальну, інформаційно-графічну, логічну, геометричну [3, с. 214 – 221]. 

Опанування учнями перелічених складових математичної компетенції є 
основою та базисом їх знань із математики. Хочеться відмітити та погодитись із 
думкою І. В. Сафонової, що не можна відносити до математичної компетенції 
уміння запам’ятовувати формули, застосовувати готові схеми розв’язання 
формальних задач, описування за допомогою побутових термінів математичних 
понять [4, с. 397-402].  

Прийнято виділяти три рівні математичної компетентності (за 
А. В. Хуторским):  

– рівень відтворення – це пряме застосування в знайомій ситуації стандартних 
прийомів, відомих алгоритмів і технічних навичок, робота зі стандартними, 
знайомими виразами і формулами, безпосереднє виконання обчислень; 

– рівень встановлення зв’язків – базується на репродуктивній діяльності щодо 
вирішення завдань, які, хоча і не є типовими, але все ж знайомі учням; 

– рівень міркувань – формується як розвиток попереднього рівня.  
На наше глибоке переконання, вивчення математики у загальноосвітньому 

навчальному закладі спрямоване на досягнення:  
– цілей інтелектуального розвитку учнів, формування якостей мислення, 

характерних не тільки для математичної діяльності, а й для загальної соціальної 
орієнтації та вирішення практичних проблем. Розвиток мислення є засобом 
формування математичної компетентності. Серед загальних видів пізнавальної 
діяльності, розвиваючих пам’ять, увага, мова, мислення, головне місце займають 
логічні прийоми мислення. Математика має можливістю на кожному кроці навчати 
учнів логіці на практиці. Вивчаючи математику, учні опановують вміння 
аналізувати розглянуте питання, узагальнювати, виділяти необхідні і достатні 
умови, визначати поняття, знаходити шляхи вирішення поставленого завдання. Все 
це формує мислення учнів і сприяє розвитку їх мови, особливо таких якостей 
вираження думки, як порядок, точність, ясність, стислість, обґрунтованість; 
застосування знань і умінь при вирішенні завдань, відмінних від тих, в яких ці 
знання засвоювалися, тобто при вирішенні нестандартних завдань. Найбільший 
інтерес викликають в учнів завдання, узяті з навколишнього життя, природним 
чином пов’язані зі знайомими речами. При вирішенні нестандартних завдань 
необхідна побудова моделі реальної ситуації, що вимагає високого рівня 
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математичної підготовки і є результатом навчання, який доцільно назвати 
загальнокультурним (загальноосвітнім). 
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РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 

Інтеграція України в світову спільноту та орієнтація на європейський науково-
освітній простір актуалізують проблему підвищення ролі бібліотеки університету в 
освітній діяльності, у вихованні особистості. 

Освіта у вищому навчальному закладі тісно пов`язана з вихованням, тому 
сьогодні так важлива допомога бібліотеки університету, яка за своїм комплексним 
впливом на молодь відіграє важливу роль в суспільстві.  

Бібліотеки вищих навчальних закладів взяли на себе функцію гуманізувати 
інформаційний простір, сприяти формуванню у молоді ціннісних орієнтирів. 

Процеси глобалізації, ріст потоку інформації, швидка зміна соціального 
статусу людини змушують особистість вибирати світоглядні орієнтир серед 
розмаїття ціннісних настанов [1]. 

Засоби масової інформації мають великий вплив на свідомість молоді. 
Інтернет домінує над періодичними виданнями, книгами, театрами, музеями. 
Студенти багато часу проводять у віртуальному світі. В цих умовах бібліотека 
повинна еволюціонувати, стати відкритим простором для освіти, спілкування, 
дозвілля. В університетській бібліотеці повинні бути створені комфортні умови для 
користувачів. Саме вона повинна бути тим закладом, де студенти можуть не тільки 
готуватись до занять, а й відпочивати, відвідавши зустрічі з цікавими людьми 
(письменниками, поетами, музикантами, художниками та ін.), переглянувши цікаві 
презентації, фільми, спілкуючись на різноманітні теми, відвідавши масові заходи, 
тематичні виставки, які підготувала для них бібліотека.  
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При цьому працівники бібліотеки повинні бути психологами, вихователями, 
товаришами для студентів, постійно дбати про підвищення свого культурного та 
освітнього рівнів, йти в ногу з часом, бути особистістю, адже тільки особистість 
може вплинути на розвиток особистості, а характером можна створити характер. 

Виконання поставлених перед бібліотекою завдань відбувається на основі 
гармонійного поєднання традиційних та інноваційних форм та методів бібліотечної 
діяльності. Час підвищує вимоги до бібліотечних фахівців, вимагає вміння 
орієнтуватись у світі нових технологій та доносити ці вміння до молоді. 
Запровадження сучасних інформаційних ресурсів дозволяє розширити роботу з 
виховання студентів у різних напрямках: патріотичному, громадянському, 
духовному тощо.  

Створюючи умови до ефективного використання інформаційної продукції, 
бібліотеки університетів використовують не лише власний фонд, а й залучають 
додаткові інформаційні ресурси, які дозволяють всебічно розкрити актуальну для 
молоді тему та поширити її для більшої кількості користувачів. Актуальним 
засобом розкриття фонду бібліотеки, інформаційного забезпечення потреб читачів є 
створення та представлення віртуальних виставок, традиційних тематичних 
виставок, літературних вечорів, показ фільмів, проведення бібліотечних уроків, 
семінарів та впровадження в роботу бібліотеки «електронних читальних залів», які 
надають студентам вільний доступ до повнотекстових документів світових 
електронних бібліотек.  

Отже, бібліотека університету відіграє значну роль у виховній діяльності 
університету, направляє дії молоді в потрібне русло, сприяючи формуванню у неї 
ціннісних орієнтирів. Тісна співпраця науково-педагогічних працівників, 
бібліотекарів, письменників, музикантів, поетів, видатних діячів сприяє створенню 
міцного фундаменту у вихованні студентської молоді. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль 
належить освіті. Закон України «Про освіту» зазначає, що метою освіти є всебічний 
розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 
формування громадян здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 
основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 
освітнього рівня. Досягнення цієї мети можливе лише за умов оптимального вибору 
методів навчання. Оскільки основною діяльністю школяра є навчання, то лише за 
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допомогою використання раціональних методів навчання та їх якісної реалізації, 
відбувається засвоєння учнями знань, умінь й навичок, а також формування 
світогляду, розвиток здібностей, реалізація освітньої, виховної і розвивальної 
функцій навчання. Від методів навчання значною мірою залежить розвиток учнів і 
якість засвоєння ними знань, і набуття навичок самостійної роботи. 

У дидактиці існує багато різноманітних підходів до виявлення сутності 
методів навчання, їх визначень, структури, що породжує проблему їх класифікації. 
Значний внесок у розвиток теорії методів навчання зробили Ю. Бабанський, 
В. Бондар, Є. Голант, М. Данилов, Б. Єсипов, М. Лернер, В. Паламарчук, 
О. Савченко М. Скаткін, О. Фізеші та ін. 

На думку багатьох дослідників (Ю. Бабанський, М. Махмутов, В. Онищук, 
О. Савченко, М. Фіцула, Т. Шамова, Т. Щукіна та ін.), основними критеріями 
класифікації методів навчання є дидактична мета, джерела знань, логіка засвоєння 
навчального матеріалу, рівень самостійності учнів.  

Говорячи про методи слід детально ознайомитися з самим поняттям цього 
слова. Поняття метод дослівно (з грецького – methodos) перекладається як 
дослідження, спосіб, шлях досягнення мети. В педагогічній літературі зустрічається 
різноманітні тлумачення поняття методу навчання. Розглянемо деякі з них: 

За «Українським педагогічним словником» С. Гончаренка метод навчання – це 
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на 
розв’язання навчально-виховних завдань [1]. 

Методи навчання, на думку А. Кузьмінського, це упорядковані способи 
діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-
виховних завдань [3, с. 150]. 

О. Фізеші метод навчання трактує як спосіб упорядкованої, взаємопов’язаної 
діяльності учителя й учнів, спрямованої на досягнення завдань освіти, розвитку і  
виховання в процесі навчання [4, с. 129].  

Як бачимо, трактування поняття «метод навчання» досить різне, але більшість 
авторів схильні вважати методи навчання способом досягнення навчальної мети, 
який передбачає єдність навчальної діяльності вчителя й учнів.  

Методи навчання виконують важливі загальні функції в процесі навчання. З їх 
допомогою здійснюється оволодіння учнями змістом навчальних предметів, 
управління пізнавальною діяльністю учнів, інтелектуальний розвиток учнів; 
формування особистісних якостей. Тобто, метод навчання виконує освітню, 
розвивальну і виховну функції. Крім того, методи навчання також виконують 
стимулюючу, комунікативну, діагностико-коригуючу функції, які необхідні для 
нормального функціонування навчального процесу. Використання певного методу 
передбачає спрямування його вчителем на активізацію і посилення тієї чи іншої 
функції залежно від цілі навчання [2]. 

Проблема методів навчання є однією з найважливіших у педагогічній науці і 
в практиці шкільного навчання, так як навчальні методи - це головні інструменти, 
за допомогою яких учитель озброює учнів основами наук, розвиває у них 
пізнавальні здібності забезпечує розвиток особистості, формує науковий світогляд. 
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Дослідження щодо використання у початковій школі методів навчання 
вивчалася у двох напрямках: теоретичному та практичному. Нами було проведено 
опитування вчителів початкових класів ЗОШ № 13 м. Мукачева з метою 
встановити, яким методам навчання вони надають перевагу. Результати 
опитування, проведеного дослідження показали, що на уроках переважна більшість 
вчителів використовує традиційні методи навчання, як наприклад, бесіду, 
розповідь, пояснення (40%); ілюстрації, демонстрація (35%); спостереження, 
досліди (15%) та інтерактивні (10%) методи навчання. 

Вчителі також зазначили, що на вибір методу навчання впливає добре знання 
якогось певного методу; володіння мовою, схильність до бесід, дискусій – усе це 
найчастіше позначається на виборі словесних методів; уміння користуватися 
різними технічними засобами навчання – спричиняється до вибору наочних 
методів; педагог просто любить певний метод (не пояснюючи чому) і віддає йому 
постійну перевагу. З’ясовано також, що вчителі з великим досвідом більш схильні 
до застосування методів самостійної роботи учнів на уроках, методів роботи з 
книгою, а вчителі-початківці – пояснення. 

Отже, правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, 
вікових особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, 
озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, 
готує учнів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд. 
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ELTE, Magyarország 
A PEDAGÓGUSOK FOLYAMATOS SZAKMAI FEJLŐDÉSE 

ÉS ENNEK MINŐSÉGE A GYAKORLATBAN 
A pedagógusok nem egymástól független, elkülönült entitásként dolgoznak, hanem 

az iskolában, mint szervezetben. Ez adja a pedagógiai munka közvetlen környezetét, és 
így befolyásolja annak minőségét is. A pedagógiai munka tudásintenzív tevékenységgé 
vált, a szakmai tudás folyamatos fejlődését igényli mind egyéni szinten, mind az iskolai 
kollektíva szintjén. Ez intenzív tudásmenedzsmentet kíván, ami úgy tekint az iskolára, 
mint egymással együttműködő, önálló szakmai döntéseket meghozó, az egyedi 
helyzeteket kreatívan értékelő, és az alkalmazott módszereket folyamatosan az egyedi 
helyzetekhez adaptáló szakemberek közösségére [8]. Általánosságban a szakmai 
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továbbfejlődés az egyén szakmai szerepvállalásával kapcsolatos készségeinek, 
kompetenciáinak fejlődését, fejlesztését jelenti. A pedagógusok szakmai továbbfejlődése – 
más tudásalapú hivatásokhoz hasonlóan – sok szinten, és sokféle formában zajlik. A 
rendszer működési mechanizmusainak vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy milyen 
tartalomra irányul, hogy milyen szervezeti és szervezési formában valósul meg, és nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a fejlesztés strukturális kontextusát sem [9]. 

A szakirodalom – és a közvélekedés – egyetért abban, hogy a tanári munka 
minőségének meghatározó szerepe van abban, hogyan alakul a tanulók teljesítménye, és 
hogy milyen eredményes az iskola. Az OECD egy jelenleg is folyó, 24 országra kiterjedő 
vizsgálata középpontba állítja ezt a kérdést, amennyiben azt kutatja, hogyan tehető 
vonzóbbá a tanári szakma, hogyan lehetne a jó tanárokat a pályára vonzani és ott 
megtartani. A vizsgálat számára készített háttértanulmányában Paulo Santiago önálló 
fejezetet szentel a tanári munka minőségével kapcsolatos kutatások áttekintésének. Azt 
vizsgálja, milyen empirikus bizonyítékok léteznek arra vonatkozóan, hogy a tanárok egyik 
vagy másik jellemzője jelentős befolyást gyakorol az iskolai munka minőségére, illetve a 
tanulók teljesítményére. Az oktatás eredményességét alapvetően meghatározza a 
pedagógus munka minősége, melynek egyik meghatározója a folyamatos szakmai 
fejlődés (FSZF) és ennek minősége [1]. Az elmúlt időszakban Magyarországon és 
nemzetközi szinten is a politikai érdeklődés fókuszába került az oktatási rendszer 
általában, és speciálisan a pedagógus hivatás kérdésköre. A hazai és nemzetközi gazdasági 
és társadalmi kihívásokra csak akkor tudunk megfelelő válaszokat adni, ha maximálisan 
kamatoztatjuk az emberi erőforrásban, az emberek képességeiben és teljesítőképességében 
rejlő lehetőségeket [7]. Az iskolarendszer eredményessége és hatékonysága tehát nemcsak 
az egyének, de az egész társadalomnak is alapvetően fontos [6]. 

Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei meggyőzően bizonyították, hogy 
a diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül 
elsősorban a tanári munka minősége határozza meg [3]. Az OECD iskolai 
eredményességet vizsgáló elemzése ugyancsak arra a következtetésre jutott, hogy az 
iskolarendszer eredményességéhez az szükséges, hogy jó pedagógusok dolgozzanak 
benne [8]. Az első McKinsey jelentés arra mutatott rá, hogy ahhoz, hogy egy oktatási 
rendszer jól teljesítsen, három tényező együttes megvalósulására van szükség: 1. a 
megfelelő emberek váljanak tanárrá, 2. eredményes oktatókká képezzék őket, és 3. 
minden gyerek számára a lehető legmagasabb színvonalú oktatást biztosítsa a rendszer [4]. 
A második McKinsey jelentés arra hívta fel a figyelmet, hogy az oktatási rendszer 
különböző fejlettségi fázisaiban más-más oktatáspolitikai intézkedések szolgálják 
leginkább a további fejlődés lehetőségét. Eszerint abban a fejlettségi fázisban, ahol most 
Magyarország áll – az oktatási rendszer «jó» színvonalúról «magas színvonalú» szintre 
való fejlesztési szakaszában – kiemelt figyelmet kell fordítani a pedagóguspálya – mint 
hivatás – fejlesztésére és megerősítésére [5]. A pedagógusok folyamatos szakmai 
továbbfejlődése szükséges, de nem elegendő feltétele a magas színvonalú pedagógiai 
munkának [8]. Az OECD 2005. évi, A tanárok számítanak címmel megjelent vizsgálat, 
valamint a második McKinsey jelentés [5] közel azonos módon foglalja össze, hogy 
milyen, a pedagógus hivatással kapcsolatos oktatáspolitikai lépések vezetnek nagy 
valószínűséggel az oktatási rendszer színvonalának javulásához. Ez utóbbi szerint az 
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oktatásügy jelenlegi fejlettségi fokán – amikor az alapvető oktatáshoz való hozzájutás 
általánosan biztosított, az oktatásügy szervezeti-intézményi háttere megfelelően működik 
– a továbblépéshez, a pedagógus hivatás megerősítésére, fejlesztésére van szükség. Ennek 
három fő területe: (1) a pályára kerülők rátermettségének javítása, (2) a pályán levő 
pedagógusok rátermettségének javítása, és (3) az iskolai szintű döntéshozatal 
megalapozása. 

Bár a szakértők általában nagy jelentőséget tulajdonítanak a tanárok által végzett 
munka eredményességében szakmai továbbképzésüknek, a folyamatos szakmai 
fejlesztésnek (continuous professional development – CPD), a kutatási eredmények ezen a 
téren sem teljesen meggyőzőek. Az alapos elemzések persze arra is rávilágítanak, hogy a 
továbbképzések többsége rövid ideig tartó, a folyamatosságot nélkülöző és meglehetősen 
esetleges esemény a tanárok életében, és amikor nem erről van szó, hanem célzott és 
problémaorientált tanárképzésről (például a speciális problémákkal küzdő tanulók 
felkészítését célzó, vagy adott tantárgyi módszertani problémákra orientáló 
tanfolyamokról), akkor kimutatható fejlődés a továbbképzésben részt vevő tanárok 
diákjainak tanulmányi teljesítményében [2]. Így ma a továbbképzéssel foglalkozó 
oktatáspolitikusok számára nem az a legfőbb kérdés, hogy támogatni kell-e a tanárok 
továbbképzését, mint inkább az, hogy milyen típusú továbbképzéseket érdemes 
támogatni. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
Естетичне виховання закладає в дитячому віці основоположні цінності, які в 

майбутньому визначатимуть життєву позицію і стратегію поведінки дорослої 
людини. Тому естетичне виховання – це водночас виховання етичне, моральне, 
громадянське, патріотичне. Шляхом залучення школярів до світу мистецтва воно 
розвиває ціннісне сприймання, виховує почуття, здатність до рефлексії, діалогу 
(міжособистісного і міжкультурного), розширює світоглядні межі. Завдяки цьому 
багатоаспектному впливу збагачується духовний світ учнів, підвищується рівень 
їхньої загальної культури. 

Реалізація головної мети естетичного виховання – особистісного становлення 
школярів, можлива за умови такої організації навчального процесу, коли він 
набуває характеру естетичної діяльності. Вона реалізується на уроках та в 
позаурочних заходах, принаймні, на двох рівнях. Перший, базовий рівень – сам 
процес оволодіння новими знаннями і вміннями, який здійснюється за допомогою 
вчителя – провідника цих знань. Другий рівень естетичної діяльності – вищий, 
сутнісний. Це переживання естетичного почуття, яке відбувається у процесі 
сприймання творів мистецтва або власної мистецької творчості. 

Естетичне почуття виникає на основі емоційного відгуку, що має особистісний 
характер і дозволяє інтеріоризувати зміст художнього твору. Завдяки ньому 
встановлюється контакт між суб’єктом та об’єктом сприймання. Естетичне почуття 
поширюється далеко за межі спілкування людини з мистецтвом. Воно може 
торкатися будь-яких життєвих явищ: природи, предметного середовища, інших 
людей; породжує відчуття єдності з навколишнім світом. Естетично чутлива 
людина здатна поставити себе на місце іншої, перейнятися її переживаннями, як 
власними. «Міра розвиненості естетичного почуття справляє істотний вплив на 
характер і якість суспільної діяльності людини. Найвиразніше це виявляється в 
потязі до краси, довершеності, гармонії. Саме як сутнісна характеристика особи 
естетичне почуття накладає відбиток на будь-який прояв діяльності та духовного 
переживання людини. Воно не тільки забезпечує гармонізацію зовнішнього світу 
через діяльність, а й збагачує, робить багатоманітними внутрішній світ людини, її 
духовні потяги» [1, С. 58].  

Суттєву особливість естетичної діяльності становить її творчий характер. У 
творчій діяльності беруть участь всі механізми психіки людини, серед яких 
особливе значення належить уяві. Саме уява дозволяє вийти за межі звичної 
реальності, по-новому подивитися на світ. Творча уява сприяє формуванню 
особистісних якостей, самостійного мислення, виробленню власних позицій у 
ставленні як до мистецтва, так і до життя в цілому. Більше того, розвинена уява 
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передбачає динаміку думок та почуттів, здатність до саморозвитку, вдосконалення 
духовної та інтелектуальної сфери.  

Пріоритетність виховної місії мистецьких дисциплін потребує такого 
спілкування між педагогом та учнями, яке б сприяло духовному контакту, розвитку 
почуттєво-емоційної сфери. Саме духовне спілкування активізує становлення в 
молодої людини духовних цінностей: позитивного ставлення до світу, людей, самої 
себе, уявлень про добро і зло, щастя, сенс життя та ін. Забезпечення такого 
спілкування (яке здійснюється також на рівні реципієнт – художній твір) 
передбачається як основний методологічний принцип у викладанні мистецтва, адже 
«мета художника – не повідомляти якісь істини читачеві, глядачеві, слухачеві й не 
намагатися повчати його, а зав’язувати з ним уявне спілкування й тим самим 
залучати його до своїх цінностей – до своїх ідеалів, прагнень, моральних принципів, 
політичних переконань, естетичних переживань...» [2, C. 89].  

Окреслена мета визначає коло конкретних завдань викладання: оволодіння 
достатнім рівнем знань про мистецтво, щоб у школярів склалося стійке адекватне 
уявлення про художнє «обличчя» різних епох, народів, культурних регіонів; 
організація сприймання учнями художніх творів, у процесі якого відбувається 
збагачення духовними цінностями, які акумулює мистецтво  (уявленнями про 
добро і зло, життя і смерть, сенс існування людини, красу, любов, щастя і горе, 
ставлення до навколишнього світу); спрямування педагогічного керівництва на 
розвиток здатності до індивідуального, особистісно-ціннісного сприймання 
образного світу художніх творів, до дивергентного мислення як такого, що 
розширює можливості інтелекту і, в результаті, – формування власного духовно-
інтелектуального світу учня, становлення його неповторної особистості; розвиток у 
школярів здатності до встановлення взаємозв’язків між різними творами мистецтва, 
вміння визначати в них риси загальні та своєрідні, знаходити «точки дотику» між 
творами минулих епох і сьогоденням; розвиток індивідуальних творчих здібностей 
учнів, спонукання їх до самостійної естетичної діяльності, яка може 
реалізовуватись у багатьох напрямах.  

У результаті, школярі мають осягнути безмежну різноманітність мистецтва і 
прийняти її як позитивне явище, що надає кожній людині можливість вільного 
пошуку, розвитку та реалізації власних естетичних смаків і вподобань.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 

Особливої актуальності набуває проблема формування його організаційної 
культури, яка покликана стати домінантою інноваційної стратегії розвитку сучасної 
загальноосвітньої школи, що дозволяє гнучко реагувати на інновації, забезпечувати 
організаційно – педагогічні зміни з метою досягнення сталого, динамічного 
розвитку освітньої системи в цілому. Високий рівень сформованості організаційної 
культури вчителя початкових класів є одним із способів творчої самореалізації 
суб’єктів освітнього процесу в діяльності, яка характеризується гуманістично 
орієнтованими цінностями, гнучкістю реагування освітньої системи на дії 
зовнішнього середовища, ціннісним ставленням до особистості учнів; 
безперервним вдосконаленням якості педагогічної підготовки, відкритістю до 
інновацій та ін. [1]. 

Ґрунтовні наукові дослідження з проблем початкової школи, підготовки 
вчителя початкових класів здійснено О. Савченко, Н. Бібік. Дослідження проблеми 
формування професійно – педагогічної культури майбутніх учителів початкової 
школи у процесі підготовки у вищій школі виконано І. Пальшковою.  

Проблема організації культури керівника загальноосвітнього навчального 
закладу знайшла відображення у наукових працях з проблем організаційної 
культури в галузі: педагогіки (В. Виноградова, М. Гедієва, Н. Іорданова, 
Г. Литовченко, Н. Стрижак, Г. Тимошко та ін.).  

Сучасні вимоги галузевих стандартів підготовки майбутніх учителів 
початкових класів, концепція особистісно зорієнтованої освіти, зрушення, які 
відбуваються у початковій школі, зумовлюють необхідність змін у психолого-
педагогічній підготовці студентів педагогічних університетів до роботи з 
молодшими школярами, що актуалізує розроблення концептуальних засад 
організаційної культури майбутніх вчителів початкових класів [3; 4].  

Результати наукового пошуку дають підстави стверджувати, що на 
формування організаційної культури як складової професійно – педагогічної 
культури майбутнього вчителя початкових класів впливає комплекс психолого – 
педагогічних чинників: зовнішніх (навчально-виховний процес у ВНЗ; 
позааудиторна робота; студентське самоуправління та ін.) і внутрішніх (особистісні 
особливості; ставлення до загальнолюдських цінностей; мотивація на професію; 
самовиховання, особистісний і професійних саморозвиток).  

Водночас проблема формування організаційної культури майбутніх вчителів 
початкових класів тісно пов’язана із загальною підготовкою у ВНЗ, спеціально-
професійною (психолого-педагогічною, методичною), особистісною (саморозвиток, 
самовиховання особистості майбутнього вчителя) підготовкою [2].  

У професійній підготовці вчителя важливе місце посідають дисципліни 
психолого-педагогічного циклу, а загальнопедагогічна підготовка є невід’ємною 
складовою загальної, спеціально-професійної та особистісної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ 
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

До теперішнього часу проведено велику кількість психологічних досліджень, 
присвячених виявленню особливостей мотивації і способів формування в різні 
вікові періоди. Однак до сих пір в науці є чимало розбіжностей і протиріч в 
характеристиці мотивації, що може бути пояснено складністю самого явища. 

На наш погляд, найбільш точним, повним і визнаним в науці є розуміння 
мотивації як системи внутрішніх детермінант поведінки людини (потреб, інтересів, 
мотивів, емоцій та ін.), пов’язаних зі структурою особистості (В. Г. Асєєв, 
А. Г. Маслоу, О. М. Леонтьєв, А. К. Маркова та ін.). 

Згідно з цією точкою зору в діяльності людини виділяється особливий 
компонент – мотиваційний, що визначає виникнення, напрямок, способи 
здійснення і результат конкретних форм діяльності. 

Розвиток мотиву в старшому дошкільному віці буде розглядатися нами в 
контексті мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання, як 
системоутворюючий елемент соціально-психологічної готовності дітей старшого 
дошкільного віку до навчання у школі, що забезпечує рівні можливості особистості 
в здобутті якісної освіти, що відповідає актуальним потребам сучасного 
суспільства. 

Виділення мотиваційного компонента готовності до навчання має свою 
специфіку, повʼязану з віковими особливостями мотиваційно-потребової сфери 
дошкільнят. Старший дошкільний вік є сензитивним періодом у розвитку і 
виникненні ієрархії мотивів (Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв та ін.). Однак в цьому 
віці навчальна діяльність і її мотиви не сформовані, ієрархія мотивів ще досить 
ситуативна. 
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До провідних мотивів можна віднести соціальні мотиви: потреба визнання, 
отримання схвалення з боку дорослих і однолітків, в самоствердженні, спілкуванні і 
«широкі» пізнавальні мотиви (М. Р. Гінзбург, Н. С. Денисенкова, Я. З. Неверович та 
ін.). На думку дослідників, значного рівня розвитку в старшому дошкільному віці 
досягають саме пізнавальні мотиви, які, проявляючись в інтересі, можуть ставати 
самостійними мотивами дій дитини, що направляють її поведінку і активність. 
Формування мотивів стає можливим при створенні педагогами спеціальних умов, 
що забезпечують мотивацію дій дітей. 

Серед найбільш важливих умов дослідниками виділяються: 
1. Опора на значущі відносини, потреби особистості, провідні мотиви. 2. 

Близький значущий результат. 3. Демократичний стиль спілкування дорослого з 
дітьми. 4. Організація діяльності дітей у малих групах. 

При дотриманні цих умов комплексним результатом особистісного розвитку 
старшого дошкільника є сформована до кінця цього періоду «внутрішня позиція 
школяра» (Л.І. Божович), яка складає основу і передумову формування у дитини 
багатьох психологічних особливостей, необхідних для успішного навчання в школі 
[4]. 

Таким чином, «внутрішня позиція школяра» - це деяка функціональна система, 
що виникає на рубежі дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Індикаторами мотиваційної готовності буде така ієрархія мотивів, в якій 
домінуюче становище займають соціальні і навчально-пізнавальні мотиви. Згідно з 
дослідженнями, проведеними під керівництвом О. М. Леонтьєва та 
А. В. Запорожця, формування пізнавальної діяльності починається саме в 
дошкільному віці [1]. 

Однією з характерних для людини є пізнавальна потреба, що виявляється в 
пізнавальних інтересах, які можуть бути ситуативними, випадковими або 
тривалими, стійкими. (Н. І. Ганашенко, В. С. Юркевич та ін.). 

М. І. Лісіна визначає пізнавальну активність як стан готовності до пізнавальної 
діяльності, що передує діяльності, породжує її [2]. 

Розумова активність властива кожній здоровій дитині, вона багато в чому 
виражає природно-обумовлену потребу в розумових враженнях і зусиллях. На 
нашу думку, поняття «пізнавальна активність» повʼязане з поняттям «розумова 
активність». У дошкільному віці вона виступає у вигляді цікавості і є підставою, 
передумовою і необхідною умовою для розвитку розумової самостійності дитини. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що пізнавальний інтерес є 
однією з умов виникнення пізнавальної діяльності (Б. Г. Ананьєв, 
Ю. К. Бабанський, Л. І. Божович, В. Г. Іванов, Г. С. Костюк, Т. А. Шамова, 
Г. І. Щукіна, А. В. Усова та інші). Пізнавальний інтерес та активність пов'язані з 
основною фундаментальною діяльністю – з навчанням, з пізнавальною діяльністю, 
яка має великий вплив на розвиток дітей. 

Ми приймаємо точку зору вчених (Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв, 
Н. Г. Морозов та ін.) в розумінні пізнавального інтересу як мотиву, який спонукає 
до пізнання навколишнього. Розвиток пізнавального інтересу передбачає 
становлення таких компонентів особистості, як стійкість, зміна характеру і 
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спрямованості знань, зміна способів засвоєння знань, зміна пізнавальної активності 
і самостійності (Л. М. Маневцова). У структурі пізнавального інтересу виділяють 
емоційний, інтелектуальний і вольовий компоненти [4]. 

Розкриваючи психологічну природу цікавості, дослідники підкреслюють, що 
прагнення дошкільнят до отримання нових вражень є тією необхідною основою, на 
якій зароджується і розвивається цікавість і допитливість. 

У допитливості дітей проявляється схильність до осягнення суті предметів і 
явищ, їх звʼязків і взаємин [2]. 

У дослідженнях Н. С. Денісенкова було показано, що найбільш сприятливі 
умови для розвитку пізнавальних мотивів у навчанні старших дошкільників 
виникають при поєднанні ігрових та пізнавальних мотивів. Ефективно така 
побудова навчання, при якому вирішення пізнавального завдання є неодмінною 
умовою для наступного вирішення ігрової або практичної задачі. 

Іншими словами, мова йде про управління мотиваційною стороною діяльності 
дошкільнят, що забезпечує формування мотиваційної готовності дітей до 
шкільного навчання. 

Таким чином, дошкільне дитинство з його сензитивністю, відкритістю в 
пізнанні світу є базою для формування у маленької людини мотиваційної 
готовності до навчання. 
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Багатоманітний історико-педагогічний досвід минулого, сучасна практика 

підготовки вчителів в структурі класичних і галузевих університетів України 
свідчить про те, що університетська педагогічна освіта була і залишається 
важливою складовою освітньої галузі, одним з визначальних чинників формування 
стратегічних тенденцій і перспективних напрямів розвитку системи вищої освіти в 
Україні в цілому [7, с.4]. На слушну думку вітчизняних дослідників, проблемні 
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питання формування нового педагога гостро постали як перед об'єднаною Європою 
XXI століття, так і перед нашою країною [1]. Учитель – це не тільки фахівець у 
своїй сфері знань, але й піонер у вихованні громадян нового покоління, перед яким 
поставатимуть нові виклики. «Учителі здійснюють неймовірний вплив на розвиток 
країни та суспільства, – підкреслила під час зустрічі із переможцями у 
Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2017» міністр освіти і науки України 
Лілія Гриневич [8‚ с.1]. Слід підкреслити, що саме вчитель – провідник наукового 
знання, передового світогляду, готує нового суб'єкта життєдіяльності – активного 
поборника єдності суспільства і його прогресивних змін, що ґрунтуються на 
гуманітарних і демократичних принципах, глибокій єдності та співпраці народів і 
культур, пріоритетах збереження миру, екологічної безпеки, добробуту і 
суспільного порядку, толерантності та солідарності. У зв'язку з цим актуалізуються 
питання, пов'язані з дослідженням, творчим осмисленням та узагальненням 
теоретичних та прикладних аспектів професійно-педагогічної підготовки студентів 
університету, як в контексті ретроспективного педагогічного досвіду вищої школи, 
так і в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні. Для 
реформування сучасної вищої школи, зокрема університетської освіти, важливе 
значення має фундаментальне вивчення, об'єктивна оцінка, творче осмислення та 
використання кращих традицій української освіти і педагогіки з метою 
оптимального поєднання класичної спадщини минулого та сучасних досягнень 
наукової думки, її органічного зв'язку з вітчизняною історією, культурою та 
педагогічним досвідом [2, с.12]. Варто зазначити, що університет є одним з 
найдавніших і провідних центрів розвитку освіти, науки і культури в європейських 
країнах. Джон Ньюмен як прибічник інтелектуальної моделі університету, 
наприклад, вважав, що університет повинен охоплювати всю «територію» 
інтелекту. Відомий англійський вчений в якості ціннісних засад університетської 
освіти розглядав універсальні і фундаментальні знання, інтелігентність та 
інтелектуальність науково-педагогічного процесу [3, с.14]. Досвід системного 
дослідження університетської педагогічної освіти, його історії, сучасного стану і 
тенденцій розвитку дає можливість виокремити основні ознаки університетського 
типу навчання: забезпечення ступеневого характеру навчання; здійснення 
фундаментальних наукових досліджень; високий рівень інформатизації 
педагогічного процесу; діяльність університетів як регіональних центрів щодо 
поширення нових знань та інноваційних технологій навчання; міжнародне 
співробітництво в галузі вищої освіти і підготовки студентів, магістрів, наукових і 
науково-педагогічних кадрів для інших країн [6, с.940]. Специфікою університету є 
забезпечення ним наукової освіти студентів, спрямованості вектора його діяльності 
на осягнення та приріст наукового знання, що розглядається переважно в 
аксіологічному вимірі. Потрібно наголосити також на тому, що університет завжди 
уособлював ту інтелектуальну інституцію, яка несла в собі ідею універсальності та 
елітарності освіти, науки та культури. З точки зору компетентнісного підходу, 
випускник університету має бути універсалом, насамперед, в методологічному 
сенсі. Загальною особливістю університетської професійно-педагогічної підготовки 
незалежно від конкретного фаху повинно бути формування ціннісних орієнтацій, 
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знань та вмінь, які забезпечують можливість організації діяльності в проблемних 
ситуаціях [3, с.17].  

Зауважимо, що підготовка фахівців, у тому числі педагогів, в окремі періоди 
історії університетської освіти здійснювалась в різних масштабах, типах, видах і 
формах. Проте аргументовано доведеним дослідниками є той факт, що класичні 
університети, незалежно від часу їх створення, особливостей становлення, завжди 
здійснювали підготовку викладачів різних спеціальностей та напрямків. В умовах 
сьогодення педагогічна освіта у вітчизняних класичних університетах 
розглядається фахівцями у царині педагогічної думки в якості важливої складової 
системи вищої педагогічної освіти. Слід підкреслити, що розвиток університетської 
педагогічної освіти здійснюється з врахуванням як історичних традицій, так і 
сучасних тенденцій функціонування вітчизняних та зарубіжних освітніх систем. 
Модель університетської педагогічної освіти створює умови для формування 
спеціаліста, якому притаманні універсальна освіченість, фундаментальна і науково-
дослідна підготовка, гуманітарна спрямованість особистості, творчий стиль 
мислення. Фундаментальність і спеціалізація університетської педагогічної освіти 
спрямовані на підготовку вчителів для роботи з учнями за поглибленими 
програмами (в профільних класах, гімназіях, ліцеях, на факультативних заняттях 
спеціалізованої наукової проблематики), переважно викладачів середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів [4, с. 93]. Теоретико-методологічним і 
світоглядним орієнтиром у сутнісному розумінні сучасних тенденцій розвитку 
університетської освіти в Україні є Закон України «Про вищу освіту», який 
встановлює основні теоретичні та організаційно-правові засади функціонування 
вищих навчальних закладів на принципах їх автономії, поєднання освіти з наукою з 
метою інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення 
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих працівниках.  

Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку вищої школи в нашій країні 
вітчизняна університетська педагогічна освіта зазнає глибоких трансформаційних 
та модернізаційних змін. Значною мірою це обумовлено тим, що вона не 
позбавлена низки недоліків змістовного та структурного характеру, певних 
кризових явищ. 

Як вважають авторитетні експерти, основне завдання університетської 
педагогічної освіти на сучасному етапі її розвитку полягає в тому, щоб прищепити 
студентам навички творчого критичного мислення, пошуку та систематизації 
аргументованого, логічного відбору різноманітної інформації, самостійного 
дослідження та аналізу складних природних та суспільних явищ і процесів. На 
глибоке переконання ректора Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, академіка НАН України Л. Губерського, критичне мислення, творчий 
підхід та здатність комунікувати з навколишнім світом – це ті основні речі, які 
повинна застосовувати освічена людина у постіндустріальному суспільстві. 
Лейтмотивом його інтегративного, наукового підходу до проблем і перспектив 
модернізації університетської педагогічної освіти є наступна глибоко прониклива і 
разом з тим влучна і лаконічна авторська думка: «Вчитель більше не буде джерелом 
знань, він повинен організувати навчання та оцінити результати» [5]. Втім ця 
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оригінальна теза не є аксіоматичною за своєю гносеологічною природою і містить 
окремі дискусійні аспекти.  

Отже, сучасна університетська педагогічна освіта має гармонійно поєднувати 
такі її детермінанти, як інтелектуальність, універсальність та фундаментальність, 
враховуючи при цьому особливості підготовки вчителя у вищих навчальних 
закладах, а також творчо застосовувати належним чином апробований та 
перевірений часом позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід університетів у 
царині педагогічної діяльності. 
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Мукачівський державний університет, Україна 
ДИДАКТИЧНА ГРА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ  

У РОЗВИТКУ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У молодшому шкільному віці важливим засобом ефективної навчальної 

діяльності залишається дидактична гра, завдяки якій розвиваються всі сторони 
психіки дитини, закладається фундамент для її шкільного навчання.  

Дослідники акцентують увагу на тому, що дидактична гра є соціальною за 
своїм походженням та змістом, формується під впливом виховання.  

В умовах сучасного суспільства гра стає компонентом освітнього процесу та 
виконує функцію школи соціальних відносин для кожної дитини, адже саме під час 
гри дитина ознайомлюється з великим діапазоном людських почуттів й 
взаємостосунків, вчиться розрізняти добро і зло, у неї формується здатність 
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осмислювати свої особливості, визначати, як вони сприймаються іншими, й у 
такому випаду в дитини з’являється потреба будувати свою поведінку з 
урахуванням можливої реакції інших. 

Особливістю гри є органічне поєднання з життям, працею і поведінкою 
дорослих. Сюжети ігор можуть бути дуже різноманітними й відображати реальні 
умови життя дитини, а також сприяти розвитку, формуванню чи закріпленню 
особливостей особистості, вмінь, здібностей, необхідних їм для виконання 
соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому. С. Александрюк 
засвідчує, що дидактична гра сприяє такому підходу до викладу навчального 
матеріалу, який передбачає обʼєднання усіх завдань, запропонованих учителем, 
єдиним цікавим сюжетом (наприклад, подорож до осіннього лісу; розповідь 
чарівників; таємниці острова звуків; чари лісових мешканців, подорож у 
королівство цифр тощо). Доцільність використання гри на тих чи інших заняттях 
залежить від рівня, знань, умінь і навичок учнів та від складності завдань, що 
стоять перед ними. Гра допомагає учням, коли складно, коли є необхідність 
створити додатковий емоційний фон навчання, допомагає опосередковано 
впливати на хід і результати їхньої діяльності [1]. 

Для дитини особлива цінність гри полягає не тільки в тому, що вона дає їй 
можливість як загального, так і фізичного, духовного зростання, а й у плані 
підготовки до різних сфер життя. Гра для дитини, особливо в молодшому 
шкільному віці, наділена ще й дослідницьким змістом, який дає змогу моделювати 
все те, що існує поза грою. Саме через гру дитина швидше знайомиться з 
правилами та нормами спілкування з оточенням – із світом природи, з людьми; 
швидше опановує навичок і звичок культурної поведінки. 

Будь-яка гра виправдана ще й психологічно: у грі дитина безтурботна, 
психологічно розкута і більше, ніж коли-небудь, здатна на повне вираження свого 
індивідуального «Я». Важливим завдання для вчителів початкових класів стає дати 
можливість кожній дитині через гру самовиразитися, самореалізуватися, як у 
процесі навчання та виховання так і в позаурочний час. 

У освітніх закладах гра використовується як метод, що має великий 
педагогічний потенціал і найбільшою мірою створює для дітей атмосферу 
психологічного комфорту, адже дидактичні ігри поєднують елементи навчання з 
радісною для дітей ігровою діяльністю.  

Головною метою дидактичної гри є допомога формування пізнавальної 
активності дитини. Гра при цьому виступає не тільки як засіб закріплення знань, 
але як і одна з форм навчання. 

Дидактичні ігри, які використовуються в початковій школі, виконують різні 
функції [2; 3]: 

– активізують інтерес та увагу дітей; 
– розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, уяву; 
– закріплюють знання, вміння і навички; 
– тренують сенсорні вміння, навички тощо. 
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Гра є найбільш доступним для дітей видом діяльності, способом переробки 
отриманих із навколишнього світу вражень, знань, тому вона відіграє велике 
значення у психічному розвитку дитини.  

Дидактична гра належить до класу ігор з правилами. Тому дидактичну гру 
можна трактувати як форму навчання, де засвоєння змісту освіти під керівництвом 
вчителя опосередковане їхньою ігровою взаємодією і регулюється встановленими 
правилами.  

Сучасне суспільство вимагає від початкової ланки освіти найбільш 
результативних методів навчання та виховання.  

Дидактичні ігри, творчі завдання, творча робота учнів сприяє підвищенню 
ефективності навчально-виховного процесу, підтримує активний стан молодших 
школярів на всіх етапах навчального пізнання. 
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ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНА СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Актуальність дослідження зумовлена соціальним замовленням суспільства на 

підготовку перекладачів з двох ІМ (англійської і німецької) та доцільністю 
формування у них професійно спрямованої СКК ще до вивчення перекладацьких 
дисциплін, необхідністю врахування ролі психологічного фактору і стратегічних 
міжкультурних вмінь у формуванні СКК у майбутніх перекладачів. 

Оптимальний підхід до формування СКК у МП повинен поєднувати 
оволодіння соціокультурними знаннями і вміннями у конкретній ІМ та загальними 
міжкультурними знаннями і вфміннями, які необхідні учаснику і посереднику у 
міжкультурному спілкуванні [4, с.32].  

З метою визначення особливостей формування СКК у процесі підготовки МП, 
було розглянуто переклад як особливий вид міжкультурної спілкування. Для 
досягнення комунікативної адекватності перекладу МП потрібно оволодіти СКК, 
що дає змогу здійснювати необхідні модифікаційні дії з матеріалом перекладу, які 
зумовлені існуванням лінгвоетнічного бар’єру між комунікантами. Таке розуміння 
перекладу і завдань його здійснення зумовлює підхід до соціокультурних вмінь, 
якими слід оволодіти МП: дистанціюватися від рідної культури і здійснювати 
контроль власної культурної детермінованості, бути чутливим до можливих 
культурних відмінностей, усвідомлювати існування проблемних моментів у 
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міжкультурній комунікації, передбачати і компенсувати міжкультурні 
непорозуміння, порівнювати феномени у іноземній мові і рідній культурі у 
відповідності до конкретної ситуації і комунікативної мети [1, с.25]. 

Під час одночасного вивчення студентами двох ІМ можна прогнозувати 
позитивний ефект у формуванні СКК: у процесі моделювання на заняттях 
міжкультурної комунікації, в якій беруть участь більша кількість культур, виникає 
більше практичних можливостей для рефлексії міжкультурних знань і здобуття 
міжкультурних стратегій. Робота з двома ІМ дає змогу уникнути кліше і 
стереотипів внаслідок перенесення культуродетермінованих лексичних значень і 
норм мовленнєвої поведінки з культур першої ІМ на інші ІМ [3, с.13]. 

Важливу роль у процесі розкриття іноземної культури та у міжкультурній 
комунікації відіграють психологічні процеси. Формування СКК неможливе без 
процесів усвідомлення взаємозв’язку мови і культури, взаємовпливу рідної мови та 
іноземної мови у процесі міжкультурного спілкування і чутливості щодо можливих 
результатів такого взаємовпливу. У процесі розвитку соціокультурного 
усвідомлення і чутливості формується психологічна готовність студентів до 
міжкультурного спілкування і до вирішення професійних завдань перекладача. 
Одним з ефективних засобів формування СКК є рефлексія. Процес рефлексії 
спрямований на осмислення студентами у процесі вивчення ІМ власного 
сприймання і розуміння культур цієї ІМ та власної поведінки у міжкультурному 
спілкуванні, а також законів, за якими відбуваються ці дії. Рефлексія можлива на 
основі аналізу і усвідомлення студентами виконаних раніше дій і отриманих 
продуктів діяльності. Застосування рефлексії відкриває нові можливості не лише 
для навчання міжкультурного спілкування, але й для контролю сформованості 
соціокультурних знань, навичок і вмінь. У тих випадках, коли виникають значні 
труднощі у визначенні рівня сформованості у студентів СКК і коли не вдається 
застосувати традиційні методи контролю, таким методом може стати рефлексія з 
боку студентів їхнього вміння розуміти іншу культуру і готовності до 
міжкультурного спілкування [2, с.61]. 

При цьому акцент у процесі формування СКК повинен робитися на процесах 
усвідомлення студентами взаємозалежності мови і культури, взаємовпливу рідної 
та іноземних мов і культур у міжкультурному спілкуванні та на розвитку їхньої 
чутливості до такої взаємодії. Для позначення вищевказаних процесів було 
запропоновано термін «СКС», до складу якого входять поняття «соціокультурне 
усвідомлення» і «соціокультурна чутливість». Отже, наш підхід до формування 
СКК у МП полягає у розвитку їхньої СКС, тобто: в усвідомленні студентами факту 
взаємозалежності мови і культури, взаємовпливу рідної та іноземних мов і культур 
у процесі комунікації, а також у розвитку їхньої чутливості до можливих 
результатів такого взаємовпливу та існуючих соціокультурних відмінностей. 
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Мукачівський державний університет 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ  

ЯК СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ 
Повноцінне виховання дитини можливе тільки за умов рівноправних відносин 

та спільних зусиль педагогів і батьків. Ця взаємодія здійснюється у важливі для 
дитини роки, коли закладаються основи формування особистості. «Освіта 
покликана виробити стійкий імунітет громадянського суспільства до світоглядної 
безпорадності, підготувати світобачення поколінь, щоб уникнути як стихії 
агресивної політизації, так і суспільно-особистісної індиферентності» [1, с. 8]. 
Повноцінне ж національне виховання має дати родина, вона мусить стати головним 
інститутом виховання. А звідси виходить, що і суспільство, і держава повинні 
сприяти зміцненню її. Матеріальна підтримка сім’ї, забезпечення умов для її 
духовного відродження – це завдання, які має розв’язувати держава. В основу 
національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, 
наступності та спадкоємності поколінь, прищеплення поваги до батьків, жінки-
матері; організації родинного виховання та освіти. Головним завданням школи та 
батьків є виховання громадянина, носія національних цінностей, загальнолюдських, 
наукових, філософських, релігійних  надбань, особистості, яка живе в гармонії з 
собою, здатна до самовизначення і самореалізації. Національна школа сприяє 
вихованню підростаючого покоління патріотами своєї держави в дусі 
толерантності, поваги до інших народів, культур, згуртованих дружбою, спільними 
інтересами [2]. 

Закон України «Про освіту» (2017) визначає права та відповідальність батьків 
за розвиток дитини (Стаття 55). Зокрема в Законі підкреслюється, що виховання в 
сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості; на кожного з батьків 
покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини; 
батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

–  виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 
людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, 
здоров’я оточуючих і довкілля; 

–  сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 
передбачених нею результатів навчання; 
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–  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 
учасників освітнього процесу; 

–  дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 
здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

–  формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 
мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних 
традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану; 

–  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 
гуманізму, толерантності, працелюбства; 

–  формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 
законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

–  виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 
України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 
ставлення до історико-культурного надбання України; 

–  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 
закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності) 
[3]. 

Взаємодія школи і сім’ї як соціально-педагогічна проблема визначена  
«Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», що 
прийнята 25 червня 2013 року, де зазначено, що «актуальними на сучасному етапі є 
реалізація в освітніх програмах ідеї посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, 
розширення можливості впливу родин учнів на навчально-виховний процес. 
Водночас зазначається що «залишається незадовільним стан фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення системи освіти, низьким – рівень оплати 
праці працівників освіти і науки. Ключовим завданням освіти у XXI столітті є 
розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє» [4]. 

Ця ж проблема є однією з актуальних, що визначені як пріоритетні в Законі 
України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» [5]. 

Виконання зазначених завдань передбачає: переорієнтацію пріоритетів освіти 
з держави на особистість, на послідовну демократизацію і гуманізацію навчально-
виховного процесу, педагогічної ідеології в цілому, тобто на європейські 
гуманістичні цінності та виміри; забезпечення відповідності змісту і якості 
виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, 
суспільства, держави; взаємодію сімʼї, навчальних закладів та установ освіти, 
органів управління освітою, дитячих і молодіжних громадських організацій, 
представників бізнесу, широких верств суспільства у вихованні і соціалізації дітей 
та молоді. 

Сьогодні, в період формування нової парадигми освіти, виникає необхідність 
створення системи виховання, основаної на демократичних принципах, системи, 
якою опікуються всі ланки суспільства. І, як ніколи, гостро постає 
питання  взаємодії сім’ї та навчального закладу. Побудувати повноцінну українську 
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національну школу без родини неможливо. Сімейне виховання не може бути 
відокремлене від суспільного виховання, воно має орієнтуватися на загальну 
національну стратегію виховання, пріоритетом якого є утвердження 
загальнолюдських цінностей, виховання громадянина-патріота. 
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ПРОЦЕС УПРОВАДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. Внаслідок 

посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи, як його 
значущі складові, почали переносити акцент із масових педагогічних явищ на 
особистість дитини, вивчення можливостей і обставин її індивідуального розвитку, 
умов саморозкриття і самореалізації людини на різних етапах її життєдіяльності. 
Тенденція особистісної орієнтованості освітніх систем виявляється й у педагогічній 
освіті. Школі сьогодні необхідні не просто хороші вчителі, а вчитель-технолог, 
учитель-майстер, учитель-новатор. Створення альтернативних типів шкіл, визнання 
за кожною школою права мати свій неповторний образ, працювати за авторськими 
програмами потребують учителів з інноваційним мисленням, здатних усвідомлено 
взяти на себе відповідальність як за особистість іншої людини, що постійно 
розвивається, так і школи, як системи, що теж перебуває у розвитку. 

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети 
високоякісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити 
кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого 
самоутвердження у різних соціальних сферах. 

Однак інноваційність, як дидактичний засіб чи система, має при цьому 
втілитися у навчальні предмети. Реалізація ідеї створення інноваційних курсів і 
уроків виявляється не дуже легкою. Ідея втілення інноваційних технологій в 
навчання стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних 
досліджень. Її теперішній етап характеризується як емпіричною спрямованістю – 
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розробкою та проведенням учителями інноваційних уроків різних профілей, так і 
теоретичною – створенням та вдосконаленням інноваційних та інтегрованих курсів, 
у ряді випадків поєднуючих численні предмети, вивчення яких передбачено 
навчальними планами. Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, 
показати учням «світ у цілому», подолавши дисциплінарну розрізненість наукового 
знання, а з іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати 
для повноцінного здійснення профільної диференціації у навчанні [1]. 

Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість, 
оскільки субʼєктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, 
упровадження і поширення нових ідей. Творчий викладач, учитель, вихователь має 
широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на 
практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик 
навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень 
навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. 
Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал педагога. 

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступні чинники: 
–  творча здатність генерувати нові ідеї; 
–  високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і 

різнобічність інтересів; 
–  відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, 

поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та 
широті мислення [2; 3]. 

Процес упровадження педагогічних інновацій, творчий пошук суттєво 
залежать від морально-психологічного клімату у науково-педагогічному колективі 
ВНЗ, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та естетичних умов праці. В 
організації інноваційних пошуків важливим є вибір актуальної науково-
педагогічної теми, чітке формулювання мети і завдань творчої діяльності як усього 
колективу, так і кожного педагога зокрема, оптимальний розподіл і корпорація 
праці. 

Процес упровадження інновацій доцільно розподілити на основні етапи, 
врахувавши теоретичну та практичну підготовку викладачів. На підставі всебічного 
аналізу необхідно своєчасно коригувати темп та зміст оновлення педагогічного 
процесу, накреслюючи нові перспективи роботи. 

Слід подбати про науково-методичне обґрунтування інновацій, залучення до 
їх упровадження авторитетних, творчих педагогів, які можуть подолати супротив 
педагогічної спільноти. У таких випадках необхідним є створення спеціальних груп 
кваліфікованих, творчих, ініціативних викладачів, які візьмуть на себе 
відповідальність щодо аналізу та апробації передового досвіду, систематичного 
відбору ефективних ідей, технологій, концепцій, які можуть бути упровадженими в 
педагогічну практику. Такий підхід дає змогу обʼєднати зусилля авторів 
педагогічних нововведень із зорієнтованими на інноваційну діяльність педагогами, 
створити сприятливе інноваційне середовище [3]. 

Основним завданням учителя початкових класів на нинішньому етапі розвитку 
суспільства є формування в учня певного набору компетенцій, здатності до 
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саморозвитку. Основними принципами, що забезпечують виконання вказаних 
завдань з урахуванням запитів майбутнього, є: принцип цілісного розуміння світу, 
неперервності, варіативності, творчості, актуалізації суб’єктної позиції дитини. 
Актуальними стають проблеми розвитку інтуїтивного, образного мислення, 
комунікації, здатності творчо мислити Усе це потребує інноваційних форм, методів 
і технологій навчання, упровадження яких у навчальний процес варто починати ще 
з початкових класів. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
Важливе місце у професійної діяльності вчителя, у становленні його 

педагогічної майстерності посідає педагогічна техніка. Педагогічна техніка як 
сукупність професійних умінь сприяє гармонійній єдності внутрішнього змісту 
діяльності педагога і зовнішнього його вираження. 

Про актуальність проблеми володіння вчителем педагогічною технікою, її 
високу теоретичну і практичну значущість свідчать численні роботи вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Загальнопедагогічні засади проблеми формування педагогічної 
техніки як складової педагогічної майстерності у своїх працях досліджували 
І. Зязюн, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. 

Істотний внесок у дослідження цієї проблеми належить академіку І. Зязюну, 
який визначає педагогічну техніку як сукупність професійних умінь, що сприяють 
гармонії внутрішнього змісту діяльності педагога і зовнішнього його прояву [3].  

Ми погоджуємось із С. Гончаренком, який визнає педагогічну техніку як 
комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для чіткої та ефективної організації 
навчальних занять, ефективного застосування на практиці обраних методів 
педагогічного впливу як на окремих дітей, так і на дитячий колектив у цілому. 

О. Капченко визначає досліджуване поняття як володіння комплексом 
прийомів, що допомагає вихователеві глибше, яскравіше, талановитіше виявити 
себе і досягни успіхів у навчанні та вихованні [2]. 

У «Педагогічній енциклопедії» знаходимо визначення педагогічної техніки як 
комплекс знань, умінь, навичок, необхідних педагогу для того, щоб ефективно 
застосувати на практиці вибрані ним методи педагогічного впливу на дитячий 
колектив. Володіння педагогічною технікою є складовою частиною педагогічної 
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майстерності, потребує глибоких спеціальних знань з педагогіки та психології й 
особливої практичної підготовки [4, c. 258].  

І. Максименко визначає педагогічну техніку як інтегративну властивість 
особистості, яка характеризується цілісністю і внутрішньою єдністю її складових 
(емоційно-вольового, змістового, поведінкового) компонентів і реалізується через 
уміння здійснювати педагогічно доцільний вплив на учасників навчально-
виховного процесу емоційно виразними засосами [3, с. 58].  

Нашу увагу привернула дефініція, подана в навчальному посібнику 
Л. Кайдалової, Н. Щокіної та Т. Вахрушева. Науковці трактують педагогічну 
техніку як сукупність умінь і прийомів, що використовуються педагогом для 
найбільш повного досягнення цілей своєї діяльності та допомагають глибше, 
яскравіше, талановитіше виразити себе, домогтися оптимальних результатів у 
навчально-виховній роботі. Це комплекс умінь вчителя, що сприяють його 
оптимальній і творчій поведінці та ефективній взаємодії з дітьми в будь-яких 
педагогічних ситуаціях. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені одностайні в думці, що поняття «педагогічна 
техніка» містить дві групи складників: внутрішню (техніка саморегуляції 
психічного стану) і зовнішню (міміка, жестикуляція, пантоміміка, поза, постава, 
дихання, голос, дикція, інтонація).  

На думку науковців, складовими педагогічної техніки є:   
1) техніка мовлення: граматична правильність, виразність, образність 

(постановка і тембр голосу, емоційність, переконливість, багатство 
інтонацій та відтінків, дикція, темп);   

2) техніка зовнішнього вигляду: уміння правильно сидіти, стояти, виявляти 
впевненість, спокій, доброзичливість (постава, одяг, зачіска, міміка, 
пантоміміка, емоційна виразність);   

3) техніка педагогічного спілкування: уміння слухати, ставити запитання, 
аналізувати відповідь, бути уважним, спостережливим, розуміти інших, 
встановлювати контакт, бачити і розуміти реакцію аудиторії, передавати 
своє ставлення до того, про що йдеться, зацікавити, захопити поясненням, 
розповіддю, повідомленням, орієнтуватися в ситуації;   

4) психотехніка: уміння створювати необхідний настрій, знімати зайву 
напругу, хвилювання, долати власну нерішучість і мобілізувати себе, 
стримувати себе в стресових ситуаціях, здатність до перевтілення, до гри, 
управління своїм настроєм [1].  

Таким чином, спираючись на представлені думки науковців щодо феномену 
педагогічної техніки можна зробити висновок, що вона характеризує особистість 
конкретного педагога. Педагогічна техніка – це вправність, яка виявляється в умінні 
добирати оптимальні засоби впливу на дитячу особистість та здійснювати з їхньою 
допомогою ефективну педагогічну взаємодію у конкретній ситуації. Володіння 
комплексом прийомів педагогічної техніки дає можливість вчителеві не лише 
продуктивніше виконувати професійні обов’язки, а й глибше, яскравіше досягти 
успіху у професійній діяльності, тобто досягти високого рівня професійної 
майстерності. 
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ  ПІДХІД У ВИХОВАННІ  

ЯК УМОВА ПОЗИТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 
Школа завжди вважала своїм найважливішим завданням не лише навчання, а й 

розвиток особистості, а також підкреслювала необхідність врахування 
індивідуальних здібностей і якостей особистості в навчанні знанням та вмінням. 
Саме тому одним із найефективніших підходів до реформування сучасної освіти 
названо особистісно-орієнтований. 

Значний внесок щодо обґрунтування особистісно-орієнтованого та гуманного 
підходу до виховання дітей і підлітків вніс Ш. Амонашвілі, чий багаторічний досвід 
науково-педагогічної діяльності призвів до переконання, що для вирішення 
виховних завдань є два підходи - імперативний і гуманістичний. Імперативного 
характеру виховання набуває, коли вибудовується без врахування особистісних 
особливостей і потреб дітей. Педагог у цьому випадку впевнений, що дитина 
обовʼязково буде чинити опір виховним діям, а отже необхідно її примусити 
суворими вимогами, імперативами. Гуманістичний підхід полягає в тому, що 
вихователь оптимістично мислить про дітей, ставиться до них як до самостійних 
суб’єктів, здатних діяти за власним вибором, бажаннями, переконаннями. Педагог, 
за Ш. Амонашвілі, виходить із того, що у кожної дитини в її вчинках є особистісний 
зміст і особистісна значущість, на які необхідно спиратись у виховному процесі. А 
якщо такий особистісний смисл відсутній, слід допомогти дитині його знайти. 
Таким чином, особистісно-орієнтований підхід у навчанні – це концентрація уваги 
педагога на цілісній особистості учня, турбота про розвиток не тільки його 
інтелекту, громадянського почуття відповідальності, а й духовної особистості з 
емоційними, естетичними, творчими задатками і можливостями розвитку [1]. 

Але організація особистісно-орієнтованого виховання для педагога – це не 
просто створення доброзичливої атмосфери, а постійне звернення до суб’єктного 
досвіду школяра як досвіду власної життєдіяльності, розкриття змісту суб’єктного 
досвіду кожної дитини, погодження його з поточними завданнями виховної роботи 
і на цій основі ініціювання процесу самоосвіти вихованця. Вивчення педагогічної 
літератури дає підстави зробити узагальнення, що алгоритмом дій педагога у 
виховному процесі є наступний: використання різноманітних методів, прийомів, 
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форм, способів, що дозволяють розкрити суб’єктний досвід учнів, виявити їх риси 
характеру, смаки, погляди; максимальна опора на власну активність особистості, 
тобто не стільки керівництво, скільки організація і спрямування дитячої активності; 
залучення дітей до самостійного планування діяльності; стимулювання дітей до 
самостійного вибору і використання соціально схвалюваних способів поведінки; 
створення педагогічних ситуацій спілкування, в яких кожен учень може проявити 
ініціативу, самостійність, вибірковість у способах поведінки; надання широких 
можливостей для природного самовираження учня; стимулювання учнів до 
висловлювань, аналізу мотивів і способів власної поведінки і вчинків інших учнів, 
винесення оціночних суджень на доступному за віком рівні; намагання 
забезпечувати заохочення і оцінку не тільки вчинків, але й потреб, мотивів, 
способів діяльності, спрямованості діяльності, ступеня самостійності; залучення 
кожної дитини в процес обговорення цілей і результатів виховання, успішних 
кроків, причин успіхів і невдач, ставлення до діяльності (що хотілося повторити, а 
що зробити по-іншому) [2; 3; 4, с. 69]. 

Концепція особистісно-орієнтованого виховання передбачає, насамперед, 
розуміння дитини, що означає проникнення у його внутрішній душевний світ 
(засноване на діагностиці особистості та вивчення досвіду дитини і полягає у 
створенні на цій основі цілісного сприйняття особистості дитини вихователем); 
визнання дитини, тобто право дитини бути самою собою, право дитини на повагу з 
боку дорослого (дотримання педагогом балансу між свободою вчинків, думками і 
цілепокладанням дитини і розумною вимогливістю до дитини з боку педагога і 
суспільства); схвалення дитини – це позитивне ставлення до неї без умов з боку 
батьків і вихователів (схвалення дитини не означає відмову від виховних вимог, а 
передбачає таку постановку виховних завдань і вибору виховної технології, які 
найбільшою мірою забезпечують розвиток цієї конкретної дитини). 

Основне завдання педагога у виховному процесі – надання допомоги учневі у 
визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, 
своєї діяльності. За допомогою організації особистісно орієнтованого навчання  
можна розкрити творчий потенціал кожного учня. Практичним завданням педагога 
є виявлення й розвиток усіх позитивних сил дитини, виховання усвідомлення своєї 
неповторності і спонукання до самовиховання та самореалізації, але важливо, щоб 
самореалізація дитини не пригнічувала гідності та інтересів інших.  
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SPÔSOBILOSŤ KRITICKY MYSLIEŤ AKO DETERMINANT TRANSFORMÁCIE 
SYSTÉMU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Tak ako v iných krajinách, i v Slovenskej republike «vstúpilo» kritické myslenie do 
dokumentov štátnej vzdelávacej politiky − do príslušných vzdelávacích programov a 
projektov, učebných osnov a učebníc. Pre školy a učiteľov tak vyvstala úloha: realizovať 
kritické myslenie v školskej praxi. Z teoretického hľadiska určite oprávnená požiadavka, 
z pohľadu praxe nie jednoduchá záležitosť. 

Predstavy vzdelávacej politiky (štátu) o cieľoch výchovy a vzdelávania, v súvislosti 
s rozvíjaním kritického myslenia žiakov a študentov, sú formulované vo všeobecnej 
rovine, takže sú často interpretované rôznymi spôsobmi. Sú aj ďalšie dôvody, ktoré brzdia 
zavádzanie kritického myslenia do školskej praxe: odlišné názory na účelnosť a 
fungovanie existujúcich koncepcií (často bez hľadania styčných bodov s tradíciou), 
absencia širšej odbornej a verejnej diskusie, nedostatočné prepojenie vedy, výskumu a 
edukačnej praxe, strácanie potenciálu odborníkov uchopiť túto oblasť v potrebnej hĺbke a 
komplexnosti, zlyhávanie prípravy i ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných 
zamestnancov a pod. [1].  

Problematike kritického myslenia sa uskutočňuje v zahraničí bohatý empirický 
výskum. Výskumná činnosť v tejto oblasti je na Slovensku, žiaľ, realizovaná iba vo veľmi 
malom rozsahu. Ojedinelými zmienkami o nedostatkoch kritického myslenia jednotlivých 
skupín respondentov sú medzinárodne testové previerky a parciálne výsledky 
realizovaných výskumov u vysokoškolákov. Väčšina vedeckého bádania a publikácií sa 
venuje teoretickej analýze danej problematiky, často však aplikácie konkrétneho riešenia v 
edukačnej praxi. Bez rozsiahlej, objektívnej a spoľahlivej reflexie však nemôže slovenské 
školstvo zvýšiť kvalitu edukácie a nastúpiť cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu. 

Kritické myslenie zaraďujeme (spolu so spôsobilosťou riešiť problémy a tvorivo 
myslieť) do množiny spôsobilostí, ktoré patria medzi kľúčové kompetencie učiteľa. 
Kritické myslenie znamená posúdiť nové informácie, tvoriť úsudky, posudzovať význam 
informácií pre svoje potreby a pre reálne potreby spoločnosti. Ľudia neschopní kritického 
uvažovania na často zaraďujú do zástupu fundamentalistov a podliehajú rozličným 
ideológiám. Nevedia správne posudzovať vzťahy, súvislosti, nedokážu prijať, že každý 
človek môže mať na určitú situáciu iný názor. Takýto jedinci predstavujú nebezpečenstvo 
pre demokraciu. Deštruktívne správanie alebo politický fundamentalizmus sa k slovu 
hlásia aj vtedy, keď ľudia uprednostňujú „tunelové videnie“, zameriavajú sa len na výsek 
reality, až nakoniec nie sú schopní vnímať celok, ktorý by naopak vnímať mali. K rozvoju 
násilia a fundamentalizmu s najväčšou pravdepodobnosťou prispieva neadekvátny 
školský systém, pre ktorý je typické nedostatočné vedenie ku kritickému mysleniu [2].  

Schopnosť reflexie vlastnej činnosti je zásadnou spôsobilosťou učiteľov. Je to 
kompetencia k osobnému rastu, kompetencia k sebarozvoju a sebazdokonaľovaniu 
profesionála v edukácii. Ukazuje sa, a to nielen vo vzťahu k skupine žiakov so 
špecifickými potrebami, že je potrebný zásadný obrat v cieľoch, prostriedkoch 
a procesoch činnosti učiteľov smerom od ich vnímania ako popularizátorov vedy 
k odborníkom na komplexný sociálny a personálny rozvoj žiaka.     
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V súvislosti s trendom profesionalizácie učiteľského povolania, s úsilím o 
dosiahnutie konkurencieschopnosti Európy a so snahou o integráciu a porovnateľnosť 
učiteľského vzdelávania v Európe vzniklo v posledných 10 rokoch množstvo 
medzinárodných dokumentov venovaných kvalite učiteľov a ich vzdelávaniu. Na pôde 
ATEE (Association for Teacher Education in Europe) sa rozbehla búrlivá odborná 
diskusia o tvorbe «európskeho štandardu učiteľa» a jeho kľúčových profesijných 
kompetencií. V rokoch 2006 – 2009 sa v rámci ATEE realizoval projekt 12 európskych 
krajín «Identyfying Teacher Quality» (SR sa nezapojila), ktorý uskutočnil komparatívne 
analýzy ich profesijných štandardov, resp. formálnych dokumentov iného typu. Napriek 
veľkej rozličnosti východísk, štruktúry a obsahu týchto dokumentov sa ako spoločne 
preferované ukázali tie indikátori kvality práce učiteľa, ktoré sa vzťahujú k efektívnemu 
vyučovaniu a učeniu sa (kompetencie pedagogické a didaktické, zahrňujúce odborové 
a odborovo-didaktické spôsobilosti), k sociálne-vzťahovej dimenzii (kompetencie 
k partnerskej komunikácii a spolupráci so žiakmi, kolegami, rodičmi a partnermi) a k 
celoživotnému profesijnému rozvoju (najmä kompetencia k reflexii a sebareflexii). V 
ďalších dokumentoch Európskej komisie pre vzdelávanie možno sledovať aj dôrazy na 
„nové“ spôsobilosti, ako je efektívna práca s veľmi diverzifikovanou populáciou, 
spôsobilosti interdisciplinárnej výučby, vytvárania učiacich sa komunít a pod. [3].  

Budúci učitelia, ako absolventi vysokoškolského štúdia učiteľstva v súlade s opisom 
svojho odboru štúdia, majú disponovať profesijnými kompetenciami, ktoré im umožnia 
efektívne vykonávať svoje povolanie. Majú mať teoretické vedomosti o zásadných 
faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy, a 
jej psychologických interpretáciách. Získať orientáciu v obsahoch základného 
všeobecného vzdelávania a vedieť ich efektívne transformovať pre didaktické účely, 
disponovať schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach 
ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí, ako aj enkulturáciu imigrantov 
či členov minorít. 

Príspevok je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0357/18 
Spôsobilosť kriticky myslieť ako determinant individualizácie a diferenciácie výučby a 
APVV−17−0075 Výchova k zdraviu v edukácii rómskych žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки 
ставиться завдання підготовки та виховання педагогічних кадрів, здатних 
працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного 
процесу, дитиноцентризму, власного творчого неперервного професійного 
зростання. Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з 
особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без 
яких неможливе розв’язання проблем навчання та виховання відповідно до нових 
освітніх парадигм. Важливим критерієм ефективності професійної підготовки 
вчителя є сформована професійна компетентність як складна взаємодія 
професійних і особистісних характеристик.  

Огляд психолого-педагогічн літератури свідчить, що проблема підвищення 
професійної компетентності педагогічних кадрів розглядалась в різних аспектах у 
працях Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанського, В. Бондаря, С. Гончаренка, І. Зязюна, 
Н. Кузьміної, В. Лозової, А. Маркової, М. Скаткіна та ін. Означеній проблемі 
присвячені наукові дослідження у галузі філософії освіти (В. Андрущенко, 
Б. Гершунський, В. Кремень та ін.); професійної підготовки фахівців у вищій школі 
(А. Алексюк, Б. Андрієвський, С. Гончаренко, Л. Пермінова, В. Семиченко); теорії 
компетентнісного підходу до навчання (В. Байденко, Є. Зеєр, І. Зимня, Н. Кузьміна, 
А. Маркова, Л. Мітіна, О. Овчарук, О. Пометун та ін.). 

У сучасній науково-педагогічній літературі поглиблюються дискусії з приводу 
трактування професійної компетентності як педагогічної категорії. Вчені 
визначають професійну компетентність як певний психічний стан, що дозволяє 
діяти самостійно й відповідально, як володіння людиною уміннями виконувати 
визначені професійні функції (А. Маркова); як професійну готовність та здатність 
суб’єкту праці до виконання задач і обов’язків щоденної діяльності 
(К. Абульханова); як наявність спеціальної освіти, глибокої загальної й спеціальної 
ерудиції, постійне підвищення власної науково-професійної підготовки (В. Зазикін, 
А. Чернишова).  

У державних документах компетентність розглядається з кількох позицій: як 
готовність вчителя виконувати свої професійні обов’язки відповідно до сучасних 
вимог теорії і практики; як знання та досвід діяльності в педагогічній галузі; як 
обізнаність молодого вчителя у фаховій сфері. 

О. Білявська наголошує, що професійна компетентність – це сукупність знань, 
умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння аналізувати, 
передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію [1]. 

У свою чергу О. Овчарук стверджує, що «професійна компетентність – це 
складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей 
особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність 
побудови навчально-виховного процесу» [2, с.68].  
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Ми погоджуємося з думкою Н.Кузьміної, яка визначає професійну 
компетентність педагога як його обізнаність, як властивість особистості, що 
дозволяє продуктивно вирішувати навчально-виховні завдання, спрямовані на 
формування особистості іншої людини. В узагальненому вигляді поняття 
«компетентність» – це сукупність здібностей, рис особистості, необхідних для 
успішної професійної діяльності в тій чи іншій галузі (В. Сластьонін, А. Маркова. 
А. Новиков, С. Чистякова та ін.). 

Один із найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності 
вчителя вбачаємо в самоосвітній діяльності – свідомій діяльності з удосконалення 
своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуально-неповторних якостей 
до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності 
та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості [3]. Однак самоосвіта 
педагога не повинна зводитись до відновлення знань, які він здобув у ВНЗ, ідеться 
про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, 
пошук нових напрямів у методиці й організації навчально-виховного процесу, 
розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, що спричиняють 
труднощі у практичній роботі тощо. Аналіз підходів до змісту поняття «професійна 
компетентність вчителя» показує, що ця проблема активно вивчається, причому 
одні вчені визначають цю категорію як здатність учителя виконувати професійні 
функції, інші – як теоретичну й практичну готовність здійснювати професійну 
діяльність або як сформованість професійних якостей педагога. 

Узагальнення результатів теоретичного дослідження дає змогу сформулювати 
поняття «професійна компетентність учителя початкової школи». За нашими 
переконаннями, це – інтегративна характеристика, яка визначає готовність і 
здатність особистості розв’язувати професійні задачі з навчання та виховання 
молодших школярів шляхом реалізації системи теоретичних знань, практичних 
умінь, досвіду професійної діяльності, особистісних якостей, здобутих у 
навчальному закладі. 
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ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ: 
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД 

Сучасні зміни у змісті та організації дошкільної освіти доводять, що саме 
вихователю належить ключова роль у вихованні дітей дошкільного віку, адже саме 
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він допомагає становленню майбутнього громадянина як особистості, зміцненню 
інтелектуального та духовного потенціалу нації. Оскільки в центрі навчання і 
виховання мають стояти інтереси дитини, вся діяльність педагога, зокрема, зміст і 
технологія навчання, повинні змінюватись. У зв’язку з цим підготовка майбутнього 
фахівця дошкільної освіти вимагає ретельних змін. 

Постановка методичних проблем удосконалення підготовки вихователя дітей 
дошкільного віку сприятиме застосуванню творчого підходу до методики 
ознайомлення дошкільників з природою, дозволить сформувати цілі, зміст і 
структуру навчально-виховного процесу закладу дошкільної освіти з урахуванням 
теоретичних основ директивних матеріалів, сучасних біологічних і педагогічних 
концепцій, принципів розробки програм розвитку та виховання дитини [1]. 

Нині актуальною є й проблема застосування у навчальному процесі новітніх 
технологій. Використання сучасних інноваційних технологій у навчальному 
процесі вищого навчального закладу, сприятиме їх застосуванню в майбутній 
педагогічній діяльності. 

Рівень розвитку сучасної науки, особливості вступу у світ праці вимагають 
більш раннього, ніж це було традиційно прийнято, визначення сфери подальшої 
професійної підготовки. Людина зобов’язана якомога раніше починати осмислене 
життя, робити вибір, брати на себе відповідальність за своє майбутнє. Саме 
інтеграція навчально-виховного процесу надає таку можливість [2].  

Інтеграція курсів «Основи природознавства» та «Методика ознайомлення 
дошкільників з природою» випливає із постановки загальних дидактичних цілей та 
власне природничо-педагогічного змісту даних курсів. 

Курс «Основи природознавства» має на меті глибоке вивчення на науковій 
основі характерних особливостей природи рідного краю та змісту програми 
формування компетентності дитини дошкільного віку у сфері «Природа». Об’єктом 
вивчення основ природознавства є система загальнонаукових знань про явища 
навколишнього світу в їх безпосередніх взаємопов’язаних зв’язках. Завданнями 
викладача, реалізація яких забезпечить досягнення цієї мети, є: поглиблення знань 
студентів про характерні особливості природи України, ознайомлення із 
можливостями використання різноманітних об’єктів і явищ природи у роботі з 
дітьми дошкільного віку, самостійного набуття природознавчих знань шляхом 
спостережень, експериментів, роботи з довідковою літературою; формування 
системних уявлень про взаємозв’язки та взаємозалежності в природі, любові до 
природи України, прагнення оберігати та примножувати її багатства, розвиток 
екологічного чуття. 

Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні способи 
керівництва пізнавальною діяльністю студентів, оскільки знання з основ 
природознавства є орієнтиром сприймання та існуванням людини в світі та 
складають систему світогляду, цінностей, переконань людини. 

Методика ознайомлення дошкільників з природою – наука, що вивчає методи, 
прийоми та форми організації процесу формування компетентності дошкільника у 
сфері «Природа». Об’єктом вивчення методики є процес формування природничих 
знань та умінь дитини дошкільного віку. Завданням методики є ознайомлення 
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студентів із історією розвитку в педагогічній науці поглядів на використання 
природи як засобу виховання та становлення методики ознайомлення з природою; 
формування теоретичної бази знань про завдання, зміст, форми та методи роботи з 
ознайомлення з природою дітей дошкільного віку; виховування в студентів 
переконання у необхідності екологічного виховання дошкільників. 

Методика ознайомлення з природою найтісніше пов’язана з педагогікою, 
позаяк застосовує і конкретизує загальнодидактичні положення відповідно до 
особливостей навчального матеріалу з природознавства [2]. 

Від наук про природу методика викладання природознавства бере зміст 
навчального матеріалу. І в цьому полягає інтеграція змісту обох курсів. Вона 
допомагає викладачу правильно відбирати найістотніші елементи основ наук і 
викладати навчальний матеріал у формах і зв’язках, найдоступніших для розуміння 
і запам’ятовування. Крім того, методи науки, основи якої вивчаються, також 
знаходять своє відображення в методах навчання [3]. 

Одним із завдань сьогодення є оновлення і удосконалення змісту освіти. При 
його структуруванні необхідно дотримуватись сучасних принципів укладання 
програм, підручників, і посібників (науковості, доступності, демократизації, 
деідеологізації, гуманізації, гуманітаризації, історизму, цілісності змісту, інтеграції 
тощо), що також є теоретичним підґрунтям підготовки майбутніх вихователів до 
здійснення процесу ознайомлення дітей з природою у закладах дошкільної освіти. 

Таким чином, організація природознавчих дисциплін у вищих навчальних 
закладах на основі інтегрованого підходу надає студентам необхідну інформацію, 
ознайомлює їх з методами користування даною теорією для одержання глибоких 
знань, передбачає озброєння студентів методами та формами розвитку інтелекту у 
дітей дошкільного віку, розглядає поступовий розвиток інтелектуальних зон у 
залежності від навчального матеріалу та завдань, направлених на формування 
загальнолюдських принципів та моральних якостей. 
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АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 
Соціальна активність належить до тих категорій, які постійно 

вдосконалюються, змінюються з розвитком суспільства. Від рівня соціальної 
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активності громадян залежить і розвиток суспільства, тому потрібно вдаватися до 
нових, відповідних сучасним умовам, науково обґрунтованих підходів щодо 
вдосконалення процесу її формування в сучасних умовах, узагальнивши при цьому 
вже наявний досвід. Спершу варто наголосити на тому, що соціальна активність 
тісно взаємопов’язана, а деколи нерозривно пов’язана з такими поняттями, як 
діяльність, спілкування, соціальна відповідальність, життєва позиція, соціальна 
адаптація, соціалізація тощо. Тому це поняття варто проаналізувати у 
філософському, психологічному, соціологічному, педагогічному аспектах. 

 З філософського погляду (Л. П. Буєва, А. В. Брушлінський, Л. Н. Мітрохін) 
соціальну активність трактують як особливий стан діяльності, що характеризується 
позитивно вираженою стороною, як специфічну форму взаємодії суб’єкта з 
навколишнім середовищем [2].  

Психологічний підхід соціальну активність убачає у «входженні людини у світ 
інших людей з певною метою» [3]. Цей підхід дає підстави вважати проявом 
соціальної активності особистості звичайну розмову телефоном, виступ або гасла 
на мітингу, пасивну участь у демонстрації, створення об’єднань, будь-який рух у 
суспільстві, який має наявну систему певних простих чи складних дій. Отже, тут 
соціальну активність розуміємо як усю систему соціальної взаємодії особистості і з 
окремими громадянами, і із цілими спільнотами, соціальними інститутами чи 
суспільством загалом. Л. Орбан-Лембрик розуміє соціальну активність як 
«глибинні, різнобічні зв’язки особистості із соціумом, рівень реалізації як суб’єкта 
суспільних відносин» [3].  

Соціологи в основу соціальної активності вкладають особливі характеристики 
самосвідомості особистості, які ідентифікують її із соціумом і розглядають як 
суб’єкт, що виражає та захищає інтереси спільноти як власні. На їхню думку, 
активну особистість розглядають як особистість, яка найвищу цінність убачає в 
житті задля суспільних інтересів, життя у вирі соціальних подій, життя, об’єктивно 
включене в рух і розвиток суспільних організмів та суспільних процесів. Цікаве, 
для пояснення погляду соціологів поняття генеральної ціннісної спрямованості 
особистості, у яке вони вкладають розуміння ціннісної єдності всіх цінностей, 
уявлень, завдяки яким видається можливим прогнозувати з певною впевненістю 
загальні лінії соціальної активності особистості в тривалій життєвій перспективі, 
однак не можливо упевнено передбачити її вчинки на певних проміжках життя [3].  

На думку В. Радула, активність особистості виражається в діяльному ставленні 
особистості до світу, спроможності перетворювати матеріальну й духовну 
суспільно значущі сфери на основі засвоєння історичного досвіду людства, 
реалізації у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні [4]. Як суттєву 
суспільну якість людини соціальну активність особистості трактує В. Мордкович. 
Вона виявляється, на думку дослідника, у здатності суб’єкта до цілеспрямованої 
взаємодії із середовищем, у здатності, яка ґрунтується на її потребах й інтересах, 
існує як внутрішня готовність до дії і проявляється як усвідомлена та енергійна 
діяльність, спрямована на перетворення різних сфер дійсності й самих соціальних 
суб’єктів [3].  
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О. Безпалько визначає соціальну активність як динамічне утворення, 
суб’єктом-носієм якої виступає людина, яка через систему зв’язків із навколишнім 
соціальним середовищем у процесі пізнання, діяльності та спілкування здійснює її 
розвиток. Дослідниця вказує на різноманітність прояву та залежність соціальної 
активності від співвідношення між соціальними обов’язками особистості в 
суспільно значущій діяльності та суб’єктивними установками на діяльність. 
Соціальна активність, на думку О. Безпалько, виявляється в здатності свідомого 
пристосування до зовнішнього середовища, а також його цілеспрямованої зміни. У 
повсякденному житті соціальна активність проявляється у вигляді діяльності в 
організації та координації активності індивідів, в освоєнні ними зовнішнього 
середовища [1].  

В. Косовець соціальну активність розуміє як стійке особистісне утворення, що 
характеризує молоду людину як соціальну істоту, яка має чітку особистісну 
спрямованість, власну позицію, володіє світоглядом як системою знань і 
переконань, взаємодіє з навколишнім світом; водночас це і процес соціальної 
діяльності, що характеризується інтенсивністю, якістю, новизною, креативністю, 
успіхом, змістовим наповненням і може відбуватися за певних умов і в певних 
ситуаціях [2]. Отже, зазначене вище дає можливість стверджувати, що поняття 
соціальна активність особистості розглядають як явище, стан, форму діяльності, 
утворення особистості, а також як її ставлення до різних сфер життєдіяльності 
суспільства. 

Визначальні показники соціальної активності – прояви ініціативи, 
самостійність, незалежність, повага до відмінностей, емпатія, рефлексія, 
комунікабельність, критичність, громадянськість, патріотизм, які характеризують 
такі важливі ознаки, як сильне та стале прагнення особистості здійснювати вплив 
на соціальні процеси й дієву участь у суспільних справах, в одних випадках 
намагання змінити та перетворити, в інших навпаки, зберегти, зміцнити існуючий 
соціальний лад, його форми та елементи.  

У філософських і психолого-соціологічних дослідженнях 
(Р. А. Арцишевський, В. Н. Константинов, Є. Г. Юдін, Г. В. Андрєєва та ін.) 
виділені можливі шляхи формування соціальної активності особистості та 
визначено фактори, які впливають на її формування в вигляді внутрішніх 
(субʼєктивних) і зовнішніх (обʼєктивних). 

Таким чином,соціальна активність як якість особистості виникає не відразу, а 
складається в результаті тривалого розвитку людини. Першооснови розвитку 
соціальної активності можуть бути закладені вже в дошкільному віці, що є часом 
активного входження дитини в соціальний світ і можливістю її посильної участі в 
суспільному житті (Г. С. Коротаєва, В. А. Кускова, Т. І. Бабаєва, С. А. Козлова та 
ін.). 
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ПІДГОТОВКА МОДЕЛЬЄРІВ-ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ В УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЗАКОРДОННИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКОЛАХ 

НІМЕЧЧИНИ  
В умовах зростання української мистецької та професійної освіти необхідність 

вивчення та врахування досвіду передових європейських дизайнерських шкіл 
постає як важливе завдання. Професія модельєра-дизайнера одягу є універсальною, 
тому що поєднує такі види спеціальностей як: художник-дизайнер, художник-
модельєр, модельєр-конструктор, конструктор-технолог. Основою сучасної моделі 
дизайнера одягу є принцип формування нового типу дизайнера-універсала, сутність 
якого передбачає поетапне впровадження у підготовку системи взаємопов'язаних 
знань та навичок, що дає можливість адаптувати майбутнього фахівця до 
зростаючих вимог споживачів щодо якості та різноманітності сучасного модного 
одягу. Аналіз підготовки модельєрів-дизайнерів у вищих навчальних закладах 
України та європейських дизайнерських школах, зокрема в таких школах 
Німеччини, дає можливість прослідкувати змістовне наповнення та особливості 
підготовки дизайнерів в історичному та культурному контексті.  

В працях Т. В. Матвеевої [1], І. В. Тарабріної [2], Е. Н. Ковешнікової [3] 
частково досліджені загальні питання  підготовки дизайнерів одягу у закордонних 
освітніх системах дизайнерських шкіл Європи. 

Німецька освіта в царині «дизайну» вже давно набула світової популярності. 
Німеччина відноситься до числа країн лідерів в галузі дизайну. Тут існують свої 
дизайнерські традиції, розвинута підприємницька культура, система сприяння 
розвитку і навчання дизайну. Німецькі дизайнери славляться своєю високою 
професійною культурою складовою якої є: незвичайність втілення творчого задуму; 
креативнівсть вирішення завдань над створенням образу; пріоритет особливого ні 
на що не схожого стилю. Німеччина один з лідерів практично у всіх сферах дизайн-
освіти: графічний дизайн, дизайн меблів, інтер'єру, одягу. В багатьох німецьких 
університетах існують школи дизайну. Навчання по дизайнерським  напрямкам на 
першому етапі передбачає шість семестрів. Студентам викладається велика 
кількість предметів і деякі з них викладаються на протязі всього терміну навчання. 
Наприклад, курс дизайн-мислення (DesignThinking) на якому студенти вчаться 
мислити, як дизайнери. Крім того студенти засвоюють навики практичного 
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дизайну. Цьому аспекту приділяється головна увага викладачів, які намагаються 
вчити студентів у форматі проектів. Професійна підготовка дизайнерів передбачає 
практичну частину, тобто цілий семестр відводиться для проходження практики на 
підприємствах та фірмах. Мінімалістичний принцип німецької педагогічної 
традиції, це дизайнери повинні розробляти тільки те що необхідно. Німецький 
дизайн є ефективним та функціональним. На сьогоднішній день до цих 
національних традицій німецького дизайну додалася ще одна – емоційність. 
Емоційний дизайн є тим рівнем задоволення, який може піднятися над 
функціональністю, надійністю, доцільністю дизайн рішень. Відповідно до змінених 
умов виробництва, насичення сучасного ринку модним одягом, потрібні дизайнери, 
які володіють знаннями закону ринку. Саме такі фахівці, які зможуть створювати не 
тільки модний дизайнерський одяг але й просувати його на ринку конкурентних 
модних товарів будуть користуватися найбільшою популярністю. Тому в сучасних 
німецьких школах дизайну, які здійснюють підготовку дизайнерів одягу, все більше 
уваги в освітніх програмах приділяється дисциплінам економічної, комунікативної 
та соціальної спрямованості, таким дисциплінам як менеджмент, маркетинг, 
мерчандайзинг. А також дисциплінам, які сприяють більш комфортній  адаптації 
молодого спеціаліста у виробничій сфері, розвивають вміння працювати в групі 
фахівців, укладати ділові угоди, виховують комунікабельність і інші якості 
необхідні для успішної діяльності в сучасних умовах індустрії моди. 

Кінець XX початок XXI століть можна охарактеризувати, як поступовим 
розвитком традиційних методів навчання, так і пошуком іноваційних методик 
дизайн-освіти у цілому ряді вищих навчальних закладів України, які здійснюють 
підготовку модельєрів-дизайнерів у швейній галузі легкої промисловості. 

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), 
Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ), Харківська державна академія 
дизайну та мистецтв (ХДАДМ) є провідними вищими навчальними закладами, які  
протягом багатьох років здійснюють підготовку дизайнерів одягу. 

У 1987 році в Київському технологічному інституті легкої промисловості, 
сьогодні Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) 
була відкрита спеціальність «Художнє моделювання костюму». В1992 році на 
факультеті дизайну (КНУТД) відкрилась кафедра художнього моделювання 
костюму, що здійснює підготовку фахівців з наступних спеціалізацій: художнє 
моделювання костюму, художнє моделювання трикотажних виробів, , художнє 
моделювання костюму, Дисципліни, що викладаються на кафедрі включають 
наступні цикли. Нормативна частина яка визначає наступні предмети: основи 
композиції, кольорознавство, основи художнього проектування, основи теорії 
формоутворення, історія мистецтв, історія дизайну костюму і матеріальної 
культури, проектування та вступ до фаху, моделювання форми костюму, основи 
наукових досліджень та системного проектування у дизайні костюму, основи 
дизайну костюму, проектна графіка костюму. Вибіркова частина складається з 
циклу дисциплін, які обирає ВНЗ та пропонує: художнє проектування костюму, 
виконання проекту в матеріалі, дизайн-проектування костюму, фірмовий стиль в 
костюмі, моделювання костюму, моделювання стилю та іміджу. 
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У Львівській академії мистецтв у 1959 році було відкрито відділення, а згодом 
у 1972 році було відкрито окрему кафедру моделювання костюму. Визнана в 
Україні та за її межами своїм науковим, мистецьким та методичним доробком 
кафедра має добрі традиції. За час свого існування кафедра здійснювала підготовку 
художників за трьома основними спеціалізаціями: художнє моделювання костюму, 
художнє оформлення і моделювання трикотажних виробів, художнє проектування 
виробів зі шкіри та інших матеріалів. З 1997року кафедра розпочала підготовку 
фахівців за ступеневим рівнем навчання  бакалавр, спеціаліст, магістр, 
зосереджуючи особливу увагу на підготовці магістрів, вдосконаленні науково-
дослідницької, практично-творчої роботи, розробці концептуальних проектів 
костюму різного функціонального призначення – повсякденного, святкового, 
сценічного, виставкового. Випускники кафедри – це фахівці художнього 
проектування костюму, знавці специфіки промислового дизайну та 
експериментально-творчого моделювання. За спеціальністю художнє моделювання 
костюму (дизайн одягу) Академії мистецтв є провідною базовою кафедральною 
установою у науково-методичному, творчому напрямках для багатьох 
новоутворених закладів освіти. 

Харківська державна академія дизайну та мистецтв має великий досвід і 
традиції у підготовці дизайнерів. У Харківському художньо-промисловому 
інституті з 1963 року почалася підготовка дизайнерів. Харківська школа дизайну 
будує навчання на принципах взаємозбагачувальних видів проектно-художньої 
творчості. За спеціальністю дизайн зі спеціалізаціями – художнє моделювання 
тканин, художнє моделювання одягу інститут здійснює підготовку фахівців з 2000 
року. Підготовка фахівців ведеться по трьом напрямкам: дизайн, дизайн 
середовища, образотворче мистецтво. При методичній самостійності кафедр 
об’єднуючим фактором є загально художня підготовка дизайнерів. В сучасних 
умовах освіти Харківська школа дизайну шукає нові шляхи розвитку, сутність яких 
полягає в реорганізації процесу навчання по принципу вертикальних бригад-
майстерень, де загально художня підготовка буде методично регулюватись 
специфікою одного з програмних напрямів: дизайн костюму, дизайн трикотажу, 
дизайн аксесуарів, дизайн швейних виробів, дизайн трикотажних виробів, дизайн 
текстильних виробів. 

Вивчення теоретичних основ та практичного досвіду підготовки майбутніх 
дизайнерів-універсалів у провідних дизайнерських школах Німеччини та їх 
адаптація в сучасні освітні програми вищих навчальних закладів України з метою 
підвищення професійності та конкурентоздатності українських модельєрів-
дизайнерів є одним з нагальних завдань сучасної вищої школи України в галузі 
«дизайну». 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СТАТЕВО-РОЛЬОВУ 
ПОВЕДІНКУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Умови суспільного життя, які постійно змінюються, модернізація системи 
освіти тягнуть за собою необхідність розгляду класичної системи виховання з 
метою пошуку нових підходів до виховання підростаючого покоління, створення 
умов для становлення дітей як повноцінних особистостей, в тому числі і як 
представників певної статі. 

Виходячи з того, що обʼєктом нашого дослідження є процес статево-
рольового виховання дітей старшого дошкільного віку, тобто педагогічний процес, 
ми повинні виявити саме педагогічні умови, необхідні і достатні, що впливають на 
даний процес. 

Перша умова – визначеність програмного змісту, доступного сприйняттю і 
засвоєнню дітьми дошкільного віку. 

Наявність цієї умови прямо повʼязана з вимогами соціального замовлення, яке 
ми визначаємо як становлення статево адекватної особистості. Під статево 
адекватною особистістю ми розуміємо людину, наділену статевою самосвідомістю, 
сукупністю уявлень про специфіку статево-рольових уявлень; володіє потребою 
відповідно до ціннісних орієнтирів слідувати загальноприйнятим нормам; і володіє 
способами поведінки, адекватними статевої ролі в рамках заданої психосексуальної 
культури. Для повноцінної реалізації дитиною себе як представника чоловічої або 
жіночої статі необхідно володіння уявленнями, пов'язаними зі статевими 
відмінностями. 

Друга умова – організація колективних видів діяльності, що сприяють 
формуванню уявлень про статево-рольову поведінку у дітей старшого дошкільного 
віку. 

Процес засвоєння дитиною соціального досвіду і формування уявлень про 
статево-рольову поведінку без належного педагогічного керівництва протікає 
стихійно, займає тривалий проміжок часу і, як наслідок, стає малоефективним. 
Позитивні результати, в якості яких буде виступати соціально-освічена, статево-
адекватна особистість, будуть досягнуті при спеціально-організованих умовах, 
цілеспрямованому вихованні, навчанні та в діяльності. [2]. 

304 
 



Третя умова – наявність статево-розвиваючого простору в ДНЗ, який виступає 
в якості одного з факторів оволодіння і прояву уявлень про статево рольову 
поведінки. 

Організація спеціального розвиваючого середовища в ДНЗ є одним з 
найважливіших напрямків системи дошкільної освіти. У Концепції дошкільної 
освіти, виділений розділ, присвячений створенню розвивального середовища, яке 
повинне сприяти розвитку і вдосконаленню дітей дошкільного віку. 

Педагогами показана виховна і освітня можливість середовища, як умова 
самовдосконалення дитини (П. Ф. Каптєрєв, К. Д. Ушинський та ін.). Вони 
вважають, що дитина, розвиваючись в середовищі, взаємодіючи з ним, не тільки 
самовдосконалюється, а й сприяє розвитку самого середовища [5]. 

Аналіз довідкової літератури дозволяє визначити середовище як сукупність 
різноманітних умов, в яких дитина здійснює свою діяльність і формується як 
особистість [2, 3]. 

Стосовно до виховання дітей дошкільного віку частіше використовуються 
поняття «розвиваюче середовище», «предметно-розвиваюче середовище», 
«предметне середовище», «предметний простір».  

На думку В. А. Петровського, П. А. Ветлугіної, під розвиваючим середовищем 
необхідно розуміти світ природи, людей, предметно-просторове оточення, здатне 
забезпечити соціально-культурне становлення дитини. Спеціально організований 
освітній простір дозволяє створити систему розвиваючих відносин, викликати у 
дитини активність, дозволяє не тільки збагатити процес пізнання навколишньої 
дійсності, а й розвинути якості для життя в суспільстві. 

На думку авторів, всі компоненти структури розвиваючого середовища 
значимі для розвитку творчої активності дошкільнят, і максимально значимий 
ефект буде досягатися при їх комплексному застосуванні [2, 3]. 

І. С. Кон, займаючись проблемою статевої ідентифікації, прийшов до 
висновку, що головним фактором у розвитку статево-рольової поведінки виступає 
середовище [1]. 

У пошуках вирішення проблеми виховання статево-рольової поведінки, що 
розглядається в аспекті статево-рольової соціалізації, Н. Є. Татаринцевою доведено 
необхідність організації соціокультурного середовища, насиченою «чоловічими» і 
«жіночими» образами, знаками і символами «чоловічої» і «жіночої» культури, яка 
буде сприяти вихованню основ досвіду «чоловічої» і «жіночої» поведінки. 

І. М. Євтушенко в рішенні проблеми тендерної вихованості пропонує 
організовувати соціальне середовище, під яким вона розуміє предметно-
розвиваюче середовище дитячого садка, за допомогою якої дитина навчається 
моделям поведінки в суспільстві, цінностям і т.д., відповідним поняттям «чоловіче» 
та «жіноче». 

Виходячи з вищесказаного, на основі встановленої суті понять, повʼязаних з 
організацією освітнього та розвиваючого середовища, ми вважаємо, що з метою 
формування адекватних статево-рольових уявлень необхідно прагнути до 
організації статево-розвивального простору в ДНЗ. Під статеворозвивальним 
простором в нашому дослідженні ми розуміємо сукупність взаємоповʼязаних 
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елементів предметного, просторового і соціального середовища, що сприяють 
статево-рольовій соціалізації дітей дошкільного віку. 

З огляду на вікові та статево-рольові особливості дітей, ми повинні прагнути 
до забезпечення прав дитини на розвиток у власному темпі, формування статево-
рольової поведінки дошкільнят, що закріплено в нормативних документах на 
державному рівні; тендерну спрямованість обладнання і матеріалів (іграшки для 
хлопчиків і дівчаток) [4]. 

Таким чином, проведений аналіз літератури дозволяє екстраполювати 
педагогічний потенціал колективних видів діяльності на процес формування 
уявлень про статево-рольову поведінку у дітей старшого дошкільного віку і 
важливість організації статеворозвиваючого простору як рушійної сили для 
оволодіння і прояву статево-рольових уявлень. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Здоров’язбереження в освітньому процесі – це комплекс дій та заходів 
учасників взаємодії в початковій школі з метою цілісного розв’язання проблеми 
збереження і зміцнення фізичного, духовного та соціального здоров’я учнів, 
формування їх здоров’язбережувальної компетентності. Його реалізація 
відбувається у здоров’язбережувальній діяльності, що здійснюється відповідно до 
цілей освіти, особистісних потреб учнів та ситуацій взаємодії [1]. 

У сучасній науковій літературі проблему здоров’язберігаючого середовища 
молодшого школяра досліджували багато науковців, проте ми акцентували увагу на 
працях О. М. Ващенко, С. Г. Дудко, Т. М. Осадченко, Л. І. Сливка. О. М. Ващенко 
узагальнив багаторічні дослідження та описав «шкільні» фактори ризику, які 
негативно впливають на здоровʼя дітей. Це: стресова педагогічна тактика 
(авторитарно-репродуктивний стиль навчання, який веде до диктату педагога, 
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робить учня пасивним споживачем інформації), інтенсифікація навчального 
процесу, невідповідність методик і технологій навчання віковим та 
функціональним можливостям школярів, перевищення норм навчального 
навантаження, невиконання елементарних фізіологічних та гігієнічних вимог до 
організації навчального процесу, неграмотність педагога та батьків у питаннях 
збереження та зміцнення здоров'я, недоліки в існуючій системі фізичного 
виховання, відсутність системи роботи з формування цінності здоровʼя і здорового 
способу життя [2]. 

Здоров’язберігаюче середовище – це наявне та віртуальне оточення школяра, в 
якому створюються педагогічні, соціальні, культурні, гігієнічні, психологічні 
умови, які відповідають віковим і психофізіологічним особливостям учнів і 
сприяють його фізичному і особистісному розвитку (за Л. Сливкою). Умови 
створення середовища різноаспектні (медико-гігієнічні, культурно-соціологічні, 
психолого-педагогічні), а взаємодія суб’єктів середовища спрямована на 
гармонійне збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного та 
соціального складових здоров’я особистості. 

На основі аналізу наукових досліджень пропонуємо такий компонентний 
склад здоров’язбережувального середовища початкової школи: програмно-
змістовий компонент; суб’єктно-соціальний; технологічно-ресурсний; просторово-
предметний [1]. У формуванні здоров’язбережувального середовища 
загальноосвітнього навчального закладу враховуються загальні принципи – ті 
основні вимоги, правила, норми, що ставляться до змісту, форм, методів роботи і 
забезпечують суб’єктне залучення учнів до процесу формування 
здоров’язбережувального середовища – це такі принципи [3]: 

–  гуманізму, що дає змогу створити ситуації довіри і підтримки, забезпечити 
здорові відносини між учителями й учнями, утвердити культуру міжособистісного 
спілкування; 

–  дитиноцентризму, що орієнтує на визначення особистості дитини як 
найвищої цінності під час формування здоров’язбережувального середовища ЗНЗ 
та врахування вікових й індивідуальних особливостей учнів, сприяння задоволенню 
їх фундаментальних потреб (у розумінні, пізнанні, прийнятті, справедливому 
ставленні до них); 

–  природовідповідності, який уможливлює формування ціннісного ставлення 
учнів до здоров’я, переваг здоров’я і здорового способу життя; 

–  культуровідповідності, що передбачає залучення учнів до питань здоров’я в 
різних сферах культури; 

–  превентивності, що забезпечує застосування методів, прийомів, які сприяють 
попередженню й корекції негативних впливів на здоров’я всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу; 

–  системності, оскільки це прияє формуванню здоров’язбережувального 
середовища ЗНЗ в логічному зв’язку всіх його компонентів для гармонійного і 
різнобічного розвитку учнів; 

–  діяльної опосередкованості у набутті позитивного соціального досвіду, що 
дає змогу визначити засвоєння особистістю соціального досвіду під час активної 
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діяльності та взаємодії з найближчим оточенням і залучення до різних суспільних 
відносин; 

–  відкритості, що передбачає систематичне поповнення, оновлення, 
вдосконалення знань про формування здоров’язбережувального середовища ЗНЗ; 

–  технологізації, що забезпечує наявність відповідних знань і вмінь педагогів з 
упровадження здоров’язбережувальних педагогічних технологій у навчально-
виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. 

Означені принципи становлять певну систему, вони є важливою складовою, на 
якій вибудовуються інші блоки й елементи процесу формування 
здоров’язбережувального середовища ЗНЗ. Реалізація принципів формування 
здоров’язбережувального середовища здійснюється під час викладання навчальних 
дисциплін, у позакласній та позашкільній діяльності учнів, роботі громадських 
організацій, з батьками тощо.  
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ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Динамічність сучасного світу, неухильне зростання потужності інформаційних 
потоків, надвисокі темпи науково-технічного прогресу суттєво впливають на 
освітній процес, позначаючись, перш за все, на збільшенні обсягу й ускладненні 
навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню. Вимоги якості освіти 
наштовхуються на обмеженість реальних можливостей людини щодо сприйняття, 
усвідомлення, засвоєння великих масивів навчальної інформації. У таких умовах 
традиційні методи навчання втрачають свою дієвість, і це виводить на перший план 
проблему пошуку нових інструментів підтримки навчально-пізнавальної 
діяльності, які б надали змогу інтенсифікувати навчальний процес.  

Психологи характеризують це покоління як нову культуру сприйняття знань, 
яка формується як реакція на стрімке зростання інформаційних потоків, переважно 
у візуальній формі.  

Висвітленню дидактичного потенціалу візуалізації і наукових засад її 
використання у навчальному процесі присвячені праці П. Анохіна, Т. Артем’єва, 
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Л. Білоусової, Р. Гуріної, Н. Манько, М. Мінського, А. Остапенко, А. Рапуто, 
О. Смірнова, О. Соколова, Т. Сороки, М. Чошанова, В. Шаталова, С. Шевченка, 
В. Штейнберга І. Якиманської.  

У психолого-педагогічних дослідженнях М. Жинкіна, Д. Поспєлова, доведено, 
що візуалізація навчального матеріалу сприяє його більш успішному сприйманню і 
запам’ятовуванню.  

Візуалізація [3] – це процес представлення даних у вигляді зображення з 
метою максимальної зручності їх розуміння; надання осяжної форми будь-якому 
об’єкту, суб’єкту, процесу тощо. Проте таке розуміння візуалізації передбачає 
мінімальну розумову і пізнавальну активність учнів, а візуальні дидактичні засоби 
виконують лише ілюстративну функцію.  

«Стиснення» і візуалізація навчальної інформації технологічно може бути 
реалізовані різними методичними прийомами і, відповідно до цього, відомими 
різноманітними схемно-знаковими моделями представлення знань. Широковідома 
презентація формату Power Point вже давно є допоміжним засобом візуалізації 
навчального матеріалу, але її можна віднести до більш стандартних. Зовсім 
нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова «скрайбінг», 
«скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології. 

Скрайбінг (від англійського scribe – накидати ескізи або малюнки) – новітня 
техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» малюнками на 
білій дошці (або аркуші паперу), яка була винайдена британським художником 
Ендрю Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань [1]. 

Скрайбінг – це зображення малюнків, перетворення речей на візуальні образи 
[1]. 

Суть скрайбінгу полягає в тому, що одночасно залучаються різні органи 
чуттів: слух та зір, а також уява людини, що сприяє кращому розумінню та 
запам’ятовуванню.  

Скрайбінг має багато переваг, що допоможе урізноманітнити уроки, 
зацікавить учнів, полегшить сприйняття нового матеріалу. Серед «плюсів» цієї 
технології можна виділити такі: 

− участь та увага аудиторії; 
− якісне засвоєння інформації та запам’ятовування ключових моментів; 
− зручне сприйняття інформації; 
− можливість неперервного спілкування зі слухачами. 
Варто зазначити й переваги скрайбінгу в навчанні: 
− візуалізація в процесі навчання допомагає учням організувати та 

аналізувати отриману інформацію; 
− за допомогою візуальних образів учні з легкістю інтегрують нові знання; 
− візуалізація розвиває критичне мислення (вербальна та візуальна 

інформація допомагає відновлювати в пам’яті отриману інформацію, оскільки 
презентація скрайбінгу складається із простих образів, символів та предметів, які 
легко запам’ятовуються); 

− візуалізація є універсальною та доступною всій аудиторії. 
Види скрайбінгу [2]:  
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1) скрайбінг-презентація;  
2) відеоскрайбінг.  
Переваги відеоскрайбінгу полягають у тому, що відеоролик можна 

використовувати безліч разів, цей вид діяльності викликає у виконавців особливу 
зацікавленість. 

Можна також виділити декілька найпоширеніших видів відеоскрайбінгу – 
мальований скрайбінг, аплікаційний скрайбінг та онлайн-скрайбінг. 

Таким чином, упровадження скрайбінгу як засобу візуалізації мислення сприяє 
розвитку допиливості учнів, їх зацікавленню вивченням предмета, полегшує 
засвоєння матеріалу, формує вміння узагальнювати і застосовувати знання на 
практиці, розвиває системність і послідовність мислення. 
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збірник тез доповідей Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції 
молодих учених і студентів, 27-28 жовтня 2016 р., Мукачево/Ред.кол.: В. І. Кобаль 
(гол.ред.) та ін. – Мукачево: МДУ, 2016.– 224 с.  
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
В умовах сьогодення особливого значення набувають процеси удосконалення 

існуючих та створення нових ефективних технологій, що здатні суттєво 
підвищувати резервні духовно-фізіологічні можливості людського організму. Саме 
тому зростає роль інтегративних методів відновлення, зміцнення та збереження 
фізичного й психічного благополуччя особистості, зокрема арт-терапевтичних 
методик.  

Наукові основи арт-терапії висвітлюються у працях А. Байєре, О. Булатової, 
В. Гришиної, А. Козир, Л. Лебедєвої, Д. Мерфі, Н. Миропольської, О. Сороки та ін. 
Поліаспектність специфіки використання арт-терапевтичних технологій в 
світньому процесі досліджено психологами О. Дьюхерст-Меддоком, 
С. Дженнінгсом, К. Роджерсом та ін. 

Необхідно підкреслити, що теоретичне моделювання арт-терапевтичних 
діагностичних програм на основі принципів критеріально орієнтованого підходу 
дозволяє не тільки виявити актуальні та потенційні можливості соціокультурного 
становлення особистості, але й може бути використано під час розробки 
індивідуальних корекційно-розвиваючих психолого-педагогічних програм, що 
формуються на взаємодії дорослого та дитини в мистецтві. Окрему увагу варто 
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звернути на соціокультурне становлення особистості дитини з проблемами 
психічного розвитку та його забезпечення за допомогою мистецтва, оскільки саме 
через художню діяльність, яка виступає як культурно-історичний, специфічний вид 
людської діяльності, дитина може самореалізуватися як субʼєкт культури. Така 
інноваційна модель супроводу особистості дитини може забезпечити не лише її 
соціокультурне становлення, а й надати (у взаємодії фахівців та батьків) 
психологічну допомогу з метою компенсації та подолання складнощів соціально-
адаптивних і емоційно-особистісних процесів, які ускладнюють соціалізацію 
дитини на різних стадіях онтогенезу. 

Таким чином, арт-терапевтичні технології в освіті – це системна інновація, яка 
характеризується комплексом теоретичних і практичних ідей, багатогранністю 
взаємозв’язків з соціальними, психологічними й педагогічними явищами, а також 
здатністю до інтеграції та трансформації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У процесі модернізації змісту початкової шкільної освіти відповідно до 
зазначених завдань у Державному стандарті початкової освіти (2018 р.), оновлених 
навчальних програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти виникає 
необхідність створювати умови, які дозволяють формувати всебічний розвиток 
дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до 
вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 
цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. 

Ефективній реалізації інтегрованого підходу в навчанні молодших школярів 
сприяють: зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми 
організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне 
структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах 
міжпредметної інтеграції); розширення діапазону організаційних форм, методів 
навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну 
спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної 
діяльності. 

Проблема удосконалення освітнього процесу завжди була актуальною. 
Виникає потреба в оновленні навчально-виховного процесу початкової школи. 
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Процеси реформування сучасної системи освіти висувають нові вимоги до 
організації та проведення уроку в початковій школі. 

Дослідженню проблеми уроку присвячено багато робіт учених, які вивчали 
різні аспекти проблеми. Так, дидактичні й методичні аспекти уроку розроблялися 
Ю. Бабанським, М. Даниловим, Б. Єсиповим, Ч. Куписевичем, І. Лернером, 
М. Махмутовим, І. Огородниковим, В. Оконем, В. Онищуком, М. Скаткіним та ін.  

До проблеми класифікації уроків зверталися відомі вчені в галузі початкової 
освіти Т. Байбара, М. Богданович, М. Вашуленко, О. Вашуленко, М. Захарійчук, 
В. Науменко, О. Савченко, Г. Товканець, О. Фізеші, М. Фіцула та ін.  

Відтак, О. Савченко пропонує типи уроків за дидактичною (навчальною) 
метою. Г. Товканець розглядає дидактичні основи навчання. О. Фізеші розкриває 
форми організації навчання і урок як основну форму навчання. М. Фіцула 
рекомендує орієнтовну структуру уроку.  

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів 
передбачає не лише оновлення змісту початкової освіти, добір ефективних методів, 
прийомів, засобів навчання, а й пошук раціональних форм організації навчальної 
діяльності. Однак серед усього розмаїття форм організації навчання основне місце 
займає урок. 

З’ясуємо зміст поняття «урок». За «Українським педагогічним словником» 
С. Гончаренка «урок – це основна форма навчально-виховної роботи в школі. 
Проводиться з постійним складом учнів, у межах точно встановленого часу, за 
сталим розкладом й чітко визначеним змістом навчання» [3, с. 340]. О. Савченко 
вважає, що урок – це середовище суб’єкт- суб’єктної та полісуб’єктної взаємодії, в 
основі якої – співпраця, співтворчість учителя з учнями, набуття ними не лише 
пізнавального, а й соціального досвіду. А це передбачає зміни у визначенні цілей 
уроку, у його структурі, в організації навчальної взаємодії учнів на уроці, доборі 
методів, прийомів, засобів навчання [11]. 

Аналіз педагогічної літератури з цієї проблеми свідчить, що поняття «урок» 
ученими трактується по-різному. 

Урок характеризується низкою рис (єдність навчальної і виховної функцій; 
стимулювання пізнавальної активності учнів; розвиток пізнавальної самостійності), 
які не залежать ні від особливостей учителя й класу, ні від навчально-матеріальної 
бази.  

Урок є органічним цілим, з єдиною навчально-виховною метою, якій 
підпорядковано всі елементи уроку; кожна частина уроку й урок загалом повинні 
бути побудовані з урахуванням закономірностей і принципів засвоєння, що 
визначають організацію процесу навчання.  

Урок має дидактико-виховні і розвивально-творчі можливості, чітко 
висвітлені у триєдиній меті уроку – навчальній, розвивальній і виховній. Цілком 
слушно з цього питання висловився В. Бондар про те, що урок навчає і виховує 
«всією своєю сутністю: змістом матеріалу, що виучується, методами роботи, 
стосунками, які виникають між самими учнями, між учнями й учителями тощо. 
Урок є продуктом спільної творчої діяльності всіх дійових осіб педагогічного 
дійства» [2, с.101].   
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У цих визначеннях представлено всі компоненти навчально-виховного 
процесу: мета, зміст, засоби, методи, організація і керівництво, усі дидактичні 
елементи. Сутність і призначення уроку в процесі навчання як цілісної системи 
передбачає, таким чином, колективно-ідивідуальну взаємодію суб’єктів 
навчального процесу – учителя й учнів. 

Для сучасного етапу модернізації і розвитку освіти характерним є перехід від 
обʼєкт-субʼєктивної парадигми освіти до суб’єкт-субʼєктивної. Таке розуміння 
навчальної взаємодії (викладання-учіння) передбачає, що діяльність учителя й 
учнів будується на гуманістичних, особистісно орієнтованих засадах, виховання і 
навчання кожної дитини здійснюється на основі розвитку її природних здібностей; 
забезпечує розвиток кожної дитячої особистості, формування ключових і 
предметних компетентностей. 

Отже, проведений теоретичний аналіз дозволив виявити особливості сучасних 
уроків і узагальнити зміни в класно-урочній системі початкової школи. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Одним із найважливіших показників культури усного мовлення дітей 
молодшого шкільного віку є виразність. 

До виразного читання учнів готують починаючи з добукварного періоду, 
зокрема діти разом з учителем вивчають вірші. Знання й навички виразного 
читання поглиблюються в букварному періоді. Це стосується читання дітьми 
словами, складами, правильного наголошування слів, інтонування речень, вмінь 
відтворювати питання, змінювати інтонацію, робити паузи тощо. 

Значна увага виразному читанню приділяється в післябукварному періоді, 
коли діти вчаться читати фразами і між фразами робиться пауза, розуміють зміст і 
значення слів. Під час роботи з читанками слід удосконалювати виразне читання 
учнів, звертаючи їхню увагу на емоційне відтворення тексту. 

Чимало дослідників значну увагу приділяє виразному читанню [1; 2; 3; 4]. 
Організувати підготовку до виразного читання певного твору можна у такій 

послідовності:  
1. Сприйняття тексту. Відчуття естетичного задоволення від прочитаного 

через уяву і почуття. 
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2. Аналіз тексту. Розмірковування над твором, відтворення в уяві створених 
автором картин, перечитування окремих епізодів, зіставлення своїх міркувань з 
висновками дослідників. 

3. Визначення виконавських задач, значень засобів логіко-емоційної 
виразності читання;  шліфування своєї манери читання. 

4. Тренування в декламації. Визначення й уточнення запитань, що 
потребують пояснення й уточнення. 

За допомогою цих етапів підготовки можна кваліфіковано навчити 
виразному читанню. 

Молодші школярі мають уміти: 
– дотримуватися інтонаційного кінця речення; 
– робити зупинки після фрази; 
– логічно наголошувати слова; 
– робити паузи (малі, великі, дуже великі). 

Тільки таке читання може бути виразним та емоційним. 
Формуючи в учнів початкових класів навичку виразного читання, 

вдосконалюючи їхнє усне мовлення необхідно інтенсивно працювати над 
засвоєнням ними усіх засобів виразності. 

Значущою є робота над тоном мовлення. яка тісно пов’язана з роботою над 
гучністю. Вміння говорити з належною гучністю є дуже важливою якістю 
виразного читання. Як відомо, окремі частини твору можна вимовляти з більшою 
чи меншою силою голосу. Ці зміни гучності пов’язані зі змістом висловлювань і 
допомагають читцям в розкритті головної думки твору. У такому випадку зміна 
гучності голосу є одним із важливих інтонаційних засобів виразності. Зокрема, 
тихий голос переважно свідчить про бажання бути почутим лише тією людиною, 
до якої безпосередньо звертається мовець. Він також може вказувати на м’якість, 
нерішучість того, хто говорить. Іноді тихий голос може бути ознакою сильного 
хвилювання. Гучним голосом відображають насамперед веселий настрій, проте 
завдяки ньому можна також передати гнів, захоплення тощо. 

Учителю початкових класів слід поступово розширяти знання молодших 
школярів про доречність або недоречність гучного чи тихого мовлення під час 
виразного читання творів, формувати вміння учнів використовувати гучність як 
засіб виразності.  

Доцільно організувати роботу зі з’ясування того, як правильно обирати силу 
голосу. Учням треба засвоїти, що зміна гучності залежить від ситуації спілкування 
та від змісту висловлювання. Продуктивними завданнями є такі, які полягають у 
тому, що дітям необхідно прочитати певні уривки із твору, намагаючись при цьому 
за допомогою голосу висловити відповідні почуття. 

Виразне читання набувається тоді, коли воно є природним. Під час виразного 
читання читач намагається втілити задум автора. 

Передумови виразного читання: 
1) володіння дикцією; 
2) знання й навички техніки мовлення; 
3) наявність навичок художнього аналізу тексту. 
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Виробленню навичок виразного читання сприяють: 
– артикуляційні вправи; 
– чистомовки; 
– скоромовки; 
– вправи для вироблення фонематичного слуху тощо. 
Важливою є робота з молодшими школярами над виразним читанням 

віршованих творів. 
Пам’ятка виразного читання віршованого твору: 
1) вдумливо прочитайте вірш; 
2) з’ясуйте лексичне значення незрозумілих слів; 
3) з урахуванням змісту та ідеї твору визначте настрій, з яким будете читати 

твір; 
4) у кожному рядку визначте основне за смислом слово, на яке падає 

логічний наголос; 
5) позначте у творі паузи  (малі, великі, дуже великі); позначте стрілками тон 

читання; прочитайте кілька разів вірш із дотриманням усіх позначок; 
6) читаючи вірш, уявляйте змальовані картини, події, намагайтеся 

запам’ятати їхню послідовність; 
7) вивчіть вірш напам’ять.     
Отже, формування в дітей молодшого шкільного віку навичок виразного 

читання є обов’язковою частиною роботи над змістом тексту. Використання на 
уроках читання різноманітних видів читання, спеціальних вправ, інтерактивних 
технологій сприяють успішному засвоєнню дітьми навичок виразного читання та 
висловлювання. 
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ХУДОЖНЬО–ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ 
ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Глобалізація як провідна ознака сучасності та соціокультурні процеси в Україні, 
що формуються на ґрунті багатовікових вітчизняних традицій і в загальному 
контексті європейської та світової інтеграції з орієнтацією на загальнолюдські 
фундаментальні демократичні цінності громадянського суспільства зумовлюють 
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необхідність переосмислення концептуальних засад художньо-естетичного 
виховання школярів. 

Основою, на якій здійснюється естетичне виховання є певний рівень художньо-
естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей 
рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, 
поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в розвитку умінь і 
навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті людських 
взаємин. Формування у школярів певної системи художніх уявлень, поглядів, які 
зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії естетичних цінностей, 
готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, починається із 
сприймання оточуючого.  

Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-
естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань 
і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на 
основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та 
інтересів [1]. 

Мета художньо-естетичного виховання полягає в тому, щоб у процесі 
сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої 
діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та 
мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню 
компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному 
самовдосконаленні. 

Загальна мета конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, 
виховні й розвиваючі аспекти:  

– збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, 
розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, 
універсальних якостей творчої особистості;  

– виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, 
світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння учнями зв'язків 
мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, 
зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації:  

– виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори, 
висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки;  

– розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування 
художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, формування художньої 
компетентності – здатності керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, 
готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з 
універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-
світоглядними позиціями;  

– формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, 
особливості художньо-образної мови мистецтв – музичного, візуального, 
хореографічного, театрального, екранного; 
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 – виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у 
художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні 
відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку, формування 
навичок художньої самоосвіти та самовиховання [2]. 

Завдання естетичного виховання школярів успішно реалізується на уроках 
образотворчого мистецтва. Вони дають можливість ефективно розвивати почуття 
прекрасного, формувати естетичні смаки, вміння розуміти і цінувати твори 
мистецтва, памʼятники історії та архітектури, красу і багатство рідної природи. 
Образотворче мистецтво – унікальний навчальний предмет, який надає учням багато 
можливостей для духовного саморозкриття, творчого самовтілення, розвитку 
здатності до життєвого самовизначення, дає змогу розкрити нахили до різних 
творчих професій: художника, дизайнера, фотографа, модельєра, спеціаліста з 
компʼютерної графіки. 

Образотворча діяльність – основний шлях розвитку здібностей дітей, оскільки 
здібності проявляються в адекватній діяльності; це той вид художньої творчості, в 
якому активність дитини приводить до відчутних результатів. На нашу думку, 
організація образотворчої діяльності має поєднувати в собі творчу працю й 
задоволення, пізнання світу і гру, фантазію і точний розрахунок. Заняття з 
образотворчого мистецтва слід спрямувати на розвиток в учнів зорової пам’яті, 
спостережливості, просторової уяви, тонкої моторики пальців, уміння зосередитися. 

Отже з огляду на можливості образотворчого мистецтва як педагогічного 
засобу слід зазначити, що основою навчально-виховного процесу є виховання 
естетичного відношення, виховання естетичної свідомості особистості. Кожний 
компонент естетичного відношення: естетичне сприйняття, естетичне почуття, 
оцінка, судження, смак, ідеал, потреба, увесь творчий потенціал визначається 
діяльністю особистості й спричиняє суттєві зміни в переконаннях, поведінці,  
перетворює її в суб’єкт естетичної діяльності, сприяє комплексному розвитку її 
художньо – творчих здібностей. 
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ПОСТРИГАЧ Н. О. 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ГРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ (1981 - 2011) 

Витоки становлення галузі освіти дорослих в Греції можна простежити на 
початку ХХ століття в зусиллях приватних та державних організацій щодо 
боротьби з явищем неграмотності [3, с. 96]. Ця більш-менш тривіальна організація 
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галузі освіти дорослих в Греції тривала до кінця 1950-х рр. ХХ ст. [4, с. 141-158], 
коли освіта дорослих розглядалася як свого роду додаткове забезпечення 
початкової освіти і, як наслідок, ніякої особливої уваги не приділялося особам, які 
виконували важке завдання полегшення навчання дорослих [2, с. 17 – 42]. 
Упродовж десятиліть економічного зростання (1960-ті -1970-ті рр. ХХ ст.) 
невеликою кількістю установ було зреалізовано низку заходів, пов'язаних з 
підготовкою андрагогів [4]. Незважаючи на те, що освіта для дорослих в Греції має 
певну історію, особливо з точки зору розробки програм грамотності для дорослих, 
саме з приєднанням Греції до Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) у 
1981 році дійсно почав зростати інтерес до цієї галузі, в якій до 1993 року відбулася 
серія важливих подій та змін. Фінансування зі структурних фондів – головним 
чином Європейського соціального фонду (ЄСФ) – призвело до розширення 
пов'язаних із цим заходів. Соціалістичний уряд того часу створив сприятливі умови 
для розвитку державних органів освіти дорослих. Фінансування ЄСФ в основному 
спрямовувалося на так звану Популярну освіту (Popular Education –Λαϊκή 
Επιμόρφωση).  Публічна мережа «Популярна освіта» складалася з більш ніж 300 
центрів, що працюють по всій Греції. Немає точних даних щодо розподілу програм 
у цей вирішальний період (1981-1993 роки), але багато дослідників відзначають 
наступне: поширення заходів професійної підготовки без адекватного планування 
щодо їх виду та обсягу; виділення низки програм організаціям, які не мають 
необхідної інфраструктури та ноу-хау для їх забезпечення; відсутність 
координаційного органу для планування та контролю повʼязаної з цим діяльності, 
що призвело до неефективної праці й витрати ресурсів [5, с. 36].  

У період 1994-1999 рр. ХХ ст. розвиток грецької освіти дорослих повністю 
співпав з прийняттям та впровадженням керівних принципів ЄСФ, спрямованих на 
забезпечення фінансування неперервного навчання з боку європейських фондів. 
Процес розвитку системи неперервної професійної підготовки тривав більше трьох 
років. Ситуація дещо покращилася в останні роки, особливо з 2000 року, з 
впровадженням нової політики та ініціатив, які зараз становлять орієнтири щодо 
створення умов для підтримки подальшого розвитку галузі. Однак поки що важко 
зробити будь-які висновки про ефективність цієї політики, оскільки вона була 
прийнята під загрозою втрати фінансової підтримки з боку ЄС [1, c. 239-240; 5, с. 
36]. Сьогодні Греція розробила активну політичну рамку навчання впродовж життя, 
яка в основному охоплює всі форми освіти дорослих. На основі цієї рамки 
впроваджено «Загальну освіту дорослих», яка включає в себе усю організовану 
навчальну діяльність (формальну та неформальну), адресовану дорослим з метою 
збагачення знання, розвитку, вдосконалення здібностей та навичок (в тому числі 
грамотності, навичок лічби й базових навичок в області ІКТ), розвитку особистості 
людини та активної громадянської позиції й забезпечується великою кількістю 
державних субсидованих навчальних закладів. Програми функціональної 
грамотності призначені лише для тих дорослих, які не завершили обов'язкову 
освіту. Залежно від характеру програм та освітньої діяльності, яку вони 
забезпечують та цільових груп, яким вони адресовані, у Греції діють три різні 
категорії організацій: 1) громадські (державні чи субсидовані) провайдери, які 

318 
 



пропонують програми базової освіти (формальні та неформальні) для дорослих; 2) 
постачальники (державні або субсидовані) приватних компаній та провайдери, які 
складаються з колективних організацій та пропонують можливості для початкової й 
/ або неперервної освіти і підготовки для безробітних, працівників та фахівців; 3) 
громадські організації, які створені як освітні установи вищого рівня, такі як 
університети та коледжі, забезпечують початкову та / або неперервну освіту та 
навчання для студентів, випускників, безробітних та фахівців. Існує також низка 
органів та організацій, які діють як юридичні державні або приватні заклади й в 
основному підзвітні Міністерству освіти, культури та релігійних справ.  

Найбільш важливим з них є Генеральний Секретаріат з навчання впродовж 
життя (the General Secretariat for Lifelong Learning, GSLL), який був створений у 
2011 році й виступає в ролі основної зацікавленої сторони, що бере участь у 
стратегії навчання впродовж життя, відповідає за її впровадження через Фонд 
молоді та навчання впродовж життя (the Youth and Lifelong Learning Foundation, 
ΙNEDIVIM). Ця неприбуткова державна установа з фінансовою та операційною 
автономією, яка знаходиться під контролем Міністра культури, освіти та релігійних 
справ, планує, організовує та фінансує більшість програм освіти дорослих й у 
відповідних випадках співпрацює з іншими державними органами, такими як 
Міністерство працевлаштування та соціального забезпечення, Агенція зайнятості 
населення (the Manpower Employment Agency, OAED), Міністерство юстиції, 
Міністерство розвитку та Міністерство внутрішніх справ та державного управління 
[1, c. 240-241]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що грецька освіта дорослих 
пройшла довгий і складний шлях свого становлення та розвитку в напрямі 
інституалізації та професіоналізації, з упровадженням активної політичної рамки 
навчання впродовж життя, яка в основному охоплює всі форми освіти дорослих.  
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РЕФЛЕКСИ МІФОПОЕТИЧНОЇ СЕТАНТИКИ ОБРАЗУ ГОРА В ПОЕТИЧНІЙ 

МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ  
Лінгвістична інтерпретація простору, його відображення в мові безпосередньо 

пов’язане з науковим осмисленням у філософії, природничих науках, 
етнокультурологічних дослідженнях. При цьому взаємозумовленість наукової та 
мовної картин світу не означає їх тотожності: мовна картина світу не співмірна із 
фрагментами наукової картини світу. Отже, актуальність лінгвістичного опису 
поняття простір не викликає сумнівів. Вихідним для осмислення взаємодії понять 
мова та простір став вислів Ж. Женетта про те, що думка «виражає себе у термінах 
дистанції, горизонту, універсуму, пейзажу, місця, ландшафту, доріг і помешкань; 
все це наївні, але характерні фігури, фігури par excellence, де мова стає простором 
для того, щоб простір у ній, ставши мовою, говорив і писав про себе» [2, 132]. 

Прост ір як специфічна характеристика культури унікальний у межах 
національного мистецтва, це його основа. У найрізноманітніший спосіб він 
пронизує структури та форми мистецтва [1, 3].  

За сформованою упродовж віків традицією, що простежується у стилістиці 
народної пісні та індивідуально-авторської поетичної творчості, вертикальний 
вектор відкритого національного простору найактивніше розгортає образ гора. 
Конкретизуючи абстрактну просторову семантику у звичних для української 
мовної свідомості параметрах, він універсалізується до рівня мовно-естетичного 
знака національної культури, зміст якого визначає зв’язок із міфопоетикою та 
водночас із характером сучасного мовомислення. Вичерпний, поглиблений розгляд 
польової структури з номінацією гора, змоделюємо за дискурсами поезії другої 
половини ХХ ст., зокрема на основі поетичних текстів Б. Олійника, Л. Костенко, 
С. Йовенко, М. Руденка, І. Драча, Д. Павличка, Ю. Тарнавського, В. Вовк. 

З-поміж прикметникових характеристик із семою ‘візуальне враження’ 
найчисленнішу групу формують епітети-колоративи, які експлікують особливості 
візуального авторського сприйняття просторової реалії й виконують функцію 
експресивної характеристики зображуваного. Пор.: За чорно-синьою горою, / на 
схилку радісного дня, / малює хмари пурпурові/ якесь веселе чортеня (Костенко Л.); 
Вже викотивсь місяць за синіми горами (Драч І.); мерехтіли срібно-сизі гори 
(Вовк В. ); Вже не гомонять бурі гори, мов кобзи (Вовк В.); Дивлюсь – блакитні 
гори, / Карпати летять зі мною (Павличко Д. ). 

Для ідіолекту Д. Павличка характерне ототожнення семантики епітетів рідні 
гуцульські (гори): Там пахнуть груди молоком, / Мов травами гуцульські гори . 

Номінації піднять – це часто безепітетні компоненти, що виконують 
номінативну функцію у текстах пейзажної лірики: Насиплють горб такої 
височизни, / що аж не тенькне бронзовий казан / од грандіозних відголосків тризни 
(Костенко Л.); тополі/ кидають тінь довгих вій/ на горби (Тарнавський Ю.); 
червоне сонце сходить з-за гори (Костенко Л.). 

Як свідчить здійснене дослідження, показові для фольклору рефлекси 
міфопоетичної семантики в авторській поезії другої половини ХХ ст. майже 
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цілковито редукуються. Прийменникові конструкції на горі, за горою, під горою, 
перед горою, з-за гори при входженні у структуру поетичного вислову зазвичай 
виконують функцію локативних конкретизаторів: О ти, вознесений на тій горі, / 
Яку здолать і сильним треба сили (Олійник Б.); Бджолиним гулом золотим / Цвіли 
черешні під горою (Павличко Д.); хмара насуне з-за гір (Костенко Л.).   

Епізодичні рефлекси сакральної семантики образу гора спостерігаємо в тих 
авторських поезіях, де зміст прийменникових конструкцій естетизується, 
інтимізується за рахунок її додаткових лексико-семантичних носіїв – назв дій 
молитися, поклони бити, оцінних назв і характеристик, зокрема епітета святий 
тощо. Пор.: О ти, вознесений на свят-горі, / Що увінчала придніпрові скелі 
(Олійник Т.1, 67); І починаються мої важкі груди / Між горами на тій святій 
поляні (Павличко Ялівець, 91); Навколішки молився перед горами, / Поклони бив за 
душу дорогу (Павличко Ялівець, 92). У таких контекстах збережена також 
просторова семантика.  

Визначальними характеристиками метафоричних структур, які відбивають 
поетичну актуальність і функціональність просторових номінацій у мові 
української поезії другої половини ХХ ст., є реактивована чи оказіонально 
модельована образність, високий ступінь експресивної оцінності. Найбільш 
продуктивний і типовий розвиток відповідних одиниць забезпечують процеси 
епітетизації, метафоризації (зокрема структури генітивної та предикативної 
метафори, метафори-ідентифікації) та антропормофізації.  
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
В сучасному житті, яке характеризується стрімкими змінами у різних його 

сферах – політичній, економічній, науковій і культурній, особливого значення 
набувають уміння людини самостійно та нестандартно мислити, прогнозувати 
результати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. 

Тому розкриття творчого потенціалу, створення оптимальних умов для 
самореалізації особистості, тобто розвиток креативності учнів є як одне з 
пріоритетних. 

Навчання стане творчим процесом, якщо воно буде спрямоване на творчу 
діяльність самих учнів. Навчання має не зводитися лише до засвоєння готових 
правил і визначень, а повинно бути справжнім процесом «здобуття знань». Для 
цього потрібно, щоб навчання планувалось як процес постановки і вирішення 
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системи творчих задач. Творчою задачею називають задачу, яка містить в собі 
новизну, невідомий спосіб дії. Ця задача спонукає до активного самостійного 
пошуку, її розвʼязок вимагає певних розумових зусиль [1, с. 56]. 

На початкових етапах організації розвитку креативності учнів такими 
задачами і можуть бути текстові задачі. Для їх розвʼязку доцільно використовувати 
метод проблемного навчання. Проблемний виклад здійснює сам педагог. Він за 
допомогою бесіди залучає учнів до самостійного відкриття способу доведення 
теореми або розв'язання задачі. При чому під час бесіди вчитель підбирає питання 
диференційовано: простіші питання більш «слабким» учням, щоб вони мали змогу 
також активно залучатись до процесу пошуку. 

Сучасний урок – це урок спілкування вчителя з учнем, їх спільна творча праця. 
Чим меншу активність під час уроку виявляє вчитель і чим більше спонукає до 
активності учнів – тим інтенсивніше стає креативний розвиток учнів [2, с. 5]. 

Математика формує просторове мислення, що забезпечує свободу і легкість 
створення образів та оперування ними, причому образів досить абстрактних. 
Завдання вчителя – залучити учня до самого процесу пізнання. Тоді учень відчує 
необхідність не просто сприймати інформацію, а наполегливо оволодівати новими 
знаннями, приводити їх у струнку систему доведень. 

В процесі уроку з метою розвитку творчого мислення під час розвʼязування 
задач часто використовуються наступні методи: 

– метод евристичної бесіди. Під час евристичної бесіди вчитель замість 
викладу матеріалу у готовому виді підводить учнів до самостійного формування 
понять, теорем, тощо. Цей метод використовується на перших етапах розвитку 
самостійного мислення під час проблемного навчання; 

– метод мозкового штурму. Розвʼязання творчої задачі організується у формі 
навчального мозкового штурму. Він складається з наступних етапів: перший – 
створення банку ідей, другий – аналіз ідей, третій – відбір і обробка результату; 

– метод допоміжних задач. На початку уроку розвʼязується низка усних задач, 
на базі яких доводиться теорема або розвʼязується більш складна задача; 

– метод «помилки». Учням пропонується спрогнозувати помилку або знайти 
помилку, спеціально допущену вчителем. Розгляд математичних софізмів і 
парадоксів; 

– метод асоціацій. Цей метод використовується тоді, коли учні не можуть 
знайти шлях розвʼязку [4,с.29].  

Захоплення наукою в шкільні роки має велике виховне значення, розвиває 
потребу в творчій діяльності, виховує працелюбність, відповідальність за доручену 
справу. 

Які б форми і методи навчання не, вся педагогічна діяльність вчителя повинна 
допомагати повністю реалізувати можливості учнів, підкреслювати значимість його 
особистості і сприяти міцному і свідомому засвоєнню знань. 

Тривалий час помилково вважалось, що головне в розумовому розвитку дітей 
– передача їм якомога більшої кількості знань. Життя ж доводить, що розумна 
людина – це не скільки особа, яка багато знає, скільки тон, хто вміє наявні знання 
застосовувати в складних буденних життєвих ситуаціях. Адже уміння самостійно 
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знаходити вихід у будь-якій ситуації повсякденного життя е найбільш цінним 
інтелектуальним вмінням людини. Про таких людей кажуть, що вони можуть 
творчо мислити. Тільки гармонійне поєднання характеристик інтелекту і 
креативності (творчих здібностей) зумовлює становлення самодостатньої 
особистості. 

Діти з високим рівнем інтелекту і креативності впевнені у своїх здібностях, 
мають адекватний рівень самооцінки; їм притаманні внутрішня свобода і високий 
самоконтроль. Якщо вимагає ситуація, ведуть себе по-дорослому. Виявляють 
інтерес до всього нового і незвичайного, характеризуються великою ініціативністю, 
але, разом з тим успішно пристосовуються до вимог соціального оточення, 
зберігаючи внутрішню незалежність думок і дій. 

Діти з низьким рівнем інтелекту і креативності, як правило, зовнішньо добре 
адаптуються, тримаються в «середняках» і задоволені своїм становищем. Вони 
мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей компенсується 
розвитком соціального інтелекту, товариськістю, пасивністю у навчанні. 

Під час роботи з дітьми важливо розвивати не лише інтелект, але й творчі 
здібності, і, навпаки, під час розвитку творчих здібностей не слід забувати про 
інтелект. Адже коли високий інтелект поєднується з високим рівнем креативності, 
творча людина частіше добре адаптована до середовища, активна, емоційно 
врівноважена, незалежна тощо. А при поєднанні креативності з невисоким 
інтелектом бачимо невротичну тривожну людину з поганою адаптованістю до 
вимог соціального оточення і важкою долею [3, с. 78]. 

Важлива риса – самостійність, що проявляється як постійна, стабільна риса 
особистості, яка має потребу систематично самостійно працювати і, в тому числі, у 
плані самовдосконалення, розвитку своїх здібностей. 

Всі риси творчої особистості можна синтезувати в особливу рису, що є 
одночасно і критерієм творчої особистості, – творчу самостійність як здатність не 
тільки використовувати знання, а й прагнути до їх постійного поновлення 
Розвивати цю творчу самостійність – це і є найважливіше завдання вчителя на уроці 
[4, с. 28]. 

З цього приводу корисні рекомендації розробив американський психолог 
Дж. Гален: «Кожен вчитель по-своєму реалізує розвиток творчих здібностей своїх 
учнів. Я велику увагу звертаю на учнів, у яких слабий інтелект і самооцінка. 
Розвиток самостійності і нестандартності думок, знайомство з основними 
мислительними операціями, розвиток пізнавальних інтересів служитимуть дітям 
все життя, полегшуватимуть їм здобуття знань, допомагатимуть реалізувати себе 
(відчути себе потрібним і значимим) і, головне, адаптуватися у людському 
суспільстві». 
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МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Аналіз методичної літератури засвідчує, що в різні часи в навчально-

виховному процесі ДНЗ активно використовували такі способи роботи з 
художньою літературою, як: читання та розповідання дітям творів різних жанрів 
(М. Алєксєєва, А. Богуш, А. Бородич, О. Ушакова, В. Яшина);  розучування віршів 
(Л. Кампанцева, Н. Карпинська, М. Коніна та ін.), переказ художніх творів 
(А. Бородич, О. Коненко, Є. Тихеєва), ознайомлення з малими фольклорними 
жанрами (А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик, О. Ушакова, О. Сомкова), читання творів 
з опорою на ілюстрації (О.Соловйова, О.Коненко), інсценізації за змістом 
літературних текстів (В. Захарченко, Ю. Костенко, Л. Фесенко та ін.) літературні 
вікторини, літературно-творчі ігри (Н. Гавриш, О. Сомкова, О. Ушакова, 
Л. Фесенко) тощо. Зауважимо, що спільною майже для всіх методичних підходів є 
структура тих чи інших видів занять на основі літературних творів, що 
зумовлюється націленістю заняття на розвʼязання програмних завдань, методи та 
прийоми, які пропонується використовувати в процесі роботи з літературним 
твором. Традиційним алгоритмом проведення занять є: пояснення незнайомих слів 
перед читанням, разове чи подвійне читання /розповідання, бесіда за змістом, 
підсумок. 

Автори називають також різні форми  роботи із книгою поза заняттям. У 
межах цієї форми вчені називають такі види діяльності: використання в інших 
заняттях, читання та розповідання дітям, свята, ранки, вікторини, виставки книг 
(А. Богуш, А. Бородич, Н. Гавриш, О. Ушакова) [1]; використання забавлянок, 
приказок, прислів’їв у режимних моментах; читання дітям у вільний час, 
розглядання ілюстрацій; участь у ремонті книг; бесіди про книги, письменників, 
художників-ілюстраторів; виставки книг; ранки, свята, тематичні вечори та 
вікторини (М. Алексеєва, Б. Яшина) [2], створення куточку книги у групі. 

Найбільш повна класифікація форм роботи з літературними творами в 
контексті  художньо-мовленнєвої діяльності, на нашу думку, представлена у 
методиці Богуш-Гавриш, які розрізняють види та типи занять. Авторами 
запропоновано класифікацію видів занять за різними ознаками: за літературними 
жанрами (знайомство з малими фольклорними формами, читання і розповідання 
казок, читання оповідань морально-етичної та гумористичної спрямованості, 
ознайомлення з поетичним словом); за спрямованістю змісту (односпрямовані, 
комплексні (заняття-образи), інтегровані (синтез мистецтв); за основним видом 
художньо-мовленнєвої діяльності (читання, розповідання, художня комунікація); за 
формою проведення (ігри-драматизації, етичні бесіди, узагальнені бесіди, показ 
різних видів театрів, показ діафільмів, театралізовані ігри, ігри за сюжетами 
художніх творів, інсценування художніх творів) [3].  
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Для кожного з видів занять рекомендовано той чи інший спосіб організації 
дітей – загально груповий, підгруповий, індивідуальний. 

Всі видатні педагоги, прогресивні суспільні діячі (М. Пирогов, П. Блонський, 
М. Добролюбов, М. Чернишевський, І. Ващенко, М. Грушевський, О. Огієнко, 
М. Драгоманов, К. Ушинський) вбачали у книзі потужний засіб виховання, 
розвитку та соціалізації дитини. К. Ушинський визначав книгу як вікно, через яке 
дитина знайомиться з життям народу, прилучається до нього [4]. Саме через книгу 
діти залучалися до світу природи (В. Біанки, М. Пришвін, М. Сладков, М. Чарушин 
та ін.); мали засвоїти соціально-моральні правила стосунків між людьми (В. Осеєва, 
Л. Стрєлкова, В. Сухомлинський, Я. Тайц, Л. Толстой, К. Ушинський та ін.), 
завдяки правильно поданим дорослими літературним творам діти засвоювали 
закони громадянськості, патріотизму (Б. Житков, С. Міхалков, П. Тичина та ін.).  

Водночас здійснений аналіз методичних джерел, в яких розкриваються 
особливості проведення етичних бесід на основі літературних текстів, засвідчив, що 
досить поширеним було моралізування, проговорення дорослим моралі твору, яка 
нерідко засвоювалася дітьми лише формально, тобто не переносилась у реальні 
стосунки з іншими людьми.  

Охарактеризований підхід до використання книги в контексті художньо-
мовленнєвої діяльності не вичерпує всіх напрямів використання книги в роботі з 
дошкільниками. 
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ШВИДКОГО ЧИТАННЯ  
В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Швидке читання – самоціль у навчанні дітей читанню. При швидкому читанні 
активніше й ефективніше застосовується й переробляється інформація 
прочитаного. 

325 
 



Велику роль у навчанні швидкому читанню відіграє зразок вчителя. Темп його 
читання – взірець, до досягнення якого мають готувати себе учні. Темп читання 
повинен забезпечити розуміння прочитаного. 

Швидкість читання розвивається завдяки систематичному читанню на уроках і 
в позаурочний час. 

Вправи з картками, де записані слова для миттєвого сприймання, розширюють 
поле читання учнів, від якого значною мірою залежить швидкість. 

Поширений прийом навчання швидко читати – багаторазове перечитування 
тексту в класі. Воно підтримується розмовою з приводу прочитаного.  

Існують інші прийоми роботи над удосконаленням швидкості читання. Серед 
них – розширювати поле читання, тобто привчати дітей бачити, сприймати не одне, 
а кілька слів. Навчання цьому здійснюється поступово: на певний час дітям 
показуються сполуки слів, які вони повинні сприйняти, запам’ятати, а потім усно 
повторити чи написати. Поступово подібна робота ускладнюється: кількість слів 
збільшується, а час на їх сприймання зменшується. Цей прийом розвитку швидкого 
читання рекомендується запроваджувати у післябукварний період, коли учні 
володіють зв’язним читанням. 

Існують норми швидкості читання для кожного класу. Швидкість читання 
визначається кількістю прочитаних слів за одну хвилину. Нормативні цифри 
визначають темп читання на кінець навчального року. Умінню учнів відповідного 
класу читати згідно з вимогами учитель готує протягом усього навчального року. 

Текстовою основою реалізації усіх функцій предмета читання є його зміст. 
Саме зміст визначає сутність предмета, найточніше відбиває соціальні запити 
суспільства, новації у педагогічній і психологічній науках. За роки розбудови 
національної системи шкільної освіти відбулися докорінні зміни у розумінні її цілей 
і завдань. Це зумовило принципове оновлення цілей і змісту кожного предмета. 
Стосовно читання у початковій школі за короткий час було створено новий зміст.  

Зміст читання молодших школярів визначають на основі таких принципів: 
– тематично-жанрового;  
– художньо-естетичного;  
– літературознавчого.   
Врахування перших двох принципів є основним для відбору текстів. 

Тематично-жанровий принцип зумовлює відбір творів, які відповідають потребам, 
інтересам і пізнавальним можливостям дітей молодшого шкільного віку і водночас 
дозволяють ознайомити їх з різними жанровими формами. 

Як зазначає О. Я. Савченко: «Важливо усвідомити, що у початковій школі 
формується не просто учень, який вміє читати і писати, а мовна особистість, з 
достатніми комунікативними можливостями, мотивацією до самостійного читання. 
Ця якість увінчує зусилля вдумливих учителів, батьків, бібліотекарів, які 
мотивують дітей до спілкування з найкращими дитячими книгами. Але в 
інформаційно-насиченому суспільстві розвивати інтерес до самостійного читання у 
дітей 8-10 років складно. Це зумовлене передусім можливістю задоволення їхніх 
природних пізнавальних інтересів не через читання, яке вимагає неабияких зусиль, 
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а через перегляд телевізійних програм, комп’ютерні ігри, неформальне 
спілкування» [4, с. 6]. 

Цінним є застосування на практиці ігрових завдань на вдосконалення техніки 
читання молодших школярів. Наприклад: словесні гірки, стовпчики слів, 
розташовані у порядку збільшення довжини, які учні швидко читають згори донизу. 

Найважливішою характеристикою нового змісту читання є широкий жанровий 
діапазон творів, як-от: 

–  малі форми усної народної творчості (загадки, скоромовки, прислів’я, 
приказки, ігри, казки, легенди, притчі); 

–  літературні казки, байки, оповідання українських письменників-класиків, які 
увійшли до кола дитячого читання; 

–  твори сучасної дитячої української й зарубіжної літератури. 
У процесі навчання відбувається становлення читача, що здатний до 

самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, 
літературний, інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення 
й поняття, збагачуються почуття, виховується потреба у систематичному читанні. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 
–  формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності; 
–  ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, 

тематичній різноманітності;  
–  формування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою 

художніх образів літературних творів; 
–  формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних 

і навчальних текстів з використанням елементарних літературознавчих понять; 
–  розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні 

висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 
–  формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами 

дитячих книжок, умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання 
навчально-пізнавальних завдань; 

–  розвиток творчої літературної діяльності школярів; 
–  виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, 

самопізнання та загальнокультурного розвитку. 
Отже, формування навичок швидкого читання в молодших школярів сприяє 

якнайефективнішій переробці інформації прочитаного. Тому робота над 
удосконаленням таких умінь є важливою та актуальною у початковій школі. 
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РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
Комунікативна компетентність – це здатність встановлювати і підтримувати 

необхідні контакти з оточуючими людьми, певна сукупність знань, умінь та 
навичок, що забезпечують ефективне спілкування, передбачають уміння змінювати 
глибину і коло спілкування, розуміти й бути зрозумілим для партнера у процесі 
спілкування [2, с. 28]. Вона формується в умовах безпосередньої взаємодії, оскільки 
є результатом досвіду спілкування між людьми, та опосередкованої, в тому числі з 
літератури, театру, кіно, з яких людина отримує інформацію про характер 
комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх 
вирішень. Опанування людиною комунікативних навичок передбачає запозичення з 
культурного середовища засобів аналізу комунікативних ситуацій у вигляді 
словесних і візуальних форм [3]. 

На думку Н. Моревої, людей з високою комунікативною компетентністю 
характеризують такі зовнішні, поведінкові прояви [4, с. 61]: 

– швидке, своєчасне і точне орієнтування в ситуації взаємодії та партнерства; 
– прагнення зрозуміти іншу людину в контексті вимог конкретної ситуації; 
– установка в контакті не тільки на справу, але й на партнера; шанобливе, 

доброзичливе ставлення до нього, урахування його стану й можливостей; 
– впевненість у собі, розкутість, адекватна включеність у ситуацію; 
– суттєве задоволення спілкуванням і зменшення нервово-психічних затрат у 

процесі комунікації; 
– уміння спілкуватися у різних статусно-рольових позиціях, встановлювати і 

підтримувати необхідні робочі контакти незалежно, а інколи і всупереч відносинам, 
які складаються; 

– високий статус і популярність у тому чи іншому колективі; 
– уміння організувати дружну сумісну роботу, формувати сприятливий 

соціально-психологічний клімат у колективі, досягати високого результату 
діяльності. 

Цікаву класифікацію складових комунікативної компетентності запропонував 
М. Аргайл, виокремлюючи такі компоненти [5]: 

– соціальну сенситивність (точність міжособистісного сприйняття); 
– основні навики взаємодії; 
– навики схвалення і винагороди, які характерні для усіх соціальних ситуацій 

(тобто уміння надавати позитивний зворотний звʼязок партнерам у спілкуванні); 
– рівновагу, спокій, гармонію як антитезу соціальної тривожності. 
Головною якісною характеристикою ефективного спілкування є спрямованість 

– орієнтація особистості, насамперед, на позитивні якості в іншій людині, що 
сприяє розкриттю особистісного потенціалу учасника, з яким ми спілкуємося. 
Акцент, зокрема, ставиться на пізнавальних процесах у структурі комунікативної 
компетентності [6]. Це, перш за все, мислення – здатність аналізувати вчинки, 
бачити мотиви, які спонукають до них. Чинником успішного спілкування також є 
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соціально-психологічна перцепція, що включає ідентифікацію, емпатію, соціальну 
рефлексію. Таким чином, можна сказати, що комунікативна компетентність 
включає не тільки особистісні властивості індивіда, але й певним чином 
організовані пізнавальні процеси та емоційну (афективну) сферу. 

Передача будь-якої інформації можлива лише за допомогою знаків, точніше, 
знакових систем. Розрізняють вербальну і невербальну комунікації, які 
використовують різноманітні знакові системи. Відповідно до цього можна 
виокремити вербальний і невербальний рівень комунікативної складової 
компетентності у спілкуванні. Вербальна комунікація використовує як знакову 
систему людське мовлення, природну звукову мову, тобто систему фонетичних 
звуків, що включає два принципи: лексичний і синтаксичний [7]. Сукупність 
визначених заходів, спрямованих на підвищення ефективності мовного впливу, 
отримала назву «переконуючої комунікації», на основі якої розроблена так звана 
експериментальна риторика – мистецтво переконання за допомогою промови[8, с. 
70]. 

Таким чином, комунікативна компетентність – це система внутрішніх (позицій 
спілкування, ролей, стереотипів, установок, знань, умінь, навичок) і зовнішніх 
ресурсів ефективної взаємодії (співпраця, переговори, розвиток позитивного 
ставлення до рідної мови, міжкультурної комунікації, культурна обізнаність та 
ін.)[1], що забезпечують здатність встановлення та підтримки необхідних контактів 
з іншими людьми, а також певну сукупність знань, умінь і навичок, які сприяють 
ефективному спілкуванню та розвитку людини загалом.  
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 

Нині в житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти 
та виховання. Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є 
науково-технічний прогрес, який на певному етапі розвитку неможливий без 
компʼютерних технологій, які відкривають перед вчителями широкі можливості 
вибору форм і методів проведення уроків. 

Психологи характеризують це покоління як нову культуру сприйняття знань, 
яка формується як реакція на стрімке зростання інформаційних потоків, переважно 
у візуальній формі. Особливостями такого мислення є здатність швидко 
перемикатися між смисловими фрагментами, висока швидкість обробки 
інформації, перевага до сприйняття інформації в образному вигляді, але разом з тим 
непристосованість до сприйняття лінійної, однорідної інформації, в тому числі 
довгих книжкових текстів [1].  

Різні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі представлено 
у публікаціях О. Алексєєва, В. Бикова, М. Жалдака, Т. Коваль, А. Коломієць, 
Н. Морзе, В. Олійника, В. Осадчого, Л. Панченко, О. Колгатіна, Ю. Триуса, 
С. Ракова, Ю. Рамського, С. Семерікова, О. Спіріна та ін.  

Ефективні сучасні технології навчання досліджувалися й удосконалюються 
сучасними вченими (В. Андрієвська, І. Гавриш, І. Дичківська, М. Левшин, 
О. Пометун, О. Пєхота, П. Сікорський, Н. Тарадюк, В. Телянчук, І. Якиманська). 

Компʼютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки і 
передачі інформації, засобом здійснення яких є компʼютер. Таким чином, 
інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність 
педагогічних методів і технічних засобів, направлених на реалізацію навчальної 
мети шляхом використання інформаційних технологій на основі комп’ютерних 
мереж, що максимально забезпечує ефективність навчального процесу [3]. 

Початковий курс мовно-літературної освіти розпочинається в 1 класі з 
навчання грамоти, метою якого є формування в першокласників навичок читання і 
письма, розвиток комунікативних умінь, пізнавальних здібностей, здатності 
спілкуватися українською мовою в особистому й суспільному житті. 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших 
школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну 
інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися 
усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення 
певних життєвих цілей [4]. 

Основними напрямами цієї роботи в 1 класі є розвиток таких умінь: сприймати 
на слух і правильно розуміти усне мовлення; будувати діалог і невеликі монологічні 
усні зв’язні висловлення [4]. 

Новаторством у підході до створення підручників для першокласників Нової 
української школи  стало використання QR-кодів. Що ж таке QR-код? QR-код – 
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квадратна картинка, у якій закодована якась інформація. Це може бути звичайний 
текст, адреса в Інтернеті, телефон, завдання, вправи, координати певного місця, 
тощо.  

Закодовані завдання в QR-коди можна  використовувати:  
− на початку уроку, щоб активізувати роботу учнів;  
− для закріплення матеріалу;  
− отримуючи нові знання;  
− як випереджаюче завдання;  
− при роботі в парах, групах;  
− як роздатковий матеріал (картки) тощо.  
Розглянемо приклади використання QR-кодів у підручнику «Українська мова. 

Буквар» для першого класу [2]: 
Послухайте вірш. Назвіть, хто супроводив Петруся до школи.  (с.5) 
Послухайте розповідь. чого ви хочете навчитися у школі?  (с.6) 
Послухайте вірш про те, як хлопчик Миколка складав сій ранець. (с.8) 
Послухайте вірш і скажіть, скільки членів сімʼї в ньому згадується. (с.8) 
Перегляньте відео. Складіть розповідь про один з овочів гарбузової 

родини.  (с.15) 

Послухайте вірш. Назвіть слова з вірша, що відповідають на 
питання яка? який? які?  (с. 15) 

Перегляньте відео. Розкажіть, ким ці діти мріють стати.  (с.18) 
Отже, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-

виховний процес у початковій школі є доцільним і перспективним. Інформаційні 
технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх 
використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню 
школярів до інформаційної культури, формує аудіативні вміння, розвиває 
мовленнєвий слух і вміння розуміти почуте.  
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РАННЬОГО ВІКУ 
Від народження людина поринає у символічний простір стосунків та 

різноманітної взаємодії з іншими людьми. Ставлення людини до світу 
опосередковано її ставленням до інших людей, що виражається, насамперед, у 
спілкуванні. 

Спілкування – одне з найважливіших понять, що характеризує світ людей, у 
який малюк потрапляє від народження та живе в ньому все своє життя. 
Спілкування з людьми допомагає малюкам адаптуватися до навколишнього 
середовища, пристосовуватися до життя, узгоджуючи власні інтереси з інтересами 
та потребами інших. Дитина поділяє людей на рідних, знайомих, чужих; 
усвідомлює правила поведінки в сім’ї, характер стосунків з сусідами тощо.  

Як зазначено в «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні», особлива 
увага в організації життєдіяльності дитини повинна приділятися спілкуванню, як 
одному з провідних видів діяльності. Спілкування функціонує, самостійно єднаючи 
дітей між собою і з дорослими [1]. 

Характер спілкування вихователя з дітьми лежить в основі побудови всього 
навчально-виховного процесу. Адже педагог спілкується з дітьми, щоб донести до 
них певний зміст повідомлюваного, зацікавити до діяльності. 

Спілкування з дорослим виступає вирішальним у формуванні особистості 
дитини. Але як правильно спілкуватись з дитиною? Сьогодні найчастіше у 
спілкуванні з дітьми переважають накази, вказівки, контроль і покарання. За такого 
типу спілкування дитина найчастіше буває слухняною, забитою, безініціативною 
або агресивною. У таких дітей погана самоорганізація, погана творча ініціатива, 
відсутня особиста відповідальність, виробляється соціальна байдужість або 
соціальний протест. Як же уникнути цього? 

Як доводять видатні педагоги та психологи, важливим фактором психічного і 
особистісного розвитку дитини виступає спілкування. Труднощі психічного 
розвитку дитини пов’язані із неадекватно побудованим спілкуванням між дитиною 
та дорослими. Нормальний розвиток спілкування з дитиною з самого раннього віку 
прискорює хід її загального розвитку. Оптимізація дорослим спілкування дитини 
забезпечує усунення причин інших труднощів психічного розвитку. Загальною 
умовою оптимізації спілкування з малюком є створення дорослим атмосфери 
доброзичливості, відвертості, емоційної піднесеності, радості. Дорослий повинен 
контролювати хід розвитку спілкування дитини, встановлюючи випередження чи 
відставання розвитку його комунікативних потреб і підбираючи адекватну 
програму спілкування з дитиною [2]. 

Дорослі повинні пам’ятати, що маленька дитина недостатньо володіє вмінням 
розпізнавати і розшифровувати експресивно-мімічні засоби спілкування, 
використовувані дорослим, і потребує спеціального навчання цьому. Розуміння 
експресивних засобів спілкування з дитиною відбувається за умови, якщо дорослий 
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виразно виявляє зацікавленість до діяльності дитини, свою прихильність до неї, 
заохочення її дій, використовує посмішки, ласкаву розмову [3]. 

Провівши невелику дослідницьку роботу у дошкільних закладах міста 
Мукачева щодо особливостей організації спілкування дорослих з маленькою 
дитиною, можна визначити загальні поради, які можуть приносити радість 
спілкування дорослим, зокрема батькам, з малятами.  

Батькам слід пам’ятати.  
–  Важливо приймати дитину такою, якою вона є, любити її просто тому, що 

вона є, а не тому, що поводиться добре, слухняна тощо. 
–  Важливо поважати дитину  і прагнути зрозуміти її, уявити себе на її місці. 
–  Частіше слід помічати хороше в дитині, давати їй зрозуміти, що ви любите її, 

що вона потрібна вам. 
–  Ставлення до дитини має бути конкретним. Вчіть дітей радіти й цінувати 

маленькі успіхи. 
–  Уникайте порівняння своєї дитини з іншими. Ваша дитина унікальна.  
–  У всіх зверненнях до дитини має бути установка на позитив. 
–  Помічайте та визнавайте психологічні особливості своєї дитини. 
–  Висувайте реальні вимоги до дитини. 
– Залучайте дитину до спільного вирішення проблем. 
–  Давайте дитині можливість вибору. 
–  Вірте в свою дитину. 
–  Важливо звертатись до дитини спокійно, говорити чемно і з повагою, 

хвалити і дякувати їй за зроблене. 
–  Якщо дитина звертається до вас із чимось важливим для неї, намагайтесь 

вислухати її. 
–  Діліться з дитиною своїми почуттями. 
–  Навчайте дитину підтримувати вас. 
–  Допомагайте дитині стати самостійною й полегшуйте своє життя. 
–  Слід вірити, що у вашої дитини і у вас усе може бути гаразд, головне – 

відчути себе разом з дитиною, а разом – ви сила [4]. 
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BOLESŤ A SMRŤ V MINIMALISTICKÝCH TEXTOCH LITERATÚRY PRE DETI V 
SLOVENSKOM PREKLADE 

V príspevku svoju pozornosť sústreďujeme na dodnes problematickú tému 
v literatúre pre deti, a tou je bolesť a smrť. Vychádzame z presvedčenia, že príprava na 
smrť je už v detskom veku dôležitá a dieťa môže pátraním po tom, čo je smrť, lepšie 
pochopiť zmysel života. Vychovať deti k tomu, aby pochopili bolesť a smrť ako 
neodmysliteľnú súčasť svojich životov, je tiež zásadným pedagogickým problémom. 
Obdobie detstva nie je dôvodom na akúkoľvek redukciu poznania. Detstvo by nemalo byť 
len obdobím akéhosi bezpečného raja, ktorý je vzdialený od hluku reálneho sveta 
a chránený pred akýmkoľvek utrpením človeka. Odvracať deti od problémov života 
a doby je cesta, ako z nich urobiť sebeckých ľudí, ktorým bude ľahostajný nielen svet, ale 
aj všetci ostatní ľudia. Porozumieť fenoménu bolesti a smrti, a postupne to naučiť aj deti, 
je preto jednou z ciest, ako už v ranom detstve možno deti nastaviť na celoživotné 
hľadanie zmyslu života. Subjektívny či objektívny dotyk smrti sa totiž nevyhne ani 
dieťaťu, ktoré ešte len začalo žiť. 

Dieťa nesmie zostať nepripravené riešiť aj tieto hraničné otázky. Ak sa mu 
neponúknu včas informácie, ktoré sú potrebné k realistickému pochopeniu smrti, bude si 
vytvárať vlastný obraz o jej povahe (často omnoho desivejší). Aj deti, ktoré boli priamo 
konfrontované s bolesťou spojenou so stratou blízkeho človeka, potrebujú adekvátne 
poučenie. Silný citový tlak, premietajúci sa do ich povedomia o vlastnej smrteľnosti, ich 
môže traumatizovať. A práve bezradnosť rodičov a pedagógov, ktorým chýba akýsi 
univerzálny „návod“ na detské otázky o smrti (náboženského či kultúrneho charakteru), 
dokáže veľmi úspešne riešiť práve umelecky presvedčivá literatúra s touto tematikou. 
Dokáže totiž deťom podať pomocnú ruku pri príprave na zvládnutie prechodu cez náročné 
a bolestné obdobie straty blízkeho človeka, ktoré raz nevyhnutne príde.  

Umelecká literatúra pozná a ponúka mnohých literárnych hrdinov, konfrontovaných 
s témou bolesti a smrti, saturujúcich čitateľovi nedostatok jeho vlastnej skúsenosti so 
smrťou. Motív bolesti a smrti budeme preto v našom príspevku sledovať cez dve literárne 
diela pre deti dostupné v slovenskom preklade, ktoré majú tzv. minimalistický charakter. 
Ide o literárny text od nemeckého autora a ilustrátora Wolfa Erlbrucha (Kačka, Smrť 
a tulipán) a literárny text od nórskeho spisovateľa Josteina Gaardera (Anton a Jonatán). 
Minimalizmus budeme v našom príspevku chápať – v zhode so Zuzanou Stanislavovou 
(Éthos a poésis v umeleckej tvorbe, 2013) – ako špecifický štýl písania, ktorého podstatou 
je dosahovať maximálne účinky prostredníctvom minimálnych výrazových prostriedkov. 
Pre oba sledované umelecké texty je v tomto smere charakteristický jednoduchý slovník, 
chudobné využitie adjektív, konkrétnosť pomenovávania, nízka ozdobnosť jazyka, málo 
sa vyskytujúca hyperbola a metafora, jednoduchá stavba vety s kratším rozsahom 
a zameranosť na každodennosť, prítomnosť a triviálnosť námetu. Dej obidvoch textov je 
teda málo rozvinutý a rozprávanie je charakteristické skôr redukciou motívov, 
kondenzovanosťou a eliptickosťou slovesnej výpovede, ktorá tým činom otvára väčší 
priestor výraznej ilustračnej stránke, ako aj celkovej vizualite knihy.  
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V umeleckom priestore minimalistických textov od W. Erlbrucha a J. Gaardera sa 
pohybuje literárny hrdina, ktorý sa vyrovnáva s faktom smrti, resp. je sám objektom 
umierania. Napriek tomu, že v oboch prípadoch ide o rozdielnu autorskú stratégiu 
umeleckého stvárnenia sledovaných motívov (ktorú budeme v našej štúdii podrobnejšie 
analyzovať), obidve útle knižky sú vo svojom výsledku umeleckým obrazom 
prekonávania nárokov čitateľa, pretože vybočujú zo schémy detského očakávania 
šťastného konca. Práve táto minimalistická umelecká obraznosť motívov bolesti a smrti 
môže deťom už v útlom veku naznačiť spôsob, ako smútok zo smrti urobiť znesiteľnejším 
a ako možno raz preklenúť ťažké obdobie vnútornej bolesti zo straty niekoho blízkeho. 
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 У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
Забезпечення повноцінної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

можливе за умов, якщо в процесі навчання у вищому закладі освіти 
формуватимуться навички не лише викладацької, але й дослідницької діяльності. 
Для сучасного педагога актуальними є такі якості, як готовність до постійної 
самоосвіти, креативність, здатність здійснювати пошукову діяльність, отримувати 
нові знання, бачити перспективи власної самоосвітньої траєкторії і планувати 
стратегію її розвитку. Тому одним із важливих завдань підготовки педагогічних 
кадрів є виховання творчих педагогів, здатних до науково-дослідницької діяльності. 

Ознайомлення з відповідними науковими джерелами засвідчує, що поняття 
«дослідницька компетентність» має не завжди однозначне трактування. 

Ряд науковців зміст дослідницької компетентності розглядають з точки зору 
комплексу відповідних знань і вмінь. Так, Л. Бурчак зазначену якість визначає як 
володіння методологією наукової творчості, науковим мисленням, уміння 
спостерігати й аналізувати, висувати гіпотези щодо вирішення спірних питань, 
виконувати дослідницьку роботу тощо. Водночас дослідниця звертає увагу на 
наявність у структурі дослідницької компетенції мотиваційного та поведінкового 
компонентів – внутрішньої потреби особистості у дослідницькій діяльності. 

Дослідницька компетентність з позицій процесуально-технологічного підходу 
(А. Хуторський) розглядається як наявність відповідної дослідницької компетенції, 
яку слід розуміти як результат пізнавальної діяльності людини у відповідній галузі 
науки, методи, методики дослідження, якими він має оволодіти, щоб виконувати 
дослідницьку діяльність, а також мотивацію і дослідницьку позицію, ціннісні 
орієнтації.   

Дещо ширший зміст означеного поняття запропоновано у дослідженнях 
Р. Вернидуб, яка змістом дослідницької компетентності визначає ефективність 
відбору та здійснення способів дослідницької діяльності (дослідна робота, 
узагальнення досвіду, експеримент, моніторинг, маркетинг, атестація, експертиза 
тощо). Серед компонентів структури дослідницької компетентності науковець 
виділяє загальнопредметні, ключові компетенції та загальноосвітні компетентності. 
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Змістовне наповнення цих компонентів залежить від об’єкта і предмета 
дослідження та визначається існуючою освітньою проблемою [1].  

Л. Коржова розглядає дослідницьку компетентність з точки зору особистісної 
характеристики педагога. На її переконання − це характеристика, що передбачає 
володіння вміннями та способами дослідницької діяльності на рівні технології з 
метою пошуку знань для вирішення освітніх проблем, побудови освітнього процесу 
відповідно до цінностей − цілей сучасної освіти, місії освітнього закладу, бажаного 
результату [2]. 

На думку В. Лаптева, дослідницька компетентність має визначатися в якості 
однієї з ключових характеристик професіоналізму, як невід’ємний компонент 
загальної і професійної культури майбутнього фахівця, що володіє науковим 
апаратом теоретичної і практичної професійно-дослідницької діяльності. 

Разом з тим ми повністю погоджуємося з позицією Ю. Солянікова, який 
дослідницьку компетентність представляє через призму ключових, базових і 
спеціальних компетенцій, які змістовно її наповнюють. Учений акцентує увагу на 
тому, що в сучасних умовах діяльності ВНЗ ці види компетенцій тісно між собою 
зв’язані, а їх розмежування може бути лише умовним. 

Цікавим є визначення дослідницької компетентності як інтегральної 
характеристики особистості, що передбачає володіння методологічними знаннями, 
технологією дослідницької діяльності, визнання їх цінності і готовність щодо їх 
застосування у професійній діяльності. Дане визначення є продуктивним, адже для 
студента – майбутнього вчителя початкових класів вкрай важливо не тільки знати і 
вміти, а й раціонально застосовувати набуті знання і вміння у майбутній 
професійній діяльності. 

У літературі зустрічається визначення дослідницької компетентності, яку слід 
розглядати як складне педагогічне явище, яке характеризується сукупністю трьох 
функціональних компонентів (педагогічного моніторингу, педагогічної рефлексії, 
педагогічної фасилітації), що проявляється у конкретних знаннях, уміннях, 
заснованих на позитивній мотивації до дослідницької діяльності [3]. 

Із зазначеного вище випливає, що дослідницька компетентність – це цілісна 
інтегрована якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід 
діяльності, ціннісні ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і 
здатності здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань 
шляхом застосування методів наукового пізнання, творчого підходу в 
цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці результатів 
дослідницької діяльності. Дослідницька компетентність хоч і є продуктом 
навчання, але не прямо випливає з нього, є наслідком саморозвитку студента, його 
особистісного зростання, цілісної самоорганізації і синтезу пізнавального, 
діяльнісного і особистісного його досвіду. 
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ІНТЕРКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ЗА КОРДОНОМ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФЕШН 
ДИЗАЙНЕРІВ 

Загальним підходом до формування змісту освіти в сучасних умовах є процес 
формування професійних компетентностей. Такі професійні компетенції з точки 
зору Дублінських дескрипторів розуміються як сукупність знань, навичок, 
комунікацій, автономії та відповідальності конкурента освіти. 

Враховуючи глобальні цивілізаційні зміни, реальність студентської та 
професійної мобільності, орієнтацію молоді на професійну діяльність в інших 
країнах або культурах, дуже важливо, щоб випускник мав окрему компетенцію, яка 
в багатьох джерелах трактується як міжкультурна [1, 2] . 

Моделі теоретичного навчання про основи міжкультурних звязків, як правило, 
включають ряд послідовно створених компетеностей [3]. 

У той же час, на нашу думку, основними умовами формування компетенції є 
практичне навчання. В статті [5] зазначено, що проходження міжнародних 
стажувань підвищує міжкультурну чутливість, професійний рівень, рівень 
інформації про вплив культури на професійну діяльність. Робота [6] стверджує, що 
переваги міжкультурного та особистісного розвитку, отримані під час навчання за 
кордоном, мають значний опосередкований вплив на студентське підприємництво. 
Автори роботи [7] розглянули питання розробки короткотермінової навчальної 
програми за кордоном та дійшли висновку, що такі практики повинні формувати не 
тільки міжкультурну компетентність, а й професійні навички та переконання. В 
статті [8] запропонований підхід у формі творчих практик, які заплановані як 
інтегративні форми навчання для посилення міжкультурної компетенції. 

З метою формування практичних навичок формування міжкультурної 
компетенції майбутніх педагогів професійного навчання в Українській інженерно-
педагогічній академії (УІПА) передбачається проводити багаторівневі практики під 
час навчання, які включають: короткострокові зарубіжні практики в університетах 
та підприємствах, етнокультурні освітні практики в різних європейських країнах, 
науково-педагогічні комунікативні практики за кордоном, які, наприклад, були 
проведені на основі угод з Спеціальною школою економіки та підприємництва в 
Прешові (Словацька Республіка). Найвищою формою практичної підготовки 
вчителів практичного навчання може бути довгострокове професійне стажування. 
Такі стажування, зокрема, можуть проводитися на базі світової молодіжної 
організації AIESEC. Такі практики формують здатність виконувати реальні проекти 
або завдання в полікультурному середовищі. 
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Порівняння запропонованих рівнів практичної підготовки з відомими 
дескрипторами, що визначають формування компетенції, дозволяє нам сформувати 
схему накопичення дескрипторів у процесі практичної підготовки. 

Дана модель формування міжкультурної компетенції у процесі практичної 
підготовки була перевірена для студентів спеціальності «Професійна освіта. 
Дизайн». Ця спеціальність вимагає використання як загальних, так і 
етнокультурних особливостей, ознайомлення з досягненнями інших країн та 
народів, основ спілкування на різних мовах. 

Для впровадження такого підходу першим кроком було обрано освітні 
установи Словаччини, як країни, близької до ментальності та культурних традицій 
України.  

Для того, щоб пройти практику, зокрема, був укладений договір з спеціальною 
бізнес-школою в м. Прешов (Stredná odborná škola podnikania, Prešov). Підготовчий 
етап включав укладення угоди про співпрацю, контракту про практику студентів 
УІПА в Словаччині, план практики. Під час онлайн-спілкування, розʼяснювалися 
плани дій, вивчали культурні та освітні особливості Словаччини 

У процесі проходження практики студенти УІПА провели ряд уроків, беручи 
за основу заняття, враховувались культурні особливості обох країн. Слід зазначити, 
що заняття проводились англійською мовою, яка не є рідною, як для українських 
студентів, так і для словацьких студентів. 

Практика дозволила підвищити рівень міжкультурних компетентностей 
українських студентів та учнів спеціалізованої школи Словаччини. 

Після проходження практики була проведена оцінка середнього рівня 
міжкультурної компетентності українських студентів і учнів словацької школи. Цей 
рівень вважався загальним показником рівня знань іноземної мови, рівня 
психологічної сумісності, рівня культурного інтелекту. 

Підкреслюємо, що підвищення рівня міжкультурної компетенції 
спостерігалося не тільки серед студентів, що, власне й було головною метою 
практики. Рівень міжкультурної компетентності учнів у спеціальній школі, де 
проходила практика, також зростає. Таким чином, організація практики за 
зазначеною схемою є взаємовигідною для всіх сторін. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ 
Виховання й освіта починаються із засвоєння духовних надбань рідного 

народу ‒ мови, усної творчості, вірувань, моралі, національних традицій, звичаїв і 
обрядів, знань про різні сфери життя (народне землеробство, медицина, 
метеорологія тощо). 

З давніх-давен в українській родині, що була осередком виховання, панували 
традиції, які вбиралися з молоком матері. Дітей виховували на знаннях, практичних 
справах, діях, які відображали матеріальне і духовне буття, історію рідного народу 
та були спрямовані на формування світогляду, розвиток культури і духовності 
молоді. Народознавчий підхід не лише забезпечував усебічне і глибоке засвоєння 
накопичених минулими поколіннями знань, а й виховував пошану до свого краю, 
до його історії. 

Народ створював і вдосконалював певні морально-етичні норми. Головними 
чинниками народної моралі були повага до вільної праці, утвердження ідеалів 
добра, краси, гуманних взаємин. Знання свого родоводу, почуття громадянського 
обов'язку заохочувалися, пияцтво, лінощі, злодійство, жадібність, скупість – 
засуджувалися. Право на вільну працю народ виборював століттями. У праці він 
обстоював свою честь і гідність. Тому вартість людини визначалась її ставленням 
до праці. Основу народної педагогіки Київської Русі становило трудове виховання: 
«Без труда немає плода» [1]. 

В українській родині дбали про виховання дітей від народження. З колиски 
прищеплювали любов до пісні, усної поетичної творчості. Тут дитина пізнавала 
перші моральні норми: щирість, доброту, повагу до старших, любов до свого краю. 
Вже змалку дітей залучали до посильної праці. 

Досвід виховання підростаючих поколінь відобразив фольклор ‒ ефективний і 
водночас невимушений виховний засіб. Фольклор був усним підручником життя у 
словʼян. Казки, пісні, билини, прислівʼя, приказки, передаючись із покоління в 
покоління, знайомили дітей з реаліями життя, давали їм уявлення про сімейне й 
суспільне виховання, формували моральні якості. 

У колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях міститься багато 
цінного матеріалу для пізнання тогочасного народного світогляду, який завдяки 
емоційності та невимушеності засобів сприймався дітьми змалку. Родинні обрядові 
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пісні (колискові, весільні, поховальні) свідчать про надзвичайно важливе місце в 
українському суспільстві сімʼї, родини, з-поміж багатьох функцій якої чи не 
найголовнішою була виховна. Віддавна українці шанували рід як святиню, а 
виховання дітей вважали святим обовʼязком батьків [2]. 

Про важливі події в житті народу та про його героїв сповіщали історичні пісні. 
З приповідок постає сила життєвого досвіду народу («не все те русалка, що у воду 
поринає»; «правдою увесь світ перейдеш і назад повернешся»; «і на жалку кропиву 
мороз буває»). Є приповідки, які створив український народ, є запозичені в інших 
народів. 

З казок виступає мораль, погляди на добро і зло, на правду і кривду. Твори 
української усної словесності розкривають глибину почуттів народу, його 
розуміння сенсу життя. У цьому їхня живучість і непересічне значення для 
народної педагогіки. 

У піснях обрядового й історичного характеру та народних казках найбільше з-
поміж усіх творів української усної словесності збереглося інформації про 
історичні факти. У замовляннях криється давня віра людей у магічну силу слова. 
Такого самого значення надавали й рухам при наслідуванні певних явищ. Вірили: 
якщо знайти потрібні слова, можна «накликати» чи приворожити те, чого бажаєш. 
Цінність усіх цих народних творів у тому, що вони засвідчують високий ступінь 
духовного розвитку українців, розкривають їхню творчу уяву і схильність до краси. 
Кожне слово з наших колядок, гаївок, щедрівок несе в собі багатовимірний зміст, 
силу-силенну асоціацій [3]. 

Усні народні твори зберегли народну мову, стали джерелом, з якого сучасні 
українські письменники черпають теми, образи, ідеї. 

Фольклор в усіх народів зʼявився і розвинувся раніше за письменство, тому в 
ньому збереглися подробиці дуже давнього побуту. Вони дійшли в усному переказі 
або у згадках давніх писаних творів християнських авторів, які виступали проти 
давнього язичництва, вказуючи на його сліди й відгомони в народних піснях. Пісні, 
казки, перекази, приповідки, замовляння, загадки, які дійшли до нас крізь 
тисячоліття, чаруючи блиском кмітливості, влучності, образністю символів, 
становлять основу літературного письменства України. Воно ж, у свою чергу, стало 
провідним засобом навчання й виховання, джерелом наукової інформації. 

Отже, основу виховання у Київській Русі становило успадкування юною 
зміною набутого попередніми поколіннями суспільно-історичного досвіду через 
засвоєння і дотримання народних традицій. Виховними засобами служили 
вироблені народом педагогічні принципи, за допомогою яких дітей безпосередньо 
залучали до життя роду, племені: до праці, до участі в святах, до виконання обрядів, 
ритуалів, до різних видів мистецтва та художніх промислів, до військової справи. 
Свідченням ефективності такої педагогіки є збереження життєдіяльності й 
самобутності народу. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СІМ’ЄЮ 
В основі нової концепції взаємодії сімʼї та дошкільного закладу лежить ідея 

про те, що за виховання дітей несуть відповідальність батьки, а всі інші соціальні 
інститути повинні допомагати, підтримувати, направляти, доповнювати їх виховну 
діяльність. Політика трансформації сімейного виховання в суспільне уже в 
минулому. 

Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає нових відносин сімʼї та 
дошкільного закладу. Новизна цих відносин визначається поняттями «співпраця» і 
«взаємодія» [1, с.112]. 

Співпраця – цеспілкування «на рівних», де нікому не належать привілеї 
вказувати, контролювати, оцінювати. Взаємодія являє собою спосіб організації 
спільної діяльності, яка здійснюється на підставі соціальної перцепції та з 
допомогою спілкування.  Перейти до нової форми відносин батьків і педагогів 
неможливо в рамках закритого дитячого садка: він повинен стати відкритою 
системою. Щоб дитячий садок став реальною, а не декларованою відкритою 
системою,батьки та педагоги повинні будувати свої відносини на психології довіри. 

Надати дошкільному закладу «відкритості зсередини» означає зробити 
педагогічний процес більш вільним, гнучким, диференційованим, гуманізувати 
відносини між дітьми, педагогами, батьками. Створити такі умови, щоб у всіх 
учасників виховного процесу (діти, педагоги, батьки) виникла особиста готовність 
відкрити самого себе на якомусь заході, розповісти про свої радощі, тривоги, успіхи 
і невдачі і т.д. Приклад відкритості демонструє педагог. Педагог може 
демонструвати свою відкритість дітям, розповідаючи їм про щось своє – цікаво, 
ініціюючи тим самим у дітей бажання брати участь у бесіді. 

«Відкритість дитячого садка з середини» – це залучення батьків в освітній 
процес дитячого садка. Батьки, члени сімʼї можуть значно урізноманітнити життя 
дітей в дошкільному закладі, внести власний внесок у освітню роботу. Це може 
бути епізодичний захід, який по силам кожній сім’ї. Одні батьки з задоволенням 
організовують екскурсію, «похід» в найближчий ліс, на річку, інші допоможуть в 
обладнанні педагогічного процесу, треті – чомусь навчать дітей. 

Деякі батьки і інші члени сім’ї можуть бути включені в систематичну 
освітню, оздоровчу роботу з дітьми. 

Наприклад, ведуть гуртки, студії, ознайомлюють малюків з деякими 
ремеслами, займаються театралізованою діяльністю тощо. 
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Таким чином, від участі батьків у роботі дошкільного закладу виграють всі 
суб’єкти педагогічного процесу. Перш за все – діти. І не тільки тому, що вони 
дізнаються щось нове. Важливо інше – вони вчаться з повагою, любовʼю і 
вдячністю дивитися на своїх тат, мам, бабусь, дідусів, які, як виявляється, так 
багато знають, так цікаво розповідають. 

Батьки повинні бути впевнені в гарному ставленні педагога до дитини. 
Основна мета всіх форм і видів взаємодії ДНЗ з сімʼєю – встановлення довірчих 
відносин між дітьми, батьками і педагогами, обʼєднання їх в одну команду, 
виховання потреби ділитися один з одним своїми проблемами і спільно їх 
вирішувати. 

Взаємодія педагогів та батьків дітей дошкільного віку здійснюється  в 
основному через: 

–  залучення батьків до педагогічного процесу; 
–  розширення сфери участі батьків в організації життя дошкільного закладу; 
–  відвідування батьками  занять у зручний для них час; 
–  створення умов для творчої самореалізації педагогів, батьків, дітей; 
–  інформаційно-педагогічні матеріали, виставки дитячих робіт, які дозволяють 

батькам ближче познайомитися з специфікою дошкільного закладу, знайомлять їх з 
навчальним та розвиваючим середовищем; 

–  різноманітні програми спільної діяльності дітей та батьків; 
–  обʼєднання зусиль педагога та батьків в спільній діяльності по вихованню та 

розвитку дитини: ці взаємини слід розглядати як мистецтво діалогу дорослих з 
конкретною дитиною на основі знання психічних особливостей її віку, враховуючи 
інтереси, здібності і попередній досвід дитини; 

–  прояв розуміння, терпимості і такту у вихованні та навчанні дитини, 
прагнення враховувати її інтереси, не ігноруючи почуття та емоції; 

–  довірливі взаємини сімʼї та виховного закладу [2 c.45]. 
Таким чином, можна говорити про реальне доповнення сімейного та 

громадського виховання.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
В умовах реалізації нової освітньої парадигми перед викладачами вищої 

школи постає проблема організації такого освітнього середовища, яке і в 
змістовому, і в діяльнісному аспектах створювало б можливості для опанування 

342 
 



навчальним предметом, сприяло б розвитку здібностей кожного з суб’єктів 
навчального процесу.  

Незважаючи на те, що інформаційне поле будь-якої галузі знань сьогодні є 
надлишковим, а засоби інформаційно-комунікаційних технологій – атрибут чи не 
кожного заняття сучасного вишу, актуальним залишається питання якості надання і 
отримання освітніх послуг. Чому актуальною залишається проблема слабкої 
мотивації до навчання, превалювання теоретичних знань, і як наслідок, 
несформованість у майбутніх спеціалістів готовності до самостійної професійної 
діяльності? 

На наш погляд, епоха прямої передачі знань від викладача до студента, тобто 
монополії викладача як основного джерела знань, минула. Сьогодні актуальними 
стають нові форми організації освітнього процесу, які потребують  застосування 
сучасних засобів і методів. Йдеться про змішане або комбіноване навчання, дієвість 
якого засвідчується чисельними дослідженнями.  

Так, зарубіжні та вітчизняні вчені (М. Хорн, Х. Стаккер, В. Кухаренко, 
А. Стрюк, Ю. Триус та ін.) зазначають, що змішане навчання ґрунтується на 
дистанційному (distance), аудиторному (fase-to-fase), електронному (online) 
навчанні.  Обов’язковою умовою  його успішної реалізації є насичене, різнорівневе, 
надлишкове навчальне середовище, яке забезпечує освітні потреби студентів та 
надає можливість вибору між традиційними та електронними засобами навчання, 
аудиторними та відео-лекціями,  між практичними завданнями та тренажерами або 
симуляторами, інтерактивними курсами з розвиненим зворотнім зв’язком та 
індивідуальною консультацією і та ін. 

Дієвість такого середовища забезпечується за умов додержання певних вимог, 
а саме:  

1. Навчальні матеріали не повинні дублювати один одного. Вони не повинні 
перетинатися ні за формою, ні за змістом. Наприклад, усні або відео-лекції в умовах 
змішаного навчання не повинні повторювати зміст підручників або посібників(і 
навпаки). Вони мають  взаємно доповнювати та збагачувати одні одних. Студенту 
надається право вибору матеріалів, способів і джерел вивчення певної теми. 

2. Організація моніторингу з метою контролю та корекції навчальних 
досягнень студента. Забезпечення цієї умови можливе за наявності відповідних 
засобів: інструментарію діагностики, форумів з теми, питання евристичного 
спрямування, виконання яких оцінює або корегує викладач і та ін. 

3. Надання можливості самостійно обирати темп, порядок та засоби власної 
освітньої діяльності з чітко визначеними відрізками часу для проходження теми та 
зрозумілими критеріями оцінювання. 

4. Забезпечення вимоги консультаційного (тьюторського) супроводу.  
Так, на базі «Херсонський віртуальний університет» нами створено курс 

«Методика навчання інформатики в початкових класах», який реалізовується як 
змішаний(рис.1). На головній сторінці групи розміщено необхідний інструментарій 
для опанування курсом і вибору власної освітньої траекторії, критерії оцінювання. 
Елементи групи можуть змінюватися або доповнюватися в залежності від потреб 
всіх суб’єктів освітнього процесу.  
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Рис.1. Головна сторінка групи 
Крім традиційної аудиторної підготовки студенти мають можливість отримати 

додаткові матеріали з теми, виконати практичні вправи, які оцінюються як 
автоматично (тести різних видів), так і безпосередньо викладачем. До останніх ми 
віднесли «евристики», тобто переліки питань, послідовне розкриття яких дає  
повний опис досліджуваного поняття (рис.2). Свої міркування з теми студенти 
розміщують у форумі, який розпочинає і скеровує викладач.  

 
Рис.2. Фрагмент виконання «евристики» на форумі 
Цікавою і корисною з огляду на формування фахових компетентностей 

майбутніх вчителів є робота з пошуку та аналізу інформації, яка доповнює змістове 
наповнення навчального модулю. Крім надання відповіді на питання, ми визначити 
додаткову умову: обмеження в обсязі. Технічно відповідь не може перевищувати 
4000 знаків.  Досвід роботи свідчить, що таке обмеження не дозволяє розміщувати 
тексти, отримані прямим копіюванням; сприяє формуванню таких вмінь, як аналіз, 
узагальнення, вибір головного тощо. 

Відкритість системи, можливість всіх учасників групи брати участь у 
публічних обговореннях, взаємооцінюваннях і та ін. дає можливість  студентам 
відстежувати рівень своїх навчальних досягнень  на сторінці «Рейтинг групи» 
(рис.3), який динамічно змінюється в залежності від темпу, обраного для 
опанування курсу. 
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Рис.3.Фрагмент сторінки рейтингу 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Проблема екологічного виховання в Україні є надзвичайно актуальною і має 
велике значення для сьогодення та майбутнього. Формування екологічної 
компетентності громадян України є одним з найголовніших пріоритетів розвитку 
освіти, що проголошено деклараціями ООН і врегульовано низкою інших 
законодавчих документів нашої держави. 

Слід зазначити, що українська педагогіка має глибокі й багаті традиції 
формування в дітей екологічної культури. У галузі екологічного виховання існує 
багато наукових досліджень (О. Безпалько, А. Голобородько, Л. Білик, 
В. Кузьменко, В. Оржеховська, О. Дубогай, О. Жабокрицька, С. Жевага, А. Конох, 
Г. Кривошеєва, І. Петренко, С. Свириденко, В. Сухіна, А. Турчак, Н. Хоменко, 
А. Царенко, В. Язловецький, Г. Яцук). 

Під екологічною спрямованістю уроків математики ми розуміємо процес 
засвоєння учнями на уроках математики знань про здоровий спосіб життя, про 
закономірності становлення, збереження та розвитку здоров’я людини під впливом 
різних факторів середовища, оволодіння вміннями збереження і вдосконалення 
особистого здоров’я в природних екосистемах у ракурсі глобальних екологічних 
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проблем, що виникають в умовах техногенних перетворень у навколишньому 
середовищі [1, с. 161]. 

Сучасна математика широко застосовується при розв’язанні багатьох проблем 
екології, оскільки дослідження динаміки взаємодії природи й суспільства, природи 
й людини включають кількісні характеристики елементів системи, їх порівняння й 
аналіз, інтенсивність природокористування, методи балансу, математичні, 
імітаційні, розрахункові моделі тощо. Методи навчання, які застосовує вчитель для 
формування екологічних переконань учнів, повинні забезпечувати їх активну 
пізнавальну діяльність протягом усього процесу засвоєння екологічних знань. У 
зв’язку із цим головне місце в системі роботи вчителя повинні зайняти проблемно-
пошукові методи. Можуть бути використані, наприклад, такі частково-пошукові 
завдання: на передбачення наслідків дії екологічних факторів; на планування 
дослідження; на домислення певних ситуацій; на пояснення ситуації; на вибір 
раціонального засобу застосування природних ресурсів; на передбачення можливих 
наслідків своєї діяльності чи діяльності інших людей [2, с.121].  

При плануванні екологічного виховання на уроках математики добір методів 
навчання повинен забезпечувати високий ступінь самостійності учнів під час 
виконання завдань з екологічної тематики. У зв’язку із цим поряд із методами 
організації навчальної діяльності під керівництвом учителя слід застосовувати 
методи самостійної роботи учнів. Значною мірою реалізації цих вимог відповідають 
пізнавальні ігри (ділові, рольові), навчальні дискусії, створення емоційно-
моральних ситуацій. Як показують спостереження й досвід, уведення екологічних 
аспектів у математику є непростою справою, оскільки вимагає від учителя нових 
знань, зміни стереотипів мислення й навчання учнів, розробки нових методик і 
курсів тощо. З метою формування екологічних знань на уроках математики слід 
формувати систему задач, які можна класифікувати за: змістовою ознакою; 
способом дії при формуванні екологічної культури. Екологічні задачі на уроках 
математики будуть спрямовані на формування не лише інтелекту дітей, а й 
позитивних емоцій, викликаних почуттям причетності до розв’язання актуальних 
проблем. Їх розв’язання розширює життєвий досвід учнів, формує соціальне та 
духовне здоров’я, розвиває естетичні та моральні якості та простір для вибору 
професії. Важливою рекомендацією для вчителя математики при розв’язанні задачі 
є, крім запису задачі в зошиті, формулювання «екологічного» висновку, постановка 
питання або невеликий коментар з метою організувати обговорення, у ході якого 
учні висловлять своє ставлення до здорового способу життя [3]. 

Отже, успішне формування індивідуальної екологічної культури учнів у 
процесі навчання математики виражається в орієнтації на методи і прийоми, що 
забезпечують формування здоров’язбережувального освітнього середовища, а у 
змісті навчання – у пошукові ключових понять і термінів, на основі яких можливе 
формування певної екологічної позиції особистості щодо свого здоров’я і здоров’я 
інших людей, у виробленні конструктивних стратегій щодо формування культури 
здоров’я, здорового способу життя та його ціннісно-смислових основ. 
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технічний університет нафти і газу, Україна 
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ 
Сучасна вища освіта як ніколи потребує змін, які мають відповідати викликам 

сьогодення, а саме: розвиткові  висококваліфікованих спеціалістів, здатних 
критично мислити, володіючих беззаперечними навичками ефективної 
працездатності (як індивідуальної, так і командної), самонавчання й 
самовдосконалення, з високим рівнем ентузіазму й мотивації у досягненні 
професійної мети. Саме тому питання володіння іноземною (англійською) мовою 
як мовою міжнародного спілкування та медіаосвіта населення України набувають 
усе більшої актуальності [1]. Згідно з Планом заходів підсилення вивчення 
англійської мови на період до 2020 року інтеграція вітчизняної освіти до 
європейського та світового освітнього простору на рівні володіння іноземною 
мовою відбуватиметься на якісно новому рівні із врахуванням «…вимог сучасного 
глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства … зорієнтованих на 
модернізацію системи підготовки педагогічних працівників, удосконалення 
системи післядипломної освіти вчителя, запровадження міжнародних стандартів 
оцінювання для учнів, студентів, вчителів і викладачів» [2]. 

Розроблення нових стандартів вивчення англійської мови дозволить розв’язати 
ряд важливих завдань, серед яких – ознайомлення, створення та застосування 
інтерактивних англомовних медіаосвітніх навчальних засобів з метою організації 
англомовного середовища для різних категорій населення. Це дозволить й 
модернізувати систему навчально-виховної підготовки у закладах вищої технічної 
освіти (ЗВТО); удосконалити рівень післядипломної освіти; сформувати покоління, 
здатне навчатися протягом життя; запровадити міжнародні стандарти оцінювання 
як для студентів, так і для викладачів; сприятиме поглибленню міжнародного 
співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій. 

Міністерство освіти та науки України затвердило всеукраїнський експеримент 
із медіаосвіти на 2017/2022 роки під назвою «Стандартизація наскрізної соціально-
психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику» [3]. 
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Ключовим механізмом запуску такого експерименту є, на наш погляд, 
упровадження різноманітних технік та методик інтегрованої медіаосвіти у заклади 
освіти усіх рівнів із врахуванням профільності навчання, створення відповідних 
електронних ресурсів для інформаційно – комунікаційної підтримки медіаосвіти, а 
також «…підготовка авторських навчальних програм медіаосвітніх курсів для всіх 
ланок освіти з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання, 
стандартизація модулів інтегрованої медіаосвіти в умовах інформаційної агресії [3]. 
На нашу особливу увагу заслуговують ті етапи (2019/2020 рр.), які пов’язані із 
«…розробленням навчально-методичних комплексів медіаосвітніх спецкурсів для 
підготовки і підвищення кваліфікації педагогів та психологів» [3]. Такі курси 
будуть і надзвичайно корисними для студентів ЗВТО, оскільки в умовах 
глобальних інформаційних перетворень молодий фахівець повинен бути 
підготовленим до самостійного оволодіння необхідними професійними знаннями, 
вміннями та навичками, у тому числі навичками іншомовної комунікації та 
медіакомпетентності як найвищого рівня медіаграмотності [4, с. 38]. Реалізації 
згаданих вище етапів може сприяти досвід Пенсільванського університету (США), 
який розробив спеціальний курс дистанційного навчання медіаосвіті з одночасною 
інтеграцією англійської (як іноземної) мови (English for Media Literacy) [5]. 

Такий курс (не тільки дистанційний, але й очний) варто, на наш погляд, 
розробити й для студентів ЗВТО. Його переваги полягатимуть в удосконаленні 
навичок читання, письма, граматики та фонетики англійської мови з одночасним 
навчанням основ медіаграмотності: ознайомленням з основними видами 
англомовних медіаосвітніх засобів технічного спрямування, їх недоліками та 
перевагами; інтерпретацією медіатекстів, розвитком критичного мислення 
(наприклад, вмінням розрізняти факти й власні думки автора, вивченням впливу 
гендерного фактору на формування загального характеру медіазасобу тощо). 
Студенти матимуть також можливість здійснити самоконтроль власного рівня 
медіаграмотності та рівня володіння англійською мовою професійного 
спрямування на основі розробки власного медіапроекту англійською мовою.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПРАВИЛЬНОГО ЧИТАННЯ  

В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
У кожному класі початкової школи особлива увага звертається на розвиток 

навичок правильного читання. Процес їх формування у школярів відбувається не 
одночасно. У 2-3 класах треба сприяти тому, щоб кожний учень у кінці навчального 
року вільно читав слова, причому правильно, відповідно до чинних програмних 
вимог. 

Правильним читання учня можна вважати тоді, коли він безпомилково 
вимовляє всі звуки рідної мови, вірно ставить наголос у словах, не повторює 
окремих звуків, складів, чітко вимовляє закінчення слів, не пропускає слів у рядках 
чи самих рядків. 

Учитель веде облік учнівських помилок і визначає в кожному окремому 
випадку необхідні методи та прийоми їх виправлення. 

Основні методичні прийоми навчання читати правильно такі:  
–  читання вчителем; 
–  читання учнів; 
–  пояснення вчителя; 
–  аналіз і виправлення помилок; 
–  вправляння у читанні слів, словосполучень, речень з дошки перед 

опануванням цілого тексту. 
Для вдосконалення правильного читання необхідними є вправи на розвиток 

чіткості вимови, як-от: промовляння групи голосних, приголосних звуків, складів, 
читання слів з цими звуками, речень, скоромовок, прислів’їв. Такі вправи 
розвивають рухливість мовленнєвого апарату учнів.  

Відомо, що діти часто недостатньо відкривають рот й не чітко вимовляють 
звуки. Тому, щоб запобігти монотонності, неточності вимови, доцільно 
пропонувати певну розминку перед читанням.    

Правильності читання сприяють вправи на вироблення уваги до слова, до 
його частин:  

– читання слів зі спільним коренем; 
– читання слів з різними коренями;  

– читання слів, які відрізняються між собою одним звуком тощо. 
Запобігають помилкам попередні кількаразові перечитування 

важковимовних слів, словосполучень, громіздких речень, що трапляються у тексті.  
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Ефективною є форма самопідготовки учнів до правильного читання частини 
тексту з наступною взаємоперевіркою: учень читає текст сусідові, той стежить за 
правильністю. Потім ролі міняються. 

Пам’ятка декламатору: 
1. До читання твору повторіть напам’ять подумки текст. 
2. Перед декламуванням займіть зручну й правильну позу. 
3. Назвіть автора й твір, який будете читати. 
4. Під час декламування вміло використовуйте пластику і міміку. 
5. Не поспішайте під час читання, регулюйте своє дихання, набираючи 

повітря рівними частинами під час пауз. 
6. Намагайтеся відповідним темпом і настроєм передати картини, які 

виникають у вашій уяві під час читання твору. 
7. Пам’ятайте, не варто надто голосно читати твір, оскільки майстерність у 

читанні визначається насамперед темпом, інтонацією, дотриманням пауз, 
використанням позамовних засобів. 

На уроках читання учні оволодівають двома видами читання – вголос і 
мовчки, які взаємно підсилюють один одного. Учителю необхідно застосовувати 
різноманітні прийоми, що вдосконалюють зорове сприймання, чистоту, чіткість 
вимови учнів.  

В останні роки спостерігається широке включення в структуру уроку вправ 
на розвиток якостей читання. 

Методисти, вчителі початкових класів вводять у практику ігрові завдання на 
вдосконалення техніки читання молодших школярів, як-от: 

– відтворення точності сприймання рядків, які учні бачили протягом 5-6 
секунд; 

– читання слів чи речень із закритою верхньою половиною; 
– читання слів, які «перерізані» пунктиром, світлою лінією; 
– читання пар слів, у яких відсутні одна-дві літери;  
– складання слів із «перемішаних» літер, складів; 
– читання перевернутих слів; 
– читання «злитих» речень і т. д. 

Учителям початкових класів слід урізноманітнювати види читання. Зокрема, 
необхідно брати до уваги можливість застосування таких видів читання: 

– читання пошепки, тихо, голосно; 
– читання-«гудіння»; 
– читання «дощиком»; 
– читання «буксиром»; 
– хорове (групове) читання певного уривку; 
– читання ланцюжком; 
– читання комбіноване (вчитель – учні); 
– мовчазне читання; 
– читання на швидкість; 
– читання з метою знаходження певних слів, назв, розділових знаків 

тощо; 
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– читання в особах; 
– читання у парі [5, с. 58-59]. 

Отже, робота над розвитком навичок правильного читання з учнями 
початкових класів є актуальною та необхідною. Вона сприятиме вдосконаленню 
умінь молодших школярів правильно читати твори різноманітних жанрів. 
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ДИДАКТИЧНА ГРА В СТРУКТУРІ УРОКУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: 
ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ 

Найважливішим шляхом включення дітей в навчальну діяльність, способом 
забезпечення емоційного відгуку на виховні дії і нормальних умов життєдіяльності  
дитини педагогіка вважає гру як провідний метод виховання і навчання дітей 
молодшого шкільного віку.  

Xарактерним для кожної дидактичної гри є рішення різних дидактичних 
завдань: уточнення уявлень про предмет або явищ в цілому і про його істотних 
особливостях; розвиток помічати подібність і відмінність між ними і т. д. B цьому 
сенсі гра носить навчальний характер. Невід’ємним елементом дидактичних ігор є 
ігрова дія. Увагу учня направлено саме на неї, а вже в процесі гри  непомітно для 
себе виконує загальну задачу. Тому дидактичні ігри є для учнів не просто забавою, 
а цікавим, незвичайним заняттям [1; 3]. 

Принципами застосування дидактичної гри на уроках у початкових класах є:  
– активність – основний принцип ігрової діяльності, що виражає активний 

прояв фізичних та інтелектуальних сил людини, починаючи з підготовки до гри, в 
самому її процесі, а також в ході обговорення отриманих результатів; 

– доступність гри означає, що будь-яка дидактична гра повинна бути проста і 
зрозуміла; 

– принцип наочності виражає наявність необхідного для дидактичної гри 
наочного забезпечення (таблиці, схеми, картки, різні предмети і т. д.); 

– цікавість і емоційність гри підсилюють пізнавальний інтерес до гри і 
пізнавальну активність в процесі підготовки, участі та завершити гру; 
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– принцип індивідуальності відображає суто особисте ставлення людини до 
гри, в якій розвиваються ті чи інші якості, що мають цілком певну цінність, як і для 
гравця, так і для його особистості і професійного зростання. Це означає, що в 
кожній дидактичній грі повинно бути місце для прояву і розвитку суто 
індивідуальних якостей самовираження і самоствердження гравця; 

– колективність відображає спільний характер взаємозалежної і 
взаємообумовленої ігрової діяльності в групах або командах, де кожен є 
індивідуальність. Дидактична гра, як колективна діяльність, сприяє розвитку 
товариських взаємовідносин, вчити мислити і діяти спільно, переконує в 
необхідності і ефективності колективної роботи; 

– цілеспрямованість гравця відображає не тільки відомий закон єдності мети 
для гравця і його суперника, а й те, що особисті цілі гравця повинні збігатися з 
загальними цілями команди. Це один з найважливіших принципів побудови і 
проведення дидактичної гри; 
 – самодіяльність і самостійність гравця в грі – це не одне і те ж. У першому 
випадку мова повинна йти про самовільний прояв особистого почину в колективній 
грі, друге ж – головний сенс самостійності гравця полягає в тому, що мета 
дидактичної гри є системоутворюючим елементом його «самовільної» діяльності і 
несе в собі функцію управління нею. 

– змагальність і змагання в дидактичній грі засновані на результативності 
ігрової діяльності і виражає собою основні види спонукань учнів до участі в грі. Без 
змагання немає гри і духом відкритого змагання просякнута вся гра. Змагання і 
само змагання спонукають до активної самостійної діяльності і мобілізують весь 
потенціал фізичних, інтелектуальних і душевних сил людини; 

– результативність відображає усвідомлення підсумків дій як конкретних 
досягнень особистості. Це основоположний принцип гри, істина, яка дозволяє 
представити дидактичну гру як продуктивну творчу діяльність гравця і команди; 

– принцип проблемності в дидактичній грі висловлює логіко-психологічні 
закономірності мислення в інтелектуально-емоційної боротьбі. Bесь хід гри містить 
процеси планування, організації та вирішення проблемних ситуацій, що виникли в 
мисленні гравця, що переслідує мету в умовах протидії суперника. Принцип 
проблемності полягає в тому, що сама гра створює умови для виникнення і 
вирішення проблемних ситуацій. 

Дидактичні ігри доцільно використовувати на різних етапах уроку: при 
засвоєнні нових знань, виробленні навичок, формуванні вмінь, перевірці 
результатів навчання. Визначення місця дидактичної гри у структурі уроку і 
поєднання елементів гри та навчання багато в чому залежать від правильного 
розуміння вчителем функцій дидактичних ігор і їх класифікації:  ігри навчальні, 
контролюючі, узагальнюючі [2]. 

Навчальною є та гра, в якій учні, беручи участь в ній, набувають нові знання, 
вміння і навички або змушені придбати їх в процесі підготовки до гри. Причому 
результат засвоєння знань буде тим кращим, якщо чіткіше буде виражений мотив 
пізнавальної діяльності не тільки в грі, але і в самому змісті навчального матеріалу 
[3]. 
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Kонтролюючою буде гра, дидактична мета якої полягає в повторенні, 
закріпленні, перевірці раніше отриманих знань. Для участі в ній кожного учня 
необхідна певна підготовка по предмету. 

Узагальнюючі ігри вимагають інтеграції знань. Вони сприяють встановленню 
міжпредметних зв’язків, спрямовані на набуття вмінь діяти в різних навчальних 
ситуаціях. 

B дидактичних іграх навчання носить ігровий характер. Спираючись на 
мимовільну увагу дітей, дорослі повинні активізувати їх пізнавальну діяльність, 
викликати інтерес до навколишніх предметів, удосконалювати їх досвід, формувати 
навички та вміння. Дидактичні ігри поряд з рухомими, музичними створюються 
дорослими як ігри з правилами і пропонуються дітям в готовому вигляді. Лише 
після того як діти оволодіють їх змістом, правилами, вони починають гратися 
самостійно. 

Цінність дидактичних ігор полягає в тому, що діти в значній мірі самостійно 
вчаться, активно допомагаючи один одному і взаємно себе перевіряючи. Учитель 
повинен володіти творчою діяльністю, вміло і методично правильно 
використовувати даний засіб, сприяючи залученню інтересів і прагнення кожного 
учня до знань і підвищення своєї грамотності шляхом глибокого, усвідомленого і 
міцного засвоєння знань. 
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ФЕНЧАК Л.М. 
Мукачівський державний університет, Україна 

ТИПОВІ ПОМИЛКИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
В умовах економічної та духовної кризи, що панує в сучасному суспільстві, 

надзвичайно гостро постає проблема відродження традиційних основ української 
родини та родинних виховних звичаїв, традицій як інтелектуального та морально-
етичного, громадсько-патріотичного формування особистості, основного механізму 
стабілізації родинних відносин. Сьогодні стає очевидним, що без засвоєння 
молодим поколінням цінностей родинних традицій, основ «сімейної педагогіки» не 
можна побудувати демократичне, гуманне суспільство. На необхідності звернення 
до виховного досвіду народу та його духовно-моральних принципів, родинних 
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виховних традицій наголошують державні документи: Декларація про державний 
суверенітет України, Державна програма «Освіта» («Україна XXI століття») тощо. 

Психологи та педагоги у своїх наукових дослідженнях вказують причини 
неправильного сімейного виховання, яких припускаються батьки, а саме: 

1. Низька згуртованість і значна розбіжність членів сімʼї у питаннях 
виховання. Внаслідок різних виховних підходів членів сім'ї виховання дитини стає 
суперечливим, непослідовним, неадекватним. 

2. Незнання батьками психологічних особливостей своєї дитини. 
Гіперпротекція (гіперопіка) – надмірне опікування дитиною, придушення її 
самостійності та ініціативи, прийняття за неї рішень Внаслідок надмірної опіки 
дитина не привчається до самостійності, в неї не формується почуття 
відповідальності. 

3. Гіпопротекція (гіпоопіка) – дорослі члени сімʼї недостатньою мірою 
опікуються дитиною та контролюють її. 

4. Емоційне відчуження – психологічна депривація дитини. 
5. Виховання в культі хвороби – це ситуація, за якої навіть незначна хвороба 

дитини дає їй особливі права, ставить її в центр уваги сімʼї. За такої виховної 
позиції у дитини культивується егоцентризм. 

6. Виховний контроль через викликання почуття провини. Дитині, яка 
постійно не слухається, говорять, що вона «не виправдала надії», «доводить батьків 
до серцевих нападів», тобто самостійність дитини сковується постійним 
побоюванням стати винною в неблагополуччі батьків. 

7. Авторитет батьків, побудований на хибному підґрунті, який має декілька 
видів хибного авторитету: авторитет придушення, віддалі, чванства, педантизму, 
любові, доброти, підкупу, резонерства [1; 2]. 

Поряд з проявами справжнього авторитету у поведінці батьків нерідко 
зустрічаються прояви, за словами науковців, так званого фальшивого авторитету: 
авторитет фальшивої, удаваної любові, авторитет відстані між батьком чи матірʼю і 
дитиною, авторитет чванства, авторитет педантизму, авторитет резонерства, 
авторитет безмірної доброти і вседозволеності, авторитет фальшивої дружби, 
взаємини «на коротку ногу», авторитет підкупу, авторитет подавлення, деспотичної 
реакції на будь-які відхилення дитини від норми поведінки. 

Батьки, які прагнуть піднесення педагогічної культури, мають постійно 
аналізувати свої дії, критично ставитись до проявів фальшивого авторитету і 
витісняти їх з власної поведінки. 

Досить вагомою помилкою батьків у вихованні своїх дітей є їх жорстоке 
ставлення до дітей, яке має негативні наслідки. Незалежно від віку дитини, 
жорстокі батьки руйнують очікування любові, довіри і прив’язаності, що є 
необхідною умовою розвитку психологічно здорової особистості і її соціального 
розвитку. Такі батьки часто вдаються до фізичного та психологічного насилля [1]. 

На думку дослідників, наслідками жорстокої поведінки з дітьми є: 
–  емоційні розлади, складність із контролем дітьми своїх емоцій; 
–  занижена самооцінка; 
–  неможливість у подальшому житті довіряти іншим; 

354 
 



–  ізоляція від оточуючих; 
–  достатньо агресивна поведінка до тих, хто хоче до них наблизитись; 
–  великі проблеми зі школою: замкнутість та ізоляція у навчально-виховному 

колективі; 
–  у дорослому житті проблеми у вигляді депресії, алкоголізму, залежності від 

психотропних речовин тощо; 
–  серед них найчастіше зустрічаються люди із суїцидальною поведінкою; 
–  їх соціалізація відбувається шляхом набуття негативного досвіду: їм частіше 

притаманні маніпуляції, можуть навчитись експлуатувати, принижувати і 
тероризувати інших; 

–  у переважної більшості дітей, які стали жертвами жорстокої поведінки 
батьків, всі міжособистісні стосунки є проблемними, хворобливими [3]. 

Отож, педагог повинен знати основні помилки, які допускають батьки у 
вихованні своїх дітей, враховувати їх у роботі як з дітьми, так і з проблемними 
сім’ями.  
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УМОВИ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ДО НАВЧАННЯ 
Відомо, що вступ до школи – це докорінні зміни в житті дитини, складний і 

відповідальний період, який в першу чергу пов’язаний з новим типом стосунків з 
однолітками, батьками, вчителями, новими формами діяльності, серед яких 
провідною стає навчальна.  

Відповідно до Концепції «Нової української школи» діти повинні вчитись 
мислити самостійно, вміти формувати власну думку, яку вчитель має поважати, а 
навчальний заклад сприятиме формуванню в школярів життєвих цінностей, що 
допоможуть розібратися у великій кількості інформації, якою перенасичений світ. 

Особливості адаптації дитини до школи, з точки зору взаємозв’язку 
психологічної готовності та особливості її адаптації до навчання є в центрі уваги 
Л. Божович, Л. Венгер, Н. Гуткіна, В. Давидова, О. Проскури. Більшість 
дослідників увагу приділяють соціальній адаптації особистості: П. Анохіна, Г. Балл, 
М. Боришевський, Л. Дзюбко, Л. Закутська, О. Зотова, П. Просецького, 
О. Скрипченко та ін. Адаптацію і дезадаптацію дитини, та специфічність шкільного 
середовища, у яке приходять першокласники розглядають у своїх дослідженнях 
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Б. Ананьєв, М. Бітянова, Л. Виготський, О. Дусавицький, А. Карнишев, 
М. Максімова, А. Петровський, Ю. Федорова. 

Провівши аналіз наукової літератури можна зазначити, що науковці виділяють 
наступні чинники, що впливають на успішність адаптації дитини до школи:  

– функціональна готовність до початку систематичного навчання;  
– вік початку систематичного навчання;  
– рівень тренованості адаптаційних механізмів;  
– особливості життя дитини в сім’ї;  
– психологічна готовність до шкільного навчання;  
– раціональна організація навчальних занять і режиму дня;  
– відповідна організація рухової активності дитини [1, c. 681].  

Виходячи з розгляду наукового доробку Т. Червонної, про адаптацію дітей на 
різних ступенях навчання учнів у загальноосвітній школі, О. Віщак виділяє такі 
основні фактори, які впливають на адаптацію першокласників: зміна соціального 
статусу дитини в класному колективі; збільшення навчального навантаження; 
фізіологічні зміни в учнів; психологічні новоутворення [2]. 

Успішне вирішення завдань щодо розвитку особистості дитини, підвищення 
ефективності навчання багато в чому визначається тим, наскільки правильно 
враховується рівень підготовленості дитини до шкільного навчання  

Критеріями, що визначають ступінь особистісного розвитку дитини в умовах 
адаптації до навчальної діяльності є: 

– соціальна спрямованість; 
– адекватність самооцінки; 
– рівень фізичного розвитку й фізичної підготовленості; 
– комунікативно доцільні взаємодії у формальній і неформальній сферах; 
– відповідність рівню розвитку психічних процесів (пам’яті, мислення, 

сприйняття, уваги) віковим особливостям школяра [3, с. 156].  
Адаптація дітей молодшого шкільного віку до умов навчального середовища 

школи ефективно відбувається в процесі правильно організованої та змістовно 
наповненої рухової активності, орієнтації педагогічного колективу школи на 
соціальний розвиток дітей на засадах індивідуально-особистісного підходу, що 
забезпечує реалізацію принципів гуманістичної педагогіки, взаємозв’язок 
соціального, психологічного, інтелектуального, духовного й фізичного виховання 
дітей. Результатом цього процесу є розвиток особистості, психолого-педагогічна 
концепція гармонізації взаємин, інтерактивне середовище, в якому перебувають 
учнів і педагогічний колектив навчального закладу. У такому середовищі учень має 
всі можливості розвиватися відповідно до своїх індивідуальних здібностей і потреб, 
стаючи активним суб’єктом освітнього й виховного процесу. Адаптаційні цілі 
полягають в створенні сприятливих умов для самореалізації особистості, що 
виводить дитину на більш високий рівень розвитку, пристосовуючи (адаптуючи) її 
до навчальних вимог. Таке взаємне проникнення освітнього середовища до потреб 
учня, а учня – до вимог освітнього середовища й визначатиме поняття «адаптація» 
[3].  
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Таким чином, на підставі викладеного вище зазначимо таке: проблема пошуку 
оптимальних шляхів забезпечення адаптованості молодшого школяра до навчання 
в школі не втрачає своєї актуальності. Успішна адаптація дітей до умов 
навчального середовища у значній мірі визначається рівнем їх особистісної 
готовності, який в свою чергу допомагає успішній соціалізації та уміння 
встановлювати нові соціальні контакти на різних рівнях. 
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ІНШОМОВНА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
Євроінтеграційна спрямованість України вимагає поглиблення вивчення  

зарубіжного досвіду, відстеження нововведень і тенденцій з метою впровадження 
ефективних організаційних заходів, методів та форм реалізації іншомовної освіти. 

Розв’язання проблем співіснування у глобалізованому світі залежить від 
іншомовної і полікультурної освіти, які дають змогу людині набути навичок 
толерантного ставлення до досвіду інших культур. Високорозвинені країни світу з 
метою створення толерантного співтовариства визначили ряд завдань у всьому 
комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, у тому числі й 
у галузі освіти. Одним із пріоритетних напрямів визначено створення спільного 
мовного простору, що зумовило велику увагу офіційних й громадських 
міждержавних і національних організацій та об’єднань до розв’язання проблеми 
навчання мов на всіх рівнях освіти, реалізації полікультурного підходу, в основу 
якого поклали формування у молоді готовності до практичного використання мови 
в міжнародному та міжетнічному спілкуванні. 

Проблема іншомовної освіти розглядалася у вітчизняній науковій практиці 
багатьма дослідниками з різних аспектів: полікультурні засади іншомовної освіти у 
середніх навчальних закладах США (І.Білецька), іншомовна освіта в Україні та 
організація навчання іноземних мов у європейських країнах (В. Гаманюк, 
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Р. Гришкова, О. Максименко), розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних 
закладах Угорщини (Л. Гульпа), формування мовної особистості в історії розвитку 
європейського соціокультурного освітнього простору (В. Махінов), розвиток 
сучасної шкільної іншомовної освіти в країнах – членах Ради Європи (М. Тадеєва), 
модернізація навчання іноземних мов у старшій школі країн Центральної Європи в 
умовах мультилінгвізму (Ю Талалай) та інших. 

Основні принципи європейської мовної політики зафіксовані в 
«Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання», суть яких  задекларовано  наступним чином:  

– багатий спадок різних мов і культур у Європі є цінним спільним джерелом 
для захисту і розвитку, і тому головним завданням освіти є перетворення цієї 
розмаїтості з перешкоди у спілкуванні на джерело взаємного збагачення та 
розуміння; 

– лише шляхом кращого володіння сучасними європейськими мовами можна 
полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з різними рідними мовами 
заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці, та 
подолати упередження і дискримінацію; 

– держави-члени РЄ, приймаючи або розвиваючи національну політику в 
галузі викладання та вивчення сучасних мов, можуть досягти більшого об'єднання 
на європейському рівні шляхом запровадження єдиних вимог для подальшої 
співпраці та координації політик [1, с. 28]. 

Для реалізації визначених завдань європейські фахівці вважають необхідною 
модернізацію мовної і педагогічної підготовки учителів мов у вищих навчальних 
закладах.  

З метою розробки моделі, яка дозволила б переглянути зв’язки між вищою та 
іншими рівнями освіти, між суспільством та мовним розмаїттям за підтримки і 
фінансування Європейського Союзу було здійснено проект «Глобалізація, 
сучасність і мова: нові перспективи мовної освіти» (EUNOM) [2] і визначено 5 
ключових напрямів:  

– нова парадигма підготовки вчителів мов;  
– вища освіта і дослідження проблеми мультилінгвізму;  
– проблема управління у мультилінгвальному і багатоетнічному суспільстві;  
– мультилінгвізм в економіці знань: ринки праці і корпоративна 

відповідальність; 
– інформаційна технологія, електронне навчання і мови 
Варто наголосити, що проблема підготовки фахівців, здатних ефективно 

працювати в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції, поєднувати високу 
культуру та глибокі фундаментальні знання з умінням працювати в колективі, 
приймати рішення організаційного плану на різних рівнях професійної діяльності 
набуває особливої актуальності за умов трансформації політичних та економічних 
структур в європейському суспільстві. Від комунікативної компетентності фахівців 
залежать успіхи європейської держави у світовому економічному та культурному 
просторі, що, своєю чергою, зумовлює необхідність підготовки спеціалістів усіх 
ланок, які вільно володіли б іноземною мовою. 
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Глобальність відображає наявність інтеграційних процесів, інтенсивних 
взаємодій між країнами в різних сферах суспільного життя, що призводить до того, 
що освіта також набуває цю якість і з категорії національних пріоритетів 
переходить в категорію загальносвітового порядку. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Процес інформатизації освіти стрімко рухається вперед, і у школи немає іншого 
виходу, крім як відповідати вимогам інформаційного століття. Застосування 
комп'ютерів у всіх сферах людської діяльності, розвиток мережевих технологій, 
породжує нові проблеми і дає імпульс до розвитку нових сфер дослідження. 
Вивчення психологічних і педагогічних аспектів взаємодії людини і комп'ютера, а 
також пошук ефективних методів застосування інформаційних технологій в освіті 
набувають особливої актуальності і значущості в даний час. Сьогодні в центрі уваги 
школи стоїть учень, його інтереси. Дитина повинна активно включатися в процес 
навчання і перестати бути об’єктом впливу. Великі можливості для реалізації цього 
важливого завдання закладені в використанні ІКТ в початковій школі [1; 2]. 

Впровадження ІКТ в роботу вчителя початкових класів сприяє поліпшенню 
якості навчання, збільшення доступності освіти, забезпечення гармонійного 
розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку, що орієнтується в 
інформаційному просторі. Використання інформаційних технологій в навчальному 
процесі початкової школи дозволяє не тільки модернізувати його, підвищити 
ефективність, мотивувати учнів початкових класів, а й диференціювати процес 
навчання з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня. 

Пошуком і аналізом оптимальних шляхів і способів впровадження 
інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в педагогічну науку і сферу 
освіти займаються як вчені: психологи, педагоги, методисти, фахівці в галузі 
інформатики та обчислювальної техніки (В. Биков, Б. Гершунский, Р. Гуревич, 
М. Кадемія, Л. Карташова та інші), так і практико-орієнтовані працівники системи 
освіти. 

До психолого-педагогічних проблем навчання на основі ІКТ вчені відносять 
такі: відсутність теорії навчання в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, і 
як наслідок – відсутність понятійно-категоріального апарату; проблема 
оптимальності складу навчально-методичних комплексів для ефективного навчання 
в сучасних інформаційно-освітніх середовищах; проблема оптимізації подання 
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навчального матеріалу, сприйняття людиною навчального матеріалу, 
представленого в електронному вигляді, розуміння електронного навчального 
матеріалу; проблема готовності викладачів і учнів до навчання на основі ІКТ; 
виховні проблеми, пов'язані з недостатністю очного контакту педагогів і учнів. 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють підвищити продуктивність 
навчально-виховного процесу лише в тому випадку, якщо вчитель добре собі 
уявляє і розуміє психолого-педагогічні аспекти їх застосування. 

До психологічних аспектів використання ІКТ в початковій школі належать: 
наочний принцип навчання, тому що у дітей молодшого шкільного віку переважає 
наочно-образне мислення; активізація пізнавальної діяльності учнів; підвищення 
мотивації навчання; розвиток творчих здібностей учня молодшого шкільного віку; 
створення сприятливого емоційного фону; розвиток здібностей орієнтуватися в 
інформації різного виду, елементах алгоритмічної діяльності, образного і логічного 
мислення тощо [1]. 

До педагогічних аспектів використання ІКТ відноситься: підвищення якості 
засвоєння матеріалу; застосування індивідуального підходу в роботі з дітьми 
молодшого шкільного віку; оволодіння практичними способами роботи з 
інформацією: пошук, аналіз, перетворення, передачі, зберігання інформації, її 
використання в навчальній діяльності та повсякденному житті; оволодіння 
вміннями використовувати комп’ютерну техніку для роботи з інформацією в 
навчальній діяльності повсякденному житті; формування початкової комп’ютерної 
грамотності та елементів інформаційної культури; виховання інтересу до 
інформації, дбайливого ставлення до технічних пристроїв; формування 
дослідницьких умінь і умінь приймати оптимальні рішення. 

Необхідність використання ІКТ в початковій школі повинна розглядатися через 
призму психологічних особливостей молодших школярів, розвитку їх пізнавальних 
процесів, без яких неможлива людська діяльність. Молодші школярі відрізняються 
гостротою і свіжістю сприйняття, з живою цікавістю сприймають навколишнє 
середовище і все нове. У молодшому шкільному віці розвинена мимовільна увага, 
яка стає особливо концентрованою і стійкою, якщо навчальний матеріал 
відрізняється наочністю, а яскравість викликає у школярів емоційне ставлення [2]. 
Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій 
на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і 
комп’ютерів дуже впливають на виховання дитини і її сприйняття навколишнього 
світу. Тому використання ІКТ в навчальній і позанавчальної діяльності в початковій 
школі є  природним, з точки зору дитини, і є одним з ефективних способів 
підвищення мотивації й індивідуалізації його навчання, розвитку творчих 
здібностей і створення сприятливого емоційного фону в освітньому процесі. 

Список використаних джерел 
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ПРОДУКТИВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ – ВАЖЛИВА ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дослідження останніх років показали, що ранній та дошкільний вік 
характеризується великими потенційними психофізичними можливостями. Саме в 
цей період важливе завдання педагога – знайти шляхи та забезпечити розвивальне 
середовище для  максимальної реалізації всебічного розвитку дитини дошкільного 
віку. Розвиток психіки дитини, формування її особистості можливі тільки в процесі 
активної діяльності, через яку відбувається пізнання навколишнього світу, набуття 
власного практичного досвіду. 

Завдання дедалі ширшого прилучення людини до скарбів духовної культури 
може бути успішно розвʼязаним лише за умови, якщо ця робота послідовно 
здійснюватиметься, починаючи з раннього дитинства. А значить, маємо 
вдосконалювати естетичне виховання дітей у дошкільних закладах, підвищувати 
ефективність ознайомлення з живописом, музикою, фольклором, літературою, 
розвивати дитячу творчість у різних видах продуктивної діяльності [1]. 

Проаналізувавши дослідження видатних психологів і педагогів, слід відмітити, 
що в дошкільному дитинстві складається нова соціальна ситуація розвитку, 
провідною діяльністю стає гра, під час якої дошкільники опановують інші види 
діяльності, зокрема художню діяльність, яка диференціюється на малювання, 
ліплення, конструювання, виготовлення аплікацій, танці, заняття з музики, 
слухання казок, читання віршів, драматизацію. В свою чергу малювання, ліплення, 
виготовлення аплікацій, конструювання є продуктивною діяльністю, спрямованою 
на отримання кінцевого продукту (малюнка, зліпленої фігурки тощо). Розвиток 
психіки дитини, формування її особистості можливі тільки в процесі активної 
діяльності, через яку відбувається пізнання навколишнього світу, набуття власного 
практичного досвіду [2]. 

Аналіз досвіду роботи вихователів та самостійно проведена невелика 
дослідницька робота показує, що важлива роль у розвитку дитини з метою 
виховання на сучасному етапі ініціативної, творчої особистості належить художній 
діяльності, яка формує у дошкільнят морально-естетичні уявлення, розвиває 
ініціативу і творчість, розумові здібності, памʼять і логічне мислення, сприяє прояву 
особистих нахилів і здібностей. 

Організовуючи з дітьми різні види художньої діяльності, ми прийшли до 
висновків, що не володіючи достатньою мірою навичками читання, письма, усного 
мовлення, малі діти, як правило, віддають перевагу художнім засобам 
самовираження. Вони є для них водночас і засобами адаптації до зовнішнього світу, 
і засобами спілкування з довкіллям. Саме тому розвиток творчих здібностей дітей 
засобами образотворчого мистецтва є процесом природним та високоефективним. 
Залучаючи малюків до художньо-практичної діяльності, педагог реалізує не тільки 
завдання художнього виховання, а й більш глобальні – розвиває інтелектуально 
творчий потенціал дітей.  
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Сьогодні певного переосмислення потребує зміст і технології навчання 
зображувальній діяльності.  

По-перше, заняття із зображувальної діяльності розглядаємо як форму 
спілкування педагога з дітьми. Вони здебільшого проводяться з підгрупою 
вихованців і бувають теоретичними, практичними, творчими. Головна умова при 
цьому приділяється «опрацюванню» з дітьми малюнка з метою досягнення 
образно-етичної його виразності. 

По-друге, технології спілкування визначаються і створюються, виходячи з 
інтересів та потреб дошкільнят. У наших дослідженнях приорітетним було 
індивідуальне спілкування, бо потрібно бачити, відчувати і розуміти на заняттях 
кожну дитину. 

І ще один висновок: не завжди варто демонструвати дітям, якого кінцевого 
результату вони мають досягти. Не варто розкривати процес його досягнення, бо, 
на нашу думку, це призводить до стереотипності зображень. Справа педагога – 
створити умови для того, щоб діти по-своєму сприймали навколишній світ і 
відтворювали його в різних продуктивних видах діяльності. 

Малювання потребує творчого настрою та характеру, коли діти поступово 
оволодіють технікою зображення. Наймлодші можуть вкривати лист мазками, 
плямами, штрихами, створюючи картини дощу, листопаду тощо. 

Цікавою для дошкільнят є й техніка кляксографії та штампування. Доцільно 
також використовувати нестандартні підходи. У дошкільних закладах, де ми 
проводили спостереження, працюють художня студія, гурток «Зробимо своїми 
руками», музично-драматичний гурток, гуртки художнього плетіння, виготовлення 
мʼякої іграшки та флоромозаїки. Все це надзвичайно ефективно впливає на 
розвиток особистості дошкільника, сприяє всебічному гармонійному розвитку 
дитини [3]. 

Отже, практична діяльність – платформа психічного розвитку, «мислення 
руками» для дошкільників. В. О. Сухомлинський підкреслював: «Так нехай же 
перед дітьми відкривається прекрасний світ у живих фарбах, яскравих і тремтливих 
звуках у казці, в грі, в красі, що одухотворяє серце, в стремлінні робити добро 
людям» [4] . 
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ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Ефективність освітнього процесу в повній мірі залежить від рівня діалогізації 

стосунків суб’єктів в умовах вищого педагогічного закладу освіти. На нашу думку, 
техніка міжособистісного спілкування стає на сьогодні однією з найважливіших 
проблем у підготовці студентів. 

У контексті нашого дослідження варто зазначити, що важливого значення 
набуває діалог та міжособистісна взаємодія в навчанні та вихованні студентів 
закладів вищої педагогічної освіти. З метою реалізації діалогу та взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу, на що вказують висновки вчених, необхідним є використання 
інтерактивних форм роботи, найбільш популярними серед яких стали ділові ігри, 
тренінги, заняття нестандартної форми та ін.   

Нормативно-змістовим регулятором такої взаємодії є педагогічна етика, як 
цілісно осмислена система поведінки викладача, що ґрунтується на моральних 
засадах. У гуманістично орієнтованому педагогічному просторі, спрямованому на 
соціалізацію майбутнього працівника освітньої галузі, на наше переконання, 
діалогічна стратегія посідає пріоритетне місце. Саме вона визначає суб’єктну 
повноцінність партнерів, викладачів та студентів закладів вищої освіти, хоч як би 
вони різнилися за віком, соціальним статусом, рівнем знань та досвідченістю. 
Підтвердженням цієї думки є нормативні акти Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України, напрацювання Національної Академії педагогічних наук 
України, де одним із основних завдань є саме демократизація стосунків між 
учасниками навчально-виховного процесу, повага гідності кожного із них [1; 2]. 

Сутність педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, психолого-
педагогічні основи співпраці викладача і студента, окремі питання забезпечення 
педагогічної підтримки студента у процесі його професійного становлення, 
особливості управління процесом професійної підготовки майбутнього фахівця у 
закладі вищої освіти через забезпечення взаємодії викладача і студента 
розглядалися у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів на рівні 
теоретичних узагальнень чи були предметом конкретних експериментальних 
досліджень таких учених як І. Бех, М. Шимін (питання педагогічної етики взаємодії 
викладачів та студентів); І. Зязюн, О. Касьянова, С. Максименко, С. Мусатов, 
Б. Бєляєв (взаємодія викладача і студента як умова успішності освітнього процесу); 
Л. Долинська (філологічна взаємодія викладача та студента як багаторівневий 
процес); Б. Братусь, П. Блонський, А. Брушлинський, О. Волкова, В. Занков, 
С. Рубінштейн (вивчення та характеристика суб’єкта педагогічної діяльності); 
М. Боришевський, Р. Мартін, В. Нагаєв, П. Симонов (засоби забезпечення та 
регулювання спілкування в освітньому процесі); Т. Гаврилова, А. Бодальов, 
М. Рибакова, Ю. Кулюткін (питання взаємовідносин).  

Психологічні аспекти діалогічної взаємодії та психологічного впливу 
обґрунтовуються О. Бодалєвим, А. Добровичем. Психологію внутрішнього і 
зовнішнього діалогів репрезентовано у працях Л. Виготського, В. Вовка, 
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Г. Кучинського, М. Сичової, Т. Чернігівської та ін. У дослідженнях Л. Петровської, 
А. Співаковської діалог розглядається як фактор і засіб виховання. Рефлексивні 
можливості діалогу в становленні та саморозвитку особистості окреслені 
Г. Сухобською, Г. Щедровицьким та ін. 

Варто зазначити, що діалогічна взаємодія визнає суб’єктну повноцінність 
партнерів хоч якби вони відрізнялись за віком, соціальним статусом, рівнем знань і 
досвідченістю. Зростаюча діалогічність педагогічного процесу вимагає, щоб не 
тільки в теоретичному диспуті, а й в будь-якій справі партнер виступав як той, хто 
«бачить інакше», саме завдяки цьому був цінним для опонента. Отже, діалогізм і 
гуманістичний світогляд, який утверджує взаємозалежність індивідів, невіддільні 
один від одного.  

У контексті нашого дослідження зазначимо, що діалог – це найвищий ступінь 
міжособистісного спілкування. Незважаючи на те, що XXI століття є епохою 
високих технологій, проблема спілкування – одна з найактуальніших. Студентська 
молодь відчуває великий та постійний дефіцит міжособистісного спілкування. Саме 
тому, на нашу думку, в сьогоднішньому динамічному світі у стосунках між 
викладачами та студентами закладів вищої педагогічної освіти спостерігається 
тенденція до подальшого розширення і ускладнення фактору людського 
спілкування [3]. Саме категорія взаємодії дає змогу уникнути спрощених варіантів 
трактування процесів становлення, функціонування та розвитку будь-якої системи, 
є її суттєвою ознакою.  

Досліджуючи сутність та специфіку педагогічної взаємодії, ми дійшли 
висновку про те, що вона є варіантом соціальної взаємодії, з її основними рисами, 
характерними ознаками і, разом з тим, реалізує в процесі свого існування 
специфічну, але важливу для буття і становлення індивіда мету: сприяння 
соціалізації особистості.  
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СУТНІСТЬ САМООЦІНКИ, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ В ОСОБИСТІСНОМУ 

РОЗВИТКУ 
Формування самооцінки в умовах навчальної діяльності потребує знання 

сутності самооцінки, її структури та функцій в особистісному розвитку.  
Проблема пізнання людиною своїх внутрішніх можливостей, природи, 

сутності самооцінки, потребує усе більшої уваги представників різних наук, про що 
свідчать дослідження у філософії, психології, педагогіці. Автори справедливо 
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зазначають, що, намагаючись оцінити себе, людина прагне зрозуміти, як оцінюють 
її оточуючі. Аналіз самооцінки через сутність «Я» відображений у роботах І. Беха, 
Л. Виготського, С. Ілляш, І. Кона, О. Леонтьєва, Г. Ліпкіної, С. Максименка, 
О. Онопрієнко, В. Століна, Г. Цукерман, І. Чеснокової, І. Шапошнікової та ін.  

Учені в своїх роботах розглядають самооцінку як внутрішнє ядро особистості, 
як її свідомий початок, як згущення індивідуальної самосвідомості, як систему 
уявлень людини про себе. 

Людське «Я» – явище історичне. Усі поняття і терміни, якими людина себе 
позначає, як і критерії її самооцінки, відповідають певній культурі. Можна сказати, 
що поняття «самооцінка» – це варіант уявлень про людину, яка властива певній 
культурі [1].  

Ідейні джерела поняття «самооцінка» мають давні витоки. Багато філософів і 
істориків стверджують, що у Греції людина вперше почала відкривати свій 
внутрішній світ. Вже Геракліт говорив про «пошуки» і «пізнання себе». Демокрит 
підкреслював автономію душі і «власного я» як критерій моральних оцінок. У 
софіста Горгія з’являються вирази «зрадити самого себе», «заподіяти зло самому 
собі», що підкреслюють суб’єктивність «Я». Схожої позиції дотримувався сучасник 
Горгія – Антифон, який висловлював думку про необхідність «володіти собою» і 
«переборювати себе», бачити у самовладанні необхідну передумову справедливого 
ставлення до ближнього [2, с. 259].  

Становленню самооцінки у різних видах діяльності присвячені дослідження 
зарубіжних педагогів і психологів Р. Бернса, А. Маслоу, К. Роджерса, З. Фрейда, 
Е. Фромм. Специфіка трактування особистості у зарубіжній психології і педагогіці, 
як правило, полягає в тому, що вона прямо проектується на розуміння сутності 
самооцінки: вона або, як і особистість, визнається конфліктною, або розглядається 
як протиставлення справжнього і демонструвального уявлення про себе. 

Питання самооцінки розглядаються у роботах Б. Ананьєва, Л. Божович, 
А. Захарової, І. Кона, Г. Ліпкіної, К. Роджерса та ін. Аналіз наукових праць показує, 
що зміст поняття «самооцінка» у розумінні авторів багато в чому збігається. У 
працях науковців самооцінка представлена як особистісне утворення, яке бере 
участь у регуляції поведінки і діяльності; як характеристика особистості, її 
центральний компонент, що формується за активної участі самої особистості і яка 
відображає своєрідність її внутрішнього світу.  

Самооцінка є найважливішим чинником мобілізації людиною своїх сил, 
реалізації прихованих можливостей, творчого потенціалу. Як механізм 
саморегуляції самооцінка задіяна в усіх сферах життєдіяльності людини: у будь-
якій діяльності, у поведінці, пізнанні, спілкуванні. Самооцінка включена у 
мотиваційну сферу особистості. 

Розрізняються самооцінки за модальністю. Вони можуть виявлятися в 
категоричній формі, що відбиває впевнену оцінку суб’єктом своїх психічних і 
фізичних якостей, у проблематичній, реалізуючій рефлексійне ставлення суб’єкта 
до себе. 

Теоретичний аналіз свідчить, що в науковій літературі не існує єдиних позицій 
щодо розгляду структури самооцінки. На основі здійсненого аналізу наукових 
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праць структуру самооцінки подаємо у такий спосіб: мотиваційно-ціннісний 
компонент, когнітивний компонент самооцінки, емоційний компонент, діяльнісно-
практичний компонент.  

Спираючись на аналіз психолого-педагогічної літератури, було виокремлено 
такі функції самооцінки: мотиваційну, орієнтаційну, регулятивну, рефлексійну. 

Перераховані функції не охоплюють повною мірою того значення, яке відіграє 
самооцінка у розвитку особистості. Ці функції ми розглядаємо як певний ступінь у 
пізнанні сутності самооцінки. 

Здійснений теоретичний аналіз наявних у літературі даних дає підстави 
стверджувати, що самооцінка є складним структурним утворенням, що виступає в 
різних формах і видах. Будучи включеною в усі види діяльності людини, 
самооцінка є невід’ємною рисою особистості і самосвідомості. 
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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ НА ПРОГУЛЯНЦІ 

Розвиток математичних уявлень у дошкільників – це цілеспрямований та 
організований процес передачі та засвоєння знань, методів та прийомів психічної 
діяльності, які передбачені програмними вимогами. Вивченням питання 
формування елементарних математичних уявлень дошкільників займалися: 
Ж. Піаже, Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, М. Монтессорі, О. І. Тихеєва, 
Ф. Н. Блехер, В. В. Данилова, Н. Г. Білоус та ін. [1, с.54]. 

Формувати, розвивати і закріплювати математичні уявлення у дітей можна не 
тільки на безпосередній освітній діяльності по математиці, але і на прогулянці, що 
сприяє більш успішному усвідомленню та запам'ятовуванню матеріалу. 
Результативність завдань з розвитку математичних уявлень на прогулянці залежить 
від різноманітних форм роботи та чітко спланованої структури компонентів 
прогулянки. 

Прогулянка – окремий режимний момент, що має власну структуру та 
часовий інтервал, під час якого діти можуть здійснювати не тільки моторну 
активність, але й задовольнити пізнавальний інтерес, бажання та звичку думати, 
оволодівати мовленнєвими, розумовими та практичними навичками [2,ст.61]. Мета 
прогулянки полягає не тільки в відновленні функціональних ресурсів організму, але 
й у всебічному розвитку дитини, у тому числі в розвитку її математичних уявлень. 

Серед форм організації математичного розвитку дітей на прогулянці 
виділяють: індивідуальну, групову та колективну (фронтальну). Серед методів 
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найчастіше використовуються: словесні (розповіді, бесіди, пояснення, опитування) 
та практичні (вправи, рухливо-дидактичні ігри, ігри з природнім матеріалом). 

Складовою частиною прогулянки є спостереження. Під час прогулянки, 
дітям потрібно дати можливість відчути запах квітів, послухати шелест листя на 
деревах, побачити між ними золотисті промені сонця, так як це сприяє розвитку 
дитини через знання навколишнього світу. Ознайомлення дітей із оточуючим 
світом починається з вивчення властивостей та ознак предметів. Засвоєння таких 
характеристик та відносин обʼєктів, як колір, форма, величина, просторове 
розміщення – дає можливість дошкільнику краще усвідомити математичні знання. 
Дитячій увазі властива як швидка концентрація на обʼєкті спостереження, так і 
швидке розсіювання уваги. У звʼязку з цим спостереження повинно бути недовгим 
(7-10 хвилин), але в той же час яскравим і змістовним. Запитання та цікаві загадки в 
процесі спостереження за оточуючим  на прогулянці сприяють вирішенню 
програмних завдань, в тому числі і математичних. 

Математика входить в життя, як відкриття закономірних звʼязків та 
відношень навколишньої дійсності. Все це дає можливість розвитку розумових 
здібностей, так як в процесі спостереження за живою і неживої природою діти 
виділяють основні ознаки об'єкта: колір форму, його параметри і відношення. 

У процесі спостереження відстаючі діти без перевантаження організму 
засвоюють необхідний мінімум для подальшого засвоєння знань, тим самим не 
гальмуючи розвиток більш здібних дітей. Поступове ускладнення математичних 
завдань на прогулянці дає можливість подальшого розвитку дошкільників. 

Гра – сама улюблена, захоплююча діяльність дітей, що задовольняє їх 
потребу діяти. Завдання вихователя – скористатися природним середовищем та 
організувати математичний розвиток дітей на прогулянці [4]. Наприклад, гра «1, 2, 
3 – швидко принеси», сприяє закріпленню уміння відраховувати необхідну 
кількість предметів, швидко виконати завдання ведучого; класифікувати предмети 
живої та неживої природи. Так само можна використовувати дидактичну матеріал 
(наприклад, набори для ігор в пісочниці, мʼячі, цифрові та числові картки та ін.) для 
ігор дітей на свіжому повітрі. Наприклад, для закріплення знань про цифри, вміння 
співвідносити їх з числом можна провести гру «Знайди пару». 

Дидактичні завдання, які запропоновані вихователем дітям, є одним з 
структурних компонентів прогулянок, виступаючих як стимулятор дитячої 
активізації. Різноманітність дидактичних завдань залежить від застосування різних 
знань. Дітям можна дати дидактичні завдання на прогулянці з усіх програмних 
розділів математики: 

– про величину (встановлення величинних відношень): «Що більше?», «Знайди 
протилежне», «Хто швидше визначить величину предмета?»; 

– на орієнтування в просторі: «Що зліва, що справа», «Куди підеш і що 
знайдеш?»; 

– на орієнтування в часі: «Що було раніше, пізніше, сьогодні, вчора, завтра?»; 
«Коли це буває?»; 

– про форму: «Яка фігура нагадує?», «Склади малюнок»; 
– на кількість і рахунок: «Порахуй», «Лічилочки» [2]. 
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Аналіз літератури та практичного досвіду показав, що розвиток 
математичних уявлень у дітей на прогулянці дозволяє забезпечити достатні умови 
для надійного закріплення математичних знань дітьми. Дана форма освітнього 
процесу допомагає дитині придбати міцні знання, уміння та навички, що сприяє 
розвитку самостійності, активності, ініціативності та формуванню умінь доводити 
розпочату справу до кінця. 
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Одним з напрямків інтенсифікації й активізації навчального процесу, 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є використання 
міжпредметних зв’язків математики з іншими навчальними дисциплінами. 
Міжпредметні зв’язки – це розвиток основних положень загальнонаукових теорій 
та законів, що вивчаються на заняттях зі споріднених дисциплін з метою засвоєння 
студентами цілісної теорії. Способи використання знань інших предметів можна 
визначити на основі ретельного вивчення навчальних програм, планів та матеріалів 
підручників із суміжних навчальних дисциплін [1, с.6]. 

У навчанні математики міжпредметні зв’язки виконують методологічну, 
освітню, розвивальну, виховну, конструктивну функції. Методологічна функція 
полягає в тому, що тільки на базі між предметних зв’язків можливе формування у 
студентів цілісного погляду на світ, на чому свого часу наголошував академік 
В. І. Вернадський. Навчальна функція полягає у формуванні в студентів таких 
якостей набутих знань з математики, як системність, глибина, усвідомленість, 
гнучкість, що сприяють засвоєнню зв’язків між математичними та загальними 
поняттями. Розвивальна функція визначається роллю міжпредметних зв’язків в 
розвитку самостійного й творчого мислення студентів, у формуванні їх 
пізнавальної активності, самостійності та інтересу до пізнання математики.  

Виховна функція полягає у сприянні міжпредметних зв’язків комплексного 
підходу до виховання молоді під час навчання математики. Конструктивна функція 
полягає в тому, що за допомогою міжпредметних зв’язків викладач удосконалює 
зміст навчального матеріалу, методи і форми навчання [2, с.12].  

Найбільш прозорими є міжпредметні зв’язки математики з фізикою, 
теоретичною механікою, спеціальними дисциплінами, при вивченні яких 
використовуються ряди, диференціальні рівняння тощо. Міжпредметність є 
сучасним принципом навчання, що впливає на відбір та структуру навчального 
матеріалу цілого ряду дисциплін, підсилює системність засвоєних знань, активізує 
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навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, 
забезпечує єдність навчально-виховного процесу. 

Розвитку активності й самостійності студентів при вивченні математики 
сприяє розв’язування задач між предметного змісту, прикладних, професійно 
спрямованих та дослідницьких задач . Можна сформулювати такі вимоги до 
складання цих задач: задача повинна бути правильно поданою вчителем, бути 
зрозумілою студентам, бути посильною для студентів, викликати інтерес завдяки 
зовні цікавого формулювання, незвичної постановки запитання або процесу 
розв’язування, а також розвивати життєвий досвід студентів, показувати 
можливість використання набутих знань у деяких життєвих ситуаціях. 

Задачі міжпредметного змісту, професійно спрямовані, дослідницькі задачі 
виконують наступні функції:  

− освітню (використання цих задач спрямовано на формування в студентів 
системи знань, навичок і вмінь на різних етапах навчання математики); 

− розвивальну (опрацювання таких задач розвиває вміння осмислювати 
отримані результати, робити відповідні узагальнення, порівняння, висновки); 

− виховну (виховання майбутнього фахівця на заняттях з математики може 
здійснюватися завдяки означеним задачам);  

− контролюючу (ці задачі є навчальними) [3,с.18].  
Математика розповсюджується, завойовуючи все нові й нові області знань, 

інтенсивно проникає в потаємні куточки наук, допомагає розвʼязувати навіть ті 
задачі, які раніш здавалися недосяжними. Особливо ефективно ця роль математики 
може бути реалізована в галузі наукового природознавства, тому що всі тіла, 
процеси, явища природи володіють кількісними та якісними характеристиками, які 
знаходяться в діалектичній єдності. 

Отже, розв’язання задач міжпредметного змісту сприяє формуванню і 
розвитку базових, предметних, зокрема математичних, професійних і практичних 
компетентностей у студентів вищої школи. 
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ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ  

НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГА 
Державний стандарт вищої освіти, відповідно до Концепції Нової української 

школи, у переліку ключових загальних компетентностей випускника бакалаврату 
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початкової освіти визначає такі складові соціокультурної компетентності: 
«здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною структурою та 
національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 
здатність до орієнтування  у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту 
художніх творів. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 
ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної 
позиції вчителя…» [1, с. 7]. Звідси випливає, що соціокультурна компетентність 
педагога – це інтегрована якість особистості, формування якої має відбуватися, 
відповідно, на засадах інтеграції. «Високий рівень соціокультурного розвитку учня 
залежить від сформованості соціокультурної компетентності вчителя та його 
здатності адаптуватися до конкретного соціокультурного середовища, в якому 
перебувають молодші школярі…» [2, с. 3], тобто бути мобільним. 

Актуальність пошуку джерел формування духовного потенціалу в глибинних 
процесах соціокультурних впливів, середовищних взаємодій, функціональних 
зв’язків макро і мікросоціумів пояснюється посиленням дії інтеграційних 
культурних процесів, які є могутнім фактором розв’язання глобальних проблем 
людства. 

Механізми середовищного впливу на розвиток особистості були предметом 
дослідження низки педагогів у різні історичні епохи. Я.-А. Коменський, Ж-
Ж. Руссо, І. Песталоцці, Я. Корчак, К. Ушинський, В. Сухомлинський, 
М. Стельмахович та ін. вказували на необхідність врахування впливу оточуючого 
середовища на школяра. Проблеми соціалізації підростаючого покоління 
знаходяться в центрі уваги сучасних вчених-педагогів (О. Безпалько, Р. Вайнола, 
Н. Заверико І. Звєрєва, А. Капська, Ю. Мануйлов, Ю. Поліщук, Ж. Петрочко та ін. 
Певні аспекти впливу шкільного середовища на перебіг соціалізації учнів 
досліджують Л. Артюшкіна, Л. Нікітіна, С. Пальчевський, М. Шакурова, В. Шульга 
та ін. Увага науковців спрямована на дослідження не цілісного соціокультурного 
простору та його соціальних характеристик, а лише на окремі його елементи 
(освітній, соціально-адаптивний, комунікативний, креативний тощо). 

Аналіз різних наукових позицій дозволив зробити висновок про те, що 
механізм включення особистості у соціокультуру є своєрідним джерелом її 
духовного потенціалу. Всі вони перебувають у постійному взаємозв’язку, 
забезпечуючи цілісність культури як системи і створюючи основу для 
взаємозв’язку джерел формування духовного потенціалу соціокультурної сфери 
особистості, серед яких найістотнішими є саморозвиток, засоби масової інформації 
та спілкування. 

Формування професійно компетентної особистості вчителя початкових класів 
протягом навчання його в університеті (4 – 6 років) відбувається у відповідному 
соціокультурному середовищі, в основному великого міста, яке має свою специфіку 
(воно є полікультурним, акумулює у собі принесені з регіонів традиції та звичаї 
етнічних груп, особливості їх побуту). 

З-поміж провідних факторів, що виховують особистість, на чільному місці 
стоять природа і побут, особливо, коли мова йде про виховання дітей. Природа в 
цьому контексті сприймається як навколишній світ, буття (єство) взагалі, що є 
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об’єктом людської практики й пізнання. «Прекрасна територія, родюча земля, 
багатство вод і землі, м’який, теплий, здоровий клімат – ось основний 
матеріальний, духовний, культурний і педагогічний козир України. Схильність 
сприймати виховний вплив природи закладена в кожній людині генетично, що 
зумовлене її споконвічним зв’язком з природою» [3, с. 144]. 

Соціально-побутові умови, в яких проходить життя дитини, її оточення – 
природне, родинне, географічне, домашнє, громадське, суспільне – це і є його 
соціокультурне середовище [3, с.155]. Поступовий вхід дитини у сферу сучасної 
культури, як національної, так і загальнолюдської, відповідає дидактичному 
принципу культуровідповідності [3, с. 167]. Забезпечення цього принципу вимагає 
від сьогоднішніх студентів, а завтрашніх учителів, соціокультурних знань. Але 
формування педагога-професіонала «не вичерпується тільки накопиченням знань, 
оволодінням професійним досвідом і майстерністю. Справжній професіонал 
повинен бути й зрілою особистістю … , яка здатна виходити за межі соціальних 
стереотипів, норм; протистояти сильному тиску негативних соціальних сил; … 
знаходити своє особливе місце  у житті і свідомо чи несвідомо займати позицію 
активного творця свого життя…» [4, с. 304]. 

Тому соціокультурна освіта за умови реалізації принципу дидактичної 
культуровідповідносі є запорукою успішного формування професійної 
компетентності педагога, серед складників якої – вміння орієнтуватися в 
полігамності культури кожного народу, в усвідомленні існування духовних 
цінностей різних народів, різних людей, в умінні сприйняти це, зрозуміти, зробити 
для себе висновки, не заперечувати очевидні культурні розбіжності у духовному 
світі того чи іншого народу, етнічної групи тощо. 
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ДНЗ З БАТЬКАМИ 

Особливості соціального партнерства ДНЗ з батьками вихованців обумовлені  
тим, що дошкільний заклад має значний вплив на отримання дитячої освіти, на 
збереження здоров’я (фізичного та психічного), на особистісний розвиток дитини у 
всіх напрямках – соціально-комунікативному, 
пізнавальному, мовленнєвому, художньо-естетичному і фізичному. 
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Якість дошкільного навчання та його результат безпосередньо залежать від 
успішності та ефективності взаємодії ДНЗ з сім’ями вихованців. 

Сімʼя – це соціальний інститут, який відрізняється від усіх інших соціальних 
інститутів тим, що на протязі дошкільного дитинства надає безперервний і 
тривалий виховний вплив на особистість  дитини. Результат цих впливів залежить 
від компетенції батьків у питаннях освіти та виховання дитини. 

Труднощі у взаємодії з сімʼями вихованців у педагогів ДНЗ виникають у 
зв’язку з тим, що всі ці сім’ї різні за статусом і віком батьків, їх батьківським і 
життєвим досвідом, типом сімейного виховання, особистісними якостями батьків. 

ДНЗ в якості громадської інституції, мета якої – всебічний і гармонійний 
розвиток дітей дошкільного віку, звичайно ж, не може в повній мірі замінити сімʼю, 
не може вирішити багато соціально-економічних та матеріальних проблем сімʼї. 
Основне призначення ДНЗ – підвищити просвітницький потенціал та авторитет 
сімʼї через організацію продуктивних взаємин з батьками своїх вихованців. 

Безперечним є той факт, що найбільш повноцінний розвиток кожна дитина 
може набути тільки в взаємодії ДНЗ з сім’єю. Ось чому для створення умов для 
індивідуального розвитку дітей дошкільного віку необхідно створити ефективну 
систему соціального партнерства сімʼї та дитячого садка. 

Особливістю соціального партнерства ДНЗ та батьків вихованців є ті 
напрямки, за якими воно здійснюється найкраще. До цих напрямків відносяться: 

– розширення і поглиблення рівня психолого-педагогічних знань батьків в 
період всього виховання та навчання дітей в ДНЗ; 

– узгодження педагогічних впливів педагогів та батьків, єдність їх вимог до 
дитини; 

– організація соціально-педагогічної допомоги сімʼї; 
– вироблення спільними зусиллями педагогів та батьків напрямків 

вдосконалення освіти та виховання дітей [1, с.29]. 
До особливостей соціальної партнерства ДНЗ з батьками вихованців 

відноситься така поетапність цієї роботи. До  основних етапів  соціального 
партнерства педагогів та батьків відносяться: 

Перший етап.  
1. Продумування змісту та форм спільної роботи. 
2. Проведення анкетування, експрес-опитування батьків з метою вивчення їх 

потреб, проблем і труднощів у вихованні дитини в сім’ї. 
На цьому етапі важливо, щоб педагоги ДНЗ не тільки повідомляли батькам 

про цілі та завдання виховної діяльності ДНЗ, але і знали, що конкретно чекають 
батьки від ДНЗ. При цьому необхідно враховувати, що деякі батьки воліють 
займатися з дитиною, а дитячий садок розглядають як середовище для ігрової 
діяльності та спілкування своєї дитини. Дані, отримані в ході анкетування та 
опитування батьків, педагоги ДНЗ використовують для планування та організації 
соціальної взаємодії з сімʼями вихованців. 

Другий етап. Встановлення між педагогами та батьками довірчих, 
доброзичливих  відносин з установкою на майбутнє ділове співробітництво. 
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На цьому етапі педагоги ДНЗ залучають батьків до спільної роботи по 
моделюванню позитивного образу дитини, який необхідно досягнути спільними  
зусиллями згідно вимог освітньої програми, по якій працює дитячий садок. 

Третій етап. Формування у батьків більш повного образу своєї дитини і 
правильного усвідомлення через повідомлення тих знань та інформації, які 
неможливо отримати в сімʼї і які виявляються неочікуваними і цікавими для них. 
Наприклад, це може бути інформація про те, як їх дитина спілкується із 
ровесниками і працівниками ДНЗ, її відношення до трудових доручень, до природи, 
особистісні досягнення дитини в продуктивних видів діяльності, на заняттях 
фізичної культури. Така інформація надається педагогами ДНЗ батькам у вигляді  
фотографій, презентацій, відеозаписів, прямих спостережень під час проведення 
відкритих видів дитячої діяльності в групі дитячого садка, усних повідомлень про 
результати спостережень педагога за діяльністю, поведінкою, спілкуванням 
конкретної дитини та групи дітей у цілому. 

Четвертий етап. Ознайомлення педагогів ДНЗ з проблемами та труднощами 
сімʼї у вихованні дитини. На цьому етапі педагоги та співробітники ДНЗ вступають 
в діалог з батьками, які розповідаючи про позитивний досвід виховання дитини в 
сім’ї, обов’язково вкажуть і на проблеми, які турбують батьків. В бесідах з 
батьками педагог ДНЗ може отримати інформацію про негативні якості в поведінці 
дитини. 

Пʼятий етап. Вивчення і формування особистості дитини на основі єдиних 
вимог ДНЗ та сімʼї. На даній стадії в спільній діяльності педагогів ДНЗ та батьків 
реалізується конкретний зміст роботи, вибираються форми і механізми 
співробітництва ДНЗ та сімʼї [2, 89-91]. 
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ТРИВОЖНІСТЬ У ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 
Всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління – не лише завдання, 

а й обов’язкова умова побудови нового гуманно-демократичного суспільства, що 
стосується основних проблем, пов’язаних з розбудовою державності України. 
Вирішення цього загального завдання реалізується через формування духовно та 
фізично здорової людини. В умовах нестабільного сьогодення з його соціально-
економічними негараздами, невпевненістю в завтрашньому дні, ростом насилля у 
суспільстві все частіше розвиток дитини супроводжується переживаннями 
негативної модальності і, перш за все, високою тривожністю, що дегармонізує 
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становлення особистості. Високий рівень тривожності може спричинити розвиток 
неврозу у дітей та ускладнити процес формування їх особистості. Тому необхідним 
є визначення умов, дотримання яких дасть можливість подолати це негативне 
явище в розвитку особистості дітей молодшого шкільного віку та попередити його 
вплив на становлення особистості в наступних вікових етапах. 

Феномен тривожності неодноразово ставав предметом вивчення вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, але і зараз немає чіткої узгодженості у визначенні і 
використанні понять, що стосуються явищ тривожного ряду.. Низка дослідників 
розглядають окремі переживання людини як такі, що можуть виступати «маскою» 
для тривоги [1; 2; 4]. Як такі «маски» найчастіше описують агресивність, апатію, 
мрійливість, залежність та ін. Іноді говорять, що тривожність може проявлятися не 
тільки у бурхливих афективних реакціях, а й у станах «неадекватного спокою». 
Зокрема, С. Максименко зазначає, що у цьому випадку йдеться про сильні та 
негнучкі механізми захисту від тривожних переживань [1]. 

Тривожність дітей  привертає увагу тому, що комплексно знижує якість 
життєдіяльності дітей, формує складні вторинні симптоматичні утворення – 
заїкування, порушення сну, тощо. Тривожність іноді важко розпізнати. Трапляється 
так, що діти з високою тривожністю вважаються «слухняними», «безпроблемними» 
для батьків та учителів, але все ж страждають на складні невротичні комплекси, які 
з часом набувають хронічного характеру. У молодших школярів частіше 
викликають тривожність ситуації оцінки, перевірки:відповідь біля дошки, 
контрольна робота, публічний виступ. Самі діти вважають, що найчастішими 
причинами шкільної тривожності є: нерозуміння вчителем їхнього стану; 
необ’єктивне оцінювання знань;ігнорування їхніх думок у вирішення 
проблеми;публічна образа на їхню адресу на уроках;навмисна підозра в поганих 
вчинках і нешляхетних намірах;погрози з небажаними для учня наслідками. Сама 
інтенсивність переживання тривоги, рівень тривожності в хлопчиків і дівчаток 
різні. У дошкільному й молодшому шкільному віці хлопчики більше тривожні, ніж 
дівчата. У девʼять-одинадцять років інтенсивність переживань в обох статей 
вирівнюється, а після дванадцяти років загальний рівень тривожності в дівчат у 
цілому зростає, а в хлопчиків трохи знижується, хоча саме серед хлопчиків 
зустрічаються хлопці із серйозними порушеннями в цій сфері. Різняться дівчата й 
хлопчики тим, з якими ситуаціями вони повʼязують свою тривогу, як її пояснюють, 
чого побоюються. Рівень тривожності молодших школярів дуже сильно залежить 
від того, наскільки гармонійно вдається сполучити у своїй свідомості вимоги двох 
надзвичайно значимих для них спільностей, членами яких раптом виявляються 
одночасно: родини (до її вимог уже давно звикли) і школи (встановлені нею вимоги 
не дуже відомі, але дуже важливі). Якщо родина випускає їх «у світ», а школа 
приймає їх такими, які вони є, то емоційних проблем не виникає [3]. 

Визначення і узагальнення психолого-педагогічних умов подолання 
особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку має вирішальне 
значення для оптимального розвитку і формування емоційної сфери особистості 
учня не лише на даному віковому етапі, а й впродовж всього наступного розвитку 
дитини. 
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Особистісну тривожність необхідно розглядати як інтегративне особистісне 
явище, стале особистісне утворення, пов’язане з переживаннями негативної 
модальності; схильність індивіда до переживання тривоги, яка характеризується 
низьким порогом виникнення її реакції; стабільну індивідуальну властивість 
особистості. Виникнення особистісної тривожності зумовлене незадоволеністю 
основних потреб молодшого школяра та переживанням у зв’язку з цим постійно 
діючих фрустраційних станів.  

Поведінкові прояви особистісної тривожності полягають в загальній 
дезорганізації діяльності, що порушує її спрямованість та продуктивність, 
впливають на успішну адаптацію дитини до навчальної діяльності, до сучасного 
соціуму. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Реформаційні процеси, що відбуваються в системі освіти України, 
зумовлюють необхідність використання ігрових технологій. Ігрові технології є 
однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити процес навчання цікавим 
і захоплюючим. У проекті концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей» 
читаємо: «…навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у 
класі, так і поза його межами…» [1]. 

Вже на початку навчання вчитель зустрічається з тим, що діти не мають 
мотивації до вивчення деяких предметів, які вивчаються у початковій школі, 
зокрема, до математики. Позаяк, вважають цей предмет складним і нецікавим. 
Мотивація навчальної діяльності – винятково важливий компонент не лише 
навчання, але й будь-якої  людської діяльності. Найкраща мотивація для учнів – 
навчання у формі гри. Гра дає змогу привернути увагу й тривалий час підтримувати 
інтерес до тих важливих і складних завдань, на яких у звичайних умовах зосередити 
увагу не завжди вдається. 

До проблеми впровадження ігрових технологій навчання у своїх роботах 
звертали увагу такі педагоги: І. Іванов, Л. Коваль, Я. Коменський, Дж. Локк, 
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А. Макаренко, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер, Г. Сковорода, В. Терський, К. Ушинский, 
Ф. Шиллер, Г. Щедровицкий. 

Процес пізнання являє собою складний та досить суперечливий процес. 
Зазвичай, перший досвід пізнання навколишнього світу і малюків, починається з 
іграшок та ігор. Саме з них починається повне сприйняття всього, що знаходиться в 
межах їх погляду. Тому, пізнання світу, безпосередньо залежить від того, з чим 
дитина стикається постійно. 

Гра із працею й навчанням – один з основних видів діяльності людини. У 
широкому сенсі гра трактується як будь-яка діяльність, що приносить задоволення. 
Незважаючи на те, що гра є провідним видом діяльності на другому і третьому 
ступенях навчання, вона може значно підвищити ефективність навчання. 

Навчальна гра – це вид гри, розроблений з метою кращого засвоєння 
навчального матеріалу за допомогою ігрових елементів. 

Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський промовив фразу, 
яка стала основою всього того, що містить у собі гра. Він ніби закликав: «Навчайте  
граючись, а граючись навчайте». Ось такий простий вираз, а містить у собі 
неабияку таємницю. 

К. Ушинський вважав гру найважливішим видом діяльності дитини. На його 
думку, саме через гру дитина пізнає всі таємниці світу.  

Гра переключає довільну увагу дітей на навчальний процес, на розв’язання 
навчального завдання. Вона спонукає учнів до виконання більшої кількості різних 
завдань, сприяє більш свідомому, ґрунтовному засвоєнню знань, умінь і навичок.  

Використання ігрових технологій у процесі навчання математики молодших 
школярів спрямовано на підвищення якості математичної освіти, розвиток 
пізнавальної активності учнів. В основі ігрових технологій – створення учителем 
навчальних ситуацій успіху, змагання для емоційного та соціального 
самоствердження школярів на математичному матеріалі. 

Аналізуючи фахові журнали ми знайшли багато цікавих математичних ігор, 
які можна використовувати педагогу на уроках математики. Під час проведення 
ігор «Продавець і покупець», «Математичний струмок», «Магічні квадрати», 
«Закінчи логічний ряд», «Сходи», «Вгадай число», «Поштова скринька», 
«Ромашка», «Що? Де? Коли?» формують обчислювальні навички, вчать доводити 
своє міркування. 

С. Костючик розробила гру «Розумники та розумниці» для 1 класу. Гра 
складається з восьми конкурсів, які проходять у формі змагань між учнями класу. 
Гра дає змогу формувати предметну компетентність; продовжити роботу з 
формування поняття «числа» та «натуральна послідовність чисел», закріпити 
навички додавання і віднімання чисел у межах 10, уміння складати і розв’язувати 
задачі, розвивати логічне мислення, уміння самоорганізовуватися до навчальної 
діяльності у взаємодії [2]. 

В. Смирнова пропонує провести в 1 класі урок-гру «Збери колосок». Гра дасть 
змогу ознайомити учнів з додаванням і відніманням круглих десятків; виправляти у 
розв’язуванні задач; удосконалювати обчислювальні навички, уміння порівнювати і 
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перетворювати величини; розвивати спостережливість, здогадливість; виховувати 
звичку уважно сприймати навчальний матеріал [3]. 

Гра, як відомо, є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для 
молодших школярів. Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини 
з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей 
виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно. 
Розвивається увага, пам’ять, потреба отримувати знання. Під час гри дитина не 
помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, 
поглиблює набутий раніше досвід, порівнює запас уявлень, розвиває фантазію [4]. 

Отже, ігрові технології навчання є необхідними та високо результативними у 
сучасному освітньому процесі. У грі найповніше проявляються індивідуальні 
особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей. Гра як метод 
навчання на уроках математики організовує, розвиває учнів, розширює їхні 
пізнавальні можливості, виховує особистість. В. Сухомлинський писав: «… у грі 
розкривається перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не 
може бути повноцінного дитячого розвитку». 
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INVOLVEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS INTO THE PRACTICAL ACTIVITIES AS 

A MAIN DIRECTION FOR DEVELOPING MODERN PETROLEUM EDUCATION 
The keystone in the assessment of training results, together with their assessment in 

higher engineering education, is the issue of the quality of education. Older generations, 
who obtained education a few decades ago, are overall satisfied with its quality and 
typically demonstrate it as a good example when speaking with the new generation. It 
most likely has some reasonable basis behind it. The system of higher education that 
existed at those times did not have such terms as “competence-based approach”, the 
descriptors “to know”, “to be able to”, “to possess”, but the level of education of the 
majority of graduates was sufficient for the goal of performing the required functions after 
a solid adjustment period. In addition, their degree of education allowed them to step up 
the career ladder or change the sphere of activities more or less seamlessly [1]. That was 
assured by an appropriate approach to the growth of characteristic curriculum, which 
joined the humanitarian component, the excessive fundamental groundwork and, in most 
cases, the insufficient professional training. The latter one could be considered inadequate 
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due to the fact that, for instance, a future petroleum engineer usually was supposed to get 
the practical knowledge of many experts, for instance, a mechanical engineer, a 
technologist, a design engineer and a production manager. This insufficient professional 
training was smoothed by the three-year “young engineer” rank, which gave graduates a 
possibility of getting practical skills and competences at their workplace; and the excess of 
fundamental education gave them solid basis for future professional development. 

Back at that time, there were no standards, but a direction of courses, their content 
and volume for each major was set by leading universities that had close ties with field-
specific companies through designing typical curricula. This system pledged the needed 
level of training for all experts in the country. The government used to prepare 
professionals for its own industrial businesses. The quality criterion was the assessment of 
graduate’s capabilities at his/her workplace. 

The disadvantages of the above mentioned system could be underlined as follows: 
learners did not always understand why they learned one or another course; typically, 
educators praised their own courses thinking that they are the core foundation of 
specialists’ training. Although it all fell into right place – the special knowledge got by 
training the identified set of disciplines certified the involvement of a future specialist and 
lied in the base of their further professional progress. Later on, the standards have been 
introduced and constantly changed.  

At the same time, trying to succeed the harsh competition for enrollees many 
universities have taken the route of increasing the number of new majors, enlarging the 
educational profiles, which, in its turn, led to the advance of artificially designed courses 
with no needed material, personnel and methodological maintenance, to the increase of 
learning groups and to the extension of teaching workload. Overall, these factors have 
negatively affected the quality of education. 

From the mid 90th and almost up to the 2010 all this was not crucial, since only few 
graduates actually ended up employing at works and the governmental control of the 
quality of education (except the thesis defense) was narrowed down to the control of 
residual knowledge on a group of disciplines, like mathematics, economics, material 
science, etc., the control of library fund compliance with the requirements, and typically 
the most difficult one was the scrutiny of compliance with the licensed (not even officially 
ratified) indicator of the square meters per student. 

The world changes on a constant basis – in fact, the only constant is change – so 
educators are always adjusting how they approach their trainees to help them with the risk 
their spheres face. Modern instructors deliver latest batch of fascinating insights into the 
technology initiatives transforming petroleum business worldwide. They eagerly attract 
standout industry experts and top executives to base in-depth discussions to their higher 
educational institutions. Importantly for such an industry to be keen to establish and 
maintain its brand identity while emphasising its commitment to both employers and 
employees [2]. 

The engineers knowing brand new technologies and instruments became keenly 
searched for. Nevertheless within a framework of new economic demands by far not all 
the businesses are capable to afford employing graduates and patiently waiting for them to 
become real “engineers”. The graduates with sufficient practical background are in need, 
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those, who can respond to the production issues without a long adaptation period. The 
complicating factor is the decrease of the term of study. The only solution is to develop 
and deepen the direct links with the industrial businesses by engaging the educational 
process into the production activity, attracting extra material, intellectual and other 
resources into the sphere of education, developing demonstrative platforms for modern 
technologies and tools [3]. Modern technical universities try to take this route. 

Therefore, the transition towards professional standards application is inevitable, and 
after receiving diplomas of higher education graduates will have to go through an 
evaluation process, where their level of professional competences’ acquisition will be 
checked. This evaluation will not include asking graduates to take integrals, but will assess 
their level of knowledge, attitudes and professional skills for conduction of work 
functions. This leads to the conclusion that we need to transfer to a different set of 
educational principles, where the result of education is a competence acquired not 
formally, but truly. This will be achieved by moving towards the modular principle and 
omitting some disciplines. At the same time, the module can be not only interdisciplinary, 
but also inter-department. A strong need for discarding disciplinary design of curriculum 
and transiting towards the modular principle of design is already stated in the Law of 
Higher Education. 

All in all, it should be taken into account that for different groups of companies the 
technological element of the educational process may vary according to the development 
strategy of any sphere, its attitude towards introducing new technologies and project 
solution [4]. The training process within all of these programmes is based on the existing 
resource centers and in the framework of the international cooperation in most Ukrainian 
technical universities. However, in regard to the above underlined reasons it is only a 
modernization of the earlier existing system. And whatever the updates are applied to it, 
the system will not assure the former level of the quality of education [5]. There is an 
appraising need for significant changes that would inevitably lead to the changes in the 
structure of any higher educational institutions. 

Getting acquainted with the real production during the educational process, 
conducting course works and final theses assembly drawing, and correct the drawing after 
getting remarks. The principle is simple: graduates are supposed to enter work 
environment and start immediately conducting their tasks (obtained with reference to the 
qualification) professionally. In the case that a specialist has a need for professional 
development, there is an opportunity to apply for a Master program, a PhD program, a 
programme of the system of retraining and professional development. 

All things considered, the key role here is played by the directorate of each study 
program, who have to consider the needs of employers through professional standards, the 
requirements of the State Educational Standards, as well as the opportunities of all of the 
university’s structural departments: research and development laboratories, resource and 
educational centers, industry-based departments or departments, responsible for the 
formation of one or another competence. There is a great work ahead of all educators. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
На сучасному етапі творення України як демократичної, правової держави та її 

інтеграції до загальноєвропейського співтовариства все більшої гостроти набуває 
проблема формування моральних цінностей підростаючого покоління. Це 
підкреслено у цілому ряді законодавчих документів. Зокрема: у Законі України 
«Про освіту», Концепції нової української школи, Декларації прав дитини, 
Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, Державній 
національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

У дослідженнях філософів, психологів і педагогів безпосередньо чи 
опосередковано розкриваються різноманітні аспекти формування моральних 
цінностей підростаючого покоління. Педагогічні основи виховання у дітей 
морально-етичних понять досліджуються в роботах О. Вишневського, В. Гнатюка, 
В. Лозової, О. Матвієнко, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, Б. Ступарика, 
В. Сухомлинського, П. Щербаня та ін.  

Система методів впливу на особистість з метою формування у неї моральних 
якостей є у творчій та педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Вчений був 
переконаний, що зміст, форми і методи виховання змінюються залежно від вікових 
та індивідуальних особливостей дітей. Концептуальні засади виховання моральних 
цінностей учнів сформовано І. Бехом. На основі створеної особистісно-
розвивальної методологічної моделі, вченим розкривається сутність процесу 
виховання як сходження особистості до морально-духовних цінностей.  

Варто наголосити на тому, що науковці тлумачать зміст та завдання даного 
напрямку виховання по-різному, з чим, на нашу думку, і пов’язана розбіжність при 
визначенні основних складових моральної вихованості дітей молодшого шкільного 
віку. Зокрема, В. Демиденко та В. Перепелиця зазначають, що «Моральне 
виховання – це цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини 
через організацію умов, в яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери 

380 
 



та поведінка відповідно до моралі суспільства і загальнолюдських моральних 
цінностей» [1, с.17]. 

Процес морального виховання О. Матвієнко розглядає крізь призму впливу 
соціальних факторів на розвиток школярів. Вона зазначає, що «моральне виховання 
особистості – це складний і багатогранний процес, який включає педагогічні та 
соціальні впливи» [2, с.15]. 

Головним завданням морального виховання, на думку Г. Іванової, є засвоєння 
моральних цінностей. 

Психологи О. Скрипченко, Л. Долинська зазначають, що процес морального 
виховання безпосередньо «спрямований на оволодіння школярами моральною 
культурою». 

За М. Фіцулою «моральне виховання – виховна діяльність школи і сім’ї, метою 
якої є формування стійких моральних якостей, потреб почуттів, навичок і звичок 
поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у 
практичній діяльності». Автор надає чіткі формулювання основних понять, що 
стосуються морального виховання [4, с.57]. 

Зміст морального виховання учнів зумовлений вимогами суспільства до 
формування всебічно розвиненої особистості, рівнем його моральності. З огляду на 
це завданням морального виховання в закладі загальної середньої освіти є 
формування національної свідомості й самосвідомості учнів, прагнення жити в 
гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов’язку та відповідальності, поваги до 
закону, до старших, жінки.  

Особливий інтерес для вирішення проблеми морального виховання молодших 
школярів заслуговує позиція О. Савченко. Вона вважає, що вчителям необхідно 
використовувати такі засоби духовно-морального виховання школярів: 

1) виховання позитивного ставлення до себе: привчати учнів до оцінної і 
самооцінної діяльності (морально-етичне); стимулювання до самовдосконалення 
(культивування прагнення бути кращим); 

2) використання виховної сили слова вчителя і виховної сили мистецтва 
(художніх творів, картин, музики, витворів народного мистецтва); 

3) колективне обговорення і розв’язування проблемних завдань і виховних 
ситуацій морально-етичного змісту; 

4) застосування інсценізацій, рольових ігор, насичених моральним змістом; 
5) конструювання вчителем ситуацій вибору учнями навчальних завдань з 

моральним підтекстом; 
6) створення ситуацій, які стимулюють моральні вчинки учнів, або 

моделювання вчинків з допомогою вчителя та їх аналіз; 
7) творчі роботи учнів духовно-морального змісту (уявні подорожі в країну 

«Етика», метод незакінчених речень і незакінчених творів, прогнозування наслідків 
вчинку, розвитку подій; складання «Етичного словничка», «Азбуки ввічливих», 
«Абетки моральності»); 

8) створення в школі психологічного комфортного середовища [3, с. 119]. 
Отже, проаналізовані погляди науковців до морального виховання молодших 

школярів з позиції нового розуміння навчально-виховного процесу підтверджують 
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необхідність переосмислення процесу морального виховання, пошуку нових 
підходів до його організації в умовах докорінної реконструкції українського 
суспільства. 
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Модернізація освіти полягає у підвищенні якості, проектуванні ефективних 
освітніх систем з урахуванням економічних змін і системи управління, які будуть 
відповідати запитам життя і потребам розвитку особистості, сучасного суспільства і 
держави. Освіта може стати тим чинником перетворення суспільства, що сприяє 
розвитку потенціалу людства, запорукою  нової концепції глобальної безпеки [1, c. 
83] Стратегія розвитку університетської освіти полягає у зміцненні національних 
освітніх систем, їх послідовній інтеграції в європейський та світовий освітній 
простір у формуванні якісного кадрового продукту, який сприятиме примноженню 
капіталу в різних галузях економіки та забезпечить майбутній всебічний розвиток 
держави [2]. 

Різноаспектні підходи до розвитку вищої освіти, зокрема вплив 
глобалізаційних процесів на розвиток вищої і університетської освіти (Н. Авшенюк, 
Ф. Дж. Альтбах, П. Друкер, Д. Дудерштатд, Я. Проуха, Н. Ничкало, Ф. Сарагоза, 
А. Урсул, Х. Хорта, Ф.Шльосек), розвиток університетської освіти в контексті 
європейського простору вищої освіти (В. Бобрицька, К. Гнезділова, О. Дубасенюк, 
М. Євтух, І. Каленюк, С. Курбатов, В. Москаленко, В. Огнев’юк, Н. Пазюра, 
В. Прошкін, А. Сбруєва, М. Степко, Г. Шевченко), трансформація освіти, оскільки в 
умовах глобалізації, геополітики і науково-технічного прогресу відбувається 
переорієнтація її цілей і функцій, змінюються не тільки  тривалість і форми, але і 
вимоги до випускників і закладів вищої освіти, з’являються нові освітні структури і 
відповідні соціальні інститути (Л. Губерський, В. Кремень, В. Лутай, В. Огнев’юк 
П. Друкер, В. Луговий, Н. Ничкало та інші) засвідчують актуальність проблеми. 

Визначаються особливості й нові ролі, які стають характерними для 
університетської освіти: орієнтованість на студента; доступність (університети 
повинні стати набагато більш доступними, забезпечуючи освітні можливості всіх 
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громадян); акцент на навчанні впродовж життя (потреба в нових знаннях і навичках 
вимагає готовності продовжувати навчання протягом усього життя і створення в 
суспільстві можливостей надавати такі освітні послуги); інтерактивність, 
багатоманітність і міждисциплінарність; посилення соціального виміру і зняття 
перешкод для мобільності [3]. 

Основними напрямами модернізації вищої освіти є визначення її ролі у 
суспільстві, що спрямовується на створення цінностей, підготовку професіоналів, 
фахівців, вчених, підприємців, розвиток комунікативної компетентності, 
реформування системи управління освітніми структурами тощо. Освітні траєкторії 
в розвитку сучасної вищої школи полягають у домінуванні розширених програм в 
університетах, спрямованих на забезпечення знаннями з певних наук, евристики, 
пошукових методів і принципів, на формування уміння швидкої адаптації до 
неординарних ситуацій і прискореного надбання необхідних конкретних знань; на 
розвиток міждисциплінарних програм з інноваційно-активним спрямуванням; 
інтернаціоналізації навчального процесу і змісту навчання; зміни технологій 
навчання з орієнтацією на студента при якісно новій ролі інформаційних 
технологій, на формування неспецифічних навичок при визначенні змісту 
навчання, на інтеграцію працедавців і випускників в освітній процес. 

Документи міжнародних організацій щодо прийняття порядку денного у сфері 
сталого розвитку на період після 2015 р. акцентують увагу на наступних цілях 
вищої освіти [4]: 

1. Забезпечення до 2030 року для всього населення рівний доступ до 
недороговартісної та якісної вищої освіти. 

2.Створення і удосконалення навчальних закладів, які враховують інтереси 
осіб з особливими освітніми потребами і гендерні аспекти, забезпечення вільного 
від насилля і соціальних бар’єрів та ефективне освітнє середовище для всіх. 

3.Збільшення до 2020 року у всьому світі кількість стипендій, які надаються 
студентам із країн, що розвиваються, в розвинутих країнах й інших країнах, що 
розвиваються,  для отримання вищої освіти. 

4. Збільшення до 2030 року кількості кваліфікованих викладачів, підготовка 
яких здійснюється на основі міжнародного співробітництва. 

Нова освітня парадигма зумовлює необхідність радикальних змін в системі 
вищої освіти. Щоб створити умови для нової освіти, необхідно доповнити 
впровадження технологічних інновацій радикальними змінами особистісного, 
міжособистісного і системного аспектів освітніх систем: зростання особистісно-
орієнтованої освіти й акцент на самоорганізацію освітньої діяльності студента [5], 
створення командного, групового і мережевого (взаємного) навчання, що дає 
можливість розвитку колективних й глобальних компетенцій і процесів 
індивідуального зростання, нових локальних освітніх екосистем, удосконалення 
критеріїв освітнього рівня. 
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 УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Успішна адаптація до шкільного життя залежить від рівня готовності дитини 

до навчання в школі, сформованості основних передумов навчальної діяльності. 
Чим краще готовий організм дитини до всіх змін, пов’язаних із початком навчання 
в школі, подолання труднощів, яких не уникнути, тим легше вона їх подолає, тим 
спокійнішим буде процес пристосування до школи. Практика показує, що у дітей, 
не готових до систематичного навчання, набагато складніше проходить адаптація, 
пристосовування до школи. Тобто, фактично «неготові» діти – це контингент 
ризику мати найбільші труднощі, ризику невстигання, ризику поглиблення вже 
наявних відхилень в стані здоров’я або захворювань від надмірних навантажень і 
перевтоми. 

Саме тому такі діти вимагають особливого підходу і особливої уваги вчителя 
і тому так важливо визначити рівень готовності до школи ще до початку навчання. 
Готовність дитини визначається її фізичним і психічним розвитком, станом 
здоров’я, розумовим і особистісним розвитком, тобто велике значення має весь 
комплекс чинників [1]. 

Оцінюючи стан готовності дітей при вступі до школи, слід враховувати такі 
показники: 

1.Спеціальна готовність до навчання. Рівень здібностей дитини щодо 
читання, письма й лічби. Здібність або передумови в оволодінні спеціальними 
знаннями й навиками психологи називають «вступними навичками». Програма й 
методика навчання. що існують у сучасній школі, розраховані на дитину, яка не 
отримала спеціальної підготовки, – це навчання читання, письма, лічби. 

2. Психологічна готовність до навчання, коли дитина впевнена в собі; 
відчуває задоволення, радість; переважають позитивні емоції; намагається 
стримувати негативні емоції. вміє керувати своєю поведінкою є Вона передбачає 
готовність розумову, мотиваційну, емоційно-вольову й соціальну [3, с. 177]. 
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3. Інтелектуальна готовність до навчання – це достатній рівень розвитку 
деяких пізнавальних процесів. Можна сказати, що інтелектуальна зрілість 
відображає функціональне дозрівання структур головного мозку. Але розумова 
готовність дітей до школи не зводиться тільки до оволодіння певною сумою знань 
про навколишнє середовище, а включає мислитель ні дії та операції. Тому вона 
визначається як уміння дитини розв’язувати прості задачі, робити звуковий аналіз 
слова або зв’язно розповідати про зображення на картці, так і тим, якою мірою їм 
доступні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення дій тощо. Важливим є 
не стільки обсяг знань дитини, скільки їх якість, ступінь усвідомлення, чіткість 
уявлень [3, с. 204]. 

4. Мотиваційна готовність до навчання  характеризується наявністю в 
дитини бажання навчатися, прагнення до діяльності, що має суспільне значення до 
нової соціальної позиції. Якщо у дитини сформовано бажання навчатися в школі, 
що ґрунтується на адекватних уявлення про неї про її вимоги, то це сприятливий 
чинник,  який забезпечує нормальний перехід до навчальної діяльності. Прагнення 
до школи заради зовнішніх атрибутів свідчить про недостатню мотиваційну 
готовність дитини,. У такому випадку дитина виявляється не готовою до труднощів 
учіння, що негативно позначається на процесі адаптації до школи, на навчальних 
досягненнях учнів.  

5. Фізична готовність до навчання характеризує фізіологічні функціональні 
можливості і стан здоров’я: володіння навичками ходьби, бігу, стрибків, кидання, 
рівноваги; сформованість рухових якостей (швидкість, спритність, гнучкість, 
витривалість та сила під час виконання вправ, удосконалені почуття рівноваги, 
координації, рухів та орієнтування у просторі), самостійна організація рухливих 
ігор і фізичних вправ на прогулянці, виконання правил гри; ознайомлення з різними 
видами спорту; сформованість навичок особистої гігієни (догляд за чистотою тіла, 
зубів, за зачіскою; своєчасно користування чистою носовою хусточкою, лише своїм 
рушником), сформовані навички культури харчування (правильне користування 
столовими приборами, серветкою, правильна  поведінка за столом – сидіти прямо, 
не класти лікті на стіл, брати хліб, що лежить ближче тощо),; вироблені навички 
самообслуговування. 

6. Емоційно-вольова готовність дитини до навчання – визначає уміння 
регулювати свою поведінку в достатньо складних ситуаціях, пов’язаних із 
напруженням, переживаннями [3, с. 211]. 

Щоб допомогти дитині відчути себе у школі комфортно, вивільнити у нього 
наявні інтелектуальні, особистісні, фізичні ресурси для успішного навчання і 
позитивного розвитку педагогам необхідно виявити психологічні особливості 
дитини та налаштувати навчально-виховний процес відповідно до її індивідуальних 
особливостей і потреб, допомогти дитині сформувати навички і внутрішні 
психологічні механізми, необхідні для успішного навчання і спілкування в 
навчальному середовищі. 

Функціональна готовність до шкільного навчання – різнобічна 
характеристика дитини. У цей період закладаються основи міцного здоров’я, 
характеру, здібностей, особливості самосвідомості тощо. 
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КУЛЬТУРА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗАВДАННЯ  
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Правове виховання – виховна діяльність школи, сімʼї, правоохоронних органів, 
спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної 
поведінки школярів. Необхідність проблеми правового виховання школярів на 
сучасному етапі, зумовлена наступними факторами: по-перше, однією із сторін 
всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже 
не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи 
ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи 
законів; по-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої 
злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне 
зростання, при цьому вона «омолоджується» [1]. Тому здійснення правовиховної 
роботи з учнями є доцільним з перших днів перебування дитини у школі. 

Мета правового виховання учнів – формування в них правової культури 
громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх 
прав і обовʼязків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції 
України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності 
дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та 
інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої 
боротьби з порушниками законів. Залучення учнівської молоді до правової 
культури збагачує її духовне життя. Правове виховання зміцнює життєву позицію, 
підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до 
негативних явищ.  

До завдань правового виховання відносять: 
1. Озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, 

систематичне інформування їх про актуальні питання права. Правові знання є тим 
підґрунтям, на якому формується правова свідомість, вони допомагають учням 
співвідносити свої вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідомими 
моральними нормами, а й з вимогами законів, коригувати свою поведінку, 
змінювати її у правильному напрямі. Регулятором поведінки у цьому разі є 
дотримання норм моралі та звичаїв. Такі школярі не завдають шкоди іншим, не 
скоюють крадіжок та інших правопорушень, тому що керуються в конкретній 
ситуації певними моральними принципами. 
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2. Формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, 
поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог 
законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації. «Становлення 
правової свідомості – один з основних напрямів формування громадянина. У сім’ї 
та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої 
права та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, 
шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір 
конфесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера 
виховання, передусім з точки зору потреб державотворення» [2, с. 53]. 

3. Формування в учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності 
дотримання вимог законів. Такі якості виховують, розкриваючи соціальну суть і 
роль держави та права. Виховання у школярів поваги до закону і правопорядку, 
переконаності в необхідності дотримання правових норм здійснюють через 
виховання поваги до людей, які охороняють закони. Слід донести до учнів, що 
закони виконують не лише каральну функцію, а й захищають інтереси всього 
суспільства, кожного його члена. 

4. Вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки. Звичку і вміння 
дотримуватися вимог права і моралі слід розглядати як продукт свідомого 
ставлення учнів до визнання свого громадянського обовʼязку, до дотримання 
правових норм.  

5. Формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і 
злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними 
явищами, вміння протистояти негативним впливам. Така позиція формуватиметься 
за умови залучення їх до діяльності, спрямованої на забезпечення дисципліни й 
порядку в школі та за її межами.  

6. Подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під 
впливом негативних явищ, життя. Специфічним недоліком правової свідомості 
окремих учнів є хибні уявлення про зміст правових норм.  

У молодої людини має бути вироблена внутрішня потреба жити і діяти 
відповідно до норм права [3; 4, с.78], неухильно дотримуватися правил людського 
співіснування та вимог українських законів, що є основною метою правового 
виховання у початковій школі. 
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КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 
У час швидких змін, надзвичайно великого потоку інформації важливе місце в 

освітньому процесі займає інформаційно-комунікаційне забезпечення, під яким 
розуміють сукупність певних технічних і комунікаційних засобів, а також способів 
їх застосування. Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку 
світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так 
і ринку освітніх послуг [1, с. 225].  

Інформаційні та комунікаційні технології відіграють ключову роль при 
формуванні, передачі й трансформації знань [2; 3]. Вони забезпечують нові 
можливості у вищій освіті: перенесення знань з відкритих ресурсів Інтернет; 
онлайн-спілкування зі студентами та колегами; забезпечення оперативної 
актуалізація навчальних матеріалів; автоматизація контрольних, управлінських і 
організаційних функцій тощо. 

Організація і здійснення підготовки фахівців у ВНЗ передбачає багатоаспектне 
використання ІКТ, які виступають як: предмет вивчення технології інформаційної 
взаємодії;  інструментарій вирішення навчальних завдань; комплекс засобів 
навчання, що забезпечує оптимізацію процесу пізнання і формування 
індивідуального стилю професійної діяльності. 

Аналіз  наукових підходів та літературних джерел [1; 3; 4; 5] дозволяє 
зазначити, що формування інформаційно-освітнього середовища ВНЗ має 
ґрунтуватися на наступних принципах: 

–  інтеграція в світове багатошаровий стільниковий інформаційний простір; 
–  наявність відкритої внутрішньої інформаційно-стільникової структури, що 

забезпечує інтеграцію освітніх, наукових, управлінських підрозділів ВНЗ (кафедри, 
деканати, наукові лабораторії, приймальна комісія, бібліотеки, моніторинг і 
менеджмент якості освіти тощо); 

–  відповідність світовим стандартам і тенденціям розвитку електронного 
навчання і управління навчанням; 

–  уніфікація засобів навігації, що забезпечує користувачам можливість 
швидкого і зручного доступу до всіх інформаційних ресурсів; 

–  забезпечення вимог інформаційної безпеки та дотримання авторських прав. 
При вирішенні проблеми застосування ІКТ у вищій школі важливо 

враховувати загальні стратегічні цілі розвитку системи:  
–  застосування нових технологій не тільки в навчальній діяльності, але і в 

адміністративній роботі забезпечить більш чітку, продуктивну роботу з персоналом 
і дозволить виділяти більше часу і ресурсів для вирішення інших проблем, 
пов’язаних з навчанням; 

–  удосконалення навичок володіння ІКТ дозволить викладачам не просто 
використовувати нові програми при навчанні, але і відкриє можливості розробки 
власних методик в інформаційному освітньому середовищі, зокрема використання 
дистанційних методів професійного розвитку педагогів; 
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–  формування мережевих спільнот, створення віртуальних груп для обміну 
інформацією на національному і міжнародному рівнях; 

–  створення на базі загальнодоступних ресурсних центрів спеціальних служб 
допомоги викладачам; 

–  проведення систематичного моніторингу застосування інформаційно-
комунікаційних технологій та якості вищої освіти [5, c. 30].  

В європейській вищій школі застосування ІКТ на початку ХХІ століття є 
стратегічним пріоритетом освітньої політики та соціально-економічного розвитку, 
що конкретизується як:  

1. Впровадження ІКТ і електронних матеріалів в освітній галузі, що полягає у 
розробці і тестуванні інноваційних  педагогічних підходів, моделей і стратегій  
виховання і навчання, активізація уваги на використанні ІКТ на всіх етапах 
навчання. 

2. Відкритість ІКТ та співпраця, що передбачає створення відкритої 
платформи ІКТ, електронного контенту, послуг, педагогічних концепцій і підходів, 
моделей мотиваційних механізмів, хмарних технологій в освітньому просторі; 
оновлення освітньої мережі, створення синергетичного, міждисциплінарного 
середовища для партнерства всіх зацікавлених сторін та ефективного використання 
ІКТ у освітньому процесі. 

3. Впровадження відкритого освітнього середовища у ВНЗ на управлінському 
рівні (планування, управління, оцінка), модернізація розвитку електронних 
навчальних систем. 

4. Впровадження електронного навчання у вищій школі як спосіб реалізації 
завдань формальної освіти (акредитовані курси, модулі або освітні програми), 
розширення використання електронного навчання у неформальній освіті тощо. 

5. Забезпечення якості реалізації стратегії розвитку ІКТ на основі регулярного 
вимірювання та оцінки, аналізу показників впливу ІКТ на навчання та освіту на 
національному рівні, порівняльного аналізу на міжнародному рівні, забезпечення 
впровадження міжнародних стандартів якості.  

На сучасному етапі європейські країни вбачають національну стратегію 
застосування ІКТ у реформуванні змісту освіти, що базується на системному 
комплексному підході та впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.  
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ» 
Сучасні тенденції розвитку освіти відзначаються певними особливостями: 

постійне ускладнення змісту освіти, підвищення рівня освітніх стандартів, 
впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес, 
ускладнення проблем виховання. Тому організація навчального-виховного процесу 
в закладах вищої освіти повинна бути такою, щоб випускники могли не лише 
адаптуватися в швидкозмінному світі, але й були здатними до перетворення цього 
світу, отже – володіли не лише знаннями, але й уміли застосовувати їх у процесі 
власної самостійної наукової, дослідницької і творчої діяльності. Відтак, метою 
вищої педагогічної освіти стає не лише набуття фундаментальних професійних 
знань майбутніх учителів, а й формування в них готовності до безперервного 
професійного розвитку, що передбачає здатність постійно вдосконалювати свої 
особистісні та професійні якості й виявляється в бажанні та спроможності постійно 
підвищувати рівень професійної майстерності. 

Огляд наукової літератури дозволяє стверджувати, що складний і 
багатоаспектний характер проблеми професійного розвитку фахівця приваблює 
багатьох науковців як в Україні, так і за її межами. Різні аспекти саморозвитку та 
професійно-особистісної самореалізації студентської молоді розглядаються в 
роботах В. Андрєєва, Д. Богоявленської, Я. Пономарьова, М. Резніка та інших. 

С. Смирнов стверджує, що професійний саморозвиток містить у своїй основі 
складну систему мотивів і джерел активності, до яких дослідник відносить потребу 
у самовдосконаленні, рівень сформованості самооцінки, самоаналіз, самоосвітню 
діяльність фахівця.  

Л. Мітіна пояснює професійний саморозвиток як зростання, становлення, 
інтеграцію та реалізацію у професійній діяльності професійно значущих 
особистісних рис та здібностей, професійних знань і вмінь. Це активне якісне 
перетворення фахівцем свого внутрішнього світу, яке призводить до принципово 
нового ладу і способу життєдіяльності. Засобами професійного саморозвитку, на 
думку дослідниці, є самовиховання, самоосвіта, самовдосконалення в поєднанні з 
практичною професійною діяльністю.  
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В. Лозовий визначає професійний саморозвиток як цілісний особистісно й 
професійно значущий процес цілеспрямованої діяльності особистості з 
безперервного, усвідомленого управління власним професійним розвитком, вибору 
цілей, шляхів і засобів професійного самовдосконалення, що сприяє формуванню 
індивідуального стилю професійної діяльності через осмислення передового 
досвіду й особисту самостійну діяльність [1]. 

Важливе значення для нашого дослідження має розкриття змісту поняття 
«професійний саморозвиток майбутнього вчителя». На думку О. Пєхоти, воно 
характеризується здатністю усвідомлювати власну відповідальність за процес 
професійного розвитку та вмінням його регулювати, сприймати себе як суб’єкта 
професійного розвитку, що виявляється в бажанні та здатності постійно 
аналізувати, коригувати та вдосконалювати власне професійне зростання, 
прагнення до самостійності у виборі методів та прийомів організації навчально-
виховного процесу [2]. 

На переконання Н. Уйсімбаєвої, саморозвиток майбутнього вчителя – це 
процес усвідомленого цілеспрямованого розвитку себе як педагога, який включає 
самостійне вдосконалення своїх знань, умінь, особистісних і професійних якостей, 
що забезпечують особистісне зростання та ефективність майбутньої професійної 
діяльності. 

Т. Тихонова визначає професійний саморозвиток майбутнього вчителя як 
усвідомлене цілеспрямоване самопізнання, самопроектування та 
самовдосконалення з метою досягнення певних результатів у майбутній 
професійній діяльності.  

З точки зору Л. Коваль, саморозвиток майбутнього педагога потрібно 
розглядати як свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня його 
професійно-педагогічної компетентності, розвитку професійно значущих якостей 
відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної педагогічної 
діяльності і власної програми розвитку [3]. 

Таким чином, професійний саморозвиток майбутніх учителів ми розуміємо  як 
складний багатокомпонентний процес, який залежить від багатьох чинників. Для 
професійного саморозвитку майбутнього вчителя необхідно створити відповідні 
сприятливі умови. Студент має чітко усвідомити, яким він є, якого рівня 
професійної здатності досягнув, яким може бути в майбутньому. Чим глибше 
відбувається це усвідомлення, тим ефективнішим може бути процес професійного 
розвитку майбутнього вчителя. Педагогічна освіта має перетворитися на 
розвивальне середовище, в якому майбутні вчителі набувають необхідних 
професійних компетентностей, формують уміння самостійно оволодівати новими 
знаннями впродовж майбутньої професійної діяльності та самостійно розвивати 
необхідні педагогічні якості. Фахова підготовка майбутнього вчителя початкових 
класів у закладі вищої освіти має стати реальною основою і гарантією забезпечення 
його успішності в професії. 
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ЗАРУБІЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

На перетині століть багато країн світу, зокрема Європи, намагаються змінити 
існуючі освітні системи, поєднують зусилля державних органів та педагогів з метою 
створення школи нового тисячоліття, яка ґрунтується на новітніх освітніх технологіях. 
Відбуваються глобальні зміни в освіті, завдання та зміст якої оновлюються з метою 
інтеграції у світовий освітній простір в недалекому майбутньому. 

Чимало дослідників займалися дослідженням зарубіжної освітньої системи з 
метою узагальнення досвіду та його впровадження у вітчизняну систему освіти й 
виховання. Найбільш відомими є такі вчені, як Л. Боярська, Л. Волинець, Б. Вульфсон, 
О. Джуринський, Л. Зязюн, О. Лисова, Л. Можаєва, В. Полтавець, Т. Швець, 
Л. Шипова та ін. Окремі аспекти освіти та художньо-естетичного виховання учнів 
висвітлено в дисертаційних роботах О. Романенко, О. Орєхової, О. Ришар, 
Т. Харченко, Л. Кандалінцевої, О. Алексєєвої та ін. 

Завданням естетичного виховання в його сучасному тлумаченні можна 
вважати пробудження і розвиток потреби в контакті з мистецтвом; формування і 
поглиблення естетичної сприйнятливості, спостережливості, вміння «переживати» і 
розуміти витвори мистецтва; розширення знань про мистецтво, формування 
художнього смаку і вміння давати правильні естетичні оцінки; розвиток творчих 
здібностей і задоволення емоційних прагнень людини; розвиток індивідуальних 
здібностей і художніх нахилів шляхом активних занять мистецтвом. Великі надії 
покладаються на вчителя початкових класів, який через художньо-естетичне 
виховання має можливість вплинути на формування людини в цілому, на її психіку, 
її особисті риси і характер. Мистецтво, розвиваючи сфери почуття і уяви, впливає 
на моральні настанови, погляди і переживання, формує відношення людини до 
себе, до інших людей і до навколишнього світу в цілому. 

З новим підходом до суті естетичного виховання в науковому звороті ряду 
країн з'явився новий термін «виховання мистецтвом», який на думку, наприклад, 
польських педагогів не тотожній терміну «естетичне виховання», а значно ширше 
його [2]. 

Цікаво, що за останній час в багатьох країнах Західної Європи виникли якісно 
нові підходи до художньо-естетичного виховання в школі. Виникає напрямок – 
естетизація праці, тобто синтез мистецтва і виробництва, а також сучасний 
дизайн.В ряді країн розроблено й впроваджено в життя цілий ряд програм з 
естетичного виховання школярів. 
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Наприклад, у Болгарії прийнято «Національну програму естетичного 
виховання», задача якої – здійснити комплексний вплив на весь соціальний 
осередок, на цілісний навчально-виховний процес та діяльність учнів. В Польщі 
прийнято «Програму естетичного виховання молодого покоління», яка передбачає 
перетворення естетичного виховання людей від 4 до 19 років на інтегральну 
частину навчально-виховного процесу, інтенсифікацію дій школи, наукових 
закладів, осередків культури і масової інформації, творчих обʼєднань, які надають 
можливість молоді не тільки сприймати культурні цінності, але й брати участь в їх 
створенні.В Чехії задачі естетичного виховання сформульовані в документі, який 
отримав назву «Подальший розвиток чеської системи навчання і виховання», де 
створена постійно діюча естетико-виховна модель, яка забезпечує всебічний 
розвиток особистості. 

В цих країнах програми з образотворчого мистецтва (що включають основи 
живопису, графіки, скульптури, архітектури, фотографії) затверджуються 
Міністерствами народної освіти. На відміну, наприклад, від англійських шкіл, де 
немає обов’язкових розроблених і затверджених у централізованому порядку 
програм з навчальних предметів шкільного курсу і шкільні вчителі мають повну 
«свободу» у складанні програм. Образотворче мистецтво в англійській школі є 
складовою частиною однієї з семи груп предметів, який має назву «творча 
діяльність» і складається з мистецтва, ремесла, ручної праці, обслуговуючої праці і 
дизайну [2]. 

У педагогічній системі України останнім часом відбуваються кардинальні 
зміни. Кабінетом Міністрів України у 2018 році було затверджено новий 
Державний стандарт початкової загальної освіти. Зазначимо, що основна 
відмінність нового Стандарту – орієнтованість на здобуття учнями 
компетентностей, а не лише знань. До ключових компетентностей належать: 
культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 
творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і 
розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості. 

Мистецтво відокремлено в окрему галузь, основною метою якої є 
формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання 
мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному 
житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини. Здобувач освіти: 
виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої 
діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; пізнає мистецтво, 
інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє 
ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе через художньо-творчу діяльність та 
мистецтво. 

Якою різною не була б освіта у згаданих вище країнах світу, загальним для 
всіх педагогічних систем є виховання гуманної, гармонійної, толерантної, 
миролюбивої, творчої особистості з високим рівнем самосвідомості. І спільним є 
підхід до розуміння особистості як відкритої системи, здатної до постійного 
розвитку, сприйняття нових ідей, чутливої до матеріальної і нематеріальної 
культури. 
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КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ 

Актуальність професійної підготовки набуває важливого значення, оскільки 
вона має бути спрямована на формування особистості, яка володіє не тільки 
системою спеціальних знань та професійних дій, а й вирізняється володінням 
професійно важливих компетентностей, відповідним рівнем кваліфікації з 
урахуванням світових і європейських стандартів якості при збереженні 
національних здобутків і пріоритетів, а також здатної до плідної викладацької 
діяльності. 

Проблемою готовності до професійної діяльності займалося не одне покоління 
науковців. Серед них педагоги-класики: В. Сухомлинський, Я. Коменський, 
А. Макаренко, К. Ушинський, С. Шацький та ін., педагоги-теоретики та практики – 
Л. Долинська, Л. Кондрашова, В. Крутецький, М. Левченко, С. Максименко, 
В. Моляко та ін.  

Значний внесок у розробку теорії та структури педагогічної готовності до 
діяльності було зроблено О. Абдулліною, Н. Кузьміною, Ф. Гоноболіним, 
В. Сластьоніним, О. Морозом.  

Зокрема, О. Яковлєва готовність до професійної взаємодії висвітлює як єдність 
компонентів: когнітивного (спрямованість на взаємодію, система знань про 
професійну взаємодію, її ефективну організацію), поведінкового (володіння 
комунікативними і організаторськими вміннями у взаємодії і рефлексивні вміння) й 
емоційного (володіння емпатією, емоційно ціннісним ставленням до студента, 
взаємодії з ним, здатністю до глибокого проникнення в суб’єктивний світ інших, 
адаптацією суб’єктивного сприйняття до сприйняття іншої людини з метою 
досягнення більшого розуміння) [1].  

На наш погляд, готовність до професійної діяльності включає комплекс 
психічного, активно-дієвого стану особистості, систему інтегрованих властивостей, 
визначає стан відносної завершеності процесу підготовки до самостійного 
виконання професійної діяльності. 

Зміст професійної готовності майбутніх педагогів до професійної взаємодії 
включає в себе такі компоненти: мотиваційний, когнітивно-комунікативний, 
професійно-рефлексивний. 
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Варто зазначити, що лише у сукупності дані компоненти можуть забезпечити 
високий рівень готовності майбутніх викладачів до професійної взаємодії як 
чинник підвищення якості навчання у ЗВО. 

Мотиваційний компонент визначає професійно-педагогічну спрямованість 
особистості й утворює основу для реалізації інших її структурних компонентів. 
Його зміст включає наявність потреби у прояві своєї особистості у професії 
викладача, глибоку усвідомленість суспільної значущості обраної професії та 
бажання досягти результативності, інтерес до діяльності саме викладача ЗВО.  

Важливими аспектами мотиваційного компонента виступають: інтерес до 
професії, задоволеність своїм вибором, установки на оволодіння професією 
(орієнтація на роботу в системі освіти, установка на науково-дослідницьку роботу, 
на суспільно корисну та організаційно-управлінську діяльність; орієнтація на себе 
як на особистість), прагнення до педагогічної інновації у своїй професійній 
діяльності. 

Когнітивно-комунікативний компонент включає в себе сформованість знань, 
умінь, навичок щодо науково-пошукової та професійно-педагогічної діяльності, 
розвиток аналітичного мислення та творчий підхід до справи. 

Нами виокремлено такі компоненти готовності до професійної взаємодії 
викладача і студента: 

1) характеризує знання форм, видів, засобів і способів комунікації, її ролі в 
педагогічній професійній діяльності; вміння інтерпретувати інформацію і 
використовувати її різні види, що дозволяє ефективно здійснювати професійну 
комунікацію і досягати поставленої мети, тобто вирішувати професійні завдання; 

2) включає вміння ясно і чітко висловлювати думки, переконувати, 
аргументувати, висловлювати судження, передавати раціональну і емоційну 
інформацію, уміння використовувати сучасні інформаційно-комунікативні 
технології навчання;  

3) зумовлена новими організаційно-педагогічними умовами навчання у ЗВО, 
структурою освітнього процесу;  

4) забезпечує адекватну взаємодію викладачів і студентів, формування нових 
якостей міжособистісної взаємодії (вміння вислухати співрозмовника, прояв поваги 
до співрозмовника, здатність використовувати різні комунікативні засоби в різних 
ситуаціях). 

Відповідно, готовність до професійної взаємодії викладачів і студентів згідно 
професійно-рефлексивного компоненту проявляється у:  

1) у здатності до самоаналізу професійної діяльності; 
2) щодо системи «викладач-студент-магістрант» для досягнення позитивної 

та результативної професійної  взаємодії між ними; 
3)  рефлексивний компонент є основою розвитку професійних рефлексивних 

якостей (ініціативність, спрямованість на співпрацю (взаємодію), самооцінка, 
самопізнання, самоконтроль).  

Таким чином, сформованість взаємопов’язаних компонентів готовності 
майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії і визначає 
успішність підвищення якості освітнього процесу у закладах вищої освіти. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕДАГОГІЧНА СВОБОДА ВЧИТЕЛЯ 
В Концепції Нової української школи зазначено, що сучасні заклади загальної 

середньої освіти потребують нового вчителя, який може стати агентом змін. 
«Школа українська буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель. Він – 
успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато питань щодо якості 
викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією 
школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить 
свій предмет, яка його фахово викладає» [1]. 

Нові цілі української школи потребують, насамперед, модернізації змісту 
освіти. Це вимагає створення принципово нових стандартів початкової і загальної 
середньої освіти, що ґрунтуються на особистісно орієнтованому і 
компетентнісному підходах до навчання, враховують вікові особливості фізичного, 
розумового і психічного розвитку дитини на кожному з рівнів освіти, орієнтуються 
на здобуття школярами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної 
самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.  

В контексті цих змін, творчому та відповідальному сучасному педагогу, який 
постійно працює над собою, надається академічна свобода. Учитель може готувати 
власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, 
стратегії, способи і засоби навчання, активно виражати власну фахову думку. У 
зв'язку з цим варто наголосити про нову роль педагога – це не просто наставник та 
джерело знань, а фасилітатор і модератор в індивідуальній освітній траєкторії 
дитини. 

Згідно нового професійного стандарту вчителя початкових класів, сучасний 
педагог виконує наступні функції: 

1. Планування і здійснення освітнього процесу; 
2. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в 

освітньому середовищі та родині; 
3. Створення освітнього середовища; 
4. Рефлексія та професійний саморозвиток; 
5. Проведення педагогічних досліджень; 
6. Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, 

виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої 
освіти; 
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7. Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація 
педагогічній спільноті; 

8. Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу 
загальної середньої освіти [3]. 

За словами міністра освіти і науки України Л. Гриневич, новим стандартом 
конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має 
володіти педагог, виконуючи кожну з покладених на нього функцій. 
Як показує практика, сучасний учитель початкової школи має можливість 
поєднувати фундаментальність професійних базових знань із інноваційністю 
мислення й практико-орієнтованим, дослідницьким підходом до коректування 
діяльності методичної роботи. Погоджуємося з думкою педагогів-практиків, що 
розвиваюча функція методичної роботи значно зростає, якщо вона ґрунтується на 
творчому підході, педагогічних інноваціях до її організації та забезпечує 
перетворення методичного досвіду вчителів, тобто передбачає: переведення 
методичної діяльності з режиму отримання інформації в режим творчої, 
інноваційної діяльності – як процесу розв’язування проблемних професійних 
завдань; вироблення ціннісно-методичних орієнтирів, активної професійної 
позиції, основу якої складає не стільки набути знання, скільки їх дієвість, 
можливість використання в творчій педагогічній діяльності; позитивну динаміку 
позиції педагогів (від пасивної до активної, творчої), методичній взаємодії 
педагогів, у результаті якого актуалізується професійний потенціал особистості 
кожного вчителя. 

Таким чином, зусилля всіх освітян сьогодні спрямовується на удосконалення 
якості освіти, підвищення престижу професії педагога. Ключовим питанням 
поліпшення цієї якості є впровадження ефективних змін у навчальних закладах, 
реалізувати які може лише компетентний вчитель, що готовий до впровадження 
нового, прагне постійно вдосконалюватися, працює над власним професійним 
розвитком. 

Список використаних джерел 
1. Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mon.gov.ua/ activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/. 
– 40 с. 

2. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під.заг. ред. Бібік Н. М. – К.: 
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 

6. Професійний стандарт вчителя початкових класів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://osvita.ua/school/reform/61636/, вільний. 

 
УДК 378:373.2.011.3-051:159.923 

ТРОЯН Н.І.,  
ПОПОВИЧ О. М. 

Мукачівський державний університет, Україна  
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ДІТЬМИ 
Виокремлення педагогічних умов ґрунтується на дослідженнях науковців, 

спрямованих на вирішення проблеми навчання особистості та проблеми 
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професійної підготовки: підвищення якості навчання та виховання (Ю. Бабанський, 
В. Беліков, Г. Щукіна); можливість керувати освітнім процесом (М. Поташник, 
В. Симонов та ін.); підвищення ефективності підготовки студентів педагогічних 
спеціальностей у ВНЗ (Н. Яковлєва та ін.); організація комплексу тренінгових 
занять контекстного характеру (Л. Вєйланде та ін.).  

Ефективній підготовці майбутніх вихователів до роботи з педагогічно 
занедбаними дітьми сприяють такі взаємопов’язані педагогічні умови: 1) 
організація навчально-виховного процесу, побудованого на інтерактивній взаємодії 
його учасників; 2) створення на навчальних заняттях морально-емоційної 
атмосфери та формування в студентів мотиваційно-вольових якостей, необхідних 
для роботи з педагогічно занедбаними дітьми; 3) залучення студентів до 
профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними дітьми дошкільного 
віку у ході проходження різних видів практики.  

Інтерактивне навчання визначають як організацію педагогом за допомогою 
певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого 
напаритетностістосунків учасників педагогічного процесу; багатосторонній 
комунікації; конструюванні знань; використанні самооцінки та зворотного зв’язку; 
навчання та виховання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія 
учасників педагогічного процесу для встановлення взаєморозуміння, спільного 
вирішення навчальних завдань, розвитку їх особистісних якостей. Отже, суть 
інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 
шляхом постійної, активної взаємодії усіх учасників.  

Інтерактивна взаємодія – різновид міжособистісної взаємодії, що забезпечує 
організацію та виконання спільної діяльності, має високу міру взаємоузгодженості, 
взаємопов’язаності, взаєморозуміння її суб’єктів; постає в єдності ділової та 
особистісно-емоційної сторін і активізує особистісні характеристики цієї взаємодії 
учасників. Структура інтерактивної взаємодії учасників навчального процесумає 
включати такі складники: 1) налагодження довірливих стосунків на основі 
індивідуально-особистісного підходу до них; 2) згуртування учасників між собою 
шляхом актуалізації установки на партнерство, постановки спільних цілей, 
визначення ділянок роботи кожного учасника та актуалізації потреби в їх 
координації та узгодженні, забезпечення відповідальності за спільні дії та 
результат; 3) структурування навчального матеріалу у формі, найбільш придатній 
для спільного опрацювання учасниками процесу [1]. 

Різні форми і методи інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу 
забезпечують такий спосіб навчання, за якого студент самостійно відкриватиме, 
здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях 
життя. 

Ефективність базової педагогічної освіти забезпечена відповідною 
організацією занять із вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. У вищій 
школі використовують різноманітні організаційні форми навчання, зокрема: лекції, 
семінари, лабораторні та практичні роботи, самостійну роботу студентів тощо [2]. 
Форми організації навчання, які використовуються у традиційній системі навчання 
є вкрай неефективними через відсутність безпосереднього спілкування зі 
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студентами та контролю результатів навчання. Тому в процесі підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної галузі до роботи з педагогічно занедбаними дітьми 
надається перевага найбільш ефективним формам роботи - «інтерактивним»: 
проблемній лекції; лекції з елементами діалогу, дискусії, евристичної бесіди, ділові 
ігри, аналіз конкретних ситуацій, мозковий штурм, метод проектів, портфоліо, 
творча вправа. Названі форми й методи застосовуютьсясистемно з урахуванням 
структури та етапів процесу підготовки майбутніх вихователів до роботи з 
педагогічно занедбаними дітьми.  

Використання інтерактивних методів навчання буде ефективним на основі 
реалізації вимог принципів навчання в системі підготовки майбутніх вихователів 
дітей дошкільного віку: основних загальних (науковості та доступності; 
систематичності й послідовності; емоційності; зв’язку теорії з практикою; 
самостійності та активності у навчанні) та спеціальних принципів (суб’єктивності 
навчально-виховного процесу; гуманізації навчання; інтерактивності; єдності 
особистісного і професійного розвитку вихователя). Всі принципи тісно 
взаємопов’язані між собою і доповнюють один одного. Чим більше реалізовано 
принципів у процесі підготовки студентів до роботи з педагогічно занедбаними 
дошкільниками, тим вища його результативність. Кожний із зазначених принципів 
побудови навчально-виховного процесу відповідає меті, завданням, змісту та 
організації такої підготовки. 

Педагогічні умови перебувають у функціональному, хронологічному й 
логічному взаємозв’язку і взаємозалежності та є складником педагогічної системи 
процесу підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі до роботи з педагогічно 
занедбаними дітьми. 

Список використаних джерел 
1. Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя 

дошкільного навчального закладу: моногр. / Г. В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка, 2011. – 320 с. 

2. Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, 
пошуки: навч. посіб. / В. М. Оржеховська, В. Є. Виноградова-Бондаренко. – К., 
2004. – 178 с. 

 
УДК 373.013:376(477)(71) 

ТУРКО Б. Б. 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  
У КАНАДІ ТА УКРАЇНІ 

На сьогодні надзвичайно важливим є питання формування виключно 
компетентного ставлення до осіб з обмеженими можливостями, а саме до дітей з 
особливими освітніми потребами, залученням таких людей до умов 
загальноосвітнього навчального середовища. Цей процес є неможливим без 
впровадження інклюзії у загальноосвітніх навчальних закладах. З точки зору 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти таких дітей, досвід реформування 
освітньої галузі має неабияке значення саме у Канаді, країни Північної Америки.  
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Як зазначають вчені Т. Лорман (T. Loreman), П. Реншоу (P. Renshaw), С. Ашер 
(S. Asher), Дж. Ендрюс (J. Andrews) і Дж. Лупарт (J. Lupart), канадська освітня 
система, маючи свої певні національні особливості, що зумовлюють відмінності 
перебігу освітнього реформування, завжди підтримувала дітей з особливими 
потребами та одна з перших створила належні умови навчання у школі. 

Відповідно до Нової Української школи, інклюзивне навчання полягає в тому, 
що в звичайному класі вчаться звичайні діти, просто деякі з них вчаться дещо по-
іншому – наприклад, використовуючи шрифт Брайля. Але в такому класі ні в якому 
разі не має бути відокремлення одних дітей від інших. З урахуванням рекомендацій 
спеціалістів та настільки, наскільки це можливо, у такому класі налагоджується 
спільне навчання [1, с. 84]. 

Як зазначає Н. Хучінсон (Hutchinson N.L.) 60% дітей та молоді з 
інтелектуальною недостатністю позбавлені права на всебічну якісну освіту, що 
призводить до негативного впливу на якість життя, стан здоров'я, результати 
доходу та зайнятості. Дослідження в Канаді та у всьому світі показують нам, що всі 
учні краще навчаються в інклюзивних аудиторіях. Інклюзивна система освіти вчить 
дітей перевагам різноманітності, співпраці та розгляду інших, тоді як окремі 
програми створюють перешкоди для можливостей для дітей вивчати, підтримувати 
та розвивати відносини один з одним [5]. 

Основним поняттям інклюзивного підходу у Канаді є віра в дітей та їх 
можливості. Цей принцип чітко виявляється в широко розповсюджених методиках, 
Онтаріо, які одержали схвалення в школах: «Особистісне планування», «Складання 
планів дій – СПД», «Кола друзів» і ПЗДН – «Планування завтрашнього дня з 
надією». Ці освітні програми є ефективним засобом побудови взаємозв’язку між 
школами, батьками й співтовариствами, а також сприяють розв’язанню складних 
особистісних, сімейних і системних питань, які можуть виступати в якості бар’єрів 
на шляху до інклюзивної освіти. Центр інтегрованої освіти й співтовариства (Centre 
for Integrated Education and Community), який знаходиться в Торонто (Канада), 
використовує та підтримує новаторські ініціативи по просуванню інклюзії в сфері 
освіти та співтовариств [4, с. 235]. 

Передумови успішного впровадження інклюзії, які є доведеними у працях 
Канадських дослідників, досвід яких починає застосовуватися також в межах 
української системи освіти є: 

1. Логічне обґрунтування. Усі працівники навчального закладу беруть участь 
у розробці логічного обґрунтування інклюзії, учасники процесу мають бути добре 
проінформовані про її переваги для усіх учнів. Школа розпочинає з малого, 
обережно вчиться на своїх помилках (один, два учні), аналізує успіхи, перед тим як 
залучати ширше коло дітей.  

2. Темп та ресурси у різних навчальних закладах інклюзивна форма навчання 
впроваджується з різною швидкістю. Досягти успіху допоможе часта співпраця з 
усіма зацікавленими сторонами та регулярний аналіз темпу втілення змін. Якщо є 
додаткове ресурсне забезпечення, його намагаються отримати. Школи мають також 
творчо використовувати ресурси для підтримки інклюзивного навчання.  
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3. Відданість справі. Співпраця між усіма сторонами інклюзивного процесу 
сприятиме формуванню в них бажання й готовності працювати над досягненням 
цілей інклюзії у довготерміновій перспективі. Члени колективу, які відіграють 
головну роль в інклюзивному процесі, виступають в якості лідерів та мотивують 
інших.  

4. Батьки. Батьків раді бачити у школі як партнерів у співпраці. Їм надається 
підтримка, а педагоги використовують їхні думки, знання, вміння. 

5. Лідерство. Керівництво школи створює умови для співпраці у шкільних 
командах, які діють у напрямі інклюзії, надає індивідуальну підтримку учасникам 
таких команд і забезпечує реалізацію ідей [2, c. 20]. 

Досвід західноєвропейських країн та країн Північної Америки свідчить про 
закономірність еволюційного взаємопроникнення системи масової та спеціальної 
освіти (стирання меж між ними та злиття в єдину систему різнорідних освітніх 
закладів). У різних країнах цей процес розпочинався (і триває й досі) не з однакових 
стартових позицій, в різних умовах, різними шляхами й темпами, супроводжувався 
стратегічними й тактичними помилками та прорахунками (як-то: недосконала 
законодавча база, міжвідомча неузгодженість дій, крайнощі в тенденціях – відмова 
від спеціальних закладів, масова інтеграція без належного супроводу тощо) [3, c. 
70]. 

Поширення ідей інклюзії кардинально й незворотньо змінюють освітній 
простір, відкриваючи широкі можливості для осіб з особливими потребами (як з 
порушеннями розвитку, меншин, обдарованих та ін.), водночас «оголюючи» 
вразливі місця існуючих систем освіти (як масової, так і спеціальної). Українська 
освіта вже увійшла в цей еволюційний етап впровадження інклюзивної практики, 
тож разом з іншими країнами постала перед проблемами періоду модернізації 
галузі. Водночас, зважаючи на певне відставання в еволюційному розвитку освіти, 
ми маємо й певні переваги: насамперед – взірці досвіду інших країн, що вже 
пройшли цей етап, а також непересічний досвід вітчизняних «першопроходців» у 
цій справі на теренах України (зауважимо – у ще складніших суспільно- 
політичних, соціально-економічних умовах 20-30-х років). 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ В 
МІЖНАРОДНИХ АКТИВНОСТЯХ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Виклики сьогодення змушують сучасну людину адаптовуватися до змін 
навколишнього світу, як природнього, так і створеного людиною (урбаністичного). 
Зокрема, це зміни клімату, а звідти і такі наслідки, як паводки, шквальні вітри, 
сильні снігопади, спека, засухи та багато іншого. Забруднення людиною водойм та 
ґрунтів побутовим сміттям веде до зникнення багатьох видів організмів. Тому 
сучасне суспільство має нові завдання: сформувати в учнів системи інтегрованих 
знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 
взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких 
категорій, як життя, природа, здоров’я; формування свідомого ставлення до 
природи як універсальної, унікальної цінності; уміння застосовувати знання з 
біології та екології у повсякденному житті, оцінювати їх роль для сталого 
(збалансованого) розвитку людства, науки та технологій [4]. 

В такій ситуації дуже доречною є політика багатьох держав світу і, зокрема, 
України, в галузі освіти, науки, економіки, спрямована на мінімізацію шкоди 
навколишньому середовищу. Це такі документи, як Концепції екологічної освіти 
України (2001 р.), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 
(2011 р.), Концепція Нової української школи (2016 р.).  

Відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про 
основні компетенції для навчання протягом усього життя» і положень «Концепції 
Нової української школи» реалізація освітніх стандартів та програм повинна 
забезпечувати формування у випускника школи 10 ключових компетентностей [4], 
в тому числі й екологічної. 

Досягнення цієї мети забезпечується під час реалізації нового змісту навчання, 
організації освітнього процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, 
реалізації наскрізних змістових ліній. Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції 
навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, опанування 
яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що 
визначають його поведінку в  життєвих ситуаціях [4]. 

Програми Нової української школи спрямовані на розвиток екологічної 
компетенції учнів як на уроках, так і в позаурочний час. Екологічна складова як 
важлива компетенція знайшла своє відображення в Програмах з біології та екології 
для 6-9 класів [1], 10-11 класів[2;3], Програмах гуртків та факультативних курсів, 
Цілях сталого розвитку [5], в Законі України  «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» [6]. 
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Участь України в міжнародних домовленостях передбачає підтримку проектів 
і заходів екологічного спрямування в освітніх установах та серед населення країни, 
що чудово реалізовується через участь в міжнародних активностях. Наприклад, 
протягом останніх п’яти років учні  Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської області 
були учасниками таких  міжнародних проектів екологічного спрямування:  

–  «Європейський тиждень мобільності (ЄТМ)», «Школа енергії», «Навчання 
дітей зі сталого поводження з твердими побутовими відходами»,  «Освітній 
тренінговий курс з лісової педагогіки» (Словаччина); 

–  «Адаптації до змін клімату» (Словаччина, Польща, Румунія, Угорщина, 
Україна);  

–  «Ведмеді без кордонів» (Румунія);  
–  «Юні лісові рейнджери» (США);  
–  «Let`s do it, Ukraine!», «Година Землі» (Україна). 
Така робота сприяє більш широкому та детальному висвітленню інформації 

про глобальні та локальні екологічні проблеми серед різних верств населення, а 
також ймовірні шляхи виходу з ситуації, пошук попереджувальних заходів в 
сучасних умовах. Участь учнів та педагогів в різноманітних активностях (заходах, 
проектах, конкурсах,  рухах) екологічного спрямування впливає не лише на 
розвиток екологічної компетенції учнів, але й безпосередньо на екологічну позицію 
батьків.  

Участь в міжнародних екологічних проектах дає можливість учням усвідомити 
важливість відповідального ставлення до природи, до збереження життя на Землі, 
формує екологічний світогляд учня як особистості, акцентує на проблемах 
глобального та локального характеру, дає можливість відкоригувати власну 
поведінку в різних життєвих ситуаціях, дає підґрунтя до розуміння наслідків 
впливу діяльності людини. 
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Мукачівський державний університет, Україна 
ВПЛИВ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 
В умовах інтеграції України в Європейський простір вищої освіти, 

законодавчими і нормативними документами (Закон України «Про вищу освіту» 
(2014), Національна рамка кваліфікацій (2011), Закон «Про освіту» (2017)) створено 
засади для впровадження та реалізації компетентнісної моделі освіти, результатом 
якої є сформованість професійної компетентності випускників вищих навчальних 
закладів. Професійно-етична компетентність майбутніх педагогів, як складова 
професійної компетентності, має виступати показником їх моральності, 
внутрішньої культури, здатності приймати адекватні моральні рішення та діяти 
відповідно до норм професійної етики. 

Тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі розкрито в наукових 
працях Л. Горбунової, С. Калашнікової, В. Камишина, В. Кременя, С. Курбатова, 
В. Лугового, Г. Поберезської, В. Рябченка, О. Слюсаренко, Ж. Таланової, 
Г. Товканець. Теоретичним та технологічним основам підготовки майбутніх 
фахівців у системі вищої освіти присвячено дослідження А. Алексюка, О. Гури, 
В. Загв’язинського, В. Майбороди, В. Манька, О. Мороза, А. Спіциної, Т. Сущенко, 
О. Ярошенко та ін. 

О. Пометун розкриває сутність компетентнісного підходу через спрямованість 
освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних, 
надпредметних, міжпредметних), загальногалузевих та предметних 
компетентностей особистості [1]. Результатом такого процесу буде формування 
загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей та 
інтегрованою характеристикою особистості. Компетентність фахівця можна 
охарактеризувати як такий рівень сформованість навичок і досвіду взаємодії 
людини з навколишніми об’єктами та суб’єктами, який необхідний індивідові для 
успішного функціонування в суспільстві в цілому, і в професійній сфері зокрема. 
Цілком поділяємо концепцію Ірини Драч, що компетентність фахівця є складною 
інтегрованою характеристикою особистості, яка зумовлює його здатність до 
реалізації власного потенціалу (знань, умінь, досвіду, особистісних якостей) для 
успішної діяльності в професійній і соціальній сферах, усвідомлюючи соціальну 
значимість і особистісну відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність 
її постійного удосконалення в умовах динамічності світу [2].  
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Педагог ‒ це носій професійної культури в освітній сфері, який має володіти 
високими моральними якостями особистості. Тому так важливо в процесі 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи, який працює в системі 
«людина-людина», враховувати етичну складову його професійної діяльності [4, с. 
154]. У професійній компетентності етична складова відіграє провідну роль, адже 
принциповою є ідея Б. Лихачова про те, що цінності «складають духовну основу, 
базисний духовний компонент особистості, визначають сутність її внутрішнього 
світу» [4, с. 6]. 

Етичну компетентність майбутніх вчителів початкової школи можна 
визначити як здатність фахівця інтегрувати ціннісні орієнтири, теоретичні знання, 
практичні уміння та особистісні якості педагога, що забезпечує здійснення 
педагогічної діяльності на засадах професійної етики. 

Основними її компонентами є: мотиваційно-ціннісний, що характеризує 
систему цінностей, яка мотивує етичну поведінку; когнітивний, що характеризує 
цілісність знань про етичну основу професійної діяльності; діяльнісний, що 
характеризує готовність до здійснення професійної діяльності на етичних засадах; 
особистісний, що характеризує сформованість особистісних якостей щодо етичної 
поведінки при реалізації управлінських функцій. 

Формування етичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи 
можна визначити як цілеспрямований й систематичний вплив на мотиваційну, 
когнітивну та діяльнісну сфери студентів, метою якого є становлення такої 
особистості, яка усвідомлює значення етичної складової професійної діяльності, 
має розвинуті морально-особистісні якості та практичні вміння у сфері професійної 
етики, що забезпечують вибір свідомої етичної поведінки відповідно до 
професійних норм. 

Сформовані  позитивні етичні якості особистості вчителя  будуть мати  
значний вплив на формування учня, оскільки забезпечать створення в освітньому 
середовищі атмосфери взаємного довір’я, взаємодопомоги і доброзичливості, 
дружби, співробітництва, взаємодопомоги, що зумовлюються особливостями 
педагогічної діяльності, у якій дуже важливим є збіг інтересів кожної особистості та 
інших членів колективу, способів задоволення їхніх потреб та створення умов для 
перспективного розвитку тощо. 
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Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ, Україна 
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ  

У НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Під компетентністю, відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 
лютого 2018 р. № 87, розуміється набута у процесі навчання інтегрована здатність 
особистості, яка складається зі знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть 
цілісно реалізовуватися на практиці [1]. 

Серед інших, до ключових компетентностей, визначених у Державному 
стандарті, належать: 

–  математична компетентність, що передбачає виявлення простих 
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 
ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення 
ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

–  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, 
самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і 
робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ 
шляхом спостереження та дослідження; 

–  інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 
основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та 
етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у 
навчанні та інших життєвих ситуаціях. 

Розглянемо, що з себе представляє STEM освіта? STEM-освіта – це низка чи 
послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного 
працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і 
більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і 
наукових понять. 

Як відомо, сама абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), 
Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Саме 
ці напрями лежать в основі даної методики освіти, особливість вивчення яких 
полягає у їх комплексності. 

Як зазначають у своїй статті Н. Р. Балик та Г. П. Шмигер: «На сьогоднішній 
день STEM є одним з головних трендів освітньої політики багатьох розвинутих 
країн світу. Зазначений напрям в освіті дає можливість у навчальних програмах 
посилити природничо-науковий компонент. Якість освіти визначається 
компетентністю та рівнем професійної діяльності вчителя, тому важливо уже під 
час навчання у педагогічному університеті формувати професійні компетентності 
майбутніх педагогів за напрямками та проблематикою STEM-освіти» [2, с. 26]. 
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Тому, одне з основних завдань педагогічних закладів освіти – здійснювати 
підготовку готових до нововведень в системі освіти працівників майбутнього, які 
мають вирішувати проблеми, розуміючи й використовуючи наукові підходи, 
знаючи технології, якими можна вирішити ці проблеми, – із цим погоджуються в 
усьому світі.  

Саме тому STEAM-освіта стає пріоритетною в країнах, де розвивають 
високотехнологічне виробництво. Гостру необхідність в науково-інженерних 
кадрах усвідомлюють як держава, орієнтована на технологічний прогрес і 
зростання інноваційної економіки, так і IT-компанії, які відчувають «кадровий 
голод». 

Завдання STEM-освіти в початковій школі – створення умов для розвитку 
інтересу в учнів до природничих і технічних дисциплін [3, с.5]. Це формування 
навичок дослідницької діяльності, але, звичайно, у формі, доступній для певного 
віку, психічного і ментального розвитку; закладення основ обізнаності зі STEM-
галузей і професій; стимулювання інтересу учнів до подальшого опанування курсів, 
пов’язаних зі STEM. 

У зв’язку з цим, потрібна єдина освітня політика, спрямована на 
вдосконалення змісту освіти, що дасть змогу створити відповідні умови й 
інфраструктуру обов’язкової спеціальної підготовки викладачів STEM-освіти, 
починаючи з кадрів для початкової школи, з креативним, аналітичним, творчим, 
інноваційним мисленням, вмінням працювати над проектами в команді, високою 
інформаційною грамотністю і навичками ефективного використання ІКТ. 

Майбутні вчителі початкової школи на основі створеного спеціального 
методичного інструментарію, повинні викликати інтерес дитини до природничих, 
інженерних й точних наук, що надзвичайно важко, особливо в нашому 
технологізованому світі. 

Основною технологією вчителів у початковій школі повинно бути навчання 
школярів на основі наукових відкриттів і технічних винаходів, зроблених 
власноруч. 

Для цього, проаналізувавши найкращі національні та світові навчальні 
практики, зміст підручників і посібників, для майбутніх вчителів початкової школи 
крізь призму STEM, потрібно розробити нові програми, що базуються на 
проблемному, дослідницькому та міждисциплінарному підходах. 

Спеціальна STEM-підготовка майбутніх вчителів початкової школи буде 
сприяти виявленню академічно здібних і обдарованих дітей із шестирічного віку, 
створенні для них у ЗНЗ різних типів проектних класів, що працюють за 
спеціальними навчальними планами, програмами та навчально-методичними 
комплектами, підвищенню їх загальної компетентності відповідно до Державних 
стандартів. 
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УДК 159.923:373(477) 
ТЯГУР Л.М.  

Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ, Україна  
ПРОБЛЕМА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ 

КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
В умовах упровадження Концепції Нової української школи підвищується 

роль активного ставлення особистості до свого розвитку. Гармонійна і всебічно 
розвинена особистість завжди була і буде основним девізом і загальним критерієм 
теорії і практики всесвітнього виховання в дусі гуманізму. Разом з тим, якщо на 
Заході самоактуалізація стала «культурним стереотипом», то в нашій країні це 
питання постало гостро в останні роки.  

Ця проблема маєважливе суспільне значення, так як самоактуалізація визначає 
продуктивну спрямованість особистості і успішну професійну діяльність, а отже 
впливатиме на якість надання освітніх послуг.  

Самоактуалізація – це процес осягнення своєї індивідуальності, що 
відбувається всередині особистості, має зовнішнє відображення, самореалізацію, 
втілення цієї індивідуальності в конкретній діяльності. Саме в осягненні власних 
сутнісних сил, у специфічній когнітивній діяльності проявляється процес 
самоактуалізації [1]. Самоактуалізуючі особистості в обраній професії прагнуть 
зробити все можливе для свого вдосконалення, щоб досягти вищого рівня 
компетенції через реалізацію себе, своїх цінностей, інтересів і здібностей. Таким 
особистостям притаманні саморозвиток, готовність до вирішення нових проблем, 
здатність до розуміння інших людей, незалежність від соціального середовища, 
самостійність суджень, прийняття себе та інших, професійна захопленість 
улюбленою справою, орієнтація на завдання, на справу [2]. 

Дослідження, проведене Н. В. Старинською дозволило визначити, що завдяки 
самоактуалізації людина досягає вершин життя, особистісної та професійної 
зрілості. Організуючим і спрямовуючим початком самоактуалізації є система 
складних взаємин особистості з різними реаліями дійсності і з власною 
індивідуальністю. Самоактуалізація – це внутрішня активність субʼєкта, метою якої 
є виявлення потенційних можливостей, цінностей і смислів. Результатом такої 
активності є осягнення власної унікальності, цінності та життєвого призначення, 
становлення людини як субʼєкта власної життєдіяльності [1]. 

А. Маслоу виділяє такі риси, які на його думку притаманні людям, які досягли 
самоактуалізації: 

1. Комфортне та диференційоване сприйняття реальності.  
2. Прийняття себе, оточуючих та природи.  

408 
 



3. Спонтанність, природність, простота.  
4. Концентрація на меті.  
5. Інтровертованість. 
6. Незалежність від оточення.  
7. Свіжий погляд на оцінювання.  
8. Ідентифікація з людством.  
9. Високий рівень розвитку міжособистісних відносин. 
10. Демократичність характеру.  
11. Розрізнення цілей та засобів.  
12. Філософське почуття гумору.  
13. Творчість [3]. 
Н. А. Рибакова вважає, що важливими обʼєктивними джерелами 

самоактуалізації педагога виступають соціальне визнання і 
конкурентоспроможність, об'єктивні наукові знання, культура суспільства, сама 
професійно-педагогічна діяльність. Зовнішньо-активізуючі умови повʼязані:  

1) з наявністю стимулюючого професійного середовища (сукупність 
конкурентоспроможності  і визнання, сприятливого психологічного клімату, 
достатнього матеріально-технічного забезпечення);  

2) з організацією спеціальної підготовки педагога до самоактуалізації в системі 
неперервної професійної освіти.  

З огляду на дану обставину, важливим завданням освітніх установ є створення 
таких умов, які сприятимуть становленню і функціонуванню ефективної 
самоактуалізації педагога в професійній діяльності [4]. 

Отже, самоактуалізація – це складний багатогранний процес розвитку і 
реалізації здібностей особистості на різних рівнях; інтегративне утворення, що 
узагальнює активність людини у багатьох напрямках життєдіяльності. Даний 
феномен має не тільки психологічні, а й соціальні обґрунтування, зумовлюючи не 
тільки внутрішню мотивацію і спрямованість індивідуального розвитку, але і 
моделі соціальної взаємодії в умовах упровадження Концепції Нової української 
школи. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МОВНОГО ПОРТФЕЛЯ У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що доцільність 
застосування мовного портфеля у процесі навчання АПМ студентів-філологів, 
третього курсу зокрема, обумовлюється тим, що мовний портфель визнається 
дієвим рефлексивним засобом оволодіння ІМ, а основу навчання писемного 
мовлення складають рефлексивні способи діяльності.  І саме на третьому році 
навчання у ВНЗ у студентів складаються найбільш оптимальні умови для розвитку 
рефлексії. 

Формування у студентів-філологів умінь англійського писемного мовлення 
(АПМ) як самостійного компонента в структурі іншомовної комунікативної 
компетенції та складника професійної кваліфікації стає однією з необхідних 
передумов підготовки фахівців філологічного профілю [3, с.45].  

У сучасних дослідженнях з методики викладання іноземних мов (ІМ) 
започатковані шляхи розв’язання цієї проблеми. Окремі питання навчання 
іншомовного писемного мовлення у вищій школі висвітлено у ряді праць за такими 
напрямами: створення письмових текстів (ПТ) конкретних жанрів, навчання 
професійно-спрямованого писемного мовлення, формування міжкультурного 
аспекту комунікативної компетенції в письмі, навчання творчого письма, 
граматичний аспект писемної комунікації, навчання письма англійською мовою як 
другою іноземною, розробка тестових завдань з писемного мовлення на основі 
інтеракціонального підходу, послідовність писемного висловлювання думок. 
Здійснюється пошук нових способів організації навчання АПМ: інтерактивне 
навчання, використання методу активізації, діалогу-журналу. У деяких працях 
спосіб організації навчання іншомовного писемного мовлення ґрунтується на 
застосуванні інноваційних технологій: комп’ютерних навчальних програм; засобів 
електронної пошти; текстового процесора, електронного підручника, дистанційних 
та Інтернет-технологій. Однак проблемі навчання АПМ студентів-філологів з 
огляду на визначені у ЗЄР вимоги до рівнів володіння АПМ не приділяється 
належної уваги. Зокрема, у проаналізованих дослідженнях не розглядається 
питання про застосування мовного портфеля як одного з методів організації 
навчання АПМ майбутніх філологів [4, с.29].   

Згідно з наведеними в сучасних дидактичних і методичних працях 
положеннями та відповідно до цілей нашого дослідження під мовним портфелем 
розуміємо один з методів організації навчання мовлення (усного, писемного), що 
забезпечує реалізацію специфічної системи форм контролю, яка базується на 
самоконтролі й самокорекції та функціонує в процесі розвитку мовленнєвих умінь, 
у тому числі й умінь писемного мовлення. Рефлексивна самооцінка, самоконтроль і 
самокорекція процесів і результатів навчання визначають спосіб учіння студента та 
складають головну умову розвитку діяльності як з опанування предметних умінь, 
так і з укладання портфеля.   
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У сучасних умовах стандартизації освіти методика навчання ІМ стоїть перед 
необхідністю розробки нових стратегій формування самоосвіти, самоорганізації, 
самоактуалізації особистості. Одним з ефективних шляхів вирішення цієї проблеми 
методисти вважають мовний портфель. 

В умовах вищої школи необхідно використовувати такі типи мовного 
портфеля, як демонстраційний та навчальний, та такі його види, як одноцільові й 
комплексні. Серед одноцільових портфелів найбільш цікавим є варіант 
використання мовного портфеля для навчання писемного мовлення як найбільш 
рефлексивного виду МД [1, с.26]. 

Стосовно вирішення методичних проблем навчання АПМ мовний портфель 
представляє собою один з методів організації навчання АПМ, що забезпечує 
реалізацію специфічної системи контролю, яка базується на самоконтролі і 
самокорекції та функціонує у процесі розвитку МД, у тому числі й умінь створення 
ПТ [2, с.32]. 

Мовний портфель для навчання АПМ – це різновид одноцільового портфеля. 
Його формат, структура, функції відповідають стандартам ЗЄР. Відповідно до 
загальних вимог до організації мовного портфеля необхідно здійснити 
удосконалення, які стосуються змісту, окремих структурних компонентів, 
специфіки укладання мовного портфеля для навчання АПМ.  
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SOCIOCULTURAL ASPECT OF FOREIGN LANGUAGE STUDY 

With an increasing role of a person-oriented teaching, we care of those skills which 
might bring advantages into person’s future cross-cultural communication, which success 
depends much on awareness of target culture, knowledge of socio-economic standards 
and norms, traditions.  

Within the theory of its development, the importance of forming sociocultural 
competence of a student knew many approaches which tried to estimate and analyze what 
aspects are included into its content.  

In its Master degree thesis on “Sociocultural Competence in ESL” D. Drlikova states 
that language and culture are inseparable and one cannot communicate without expressing 
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his/her culture. Forming just linguistic competence may cause cultural gap between 
speakers, lead to misunderstanding and the so-called “faux-pas”. Non-verbal interaction is 
at times more important than verbal, thus a person who studies foreign language should 
develop knowledge of gestures, symbols, traditions accumulated by the native speakers. 
Speaking of sociolinguistic context in communication, we refer to status of participants, 
purpose of the interaction, norms or conventions of interaction. 

There was an attempt to divide culture into "high" and "low", where low would 
signify popular culture (food, clothes, artifacts, attitudes, values or norms of behavior). 
Relying on sociocultural aspect of teaching foreign languages one informs of the 
categories of masculinity/femininity, high/low power distance, and high/low uncertainty 
avoidance. Gender category scale modifies roles in society, grammar norms describing the 
masculine and feminine criteria. It sounds crucial when we analyze one’s position in the 
target society, e.g. in masculine cultures, men are expected to be assertive, focused on 
material success, whereas women are supposed to be modest, tender and oriented towards 
the quality of life; students from feminine cultures tend to cooperate more than students 
from masculine cultures who tend to compete with each other.  

Power distance is an important option when you choose your behavior tactics during 
studying abroad. In academic context it defines the type of dialogue between teacher and 
student: authority-subordinate or supervisor-student. 

Unawareness of “uncertainty avoidance level” may result in inappropriate choice of 
teaching methods. The lower is the level the more independent tasks and projects may be 
entrusted to students; the higher is “uncertainty avoidance level”  the more predictable and 
instructive practice would be expected (Hofstede).  

Time criteria is yet another important aspect of sociocultural competence. 
Polychronic nations value human relationships over strict schedules. They can also focus 
on several activities at once; punctuality is not a priority. Monochronic nations tend to 
focus on one activity at a time; punctuality is expected. There are cultures which are past-
oriented (with a respect for history, experience, authority), present-oriented (with a respect 
for new approaches and technologies), and future-oriented (cherishing new possibilities 
and challenges). 

A wide range of aspects, which need to be learnt, encourage teachers to use modern 
methods of teaching: listening to music (with analyzing the vocabulary and realia); 
watching documentaries (to discuss its information at class); humour (as a mirror to 
understanding social norms); mass media (as a mean of exchanging the latest news); 
reading/writing blogs (as a source of modern tendencies); watching/creating vlogs as a 
reflection of interests among the young. 

We may conclude, that at present foreign language competence, apart from 
grammatical and linguistic skills, requires sociocultural accuracy which helps both 
students and teachers build a productive discourse to satisfy challenges. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
У контексті розбудови Нової української школи актуальним є  твердження 

видатного американського філософа й педагога минулого століття Дж. Дьюї, що 
фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні інформації учням, а в 
тому, щоб розвивати їх критичний спосіб мислення, котрий дає змогу адекватно 
оцінювати нові обставини й формувати  стратегію подолання проблем, які в них 
криються [2, с.7]. 

Значущість проблеми розвитку критичного мислення здобувачів початкової 
освіти особистості також окреслена в державних документах: Концепція Нової 
української школи, Закон «Про освіту» (2017), Державний стандарт початкової 
освіти(2018), де зазначається, що розвиток критичного мислення є основою 
формування сучасного школяра як мислячої, творчої, креативної, освіченої 
особистості. В означених державних документах критичне мислення визначено як  
наскрізне вміння  для всіх ключових  компетентностей. 

Проблему розвитку критичного мислення в початковій школі досліджували 
О. Бєлкіна-Ковальчук, І. Загашев, С. Заїр-Бек, І. Муштавінська та ін. Водночас поза 
увагою науковців залишаються питання, пов’язані з розвитком критичного 
мислення молодших школярів саме в процесі навчання  української мови. 

Незважаючи на підвищену увагу до цієї проблеми на рівні державних вимог, 
спостереження за уроками української мови та літературного читання, анкетування 
вчителів початкових класів дозволило зробити висновок: на жаль, сьогодні ще не 
впроваджується цілісна система розвитку критичного мислення учнів; у багатьох 
учнів переважає репродуктивний тип мислення; робота в парах та групах 
проводиться не систематично, діти відчувають труднощі в процесі спілкування на 
уроках, виявляють нерішучість у разі необхідності висловити власну думку. Також 
більшість школярів не готові відкрито висловлювати свої думки, не здатні 
проявляти незалежність своїх суджень; не вміють активно взаємодіяти у парах чи 
групах, сформулювати власну думку та відстоювати її. 

Здатність людини аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати 
інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати 
гіпотези; робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його – це 
комплекс мисленнєвих операцій, які характеризують критичне мислення людини. 

На уроках мовно-літературної освітньої галузі закладений потенціал для 
розвитку критичного мислення молодших школярів, адже відповідно до нового 
Державного стандарту до обов’язкових результатів навчання з мовно-літературної 
освітньої галузі визначено: здобувач освіти повинен взаємодіяти з іншими особами 
усно, сприймати і використовувати інформацію для досягнення життєвих цілей у 
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різних комунікативних ситуаціях; сприймати, аналізувати, інтерпретувати, 
критично оцінювати інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та 
використовувати її для збагачення свого досвіду; висловлювати думки, почуття та 
ставлення, взаємодіяти з іншими особами письмово та в режимі реального часу, 
дотримуючись норм літературної мови; досліджувати індивідуальне мовлення для 
власної мовної творчості, спостерігати за мовними явищами, аналізувати їх [1]. 

Упровадження технології критичного мислення на уроках мовно-літературної 
освітньої галузі допоможе вчителю початкових класів готувати дітей нового 
покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших, адже 
вона спрямована не на інформування та запам’ятовування, а на вдумливий, творчий 
процес пізнання, на постановку проблеми та пошук її вирішення. Технологія 
розвитку критичного мислення в процесі навчання дитини – це сукупність 
різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької 
творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними навчального 
матеріалу, узагальнення одержаних знань та їх практичне  застосування. У науково-
методичній літературі описано багато методів і стратегій технології розвитку 
критичного мислення, які можуть бути використані вчителем. Урок, побудований 
за технологією розвитку критичного мислення, має три етапи; виклик(актуалізація) 
– усвідомлення та осмислення – рефлексія, до кожної з них відносять окремі 
методи. На фазі актуалізації найбільш доцільними є «Гронування» (Асоціативний 
кущ), «Кубування», «Мозкова атака», «Питання-відповідь», «Вільне письмо», 
«Запис ідей», «Передбачення». Під час етапу усвідомлення та осмислення – 
«Понятійна таблиця», «Взаємне навчання», «Гронування», «Джигсоу» (Мозаїка), 
«Система позначок», «Багатомірне опитування», «Порушена послідовність», 
«Кероване читання», «Читання за ключовими фразами», «Метод «прес» та інші. На 
етапі міркування (рефлексія) – «Сенкан», «Кубування», «Гронування», «Вільне 
письмо», «Діаграма Вена», «Дискусійна сітка», «Речення з відкритим кінцем», 
«Шкала цінностей», «Запитання – відповідь», «Дискусія в групах» тощо. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що орієнтація навчання на розвиток 
критичного мислення учнів потребує відповідних підходів. Методичними умовами 
розвитку критичного мислення учнів є: відповідна побудова уроку; організація 
освітнього процесу як дослідження учнями певної теми за допомогою 
інтерактивної взаємодії між ними; розробка спеціальної системи запитань і завдань, 
розв’язання яких вимагає певних мисленнєвих операцій – аналізу, синтезу, 
зіставлення тощо; стимулювання власних суджень і оцінок учнів тощо. Окрім 
зазначених, вчителеві необхідно враховувати ще низку умов, щоб стимулювати 
розвиток критичного мислення, а саме: дозволити учням вільно розмірковувати; 
приймати різноманітні ідеї та думки; забезпечити для учнів гармонійне середовище, 
вільне від негативної оцінки; підтримувати віру у кожного учня, в його здатність 
породжувати критичні судження;  цінувати критичні міркування учнів. 

Таким чином, зазначені вище методичні умови та способи організації освітньої 
діяльності на уроках мовно-літературної освітньої галузі спонукатимуть учнів до 
творчої, дослідницької, пошукової роботи, до глибокого і усестороннього аналізу 
мовних явищ та тексту – все це сприятиме формуванню комунікативної 
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компетентності здобувачів початкової освіти, розвитку в них умінь мислити 
критично, аналізувати інформацію, порівнювати її з іншою та формулювати  власні 
висновки, розв’язувати проблеми і приймати конкретні рішення. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНТЕГРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ 

ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає впровадження в практику 

інтегрованого підходу, суть якого полягає у цілісності освітнього процесу. 
Інтегрований підхід до освіти – ключовий в роботі сучасних закладів дошкільної 
освіти. 

Аналіз сучасних проблем професійно-педагогічної діяльності показує, що 
формування творчої особистості з раннього дитинства, її пізнавальної 
самостійності, соціалізації – невід’ємна вимога часу. 

Стратегічні напрямки розвитку сучасної дошкільної освіти передбачають 
реалізацію інтеграційного підходу до побудови змісту, формування в дошкільнят 
цілісного системного світобачення. Ускладнення взаємодії між різними галузями 
знань як провідна методологічна закономірність сучасного змісту навчання 
стимулює розвиток інтегративних процесів у дошкільній освіті. 

На необхідності провадження інтеграційних процесів у практику роботи 
дошкільних закладів наголошують провідні вчені сьогодення: А. Богуш, 
Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, О. Кононко, К. Крутій, Т. Пироженко [1] та ін. 

Поняття «інтеграція» увів у науку Ґ. Спенсер у 1857 році [2]. Інтеграція – 
природний динамічний процес, що передбачає взаємопроникнення і взаємозв’язок 
елементів, розділів та освітніх напрямів на основі системного й  усебічного 
розкриття процесів і явищ, спрямований на забезпечення цілісності знань та вмінь 
дітей дошкільного віку. 

Принцип інтеграції передбачає взаємодію окремих освітніх галузей, що 
забезпечують цілісність освітнього процесу. Інтеграцію здійснено вдало, якщо межі 
злиття напрямів не помітні, гармонійно наскрізно перехрещуються. 

Варто також наголосити на важливості інтеграції в зображувальній діяльності 
дітей дошкільного віку.  

Реалізація принципу інтеграції видів образотворчої діяльності допомагає 
дитині осягнути всі сторони та зв'язки предмета, обʼєкта, явища [3]. Головні форми 
(сфери) художньої діяльності дітей в період дощкілля виникають у повсякденній 
життєдіяльності і не усвідомлюються ними як суто художня діяльність. Кожна 
дитина в процесі своїх ігор обовʼязково щось будує. Це її перші архітектурні 
спроби, експерименти. Кожна дитина щось малює, щось зображає і діє як 
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живописець чи графік. Створені об'ємні зображення з глини, пластиліну, снігу – це 
скульптурні форми, близькі до технології скульптури. Ці спонтанні заняття є 
найулюбленішими в дітей дошкільного віку. І зрештою, кожна дитина прикрашає 
себе, свої іграшки і свій осередок, свою маму. При цьому діє як декоратор-
дизайнер. Ідеться про започаткування декоративної діяльності.   

Як зазначав М. Скаткін у розробці інтегрованих моделей організації та 
супроводження образотворчої діяльності, педагог може діяти за принципом 
об'єднання матеріалу навколо ключових наукових ідей. Така інтеграція можлива у 
галузі художньої культури. Вона є актуальною в системі естетичного виховання 
дошкільнят. 

Взаємозвʼязок видів образотворчої діяльності в умовах реалізації особистісно-
орієнтованої моделі освіти ґрунтується на ідеї сприймання, осмислення і створення 
дитиною краси, взаємодії естетичної свідомості, естетичної діяльності та 
естетичного життя особистості дитини в дошкільні роки. Його результатом є 
цілісна «картина світу», образ «Я» та позитивна, оптимістична «Я концепція», 
віддзеркалені у продукті образотворчої діяльності дитини: живописному і 
графічному малюнках, зліпках, декоративних роботах, архітектурних проектах. 
Між образотворчим мистецтвом та образотворчою діяльністю дошкільнят 
встановлюються певні взаємозвʼязки.  

Вихователь передає дітям художній досвід, допомагає зрозуміти зображально-
виражальні можливості матеріалів та винайти опанувати характерні для кожного 
виду мистецтва способи зображення предметів, об'єктів і явищ світу. Одночасно він 
створює умови для встановлення дитиною взаємозвʼязку видів образотворчої 
діяльності і художнього розвитку. 

Взаємозвʼязок видів зображувальної діяльності може визначатися специфікою 
будь-якого одного виду, що виконує домінантну роль. Інший виступає як 
допоміжний для підсилення виразності образу. За такого типу взаємозвʼязку дитина 
навчається порівнювати, зіставляти, пробувати різні засоби зображення. Вона 
потрапляє в ситуацію пошуку, вибору. Такого типу взаємозвʼязки встановлюються 
між ліпленням та малюванням, малюванням та аплікацією. 

Отже, можна зробити висновок, що інтеграція – необхідна умова у процесі 
зображувальної діяльності дітей дошкільного віку, її можлива реалізація, в межах 
закладу дошкільної освіти, здійснила б його перехід на якісно новий рівень 
розвитку. Це б в свою чергу сприяло формуванню різнобічно розвиненої 
особистості дошкільника.  
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УДК 373.3(477.87)  
ФІЗЕШІ О.Й. 

Мукачівський державний університет, Україна 
ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Доцільність нашого дослідження зумовлена суперечністю між зростаючими 

вимогами до професійного рівня сучасного вчителя та неповнотою реалізації в його 
підготовці принципу інтеграції освітньої інноватики та історико-педагогічних 
надбань; між потребою у контекстно-компетентнісній підготовці вчителя 
початкової школи та необхідністю врахування її національно-регіонального 
компоненту. Особливо актуалізується ця суперечність у контексті вивчення 
навчальної дисципліни «Історія педагогіки. Теоретико-методологічні аспекти та 
шляхи оновлення педагогічної освіти розкрито в працях сучасних учених: 
В. Андрущенка, В. Бондаря, О. Дубасенюк, О. Мороза, О. Сухомлинської та ін. 
Історія професійної підготовки вчительських кадрів в Україні досліджувалася 
Н. Дем’яненко, О. Дзеверіним, М. Заволокою, В. Майбородою, та ін. Розвиток 
освіти Закарпаття, зокрема й питання підготовки вчительських кадрів, відображено 
у розвідках закарпатських науковців В. Гомонная, В. Росула, П. Ходанича та ін. 

Вважаємо, що важливе місце у підготовці студентів до вивчення історії 
педагогіки посідає вивчення джерел дослідження – джерелознавство, яке є 
«неодмінною умовою успішної дослідницької роботи історика на всіх етапах: від 
пошуку і виявлення джерел, їх систематизації і класифікації до наукової критики, 
встановлення вірогідності джерельної інформації, її інтерпретації.  … суттєво 
позначається на науковому рівні досліджень, сприяє об’єктивному висвітленню 
подій та явищ» [1, с. 456]. Науковці, які займаються вивченням історичного 
джерелознавства (І. Войцехівська, Я. Калакура, С. Павленко та ін.), вважають, що 
«українська історіографія має давню джерелознавчу традицію, основу якої 
становлять документалізм історичної науки, шанобливе і відповідальне ставлення 
до джерел та їх інформаційних відомостей» [1, с. 458]. Звідси випливає, що 
фундаментом наукових історико-педагогічних праць є історіографія конкретної 
проблеми, що дає змогу визначити мету, завдання, наукову новизну дослідження. 
Історіографічний метод як загальнотеоретичний підхід до здійснення історико-
педагогічних пошуків обґрунтував український вчений Н. Гупан. Зокрема, він 
пропонує здійснювати історіографічний аналіз «за такими принципами: 1) за 
методологією вивчення освітніх явищ і процесів минулого розрізнялись історичні 
праці, де висвітлюються педагогічні феномени з точки зору розвитку 
загальнокультурних процесів (наявність та кількість закладів освіти в різних 
регіонах, кількісний та якісний склад тих, хто навчає та вчиться, матеріально-
технічна база навчання тощо); історико-педагогічні праці, де домінантою є 
вивчення процесу навчання (виховання) під кутом зору його мети, завдань, змісту, 
форм, методів, способів викладання тощо; 2) за змістом визначались наукові 
дослідження (монографії, наукові статті, дисертації), популяризаторські праці 
(публіцистика, науково-популярні видання), навчальні (посібники, підручники), 
довідникова література (енциклопедії, бібліографічні покажчики, словники тощо), 
хрестоматійні видання (збірки документів, видання творів тощо); 3) за 
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хронологічними рамками дослідження диференціювались історичні та сучасні 
(автентичні) праці, тобто праці, написані сучасниками розглядуваних явищ і 
процесів» [2, с. 17-18]. Також Н. Гупан пропонує для систематизації історико-
педагогічних праць три підходи – проблемно-тематичний, хронологічний та 
персоніфікований. Варто зазначити, що всі три підходи мають місце для 
застосування у процесі вивчення «Історії педагогіки», в тому числі у спецкурсах з 
вивчення історії становлення та розвитку початкової школи, педагогічної освіти в 
Закарпатті. 

О. Сухомлинська диференціює розвиток педагогічної думки від розвитку 
школи та освіти: «вони мають багато спільного, і хоча й діють у однакових 
історичних реаліях, одному історичному просторі, їх віддзеркалення, відображення, 
їх рефлексія різняться між собою. Освітній простір, – наголошує науковець, – 
знаходиться здебільшого в соціальній сфері, відображає соціальні, політико-
правові, економічні й ідеологічні процеси. Саме вони вкупі з педагогічними 
процесами задають параметри шкільної політики, функціонування освіти і 
виступають фундаментом для періодизації розвитку школи» [3, с. 48]. Педагогічну 
думку науковець розглядає як «широке поняття духовної сфери, куди входить 
багато складових, серед яких філософія, релігія, мораль та етика і, безумовно, 
освіта… Педагогічна думка завжди персоніфікована, – на ній лежить відбиток 
особистості автора (чи авторів) з його смаками, поглядами, віруваннями, 
переконаннями. …крім науково-педагогічних знань вона включає в себе ідеологію 
з відчутною опорою на національні цінності, різні форми історичної ментальності 
...» [3, с. 48]. У своїх дослідженнях О. Сухомлинська доводить, що «коли у такий 
спосіб підходити до визначення педагогічної думки, то побачимо, що вона 
випереджує останню, але інколи й не встигає за розвитком освіти, доганяє її. 
Бувають періоди, коли їх шляхи взагалі розходяться …» [3, с. 48].  

Отже, правильно організовано робота з науковими джерелами дозволить 
студентам об’єктивно підходити до аналізу історико-педагогічних процесів 
минулого, а також активно застосовувати ретродосвід у своїй майбутній 
професійній діяльності. 
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УДК 378. 14 
ФОДОР К. 

Закарпатський угорський інститут  імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово, Україна 
ДОКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

На сьогодні досить актуальними є проблеми вищої освіти в контексті 
європейської інтеграції, адже освіта є стратегічним ресурсом покращення 
людського добробуту, зміцнення авторитету на світовій арені, економічного 
зміцнення. Модернізація системи освіти в Україні за умов сучасних 
глобалізаційних процесів спрямовується на розвиток фундаментальної науки, 
українських та світових культурних цінностей, орієнтації на ідеали демократії і 
гуманізму, які необхідні для існування та розвитку громадянського суспільства [1]. 

Сьогодні науково-педагогічна спільнота у фундаментальних і прикладних 
наукових дослідженнях щодо модернізації освітніх процесів (Ф. Альтбах, 
В. Андрущенко, В. Байденко, В. Кремень, В. Луговий, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, 
О. Огієнко, С. Сисоєва, Ж. Таланова та інші ) усе більше шукає соціально-
філософське підґрунтя педагогічних концепцій, принципів та шляхів модернізації. І 
це цілком справедливо, адже, по-перше: освіта в сучасних умовах має гармонійно 
відображати процеси глобально-соціальних змін соціуму та впливати на його 
розвиток; по-друге, концепції філософського бачення стратегій модернізації 
вітчизняної системи освіти, шляхів реалізації цих стратегій в умовах процесів 
глобалізації мають аналізувати сучасні світові тенденції модернізації освіти та 
відповідати культурним традиціям української освіти. Як слушно зазначає В. 
Кремень, «головною ознакою і основою нового світового порядку третього 
тисячоліття є перетворення наукового знання на основний стратегічний і 
комерційний продукт, умови отримання та використання якого визначають 
лідерство і відносини між країнами в новій світовій спільноті [2, с. 42–43].  

Глобалізаційні та інтеграційні процеси в усіх їх виявах детермінують 
необхідність змін в освітній системі України і, зокрема, у підготовці фахівців з 
вищою освітою на докторському рівні. Освітня політика провідних країн світу 
спрямована на розвиток докторської освіти, її якості, конкурентоспроможності, 
підтримку вищих навчальних закладів щодо різноманітності докторських 
программ. 

Виділимо проблемні аспекти, які найбільше впливають на якість підготовки 
кадрів для народного господарства, зокрема фахівців докторського рівня, які 
набули особливої актуальності за теперішніх обставин: 

–  якість програм професійної підготовки; 
–  якість наукового керівництва; 
– якість інфраструктури; 
– якісне середовище для обговорення і оцінювання результатів дослідження. 
В рамках Болонського процесу, який передбачає трирівневу систему вищої 

освіти (бакалавр-магістр-доктор філософії), визначено перелік компетентностей для 
третього рівня, які необхідно опанувати для того, щоб отримати ступінь доктора 
філософії. Цей перелік ґрунтується на Дублінських дескрипторах, покладених в 
основу Європейської рамки кваліфікацій. Відповідно до нього, ступінь доктора 
філософії може бути присвоєним фахівцям, які: 
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– проявили систематичне розуміння своєї дослідницької галузі і майстерне 
володіння навичками та методами досліджень у цій галузі; 

– продемонстрували здатність започатковувати, планувати, реалізовувати та 
корегувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження, дотримуючись 
належної академічної доброчесності; 

– зробили науковий внесок, провівши оригінальне дослідження, яке 
забезпечило приріст знань завдяки істотному обсягу праці і частина якого 
заслуговує на публікацію у національних або міжнародних рецензованих виданнях; 

– є здатними до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та складних ідей; 
– можуть спілкуватися з колегами, ширшою науковою спільнотою та 

суспільством в цілому у питаннях, що стосуються сфери його експертних знань; 
– дають підстави очікувати від них здатності в рамках академічного та 

професійного контексту сприяти технологічному, суспільному чи культурному 
поступу в суспільстві,  заснованому на знаннях [3].   

Завдання національної освітньої системи полягає у формуванні молодого 
потенціалу країни, який навчається, засвоюючи європейські цінності, але 
зберігаючи при цьому національну самобутність.  
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ОБРАЗ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ В СУЧАСНІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ 
Концептуальне поняття словника чорнобильського екопростору – номінація 

зона. Як слушно констатує І. Л. Гоцинець, «в активний мовний обіг слово увійшло 
після вибуху на Чорнобильській АЕС – цей екстралінгвальний фактор спричинив 
зміну його семантичної структури» [2, 2]. Уже з кінця 80-х рр ХХ ст. у 
публіцистичній та художній мовній практиці зафіксоване у ВТС значення іменника 
зона «5. Територія відчуження із забороною проживання людей, що виникла 
внаслідок екологічної чи технологічної катастрофи. Чорнобильська зона» [1, 382] 
помітно перифразувалося, стилістично поступившись новому, сьогодні вже 
кодифікованому ЛСВ «Територія відчуження із забороною проживання людей, що 
виникла внаслідок екологічної чи технологічної катастрофи» [2, 2]. образ 
Чорнобильської зони  змоделюємо  за дискурсами поезії другої половини ХХ ст., 
зокрема на основі поетичних текстів І. Гнатюка, М. Руденка, С. Йовенко, 
А. Камінчука, Л. Горлач.  
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Просторову семантику іменника зона як назви території відчуження 
конкретизує автологічне означення тридцятикілометрова (Б’є струм – незримі 
концетричні кола/ пульс Землі./ Межа напруги – тридцятикілометрова зона. 

Оцінність закладена в епітетній характеристиці зони – особлива: Війська 
хімзахисту пішли вперед./ Диктує ритм ця особлива зона (Йовенко C.).  

Синкретизм вербальних, зорових, слухових характеристик фрагмента 
екопростору чорнобильська зона, виявляється в текстовій ампліфікації лексем та 
тропів із базовою семантичною ознакою ‘безлюдність’, ‘відсутність ознак життя’: І 
ніч прийшла в порожню зону./ Закуталися в темінь Терехи (Горлач Л.); Пустельно 
скрізь, і голо, й одиноко/ Єдиний лиш дозиметричний пост/ Своєю новизною ріже 
око (Горлач Л. ). Такий фотографічно-документальний образ простору зони 
візуально конкретизують образи пограбованих осель, бур’янів та здичавілих 
тварин: Лугом бродять здичавілі коні/ Ліг туман. Чорнобиля не видно./ Горобці 
цвірінькають у зоні/ Та ворона каркає обридно (Камінчук А. ). 

У стилістичній парадигмі номінації зона значне функціональне навантаження 
мають епітети мертвий, омертвілий, смертельний. Вони активно сполучаються із: 

− ядерною лексемою зона: І ніч прийшла в порожню мертву зону./ Закуталися 
в темінь Терехи (Горлач Л.); Не треба забувати про озони,/ про землі й води, жита 
срібний дзвін,/ ніколи омертвілі зони,/ нащадкам не залишити своїм (Горлач Л.);  

− назвами конкретизувальних щодо зони просторових реалій – поле, криниця: В 
мертве поле вийшла мертва Мати,/ і чаїний голос ожива (Йовенко С.); Бабо 
Христино, бодай вам не бачить/ мертвих криниць в целофанових капшуках 
(Йовенко С.); А поза темним садом/ Інша спішить молодиця.../Люди! Та там же 
атом./ Люди! Це ж мертва криниця./ Мертва, навіки мертва (Руденко М.). 

Мотив «зона – мертвий простір» метафорично розвивають образи з нульовим 
рівнем виявлення звукової семантики. Стилістична та граматична форма їх 
текстової реалізації – найрізноманітніша, спільним об’єднувальним фактором 
залишається сема ‘безлюдність’ та негативна оцінність. Пор Ані найменшого звуку, 
звідки не долина./ Рушимо в порожнечу, в хаос (Руденко М.); Ні голосу, ані дзвону/ 
Жовтий ліс. Мертва зона. (Камінчук А. ). У наведених ілюстраціях 
взаємонакладаються конкретно-чуттєві (слухові) й психологічні асоціації, 
створюючи загальний образ знищеного, позбавленого життя простору. 

Для окреслення мовообразу зони важливий прийом текстового 
контрастування. Він підкреслює семантичну неспівмірність просторових картин, у 
яких протиставлено буяння природи та мертвий простір: Тепер він (Чорнобиль) 
мертво у садах біліє (біліє – «цвітуть сади») (Горлач Л.); Дивлюсь на Чорнобиль – 
землю бачу/ усю, як є, безмежну і малу,/ до озарінь і смерті нетерплячу,/ у 
розквіті – й надовго не живу (Горлач Л. ); Так тепло – земля як рута/ Буяють 
сади й ліси,/ А в полі життя не чути,/ Не видно його краси (Гнатюк І.).  

Пізнання особливостей простору – це історичний процес, який виростає на 
основі практичної діяльності людей, їхнього досвіду. Тому сучасне осмислення 
просторового універсуму відбувається з урахуванням й оцінюванням впливу на 
нього людини, її життєвої, господарської, культуротворчої, наукової діяльності. 
Акцентуючи увагу на семантичних параметрах екологічного простору маємо змогу 
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чіткіше осмислити актуальні для сьогоденної мовно-поетичної свідомості та мовно-
поетичної практики засоби лексико-семантичного показу й оцінювання 
просторових понять. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНО МАРКОВАНИЙ ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ 
В. СТУСА 

Поетична мова другої половини ХХ ст. насичена словесно-образними знаками, 
які виявляють лінгвоментальну структурованість мовно-просторової картини світу, 
зокрема свідчать про активне метафоричне окреслення специфічного – 
екзистенційного – сегмента простору. Активно задіювані у процесах метафоро- й 
текстотворення, вони засвідчують свідому творчу настанову авторів: показати 
параметри екзистенційного простору людини у різних вимірах її особистого й 
соціального буття.  

Лексико-тематичну групу «екзистенційно маркований відкритий простір» 
активно розбудовують номінації, які вербалізують параметри серединного 
географічного простору і за первинним лексичним значенням належать до ЛТГ 
«номінації ландшафту». Найбільш функціонально й семантично навантаженими у 
ролі екзистенційно маркованих вторинних номінацій виявляються образи пустеля, 
дорога, також окремі назви піднять (горб, пагорб) та денудаційних утворень 
(долина, паділ, прірва). 

Негативно марковане моделювання екзистенційного простору забезпечують 
просторові образи пустеля, прірва, провалля. У текстах табірної поезії 
шістдесятників-дисидентів, передусім – в індивідуальній картині світу В. Стуса це 
систематично вживані символічні окреслення і теперішнього стану життя, і 
майбутніх перспектив ліричного героя-в’язня. Пор.: Розкрилені висі твої 
пронеслися,/ попереду прірва [2]; (Тут і далі цитуємо за: Стус В. Палімпсести : 
Вибране / В.Стус. – К. : Факт, 2006. – 432 с.); Ти десь живеш на призабутім березі/ 
моїх змілілих пам’ятей. Блукаєш/ пустелею моїх молодощасть. Аксіологічність в 
останньому контексті підтримує дієслівна характеристика блукати («ходити, їздити 
і т. ін. без певної мети і напрямку. // Ходити, їздити навмання, не знаючи шляху, 
напрямку; блудити» [СУМ І, 203]), яка в національній мовно-поетичній традиції 
належить до засобів негативного оцінювання явищ, подій тощо.  

Пор. також моделювання своєрідного індивідуально-авторського хронотопу, 
коли просторові семи ‘порожнеча’, ‘провалля’ переносяться на часові поняття і в 
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такій єдності маркують особливості часопростору буття ліричного героя: В 
проваллях ночі, коли Київ спить [..]/ Склепить очей не можу ні на мить. 

Специфічна естетична реальність, яка розгортається у поетичному тексті, 
моделюється за власними креативними законами, власною логікою, яка не завжди 
збігається з логікою об’єктивної картини світу. Ось чому мікроконцепт гора у поезії 
часто стає маркером осмислення подій, які відбуваються на тлі окреслюваного ним 
простору. 

Номінації ландшафтних деталей горб, пагорб, гора – це активні одиниці 
індивідуально-авторського словника В. Стуса у тому його сегменті, що покриває 
понятійне поле «екзистенційний простір». При цьому характерно, що стилістично 
нейтральні в узусі номінації піднять набувають односпрямованої негативної 
оцінності. Пор.: чигає покара за сусіднім горбом; За пагорбом долі – снігів 
сніговиця,/ Завія дороги; Ошукана чота/ За пагорбом зникає/ і доли посідає/ 
маркітна марнота ; надить, надить невідь-простір/ горбів, і урвищ, і багнюк. 
Відзначену негативну оцінність просторових номінацій горб, пагорб інтенсифікує 
їх контекстне оточення – завія, урвища, багнюка, марнота, невідь-простір, дієслівні 
метафоризатори чигати, зникати тощо. Ймовірно, що таке авторське 
представлення умотивоване міфопоетичним змістом базового, архетипного щодо 
номінацій піднять образу гора як знака сакрального топосу, який поєднує небо, 
землю і «той світ». Тобто функціональна активність цього образу як екзистенційно 
навантаженого маркера просторової межі концептуально виправдана. 

Системний розгляд цієї  тематичної підгрупи дав змогу конкретизувати мовні 
засоби, пов’язані з відтворенням цього сегмента в національній мовній картині 
світу, з’ясувати їх функціонально-семантичне навантаження та конотативне 
забарвлення. 
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Мукачівський державний університет, Україна 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Кожне суспільство створює систему освіти відповідно до своєї сутності й 
рівня соціально-економічного розвитку. У системі освіти відбиваються проблеми і 
потреби суспільства у даний історичний період. На розвиток системи освіти в 
сучасних умовах впливають такі чотири взаємопов’язані фактори: швидкозмінність 
і швидкоплинність процесів суспільного розвитку, соціально-економічні 
трансформації в суспільстві[1, с.3]. 

Одне з головних нововведень полягає в тому, що діти, які пішли до школи 
цього року, навчатимуться 12 років. Згідно з новим законом, середня освіта буде 
розділена на три рівні. Перший – початкова освіта (4 роки), її реформа стартувала 
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цьогоріч. Другий – базова середня освіта тривалість 5 років (із 1 вересня 2022 року). 
Третій – профільна середня освіта тривалістю три роки (з 1 вересня 2027 року), яка 
складатиметься з двох рівнів. 

У Державному стандарті початкової школи, який був затверджений 21 лютого 
2019р., визначено: 

− вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів 
освіти; 

− загальний обсяг навчального навантаження у базовому навчальному плані 
початкової освіти (розроблено базовий навчальних план початкової освіти 
для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання; з 
навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини; 
для спеціальних закладів /класів/ загальної середньої освіти з українською 
мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами; для спеціальних 
закладів /класів/ загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного 
корінного народу або національної меншини – 4 варіанти); 

− форму державної атестації (проводиться у формі контрольних робіт з метою 
проведення моніторингу якості освітньої діяльності закладів загальної 
середньої освіти та/або якості освіти) [2]. 

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть 
компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно соціалізуватися, проводити професійну та подальшу навчальну 
діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть покладатися уміння цими 
знаннями користуватися, цінності і навички, що знадобляться випускникам 
української школи в професійному та приватному житті. 

На методологічному рівні у Концепції Нової української школи визначено 
мету і функції початкової освіти, яка, зберігаючи наступність із дошкіллям, 
забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, 
фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є 
загальнознавчі, розвивальні, виховні й оздоровчі функції. Характерними для 
початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграції знань, що дає змогу 
краще брати до уваги визначальну особливість молодших школярів – цілісність 
сприйняття й освоєння навколишньої дійсності [3]. 

Основою змін є дитиноцентрична освіта. Головна відмінність нової школи – 
орієнтація на потреби дитини, а не пристосування учнів до єдиної системи, як це 
було раніше. Вчитель зобов’язаний відслідковувати мотиваційні переваги кожної 
дитини. Діти відрізняються за своїми інтересами, мотиваціями, і завдання вчителя – 
ідентифікувати їх і створити умови для розвитку персонально кожної дитини. Як 
він це робитиме – залежить від підготовки та фантазії вчителя. Зміни – це потреба 
часу, адже сучасні діти мислять інакше, а значить, і навчати їх слід по-іншому. 
Сучасні діти сприймають інформацію інакше. На них не спрацьовують методи, які 
працювали раніше у початковій школі. Вони швидше мислять, краще вчаться 
самостійно, а не лише готові слухати і повторювати. 
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Школа стає інклюзивною. Вона повинна враховувати потреби кожної окремої 
дитини. На практиці це означає переорієнтацію школи з предметів на правила 
співіснування в соціумі. Педагоги повинні навчати учнів працювати у команді, 
конструктивно виражати свої емоції, власні думки, та вирішувати складні завдання. 

Школа стає соціально орієнтованою, а отже на перший план виходить 
комунікація. Підручники стануть не основним об’єктом у навчанні, а лише його 
частиною. Велику увагу приділять загальному простору школи, який повинен 
допомагати учням розвиватись. 

У початковій школі не буде табелів успішності. Для того, аби батьки краще 
розуміли рівень сприйняття їх дитиною матеріалу, їм будуть видавати в початковій 
школі свідоцтва досягнень. В них кожному учневі надаватиметься характеристика, 
а не оцінка знань. 

З’явилися ранкові зустрічі. Перед уроками вчителі та учні у неформальній 
атмосфері обговорюють плани на день і діляться тим, як пройшли їхні вихідні. Це 
допоможе дітям набути і поліпшити навички спілкування. 

Реформування початкової школи – це лише перша ланка змін в освіті. З 
вересня 2022 року має набути чинності новий стандарт для середньої школи, а з 
2027 – для старшої. Тобто діти, які пішли у перший клас цього року, отримають 
повністю оновлену середню освіту. Таким чином, менш ніж за 10 років Україна 
матиме якісно нову школу. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Нормативно-правова база, що регулює професійну діяльність педагога, 

визначена у Професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної 
середньої освіти» [4]. За основу взято такі документи: Конституція України, Закони 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ1 ст., Концепція Нової 
української школи, Концепція розвитку педагогічної освіти, Державний стандарт 
початкової освіти, Типова освітня програма, Освітня програма, Методичні 
рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах середньої освіти, 
щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. 

Означена законодавча база визначає напрями, зміст початкової освіти. 
Сьогодення вимагає від здобувачів вищої педагогічної освіти детального вивчення і 
аналізу законодавчої, науково-методичної бази, оволодіння інноваційними 
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методами навчання. Підготовка майбутнього вчителя до навчання української мови 
набирає нового змісту. 

Основні положення, принципи державної мовної політики сформульовано у 
Законі України «Про освіту» (Розділ 1,стаття 7). «Мовою освітнього процесу в 
закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові 
України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а 
також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і 
комунальних закладах освіти [2]. 

Відповідно новий Державний стандарт початкової освіти визначив ключові 
компетентності, серед яких володіння українською мовою, «що передбачає уміння 
усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 
пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення 
ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність 
вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях» [1,с.1]. Здатність 
спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами 
належить до однієї із компетентностей. 

Сьогодні змінюються мета і завдання до оволодіння державною мовою. 
«Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних 
корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької 
та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти 
засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською 
мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для 
духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в 
особистому і суспільному житті,  міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-
чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей» [1,с. 2]. 

Особливістю Нової української школи є, з-поміж іншого, організація такого 
освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості 
дитини. З цією метою змінюються просторово-предметне оточення, програми та 
засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, 
групової діяльності у педагогічному процесі. Відповідно урізноманітнюються 
варіанти організації навчального простору в класі. Крім класичних варіантів, 
використовуються новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які легко 
трансформувати для групової роботи [3]. 

Означені законодавчі акти переорієнтовують початкову освіту на 
компетентнісний підхід до навчання. 

Майбутній учитель початкової школи повинен, в першу чергу, зрозуміти 
філософію нової освіти: навчання має ґрунтуватися на пріоритетах суб’єктності 
учня, визнання за ним права на самореалізацію, що потребує зміни мети й 
ціннісних орієнтацій в освітньому процесі, методики діяльності вчителя.  

Аналізуючи нововведення в системі початкової освіти, стає зрозумілим, що в 
процесі підготовки майбутнього вчителя до навчання української мови слід 
проаналізувати нормативно-правову базу, закцентувати увагу на доборі форм та 
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методів навчання, що спрямовані на формування креативного педагога, здатного до 
інновацій, до розуміння важливості мовної освіти. 
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ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ МИНУЛОГО В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 

Питання організації якісного викладання природничих наук і міцного 
запам’ятовування учнями знань про навколишній світ завжди цікавили педагогів, а 
у другій половині ХХ ст. вони набули значного розвитку і розповсюдження. Тому 
накопичений в цей період досвід використання форм організації та методів 
навчання природознавства в початковій школі доцільно проаналізувати і 
враховувати на сучасному етапі розвитку освіти.  

Вивчення джерел психолого-педагогічної спадщини дав можливість зробити 
висновок про те, що питання, які розглядалися й розв’язувалися педагогами 
протягом другої половини ХХ століття, залишаються актуальними питаннями 
сучасної природничої освіти в початковій школі. Тому теоретичний доробок та 
практичний досвід початкової природничої освіти минулого можуть бути творчо 
використані для оптимізації й удосконалення навчання і виховання молодших 
школярів в сучасних умовах у таких основних напрямах: 

– забезпечення матеріальної (наявність й обладнання кабінетів з 
природознавства, організація «кутків живої природи» тощо) та науково-методичної 
(розробка авторських навчальних програм, підручників, робочих зошитів, 
щоденників спостережень, навчальних посібників для вчителів) бази природничої 
освіти; 

– дотримання вимог наступності й безперервності освіти – від дошкільної 
ланки до повної загальної освіти; 
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– постійне врахування спорідненості молодшого школяра з природним 
середовищем (через проведення екскурсій, спостережень, організацію самостійної 
роботи дітей на природі, залучення їх до природоохоронної діяльності тощо); 

– розширення варіативного складника навчальних планів початкової школи 
за рахунок уведення факультативних занять з питань природознавства 
(присвячених екології, астрономії, сільському господарству тощо); 

– використання організаційних форм, методів, засобів природничої освіти, 
спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної діяльності школярів, їхньої 
самостійності та творчості (предметні уроки на основі методів проблемного 
навчання із застосуванням різноманітних дослідів, спостережень, практичних робіт, 
демонстрації природних об’єктів, залучення художньо-естетичних елементів; 
екскурсії та походи; посилення ролі самостійної роботи учнів у здобутті знань, 
набутті природознавчого досвіду). 

З 1 вересня 2018р. впроваджується Нова українська школа. Система роботи 
Нової української школи тісно пов’язана з ідеями, які пропагував у своїй роботі 
В. Сухомлинський. Головна мета педагогічної творчості В. Сухомлинського – 
формування всебічно розвиненої особистості. У своїй книзі «Сто порад учителеві» 
В. Сухомлинський писав про те, що дитина є істотою, яка мислить, пізнає світ не 
тільки навколо себе, але ще і пізнає самого себе. При чому це знання приходить не 
тільки розумом, а й серцем [2]. 

У його педагогічній системі категорія особистості займає центральне місце. 
Дитина – це розвиваюча система індивідуальних якостей (характеру, темпераменту, 
розуму, інтересів, бажань, почуттів) в єдності з соціально економічними 
відношеннями, тобто через школу, сімʼю, вулицю, друзів, працю. Кожна дитина – 
це цілий світ, світ, що не відкритий і не досліджений. [3, c. 346].  

Концепція «Нової школи» пропонує нам орієнтацію на потреби учня в 
освітньому процесі, дитиноцентризм. Нова українська школа буде працювати на 
засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа 
максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці 
реалізуючи принцип дитиноцентризму [1, c. 18]. 

В. Сухомлинський говорив, що провести урок є досить непросто, це потребує 
великих зусиль і творчості педагога. Якщо ж творчо працює педагог, то і творчо 
будуть працювати діти. Підтвердження цих слів ми можемо знайти у багатьох 
працях педагога. Він писав, що «школа може дати учням міцні і глибокі знання 
лише при тій умові, коли кожен учитель безперервно удосконалює свою 
педагогічну майстерність». В основі Концепції Нової української школи – творчий 
та відповідальний вчитель, який постійно працює над собою.  

Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. Учителі вивчатимуть 
особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім 
процесом, психологію групової динаміки тощо. У зв’язку з цим варто говорити про 
нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, 
фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. 

В. Сухомлинський у своїй педагогічній діяльності проявив глибоке знання 
діалектики виховного процесу, показав взаємозв’язок усіх складових частин 

428 
 



навчання і виховання. Ці ідеї також відображені в «Концепції нової української 
школи» і будуть реалізовані в сучасних реаліях. Саме через поєднання теоретичних 
узагальнень з багатим практичним досвідом педагогічна спадщина 
В. Сухомлинського й досі не втрачає своєї актуальності та значущості. 

Таким чином, модернізація системи природничої освіти націлена на 
формування нового освітнього простору, який дозволить забезпечити духовно-
моральне становлення підростаючого покоління, підготовку учнів до життєвого 
самовизначення, самостійного вибору на користь гуманістичних ідеалів, 
використовуючи педагогічний досвід минулих століть.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МНЕМОТЕХНІКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ 

В умовах реформування освіти гостро виникає необхідність удосконалення 
системи викладання, впровадження в практику вищих навчальних закладів заходів, 
спрямованих на своєчасне забезпечення кожному студенту адекватних умов для 
його розвитку, формування компетенцій повноцінної особистості та отримання 
якісної освіти. Велика кількість термінів, перевантаження навчальним матеріалом 
на певному етапі викликає небажання вчитися, знижується свідоме відношення до 
оволодіння знаннями, вміннями та навичками. Викладач повинен зробити все 
можливе для того, щоб добитися ефективності у роботі всіх студентів на 
практичних та семінарських заняттях, зробити процес навчання доступним та 
цікавим для кожного, дати будь-якому студенту (і слабкому, і сильному) відчути 
себе у ситуації успіху, щоб студенти з бажанням та цікавістю відвідували пари. 
Одним із способів активізації розумової діяльності студентів, формування інтересу 
до навчального матеріалу є використання різноманітних мнемотехнічних прийомів. 

Мнемотехніка (від грец. μνημη – пам’ять і τεχνη – мистецтво) – це спосіб 
покращення засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних 
зв’язків за допомогою спеціальних методів та прийомів [1, с. 212]. 

Мнемотехнічні прийоми передусім застосовують для поліпшення засвоєння 
складної інформації, що не має встановлених логічних зв’язків між її елементами з 
погляду людини, яка її запам’ятовує, і потребує тривалого зберігання та 
подальшого відтворення, наприклад: послідовність цифр, історичні дати, 
хронологічні таблиці, нормативи, показники, та ін. Можливе запам’ятовування за 
допомогою мнемотехніки також різноманітної текстової інформації: плану-
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конспекту заняття чи виступу, термінів, правил, імен та прізвищ тощо. У такому 
разі створені за допомогою мнемотехнічних прийомів штучні асоціації 
засвоюються легше і швидше. Застосування мнемотехніки у вищому навчальному 
закладі поліпшує показники обсягу та точності запам’ятовування і розвитку інших 
пізнавальних процесів, підвищує тривалість зберігання та якість відтворення 
засвоєної інформації. 

Г. Чепурний виокремлює п’ять методів: перетворення зв’язування, порядкова 
система, підсилення та збереження, які можна використати для вивчення дисциплін 
у вищому навчальному закладі [4]. 

1. Метод «перетворення» – це метод первинної обробки інформації, який 
перетворює складну для сприймання інформацію в зручну для ефективного 
відтворення. 

2. Метод «зв’язування» – це метод об’єднання інформаційних одиниць через 
створення між ними асоціативних зв’язків. 

3. Метод «порядкова система» – це метод, призначений для запам’ятовування 
інформаційних одиниць разом з їх порядковим номером через використання 
спеціально дібраної системи образів. 

4. Метод «підсилення» – це метод поліпшення ефективності сприймання, 
збереження та відтворення створених асоціативних зв’язків і образів, що були 
сформовані методами «перетворення», «зв’язування» та «порядкова система». 

5. Метод «збереження» – це метод, призначений для збільшення тривалості 
зберігання та ефективного відтворення інформації, що була збережена в пам’яті, 
через її спеціальну активізацію. 

На практиці для поліпшення запам’ятовування навчального матеріалу 
студентами зазвичай застосовують комбінацію з кількох методів та прийомів.  

Якщо важко запам’ятати деякі терміни при вивченні тієї чи іншої дисципліни, 
то варто подумати, які асоціації виникають, коли вимовляються ці слова. Чим 
яскравішим буде виникаючий при вимові терміну образ, тим краще. Яскравіші 
образи легше запам’ятовуються, а тому легше запам’ятовуються і слова, з якими 
вони пов’язані. 

Якість запам’ятовування, яку надає мнемотехніка, можна порівняти з 
переміщенням у папках у комп’ютері. Але можна записувати не так багато 
інформації. Запам’ятовувані дані можуть бути відтворені як у прямому, так і у 
зворотному порядку, а також вибірково. 

Тривалість збереження інформації в пам’яті цілком контролюється. Можна 
запам’ятати дані лише на годину, а можна зберегти на все життя. 

Раніше психологи намагалися порівнювати пам’ять людини із пам’яттю 
технічних пристроїв, то останнім часом спостерігається зовсім протилежне. 
Створювачі сучасних комп’ютерів та програмного забезпечення черпають свої ідеї 
із підручників нейрофізіології. В результаті комп’ютери стають усе розумніші. 
Мнемотехніка може значно підвищити рівень засвоєння будь-яких дисциплін і 
надати можливість не відставати від технічного прогресу. 

Отже, при роботі із даною мнемотехнічною методикою, студенти легко і 
доступно зможуть засвоїти великий обсяг нової інформації та надовго її зберегти у 
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своїй пам’яті. Оволодіння способами нестандартного запам’ятовування формує у 
студентів вміння досить легко виявляти свої знання, творчо мислити, шукати 
раціональні і незвичайні шляхи під час розв’язування різних задач, знімає 
перевтому у процесі навчальної діяльності, емоційно розвантажує процес 
запам’ятовування навчального матеріалу. 
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
В контексті реформування сучасної освітньої системи одним з основних 

пріоритетів є забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для 
дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших 
соціально вразливих груп. Науковцями, педагогами-практиками активно 
обговорюються проблеми інтеграції дітей з різними нозологіями, а також 
розробляються підходи до реалізації інклюзії в умовах загальноосвітніх закладів 
освіти. Метою введення інклюзивної освіти є формування нової філософії 
ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення 
конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення 
комплексної реабілітації цієї групи дітей, набуття ними побутових та соціальних 
навичок. Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, необхідність розробки 
механізмів впровадження базової Концепції розвитку інклюзивного навчання в 
Україні у відповідності до основних міжнародних документів набуває досить 
важливого значення [1; 2; 3].  

Питанню інтегрованого навчання та виховання дітей із порушеннями 
психофізичного розвитку приділяли увагу численні фахівці в галузі соціальної, 
корекційної, спеціальної педагогіки та дефектології – це Л. Аксьонова, В.  Бондар, 
Є. Бондаренко, М. Веденіна, М. Власова, О. Глоба, В. Григоренко, П. Горностай, 
Г. Іващенко, Б. Пузанов, О. Установ. В Україні окремі аспекти проблеми 
інтегрованого навчання висвітлюються у працях А. Колупаєвої, М.  Сварника, 
В. Синьова, Н. Софій, О. Таранченко, В. Тарасун, А. Шевцова М.  Шеремет. 
Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема Ю. Богінська, 
В. Болдирєва, В. Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Колупаєва, В.  Ляшенко, 
О. Савченко, В. Синьов, О. Столяренко, А. Шевчук, присвячують свої праці 
дослідженням проблеми інклюзивної освіти. 

У Концепції Нової української школи зазначається, що кожен заклад загальної 
середньої освіти за своєю філософією повинен бути інклюзивним. Це означає 
готовність у будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи створити 
максимально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу. Згідно з 
результатами досліджень зараз існує чимало прикладів успішного створення і 
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функціонування закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою 
навчання. Однак, досі немає єдиного усталеного алгоритму, як саме можна зробити 
його інклюзивним, яким чином навчальні заклади можуть забезпечити залучення 
всіх дітей і дати їм змогу досягати максимально високих результатів і стати 
повноцінними та повноправними членами своєї спільноти. 

Успішність організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в 
закладі загальної середньої освіти в умовах інклюзії безпосередньо залежить від 
управлінської компетентності керівника закладу освіти, який усвідомлює та 
підтримує відповідні сучасні освітні тенденції. Відтак, особливої значущості 
набуває належна підготовка менеджерів освіти шляхом організації їхнього 
навчання через створення єдиного програмно-методичного забезпечення освітнього 
процесу, що забезпечує застосування на практиці нових освітніх, навчальних та 
корекційних програм [4]. 

Майбутні педагоги, менеджери у сфері освіти повинні усвідомити, що для 
того, щоб організувати ефективну діяльність закладу з інклюзивною формою 
навчання необхідно: відмовитися від стереотипних поглядів на вчителів, здобувачів 
освіти і навчальний процес; сформувати в закладах загальної  середньої освіти 
атмосферу, яка базується на ідеях інклюзії; здійснення розбудови навчального 
закладу  як громади; зосередження на співпраці, а не на конкуренції; прищеплення 
віри в свої сили кожному члену шкільного колективу. Ключем до досягнення 
успіху у створенні інклюзивних закладів освіти є удосконалення умов навчання, яке 
здійснюється тоді, коли педагоги та керівники усвідомлюють необхідність відмови 
від застарілих методів і активно досліджують та застосовують нові технології та 
концепції [4]. 

Попри те, що інклюзія – одна з найбільш гуманістичних ідей сьогодення, вона 
водночас є найскладнішою для вирішення проблемою, з якою стикаються системи 
освіти в усьому світі. Як показує практика, перед педагогами, керівниками закладів 
загальної середньої освіти, батьками та громадою стоїть надзвичайно важливе і 
відповідальне завдання – виховати нове покоління українців, для якого інклюзія 
стане частиною світогляду, новим поглядом на місце «особливої» дитини в 
суспільстві.  
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ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ 
УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дошкільний вік є важливим етапом в житті кожної дитини. Саме в цей період 
закладаються основи всебічного розвитку особистості дитини. 

Математика – наука, яка постійно розвивається. В математичній діяльності 
розвиваються прийоми мислительних операцій. Математика сприяє формуванню 
памʼяті, мови, уяви, відчуттів; розвиває витримку, терпіння, відбувається творчий 
розвиток особистості. І необхідно пам’ятати, що математика – одна з найбільш 
складних учбових предметів. 

Головне завдання математики – забезпечити дитину відчуттям впевненості в 
власних силах. Випускники дитсадків повинні обгрунтовано, з розумінням сутності 
явищ володіти здатністю, користуватися придбаними знаннями та навичками не 
тільки в звичайній, стереотипній, але й в змінній ситуації. Математичний розвиток 
дітей дошкільного віку відбувається як результат набуття дітьми знань у 
повсякденному житті (перш за все, в результаті спілкування з дорослими), так і за 
допомогою ціленаправленого навчання на заняттях з розвитку математичних знань. 
Математичні знання та уміння дітей слід розглядати як основний засіб 
математичного розвитку.  

К. Й. Щербакова під математичним розвитком дошкільника розуміє зміни в 
пізнавальній діяльності дитини, що відбуваються в результаті формування 
елементарних математичних уявлень і повʼязаних з ними логічних операцій [1, 
ст.14]. Математичний розвиток дошкільників – це високоякісні зміни в формах їх 
пізнавальної ініціативності, які відбуваються в результаті оволодіння дитиною 
елементарних математичних уявлень та повʼязаними з ними логічними операціями. 
Л. Н. Вахрушева виділяє складові математичних здібностей «комбінаторні 
здібності; здатність до абстрагування та узагальнення математичного матеріалу: 
спроможність до аналітико-синтетичного сприйняття завдань і пропонує розвивати 
математичні здібності старших дошкільників, направляючи зусилля на формування 
кожного з компонентів, підбираючи відповідні засоби, методи та прийоми» [2,43]. 

Г. С. Костюк заявив, що під час навчання у дитини формується уміння 
абсолютно сприймати навколишній світ, акцентувати особливості обʼєктів та явищ, 
виявляти їх взаємозвʼязок, виявляти якість, інтерпретувати спостережуване; 
формуються внутрішні обставини для переходу до нових форм памʼяті, мислення 
та уявлення. 

Поняття «математичний розвиток дошкільників» є досить складним. Воно 
полягає в взаємовигідних взаємозалежних поглядах на простір, форму, час, 
величину, кількість, їх властивості та відносини. Під час оволодіння елементарними 
математичними уявленнями у дошкільника розвиваються поняття про відносність, 
транзитивність, дискретність та безперервність величин. Дані поняття 
розглядаються як певний «ключ», до проникнення в сенс навколишньої дійсності та 
розвитку цілісної картини світу. 
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Навчання дітей дошкільного віку математиці неможливе без дидактичних ігор 
[2]. Їх застосування може допомогти у вивченні матеріалу, де дитина бере активну 
участь у пізнавальному процесі. Суть проблеми використання дидактичних ігор у 
розвитку математичних уявлень у дітей полягає в тому, щоб через комплекс 
спеціальних дидактичних ігор організовуються ситуації, які дають стимул для 
розвитку математичних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку.  

Вся робота по розвитку математичних уявлень з використанням комплексу 
дидактичних ігор у молодшій групі може бути розподілена на два етапи. 

На першому етапі головним завданням є створення предметно-розвиваючого 
середовища. В молодшій групі створюється предметно-розвиваюче середовище з 
розвитку елементарних математичних уявлень, де будуть дотримуватися інтереси 
та можливості кожного малюка. Ігрові матеріали дуже різноманітні – мотрійки, 
пірамідки, мозаїки, конструктори, дидактичні ігри: «Чудесний мішечок»; «Принеси 
і покажи те, що назву»; «Різнокольорові стрічки»; «Один – багато». Дидактичні ігри 
сприяють розвитку активності,  впливають на розвиток памʼяті, уваги, мови та 
мислення, емоційної чутливості, самостійності, прагненні діяти успішно і 
результативно. 

На другому етапі головним завданням є використання дидактичних ігор, 
спрямованих на розвиток математичних уявлень дітей дошкільного віку і їх 
використання на заняттях. При розробці комплексу дидактичних ігор, спрямованих 
на розвиток математичних уявлень у дітей дошкільного віку, були враховані вікові 
особливості дитини. У природній повсякденній обстановці здійснюється процес 
навчання. Кожне заняття – це гра, складена з трьох етапів різної ступеня 
мобільності та насиченості значущим змістом. На заняттях по розвитку 
математичних уявлень діти вчаться: засвоювати загальні поняття (іграшки, одяг, 
взуття, меблі), обʼєднують обʼєкти за функціональним призначенням; порівнювати 
знайомі предмети між собою (наприклад, плаття різного кольору). Знаходячи 
спільне і відмінне, дитина вчиться виділяти характерні особливості, такі як вільно 
знаходити пару другові; обстежити нові предмети, виділяючи їх форму, колір, 
величину, розвиваючи скоординовані рухи обох рук та тонкі рухи кінців пальців. 
Знайомляться з різними способами використання предметів (основні форми 
деталей будівельного матеріалу «кубик», «цеглинка»), з варіантами їх 
розташування на площині. На заняттях використовувалися як будівельні матеріали, 
так і музично – дидактичні ігри та іграшки. Для розвитку у дітей математичних 
уявлень можна використовувати методичні прийоми (поєднання практичної та 
ігрової діяльності, розв’язування дітьми  проблемно-ігрових та пошукових 
ситуацій). 
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ЧЕРЕПАНЯ М.Т. 

Мукачівський державний університет, Україна 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ ЗАКАРПАТТЯ (1901-

1919) 
Діяльність дитячих будинків у Закарпатті має тривалу історію. Хронологічні 

рамки нашого дослідження стосуються початку ХХ століття, коли на державному 
рівні розпочалося унормування їх діяльності (Закон VІІІ «Про державні дитячі 
притулки» (1901 р.) [1], Закон ХХІ «Про дітей, які досягли 7-річного віку та 
потребують державної допомоги» (1901 р.) [2]). Серед закарпатських науковців 
питання організації життєдіяльності інтернатних закладів вивчалося Б. Качуром, 
А. Машкаринець-Бутко, П. Стрічиком, М. Талапканичем, В. Химинцем. Разом з 
тим, слід зазначити, що їхні дослідження переважно інертпретують розвиток 
закладів інтернатного типу періоду після 1945 р., коли Закарпаття ввійшло до 
складу Української Радянської Соціалістичної республіки. Проведений аналіз 
історико-педагогічної літератури, наукових праць дозволяє зробити висновок про 
те, що на сьогодні в педагогічній науці недостатньо повно розкрито ґенезу 
становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Закарпатті періоду його 
перебування в складі інших європейських держав, а саме до 1945 р.  

Нагадаємо, що до 1919 року закарпатські землі входили до складу австро-
угорської монархії й підпорядковувалися Будапешту не тільки територіально, але й 
на законодавчому рівні. Так, спеціальним Законом V «Про забезпечення 
регіональних управлінь додатковими коштами для утримання сирітських та 
опікунських установ» (1901. évi V. Törvénycikk a vármegyék közigazgatási, árva- és 
gyámhatósági kiadásainak fedezésére szükséges 313.229 korona póthitel tárgyában) [3] 
жупним урядам (тут: жупа – адміністративна одиниця Австро-Угорщини. 
Закарпаття складалося з чотирьох жуп: Ужанської, Бережської, Угочанської та 
Мараморошської – Ч.М.) були виділені додаткові кошти для будівництва нових 
будинків для дітей-сиріт і для безпритульних дітей. У період входження Закарпаття 
до складу Австро-Угорщини діяли Ужгородська школа-інтернат глухонімих, 
Виноградівський будинок для розумово відсталих дітей, Мукачівський дитячий 
притулок. 

Зокрема, Мукачівський дитячий притулок був одним із 16 регіональних 
дитячих будинків Австро-Угорщини, що мав статус державного [4, с. 157-159]. 
Центральний державний дитячий притулок знаходився в Будапешті, якому й 
підпорядковувалися регіональні дитбудинки. Щодо архітектурних вимог, то 
регіональні дитячі будинки складалися, як правило, з одноповерхової головної 
будівлі та двох менших павільйонів. Один з них був призначений для хворих дітей, 
а в іншому – розташовувалося помешкання для керівника закладу. У головній 
будівлі в цокольному приміщенні розташовувалися всі необхідні установи, що були 
задіяні в процесі надання соціального захисту дітям, у підвальному – кухня та інші 
господарські приміщення (пральня, гардеробна тощо). На першому поверсі повинні 
бути спеціально облаштовані для дітей кімнати-спальні, ігрові, а також ванні 
кімнати. Для хворих дітей необхідно було влаштувати маніпуляційну кімнату, а 
також операційний зал. 
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Діяльність державного дитячого притулку здійснювалася за трьома 
напрямами: 1) соціальний захист та супровід дітей, які постійно проживають у 
дитячому притулку; 2) медичне забезпечення дітей, що потрапили до дитячого 
притулку, або хворих дітей з прилеглих міст і сіл; 3) тимчасовий притулок для 
дітей, які потребують усиновлення або передачі під опіку в прийомну сімʼю. 

Щодо постійного або тимчасового проживання дітей у дитячому притулку, то 
на постійне місце проживання приймалися діти тільки після прийняття 
відповідного рішення управлінням соціальної опіки або опікунської ради. 
Тимчасове проживання дітей забезпечувалося у випадку, якщо є загроза життю й 
здоров’ю дитини, або ж якщо прийняття кінцевого рішення органами опіки є 
тривалим. У такому разі серед осіб, які мають право на прийняття рішення щодо 
тимчасового влаштування дитини до дитячого притулку, – окружний суддя, 
міський голова. У виняткових випадках – головний лікар, якщо дитину принесли до 
дитячого притулку скоріше, аніж про це були повідомлені відповідні піклувальні 
органи.  

У дитячому притулку постійно могли проживати тільки ті діти, які офіційно 
були визнані дітьми-сиротами або покинутими дітьми. Звичайно, були випадки, 
коли приймалися діти, які не мали такого статусу, але їх перебування в такому 
закладі державою не оплачувалося. У переважній більшості це здійснювалося за 
кошти меценатів або благодійних організацій, як-от: Перша Ліга Захисту 
Дитинства. Також допускалося прийняття до державних дитячих притулків дітей із 
закордону. Фінансування перебування таких дітей і кошти на їх перевезення 
забезпечувалося країнами, громадянами яких були ці діти. 

Таким чином, питання соціальної опіки над дітьми є надзвичайно важливим у 
історичному контексті, адже дає змогу об’єктивно оцінити особливості історико-
педагогічного процесу. 
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ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Нова концепція початкової освіти, поряд з виконанням традиційних завдань, 

зобов’язує школу створити умови для різнобічного розвитку особистості дитини, її 
самоствердження та творчої самореалізації, формування людини з новим рівнем 
свідомості, яка володітиме новим мисленням, високою культурою життєвого 
самовизначення. Водночас усвідомлюватиме себе індивідуальністю, членом 
суспільства і представником людства. Така людина спроможна самостійно 
формувати цілі, знаходити оптимальні шляхи їх досягнення, брати на себе 
відповідальність за свої вчинки і діяльність, здатна до оцінки і самооцінки. 

Самооцінка учня формується успішніше, якщо: у зміст навчального 
матеріалу буде закладено можливість працювати спільно (групою, парою, 
командою); у методах навчання буде передбачено можливість прояву свого «Я» 
кожним учасником навчальної діяльності; після проведення уроків з використанням 
ситуацій навчальної діяльності учням надаватиметься можливість аналізувати свою 
діяльність, порівнювати, оцінювати. 

Ці завдання спрямовані на розвиток діяльнісно-практичного компонента 
самооцінки. В основу розв’язання цього завдання покладено міркування: якщо в 
молодшого школяра необхідно сформувати певну якість, то потрібно залучити його 
в таку ситуацію, що вимагала б від нього прояву цієї якості.  

Виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури, можна зробити 
висновок, що основні якості учнів, які знаходяться у стадії формування, 
закладаються у стосунках між учнями в умовах навчальної діяльності. 
Спостереження у масовій школі показують, що спільна навчальна діяльність 
використовується на уроках рідко. Зустрічаються ситуації, що дають змогу учням 
під час уроків за власною ініціативою надавати реальну допомогу своєму товаришу 
в засвоєнні навчального матеріалу, ситуацій, у яких виявляється власне «Я» 
школярів, у яких він може розкрити свої внутрішні можливості, не боячись 
одержати за це докори від вчителя й однокласників. Часто на уроках ми 
спостерігали, що будь-яка ініціатива розцінюється як «підказка» і викликає осуд [1].  

Спонукальною силою розвитку навчальних контактів у молодшому 
шкільному віці, насамперед, є прагнення дітей допомогти одне одному. У спільній 
роботі на уроках вони бачать зміцнення дружніх стосунків, умову підвищення 
продуктивності роботи. 

За кооперативної навчальної діяльності відбувається співпраця 
однокласників. У цій роботі відбувається обмін інформацією, взаємодопомога, 
взаємоперевірка. Для цієї діяльності характерна атмосфера співпраці, 
зацікавленості в успіху кожного. 

Таким чином, навчальна діяльність є однією з ефективних форм організації 
праці, яка характеризується об’єднанням зусиль учасників задля досягнення 
спільної мети за одночасного розподілу між ними функцій, ролей і обов’язків. 
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Слід зазначити, що при виконанні завдання діти з великим задоволенням 
включаються в роботу, що пов’язано з привабливістю незвичайного завдання; з 
інтересом до самого процесу виконання, де кожен безпосередньо хоче взяти участь. 
Водночас, це спілкування і можливість оцінити себе і свої можливості в спільній 
навчальній діяльності.  

Робота у кооперативному режимі створює умови для формування 
самооцінки, реалізує такі можливості й потреби: можливість спостерігати за 
діяльністю і досягненням інших учнів, спираючи на різні критерії; можливість 
правильно сприймати оцінки, що даються іншим учням, і пов’язувати ці оцінки з 
різними критеріями; можливість співвідносити свою діяльність і свою поведінку з 
діяльністю і поведінкою інших; потреба давати власні оцінки діяльності, 
спілкуванню інших учнів у своїй діяльності і своєму спілкуванні. 

Отже, виділимо основні умови, що характеризують процес навчальної 
діяльності, за якої формуватиметься самооцінка молодшого школяра: 

1. Навчальна робота будується у формі роботи в групах дітей. Ця робота 
спрямована на розв’язання практичних задач. 

2. Групова робота спирається на особливі за змістом навчальні дії: діти 
з’ясовують умови спільного розв’язання експериментально-практичних задач, 
фіксують у зошитах чи на аркушах хід спільної роботи, обговорюють отриманий 
результат з групою. 

3. Діяльність дорослого (вчителя) полягає в організації спільної 
 дії школярів як усередині однієї групи, так і між групами. 
 Учитель виступає у ролі консультанта. 

4. При організації навчальної діяльності можуть застосовуватися предметні, 
графічні, знакові схеми і моделі. 

Формування самооцінки молодших школярів здійснюється у практично-
діяльнісному контексті. Зміст діяльнісного блоку в процесі формування в учнів 
самооцінної діяльності полягає у залученні учнів до активного формування 
самооцінки засобами різних її видів і форм; здійснення змістовного оцінювання; 
виконання вибору еталонів, їх розроблення й корекції; вибір за пропозицією 
вчителя або самостійне визначення критеріїв оцінювання; модифікація критеріїв 
оцінки відповідно до різних навчальних предметів й оцінних ситуацій; 
застосування шкал переходу від оцінки до оцінки-балу, розроблення власних шкал 
під керівництвом учителя; здійснення рефлексії власної оцінної діяльності й себе як 
її суб’єкта, засвоєння прийомів рефлексії. 
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Az ember erkölcsi mércéjét mindenekelőtt a lelkiismeretesség és a szégyenérzet 

határozza meg. Az erkölcsösség rendszerében központi helyet foglal el a lelkiismeret, mint 
az ember által tudatosult belső lelki világának értékrendje. 

A keresztény vallásban a lelkiismeret «Isten hangjaként» jelenik meg, uralkodik az 
ember szívében. Vallási nézetektől függetlenül az etika filozófiai jellege megköveteli az 
erkölcsi értékrend racionális magyarázatát. 

Az ókori filozófusok közül elsőként Szókratész foglalkozott a lelkiismerettel. 
Véleménye szerint erkölcsi ítélkezésünk forrása az önismeret. Híres tétele: «Ismerd meg 
önmagadat!». Tanítványait önismeretre, önvizsgálatra, önkifejezésre nevelte. Kr. e. 
V. században Arisztotelész más meghatározást alkalmazva kijelentette, hogy a 
lelkiismeret «jó ember igazságos bíráskodása». 

A reformáció egyik sarkalatos kérdése az egyén lelkiismerete volt. Luther Márton 
tanítása szerint az «isteni hang» minden egyén tudatában jelen van felekezettől 
függetlenül. 

A XVII – XVIII. századi filozófia cáfolta a lelkiismeret egyénnel született jellegét. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkiismeret függ a társadalmi neveléstől, az 
életkörülményektől és az egyén érdekeitől. Mivel csak konstatálták ezt a függőséget, ezért 
a lelkiismeret relatív értelmezéséhez jutottak el. Ezen elmélet ellentéteként jött létre az 
autonóm egyéniség elmélete, mely szerint az egyén a társadalmi normáktól függetlenül 
saját erkölcsi törvényt hozhat létre (Rousseau). Kant szerint a gondolkodó teremtmény 
számára csak olyan erkölcsi törvény létezhet, amit saját magának alkot. Az autonóm 
egyéniség elmélete végül is Kant apriorisztikus értelmezéséhez vezetett, mely szerint a 
lelkiismeret nem szerzett érték. Minden ember erkölcsi lényként születésétől hordozza 
magában a lelkiismeretet [3]. Az autonóm személyiség elméletét mélyítve Fichte 
kijelentette, hogy az erkölcs egyetlen kritériuma «a tiszta Én» lelkiismerete, s ez nem 
rendelhető alá semmilyen külső tekintélynek. Idővel a lelkiismeretnek ez az elmélete az 
egzisztencializmus túlkapásaihoz vezetett, melynek etikai koncepciója az általános 
erkölcsi normák cáfolatát eredményezte. Hegel bírálta a lelkiismeret relatív és szubjektív 
értelmezését, amellett rámutatott a lelkiismeret ellentmondásos voltára. Viszont az egyént 
befolyásoló társadalmi tudatot vizsgálva Hegel az objektív idealizmus jegyében 
értelmezte, mint az absztrakt szellem megnyilvánulását az egyén vallásossága által [2]. 

Az utóbbi évszázadok materialista és egzisztenciális filozófiájában a lelkiismeret 
fogalma úgy nyilvánul meg, mint az ember küldetésének felismerése. Jelszava: «Légy 
önmagad!». Ennek a megközelítésnek az értéke abban nyilvánul meg, hogy a lelkiismeret 
ötvöződik az ember reális helyzetével. Ugyanakkor nem értelmezi a lelkiismeret 
következő aspektusait: befolyásolja az ember szabad döntéseit, kapcsolatba van az 
általános emberi értékrenddel. 

A lelkiismeret az erkölcsi előírások legfőbb őre az emberben. Ez a latin 
«conscientia», a német «gewissen» vagy a görög «syneidesis» szónak felel meg. Mind a 
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három szó (a «con» vagy «cum», illetve a «ge» vagy «syn» előtaggal) az «együtt»-tudást 
jelenti. A lelkiismeret tehát nem enged titkot, «bennünk valaki még tud» dolgainkról. 
Jelenti ez a társadalmi, a szociális, a morális világ belső képviseletét. 

Lelkiismeretről akkor beszélhetünk, ha van rá erkölcsi alapunk, ha érinti a jó és a 
rossz, a kötelesség, felelősségtudat stb. fogalmát. Fontos, hogy a lelkiismeret hangja 
mindig lehetőséget nyújtson a szabad választásra, a szabad akarat megnyilvánulására. A 
lelkiismeretes élet mindig abszolút egyéni élet a konkrét szituációnak megfelelően 
alkalmazkodva létezésünk megismételhetetlen voltához. A lelkiismeret nélküli élet 
epizódok laza kapcsolata, mely céltalan, értelmetlen. Ezért a lelkiismeret a 
neveléstudomány és gyakorlat egyik legaktuálisabb problémája. 

Ahhoz, hogy az embernek a lelkiismerete, a legfontosabb belső értéke, fejlődni 
tudjon, elengedhetetlenül fontos felfedezni és meglátni azt elsősorban a környezetében, az 
őt körülvevő személyekben. A gyermek lelkiismeretessé válását befolyásolja az, hogy 
mennyire tartják be a környezetében a lelkiismeret törvényeit. Más szóval: mennyire 
igazságosak a felnőttek. 

A lelkiismeretesség a szocializáció és a nevelés során fejlődik. Ezért fontos nagy 
figyelmet fordítani a pedagógus-jelöltek erkölcsi-etikai nevelésére. A lelkiismeretesség 
folyamatának eredményét nem azzal mérhetjük fel, hogy a hallgatók elsajátították-e a 
kellő elméleti anyagot. Fontos az, hogy mennyire mélyen tették magukévá a lelkiismeretes 
pedagógus külső és belső megnyilvánulásait. E cél elérése érdekében különböző eszközök 
alkalmazhatóak. A gyakorlati órákon, foglalkozásokon ajánlatos olyan irodalmi 
alkotásokat elemezni, amelyekben általános erkölcsi-etikai normák szerint viselkedik a 
pedagógus, s pozitívan hat az általa oktatott, nevelt gyermekekre [1]. 

Annak érdekében, hogy a pedagógus-jelöltek képzésében megvalósuljanak a 
humanista elvek, melyeket már évszázadok óta alkalmazzák, bizonyos mértékben meg 
kell változtatni a pedagógiai intézményekben az oktató-nevelő folyamatot. Ezért 
szükséges a pedagógusok, és a hallgatók összefogása és kezdeményezése annak 
érdekében, hogy a pedagógusi hivatás magas erkölcsi, szellemi értéket képviseljen. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання 

характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є 
реальна варіативність, технологічність. Сучасні заклади загальної середньої освіти 
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потребують технологій, які б сприяли створенню умов для саморозвитку та 
самореалізації особистості, формуванню особистісної конкурентоздатності. 

Упровадження проектного методу в освітній процес має велике значення для 
початкової школи, оскільки завдяки йому найповніше реалізуються прийоми 
розумової діяльності, зміни мотиваційної структури особистості, формування умінь 
навчальної діяльності тощо. 

Розробкою проектної технології займалися такі вчені, як Джон Д’юї, який є її 
основоположником, його послідовниками були В. Кілпатрік, Е. Коллінгс. Пізніше 
цим питанням займалися науковці С. Шацький, В. Шульгін та ін. Вони не лише 
сформулювали основні засади, схему проекту, а й обґрунтували ефективність 
використання проектної технології у закладах освіти. 

Різним аспектам проектної діяльності учнів у закладах загальної середньої 
освіти присвячені праці сучасних учених С. Гончаренка, О. Коберник, Л. Круглик, 
Л. Паламарчук, С. Сисоєвої та ін. Зокрема, проблема організації навчальної 
проектної діяльності в початковій школі висвітлюється в роботах Т. Башинської, 
Л. Коваль, О. Онопрієнко, В. Тименко, О. Савченко, В. Химинець, М. Швардак 
тощо.  

Сучасне бачення методу проектів характеризується наявністю різних поглядів 
на тлумачення його змісту. Педагоги розглядають метод проектів як засіб 
організації педагогічного процесу, в основу якого покладено взаємодію учнів з 
навколишнім середовищем, об’єднання з активною діяльністю учнів (Т. Супрун); 
система навчання, за якої учень набуває знань, умінь та навичок у процесі 
планування і виконання певних складних завдань−проектів (М. Ярмаченко); 
цільовий акт діяльності, в основу якого покладено інтереси дитини (О. Пометун) та 
ін. 

Усебічне вивчення наукової літератури дозволило уточнити, що проект є 
продуктом інтелектуально-творчої дослідницької діяльності людини, спрямованої 
на задоволення її актуальних потреб та потреб суспільства. 

О. Коберник у своїх дослідженнях зазначає, що «реалізація освітніх проектів 
допомагає розвивати творчу самостійну діяльність особистості, формувати її 
дослідницькі навички, створює можливість забезпечити організацію самостійної 
діяльності в межах певного предмета, науки або практики» [2, с. 27]. 

За «Українським педагогічним словником» С. Гончаренка, метод проектів – це 
«організація навчання, за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування 
й виконання практичних завдань – проектів» [1, с. 205]. 

Особливості проектної діяльності нами досліджувались на теоретичному рівні 
й у процесі планів-конспектів уроків початкової школи. 

У процесі проходження педагогічної практики на базі закладу загальної 
середньої освіти №13 м. Мукачева нами було проведено анкетування вчителів 
початкових класів щодо того, як можна забезпечити зацікавленість учнів у роботі 
над творчим проектом, вимоги до застосування методу проектів на уроках:  

1. Проекти для початкової школи здебільшого мають бути короткотривалими 
(обдаровані учні, які випереджають у своєму розвитку однолітків, можуть успішно 
розробляти і довготривалі проекти). 
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2. У роботі з усім класом слід віддавати перевагу рольовим, інформаційним, 
творчим проектам — ці види діяльності завжди цікавили молодших школярів. 

3. Для пошукової діяльності бажано спочатку залучати дітей з підвищеною 
навчальною мотивацією — їхні дослідження можуть зацікавити інших учнів. 

4. У ролі перших проектів у початковій школі варто обрати групові. Це 
надасть можливість диференційовано розподілити проектне завдання: після 
здійснення проекту кожна дитина вважатиме себе здатною брати участь у його 
виконанні.  

5. Значну увагу необхідно приділяти презентації проектів: запрошувати на неї 
батьків, учнів інших класів. 

6. Учитель на початку проектування повинен підвести учнів до вибору теми. 
7. Теми учнівських проектів мають бути різноманітними, їх не слід 

регламентувати та виділяти більш значущі. 
8. Робота над проектами у початкових класах не повинна бути вимушеною, 

учні мають працювати добровільно. 
Найбільш доступними для виконання можуть бути творчі проекти, в основі 

яких немає детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, 
оскількивона розвивається підпорядковуючись кінцевому результату або інтересам 
учасників.  

Основні завдання проектної технології в початковій школі на сучасному етапі: 
формування навичок самостійної діяльності, застосування знань у нестандартних 
ситуаціях; формування в учнів комунікативних умінь та навичок; формування 
навичок науково-дослідної роботи. 

Залучення учнів до проектної діяльності передусім спрямовані на: досягнення 
конкретних цілей; формування ключових компетентностей; формування 
предметних та дослідницьких умінь. 

Отже, метод проектів стимулює учнів вирішувати проблеми, які потребують 
певних знань, розвиває критичне мислення; формує навички роботи з інформацією 
(учні добирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують); допомагає 
вирішувати пізнавальні і творчі завдання у співпраці, де діти виконують 
різноманітні ролі. 
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Процеси перебудови в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти, 
з’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, 
інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадян. Тому одним із 
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пріоритетних завдань сучасних закладів освіти є створення умов, які здатні 
забезпечити виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних 
можливостей.  В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон 
України «Про освіту», Державна цільова програма «Вчитель», Національна 
програма «Діти України» та інші), які безпосередньо спрямовані на створення 
відповідних умов для виховання творчої, діяльної, обдарованої, інтелектуально й 
духовно розвиненої особистості.  Проблеми, пов’язані з розвитком в учнів 
молодших класів творчих здібностей та обдарувань розглядали О. Баранов, 
Д. Богоявленська, М. Бучін, І. Вільга, Ю. Гільбух, С. Заброцька, О. Загребельна, 
Р. Науменко, В. Клименко, М. Лисина та ін. 

Так, в «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка вказується, що 
обдарованість – це індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки 
яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності [1, с. 235–236]. 

На думку вітчизняного психолога О. Кульчицької, обдарованість – це 
поєднання високого рівня інтелекту, творчих здібностей, мотиваційного 
компонента [4, с. 18]. Таким чином, нахили до обдарувань можна розглядати як 
комплекс властивостей та якостей особистості, що дають змогу здійснювати 
пошук, використовуючи нестандартні засоби, розв’язувати інтелектуальні 
проблеми з установкою на відкриття нового чи невідомого. 

Провідна роль у формуванні особистості учня належить вчителю, передусім – 
вчителю початкових класів, адже саме він закладає фундаментальні основи 
духовності, освіченості, культури та життєвого досвіду дитини. Йому належить 
узагальнити і збагатити досвід учнів як усю сукупність чуттєвих сприймань, основу 
їхніх знань про навколишній світ [2, с. 46]. 

В. Сухомлинський писав, що кожна дитина йде до школи з вогником у душі, а 
завдання педагога цей вогник підтримати, щоб він не згас. Тому, головною метою 
діяльності закладу освіти є створення сприятливих умов для максимального 
розкриття обдарованості та реалізації творчих нахилів дітей, а саме:  проведення 
навчальних занять з використанням елементів інтерактивного навчання та 
комп’ютерної техніки, творчих, тематичних, індивідуальних завдань, спрямованих 
на розширення та поглиблення знань;  розроблення та використання домашніх 
диференційованих завдань творчого характеру;  організація поглибленого вивчення 
предметів (державна та іноземна мови);  проведення індивідуальних занять з метою 
систематичної підготовки учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, 
олімпіадах; залучення дітей до виховних позаурочних занять творчого 
спрямування. 

Обдаровану дитину іноді порівнюють з «губкою», що поглинає різноманітну 
інформацію та відчуття, тому навчання таких дітей повинно здійснюватися на 
основі принципів диференціації та індивідуалізації (за допомогою виділення груп 
учнів залежно від виду їх обдарованості, організації індивідуального навчального 
плану, навчання за індивідуальними програмами з окремих навчальних предметів і 
т.п.).  

Робота з обдарованими дітьми повинна передбачати використання таких форм 
і методів навчальної діяльності, які б спонукали учнів до активної самостійної 
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діяльності та пошуково-дослідницької діяльності, стимулювали розвиток 
здібностей молодших школярів. Серед них можна виділити методи творчого 
характеру – проблемні, пошукові, евристичні, дослідницькі, проектні – в поєднанні 
з методами фронтальної, індивідуальної та групової роботи, індуктивні та 
дедуктивні методи, самостійну роботу з використанням дослідницьких, 
експериментальних та пошукових методів, застосування різноманітних 
розвиваючих і творчих вправ та завдань, методів і прийомів інтерактивного 
навчання («Ажурна пилка», «Мозкова атака», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», 
«Незакінчені речення», «Дерево рішень», «Акваріум», «Карусель»), розвивальних 
ігор («Назви узагальнюючим словом», «Четвертий – зайвий», «Знайди істотне», 
«Проведи аналогію», «Зроби логічний висновок», «Анаграма», «Відгадай, або 
Знайди омоніми», «Упізнай тварину за описом: відгадай загадку, ребус, шараду», 
«Розв’яжи логічну задачу», «Знайди помилку», «Знайди відповіді на тест», 
«Танцювальна абетка», «Актори і критики», «Літературний суд», «Інтерактивний 
міні-театр»), рольових та інтелектуальних ігор («Літературний розумник», «Містер 
та міс Ерудит», «Що? Де? Коли?», «Так чи н», «Поле чудес», «Дотепник», «Колесо 
фортуни», «Найрозумніший», «Еврика» та ін.), брейн-рингів («Подорож по 
Україні», «Що тобі відомо про Кобзаря?»), проведення олімпіад, інтелектуально-
розважальних конкурсів, турнірів, конкурсів талантів, організація роботи творчих 
груп, круглих столів тощо [3, с. 69]. 

Таким чином, щоб сприяти розвитку обдарованих дітей, освітній процес має 
бути насичений творчою діяльністю, що забезпечувала б цілковите задоволення 
їхніх потреб, надавала б максимальну свободу для творчого саморозвитку, 
пробуджувала прагнення досягти успіху. 
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Сучасне суспільство характеризується мінливістю, динамічністю, насиченістю 
інформації, інтенсифікацією комунікації, мобільністю тощо. Визначальною 
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складовою професійної компетентності педагога стає його комунікативна культура, 
оскільки спілкування вчителя з учнями – основа всього навчально-виховного 
процесу. Відтак, особливої значущості набуває проблема мовленнєвої культури 
вчителя початкової школи, яку слід удосконалювати на етапі його професійного 
становлення. 

Питання формування умінь і навичок культури мовлення завжди хвилювали 
науковців. В поле зору педагогів і психологів потрапляють, зокрема, такі аспекти 
досліджуваної проблеми: загальнотеоретичні проблеми культури мовлення 
(Н. Бабич, Г. Васильєва, Б. Головін, К. Городенська); особливості публічного 
мовлення (Н. Голуб, Д. Карнегі, П. Таранов, І. Томан); особливості формування й 
удосконалення мовлення вчителів (Н. Дика, В. Жовтобрюх, О. Караман, 
Л. Струганець) тощо. 

Основою професійної діяльності педагога є управління взаємодією між 
учасниками навчально-виховного процесу, а однією з найважливіших умов 
забезпечення її ефективності є розвинена культура мовлення фахівця.  

Мова й мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом 
самовираження і самоутвердження. Від багатства словникового запасу, рівня 
культури і техніки мовлення значною мірою залежать його професійна 
майстерність та успіх у педагогічній діяльності. 

У дослідженнях науковців поняття «культура мовлення» ототожнюють або 
пов’язують з поняттями «культура мови», «комунікативна культура», «культура 
спілкування».  

На думку С. Гончаренка, «культура мови – це дотримання установлених норм 
вимови, слово- та формовживання й побудови фраз» [1, с. 182]. Її основи 
закладаються в сім’ї в дошкільному віці, однак систематичне, організоване 
навчання мови починається в школі. Водночас, науковець наголошує на тому, що 
мовлення – це функціонування мови в процесах вираження та обміну думок, 
конкретна форма існування мови як особливого виду суспільної діяльності, 
безпосередніми виявами якого є різноманітні акти в усній (звуковій) і писемній 
реалізації [1, с. 213].  

С. Єрмоленко високу культуру мовлення фахівця визначає як досконале 
володіння літературною мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності. На 
його думку, мовленнєва культура особистості залежить від її зорієнтованості на 
бездоганне, зразкове мовлення. Її головними комунікативними ознаками 
(критеріями) є: правильність, змістовність, логічність, багатство, точність, 
виразність, доречність і доцільність [2].  

І. Тимченко визначає комунікативну культуру спеціаліста «як систему 
поглядів і дій, котрі служать індивіду моделлю орієнтації для задоволення потреб 
самореалізації та способом досягнення цілей під час спілкування з іншими 
людьми». До її структури дослідниця відносить два компоненти – мовленнєву 
культуру й культуру спілкування. При цьому перший – це інструмент 
«самореалізації в контактах з іншими людьми», а другий – стратегічний набір 
зразків поведінки, накопичений досвідом [3].  
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На переконання Н. Волкової, важливими характеристиками культури 
мовлення є правильність, змістовність, доречність, достатність, логічність, точність, 
ясність, стислість, простота та емоційна виразність, образність, барвистість, 
чистота, емоційність. Правильна вимова, вільне, невимушене оперування словом, 
уникнення вульгаризмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих іншомовних слів, 
наголошування на головних думках, фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, 
чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне використання логічних 
наголосів і психологічних пауз, взаємовідповідність між змістом і тоном, між 
словами, жестами та мімікою – необхідні елементи мовної культури вчителя. 

Критеріями сформованості культури мовлення вважаємо:  
– досконале володіння нормами літературної мови в усному і писемному 

різновидах;  
– обізнаність з комунікативними якостями мовлення та врахування їх вимог 

під час складання усних висловлювань та написання творчих робіт; 
– уважне ставлення індивіда до мови і мовлення;  
– наявність стійкої мовленнєвої навички та контрольно-стимулюючих умінь. 

Отже, можемо зробити висновок про взаємозв’язок мови, мовлення та 
спілкування. Мова є засобом взаємодії, інструментом праці педагога. З нею тісно 
пов’язане мовлення – конкретне використання мови для висловлення думок, 
почуттів, настроїв. А метою мовлення є забезпечення продуктивної взаємодії 
(спілкування) між учасниками педагогічного процесу, організатором якого є 
вчитель. Тому культуру мовлення вчителя початкової школи розглядаємо як 
важливий компонент його професіоналізму та інструмент досягнення цілей у 
взаємодії з учнями, колегами, батьками. 
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФІЇ 
Сучасні тенденції у соціально-політичному, економічному та духовно-

культурному житті України висувають принципово нові вимоги до національної 
системи освіти. Сьогодні, як ніколи, нашій країні потрібні люди, які здатні 
приймати нестандартні рішення, вміють творчо мислити, акумулювати і творчо 
переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві. 
Ці завдання відображені в  нормативних документах: Закон України «Про освіту», 
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Державна Національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна 
програма «Діти України», Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХІ 
столітті, Концепція Нової української школи та інші.  

Проблема формування творчої особистості, творчого ставлення до навчання у 
педагогіці української школи у своєму становленні й розвитку пройшла довгий 
шлях і спирається на здобутки етнопедагогіки, філософії, соціології, фізіології. Як 
показує практика, одним із ефективних засобів творчого розвитку молодших 
школярів є хореографія. Продуктивність художнього виховання дітей засобами 
хореографії обумовлена її синтезуючим характером, що об’єднує в собі музику, 
ритміку, образотворче мистецтво, театр і пластику рухів. Хореографічне мистецтво 
найуспішніше реалізує розвиток зорових, слухових і рухових форм чуттєвого та 
емоційного сприйняття світу, знімає розумову втому і дає додатковий імпульс для 
розумової діяльності. В основі побудови занять творчого типу лежить діалектичний 
взаємозв’язок мистецтва та життя. В основі уроків хореографії, закладені принципи, 
що відображають творчу спрямованість. До них відносяться: спрямованість на 
формування образного мислення; оптимізація здатності художнього синтезування; 
розвиток навичок художнього спілкування; виховання навичок імпровізації [1]. 

Розглядаючи хореографію як засіб творчого розвитку школярів, необхідно 
вказати на певні синтетичні її можливості. Основою хореографії є танець – форма 
організації танцювальних рухів. Серед усіх мистецтв, в єдності з якими 
розвивається танець, музика найбільш близька йому за узагальненістю, 
асоціативністю і структурними закономірностям. Реакція на прослуханий музичний 
твір являє собою творче відображення музики в дії. У молодшому шкільному віці 
емоції, викликані музикою, створюють певну рухову активність і завдання педагога 
полягає в тому, щоб спрямувати їх у потрібне русло, підібравши для цього цікавий і 
різноманітний музично-танцювальний матеріал. Рухатися, як підказує музика – 
суворий закон, який слід неухильно дотримуватись протягом усього уроку. Рухи 
повинні випливати з музики, узгоджуватися з нею, відображаючи не тільки її 
загальний характер, але і конкретні засоби виразності. У поєднанні образного слова, 
музики і руху, розвивається дитяча уява, дитина точніше передає характер 
музичного твору, рухи стають вільними, зникає скутість, з’являється впевненість. 
Рухи танцю виникають і розвиваються не в абстракції, а в певному просторовому 
рішенні. Рухи танцю – це своєрідні знаки, подібні звуку, слову, але пластично 
значущі. Один рух потребує повторів, щоб затвердити себе, інше сприймається 
відразу і повторення не потребує. Підбір рухів у танці повинен строго відповідати 
поставленому завданню, тому використання нескінченно великої кількості 
різноманітних елементів в одному танці не завжди визначає його успіх [2]. 

Уроки хореографії сприяють вирішенню завдань творчого характеру. Танець є 
найбагатшим джерелом естетичних вражень дитини, її творчих можливостей. 
Синкретичність танцювального мистецтва передбачає розвиток почуття ритму, 
вміння чути і розуміти музику, узгоджувати з нею свої рухи, одночасно розвивати і 
тренувати мʼязову силу корпусу і ніг, рухи рук, грацію і виразність. Заняття танцем 
на уроках хореографії формують правильну поставу, виховують основи етикету і 
грамотної манери поведінки в суспільстві, дають уявлення про акторську 
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майстерність. Танець має величезне значення як засіб виховання національної 
самосвідомості. 

Займаючись хореографією, молодші школярі не просто вивчають певну 
кількість рухів і танців, але на кожному уроці  пізнають своєрідну, виразну мову 
хореографічного мистецтва, отримують уявлення про танці, де тісно 
переплітаються музика і пластика. Навчаючи мистецтву танцю, необхідно 
одночасно вчити  дітей розуміти і слухати музику, органічно поєднувати в єдине 
ціле рух і музику. Спочатку ритмічні вправи зводяться до плескання долей такту, 
потім завдання ускладнюється, змінюючи ритмічний малюнок ударів. Виконуючи 
ритмічні рухи, можна додати елемент гри, де чергуються дівчатка з хлопчиками, 
перша лінія з другою і т. д. Потім до плескання додаються руху: притопи, повороти 
корпусом, рухи рук, голови, плечей. Як правило, всі елементи ритмічних вправ 
з’єднуються в невеликі танцювально-ритмічні етюди. Творчий розвиток учнів на 
уроках хореографії спостерігається в процесі виконання рухів під музику. Одні 
високо підстрибуючи, намагаються зловити метелика, інші тихо крадуться по траві. 
У дітей молодшого шкільного віку сприйняття і мислення в основному носять 
конкретно-образний характер [3]. Тому танець повинен бути пов’язаний не тільки з 
музикою, але і з художнім словом, малюнком, пантомімою.  

Таким чином, уроки хореографії у початковій школі представляють  собою 
музично-ритмічне заняття, де синтезуються різні види мистецтва, драматургія. Такі 
уроки націлені на творчий розвиток учнів в умовах прояву вільної ініціативи, 
художнього початку і чуттєвих роздумів.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

Проблема інтегрованого навчання іноземної мови (ІМ) і культури набуває все 
більшого поширення, що зумовлено багатьма чинниками: глобалізацією, 
міграціями, розвитком економічних і політичних відносин, збільшенням 
міжкультурних зв’язків. Для визначення сучасного стану проблеми паралельного 
навчання мови і культури, необхідно проаналізувати різні підходи, в яких 
розглядалося зазначене питання. 
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю якісного оновлення 
процесу підготовки майбутніх учителів англійської мови, важливістю формування 
у них ЛСКК, дидактичним потенціалом сучасних автентичних творів художньої 
літератури, відсутністю розробленої методики формування ЛСКК майбутніх 
учителів у процесі читання художньої літератури. 

На сьогоднішній день практично всі вітчизняні і зарубіжні вчені визнають 
необхідність інтегрованого навчання ІМ і культури країни, мова якої вивчається. 
Розвиток теорій, які досліджували взаємозв’язок мови і культури, активно 
відбувався з 60–70-х років минулого століття, і на сьогоднішній день виокремились 
науки, що розглядають різні аспекти взаємодії мови і культури. 

Велику увагу науковці приділяють художній літературі як засобу навчання 
іншомовної культури, оскільки словесне мистецтво містить інформацію не лише 
про щоденне життя представників іншомовної культури, їх домінуючі цінності, 
переконання, норми поведінки, сприяє відтворенню дійсності, властивої країні, 
мова якої вивчається, а й забезпечує необхідний контакт з цією культурою. 

Проаналізувавши підходи до інтегрованого навчання ІМ і культури 
(лінгвокраїнознавчий, лінгвокультурологічний, соціокультурний, полікультурний, 
міжкультурний), нами визначено три основні напрями розвитку зазначених 
підходів: напрям, де акцентується мовне вираженні культури; напрям, який 
наголошує на соціальному компоненті; напрям, який зосереджується на 
психологічній складовій. Внесок кожного з підходів сприяв розвитку сучасного 
розуміння методики навчання ІМ і культур. Визначальним на сьогоднішній день у 
методиці навчання мови і культури є міжкультурний підхід, що передбачає акцент 
на вивченні культури, врахування власної культури, формування психологічної 
готовності, усвідомлення неоднорідності іншомовної культури.  

Міжкультурний підхід охоплює різні явища у суспільному житті народів, 
торкається різних сфер діяльності і взаємодії людей, зумовлений новими 
всесвітніми процесами інтеграції, глобалізації, міграції. Найбільш загально його 
можна визначити як підхід, що досліджує загальні і часткові закономірності 
взаємодії представників різних культур.  

Формування у майбутніх учителів АМ психологічного компонента ставлення 
передбачає розвиток усвідомлення відносності власної точки зору, розуміння 
наявності різних культурних перспектив, толерантності, відкритості до сприйняття 
«іншості», емпатії.  

Елементами культури є фактичні дані про культуру та внутрішні елементи, 
такі як переконання, цінності, норми поведінки. Втіленням впливу культури на 
мову є лексика з національно-культурною семантикою, до якої належать 
безеквівалентна лексика, фонова лексика, фразеологізми. 

Структура ЛСКК передбачає соціокультурну, соціолінгвістичну, соціальну 
компетентності. ЛСКК розглядається як динамічна система знань, навичок, умінь і 
здатностей, які дозволяють комуніканту будувати свою вербальну і невербальну 
поведінку в певному ситуативному контексті на основі емпатії, знань фонової та 
безеквівалентної лексики з урахуванням соціокультурних особливостей 
іншомовного спілкування і сучасних реалій, властивих культурі країни, мова якої 
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вивчається, а також відкрито сприймати інший спосіб життя, порівнювати його з 
національною самобутністю рідної культури і використовувати знання про країну, 
мова якої вивчається.  
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ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ОДНА З ФОРМ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
РОБОТИ 

З 1 вересня 2018 рокувступила в дію Концепція Нової української школи, 
змінюються підходи до навчання. В Концепції визначено ключові компетентності– 
ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської 
позиції, і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом 
усього життя. 

На сьогоднішній день перед закладами освіти стоять завдання про оновлення 
української національної творчості у різних її формах. Провідна значущість її 
полягає у впливі на мислення, думки школяра як інструмента пізнавальної 
діяльності, комунікативні якості як засобу духовного та ділового спілкування і 
творчі здібності як основного засобу самореалізації особистості. Розвиток творчого 
мислення учнів, їх пізнавальної діяльності, прагнення до пошуків досліджень – 
одна з важливих проблем оптимізації навчання і комплексного підходу до 
освітнього процесу, до використання різних форм позакласної та позашкільної 
роботи, зокрема гуртків. 

У відповідності до Закону України «Про освіту» (Ст. 38, П. 1), позашкільна 
освіта і виховання становлять невід’ємну частину структури освіти і 
спрямовуються на розвиток здібностей талантiв дiтей, учнiвської та студентської 
молодi, задоволення їх iнтересiв, духовних запитiв i потреб у професiйному 
визначеннi. У процесі свого історичного розвитку позашкільна освіта і виховання 
набули певного досвіду, престижу і на сьогодні сформувались як невід’ємна 
частина цілісної системи освіти в Україні гуртках [1, с. 5]. 
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Основною формою організованої навчальної діяльності у закладах 
позашкільної освіти, поряд з інноваційними формами, як зазначає Л. Бойко, 
залишаються заняття в гуртках [3, с. 5]. Отже, саме гуртки посідають провідну роль 
у позакласній та позашкільній роботі. Тому доцільно зосередити головну увагу на 
висвітленні дефініції «гурток». 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 
«гурток» розглядається як організація осіб, об’єднаних для спільної діяльності, 
спільних занять [2]. У Законі України «Про позашкільну освіту» гурток трактується 
як «об’єднання учнів одного або різного віку, зацікавлених у додатковому 
отриманні знань» [4]. 

Зокрема, А. Макаренко основні свої ідеї відносно ролі гурткової роботи виклав 
у праці «Методика виховної роботи». Автор відзначав, що поділ дітей у гуртки і 
клуби повинен бути добровільним, з правом виходу із них будь-коли. Видатний 
педагог пропагував створення бібліотечних, драматичних, літературних, 
модельних, планерних, стрілкових, фізкультурних, хорових, а також гуртків 
образотворчого мистецтва та ін. В. Сухомлинський наголошував на необхідності 
створення науково-предметних, технічних, сільськогосподарських, спортивних 
гуртків. 

Г. Пустовіт визначає поняття «гурток» як «основну традиційну форму 
реалізації змісту навчально-виховної роботи з дітьми та молоддю в позашкільних 
навчальних закладах різного спрямування» [5, с. 10]. 

Як доводять фахівці (Л. Бойко, Г. Пустовіт), діяльність гуртка ґрунтується, 
насамперед, на принципі добровільності та спільності інтересів дітей. Гурткова 
робота спрямована на певний вид навчальної та практичної діяльності. Гурток 
передбачає спільність дітей, об’єднаних значущою для них метою, де максимально 
повно забезпечуються належні умови для реалізації інтелектуального, духовного і 
фізичного розвитку дітей, відбувається процес соціалізації через адаптацію до умов 
реального життя, а також здійснюється реалізація творчого потенціалу в галузі 
позашкільної освіти. Педагогічна цінність гурткової роботи полягає в тому, що 
вона, в основному, зорієнтована на системне розв’язання проблеми організації 
вільного часу й дозвілля дітей та підлітків і задовольняє їх різноманітні інтереси, 
активізуючи пізнавальну діяльність школярів [1, с. 33]. 

В узагальненому трактуванні гурток розглядається як основна традиційна 
форма реалізації змісту позакласної роботи та позашкільної освіти і виховання 
учнів у нашій країні. Метою гурткової роботи є розширити та поглибити знання, 
здобуті на уроках, задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду 
діяльності, створити максимально комфортні умови для творчого, 
інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей і учнівської молоді у 
вільний від навчання час, що охоплює задоволення їх освітніх потреб та підготовку 
дітей до майбутнього життя [1, с. 35]. 

Гурткова робота нерозривно пов’язана з освітнім процесом, який здійснюється 
на уроках, а тому вона повинна опиратися на теоретичні знання і практичні уміння 
та навички, які учні уже здобули під час навчання. На основі аналізу Наказу МОН 
України від 22.07.08р. №676 «Про затвердження Типових навчальних планів для 
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організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі 
системи Міністерства освіти і науки України» з’ясовано, що найбільш характерною 
особливістю гурткової роботи виступає її регламентація обов’язковими 
програмами. Така особливість, в повній мірі, надає діяльності гуртка гнучкості та 
дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини, яка відвідує заняття. 

Отже, залучення учнів до гурткової роботи позитивно впливає на поглиблення 
теоретичних знань в обраній сфері, розвиває їх творчі здібності, виховує почуття 
краси та стимулює розвиток естетичних смаків і вподобань. Активна участь дітей у 
предметних гуртках суттєво полегшує сприйняття та засвоєння теоретичного 
матеріалу, розширює пізнавальну інформацію. 
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Мукачівський державний університет, Україна 
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Життя та розвиток кожної людини не мислиться без взаємодії з суспільством 
та навколишнім світом. Спілкування є невід’ємним елементом буття людини, 
природнім способом її існування. Особливо важливу роль виконує процес 
спілкування в педагогічній діяльності, де з його допомогою відбувається 
навчальний та виховний процес. Проблема педагогічного спілкування набуває 
особливої актуальності в умовах сучасного розвитку суспільства та пов’язується з 
гуманістичними тенденціями нової парадигми освіти.  

У науковій літературі широко досліджені складові педагогічного спілкування. 
Зокрема, активно вивчаються процеси сприймання і розуміння в системі «вчитель-
учень» (О. Бодальов, С. Кондратьєва); закономірності формування у педагога 
комунікативних умінь і навичок (В. Кан-Калик, Г. Ковальов, А. Добрович, 
О. Коропецька); комунікативна компетентність учителя (Ю. Ємельянов, 
І. Комарова, Х. Василишин) тощо. 

На думку видатного російського психолога О. Леонтьєва, під педагогічним 
спілкуванням розуміють професійне спілкування вчителя з учнем на уроці і в 
позаурочний час (у процесі навчання і виховання), що має визначені педагогічні 
функції і спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, а також 
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на іншу психологічну оптимізацію навчальної діяльності і стосунків між педагогом 
та учнем.  

Також під педагогічним спілкуванням розуміють систему «соціально-
психологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямовану на створення 
оптимальних соціально-психологічних умов для спільної діяльності» [1, с. 34].  

«Спілкування – це взаємодія двох чи більше людей, яка полягає в обміні 
інформацією пізнавального або афективно-оцінного характеру». Відтак, 
спілкування включає в себе обмін інформацією між суб’єктами, вироблення 
спільних рішень, сприймання та розуміння людьми позицій одне одного. 
«Спілкування – одна з форм взаємодії людей у процесі їхньої діяльності» [2, с. 112]. 

Щоб навчитися професійному спілкуванню, треба чітко уявляти структуру 
цього процесу, знати, які вміння забезпечують його здійснення, яким чином можна 
удосконалювати виховний вплив на учнів.  

До структури педагогічного спілкування входять чотири основні етапи, 
зокрема: моделювання педагогом майбутнього спілкування, або прогностичний 
етап, на якому вчитель планує й прогнозує зміст, структуру та засоби, які 
використовуватиме в процесі комунікації; «комунікативна атака», що передбачає 
завоювання педагогом ініціативи, встановлення емоційного і ділового контакту з 
вихованцем; «керування спілкуванням», під час якого відбувається передача 
інформації від учителя до учня, аналіз цієї інформації, взаємооцінка 
співрозмовників; «аналіз спілкування» або етап самокоригування, на цьому етапі 
педагог повинен поглянути критично на те, як він організував процес спілкування з 
учнем, порівняти мету, засоби з результатами взаємодії, а, врахувавши усі позитиви 
і негативи, моделювати подальше спілкування [3].  

Педагогічне спілкування вчителя і учня, як керованого процесу особистісного 
розвитку школяра, поєднує комунікативні, інтерактивні та перцептивні сторони. 
Перцептивний аспект педагогічного спілкування характеризує здатність учителя 
адекватно, неупереджено і точно сприймати особистісні якості та конкретні вчинки 
учнів, тонко відчувати їх мотиви, переживання, розуміти їх індивідуальні та вікові 
особливості. Інтерактивна складова комунікативної компетентності вчителя 
виявляється у способах і прийомах виховного впливу на учнів, у тактиці та стратегії 
організації педагогічної взаємодії. Комунікативний аспект педагогічного 
спілкування характеризує інформаційно-смислову сторону педагогічної взаємодії, 
тобто здатність учителя чітко, зрозуміло і грамотно висловлювати свої думки і 
почуття, володіти лексичним багатством мови, вербальними і невербальними 
засобами інформаційного впливу на учнів [4]. 

Суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування – принцип його 
ефективної організації, що полягає у рівності психологічних позицій, взаємній 
гуманістичній установці, активності вчителя та учнів, взаємопроникненні їх у світ 
почуттів та переживань, готовності прийняти співрозмовника, взаємодіяти з ним. 
Відтак, важливими особливостями педагогічного спілкування, як керованого 
процесу особистісного розвитку школяра, є завоювання вчителем довіри в учнів, 
довірливе ставлення самого вчителя до учнів, установлення між ним і учнем 
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духовного, емоційного та інтелектуального контакту, реальна турбота про учня, 
участь у розв’язанні проблем учня та ін. 

Отже, професійно-педагогічне спілкування вчителя початкової школи 
розглядаємо як комунікативну діяльність педагога, спрямовану на формування, 
розвиток, виховання та навчання особистостi молодшого школяра та ефективну 
взаємодію з іншими суб’єктами професійної діяльності. Професійно-педагогічне 
спілкування включає комунікативний, перцептивний та інтерактивний компоненти 
і є ширшим за поняття «педагогічне спілкування», оскільки передбачає взаємодію 
вчителя не тільки з молодшими школярами, а й з усіма ймовірними суб’єктами 
спілкування (адміністрацією школи, колегами, батьками тощо). 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Здобуття освіти є одним із найважливіших процесів, які відбуваються в житті 
кожної людини. Він здебільшого є двостороннім та включає взаємодію вчителя й 
учнів, викладача й студентів та ін. Головне завдання педагога – передати 
інформацію учням, котрі готові та здатні до її сприйняття, а також навчити їх 
живому спілкуванню за допомогою всіх можливих засобів і методів формування 
всебічно розвиненої особистості. 

Оскільки Україна входить у світовий освітній простір, то великого значення 
набуває вивчення іноземних мов учнями загальноосвітніх шкіл. Тому особливої 
актуальності набуває проблема готовності вчителів іноземних мов до професійної 
діяльності, складовою якої є педагогічна майстерність. Важливо, щоб учитель 
володів нею, мав бажання постійно її вдосконалювати відповідно до вимог часу.  

На основі аналізу теорії та практики підготовки майбутніх учителів іноземної 
мови визначено суперечності між: існуючою об’єктивною потребою суспільства в 
майбутніх учителях іноземної мови, які володіють педагогічною майстерністю, та 
реальним рівнем сформованості педагогічної майстерності майбутнього вчителя; 
прагненням студентів бути фахівцями високого рівня і визначеним задовільним 
рівнем їх знань, умінь і навичок у галузі педагогічної майстерності; необхідністю 
удосконалення практики формування педагогічної майстерності майбутніх учителів 
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іноземних мов на засадах компетентнісного підходу і недостатньою розробленістю 
педагогічних умов такого процесу [1, с.52]. 

Цим і зумовлена актуалізація проблеми формування педагогічної майстерності 
майбутніх учителів іноземної мови. Показник рівня оволодіння майбутніми 
вчителями іноземної мови педагогічною майстерністю виявляється в період 
практики, де на основі аналізу діяльності студента з’ясовується відповідність його 
знань, умінь і навичок вимогам до вчителя [3, с.45]. 

Зміна освітньої парадигми зумовлює необхідність уведення понять 
професійної компетентності й компетентнісного підходу, що стосуються й 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Їх професійна компетентність має 
відповідати високому рівню готовності до педагогічної діяльності, яка 
забезпечується: сукупністю ключових, загальних і спеціальних компетенцій; 
наявністю творчих, дослідницьких здібностей; високим рівнем інтелігентності, 
педагогічної майстерності; конкурентною здатністю на ринку праці [2, с.26]. 

Компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв професіоналізму, в 
якому поєднуються елементи професійної і загальної культури (рівень освіченості, 
достатній для самоосвіти і самостійного вирішення пізнавальних проблем), досвіду 
педагогічної діяльності та педагогічної творчості, що конкретизується у певній 
системі знань, умінь, готовності до професійної діяльності. 

Педагогічна майстерність, з точки зору компетентнісного підходу, – це 
складна інтегральна властивість, яка виявляється в оптимістичних професійно-
ціннісних орієнтаціях, гуманних установках і поглядах на світ, у власній 
педагогічній позиції щодо засобів впливу на успіх життєдіяльності й навчання 
студентів, результати спільної інтелектуально-творчої діяльності та 
самовдосконалення, готовності і здатності на високому професійному рівні 
виконувати свої посадові та фахові обов’язки згідно сучасних теоретичних та 
практичних надбань. 

В основі педагогічної майстерності вчителя загальна навчально-інформаційна 
компетенція, яка включає уміння відбору актуальної інформації, використання 
новітніх інформаційних технологій, збагачення особистості загальнолюдським 
досвідом. Компонентом педагогічної майстерності, характерним саме для вчителів 
іноземної мови, є комунікативна компетенція, яка необхідна для ефективної 
реалізації інших компетенцій, оскільки саме спілкування є єдиним ефективним 
шляхом вивчення мови. Дидактична та методична компетенції становлять базу 
педагогічної майстерності вчителя будь-якого фаху. Саме ці уміння дозволяють 
визначити цілі та зміст навчання, вибрати адекватні форми, методи і засоби, 
сформувати ефективну систему контролю. Соціокультурна компетенція забезпечує 
формування знань про культуру країни, мову якої викладає вчитель. Не тільки 
лінгвістичні правила, але і особливості культурного середовища визначають 
прийнятні форми спілкування. Рефлексивна компетенція включає уміння 
осмислити педагогічний процес, його результати та вплив на особистість викладача 
і студентів. Рефлексія забезпечує не механічне повторення розробленого циклу 
навчання в іншому класі, а творче перенесення педагогічної системи з урахуванням 
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психології студентів, змін у власній та іншомовній культурі, еволюції власних 
поглядів [4, с. 54]. 
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СУЧАСНИЙ УРОК ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ 
Урок є дзеркалом загальної педагогічної культури вчителя, показником його 

інтелектуального запасу, кругозору, ерудиції. Урок – це логічно закінчений, 
цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу, те 
місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання і розвитку 
особистості. 

У методичній літературі визначають чотири блоки вимог до сучасного уроку: 
загальнопедагогічні вимоги, дидактичні, психологічні та гігєнічні. Дидактичними 
вимогами до уроку є наступні [1]: 

– раціональне використання часу; 
– єдність та використання активних методів навчання; 
– зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнями; 
– формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх 

практично; 
– індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу; 
– чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів; 
– максимальна самостійність учнів у навчанні; 
– реалізація на уроках всіх дидактичних принципів; 
– організоване закінчення уроку; 
–здійснення міжпредметних зв’язків; 
– поєднання різних моделей діяльності  вчителя і учня на уроці (рис. 1) 

456 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасивне навчання Активне навчання Інтерактивне навчання 
 

Рис. 1. Моделі діяльності вчителя і учнів  в контексті сучасного уроку 
 
Сучасний урок – це перш за все відкриття істини, пошук та розуміння її в 

спільній співпраці учителя та учня. Важливим у підходах до сучасного уроку є 
положення, що людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, будучи у 
ролі цілі та ніколи не виступатиме в ролі засобу. 

Технологія уроку передбачає системний та технологічний підходи до 
навчального процесу. Системний підхід охоплює всі основні етапи розробки 
системи уроків – від постановки цілей і конструювання навчального процесу до 
перевірки його ефективності. За умов системного підходу до навчальної діяльності 
технологію уроку слід розглядати як систематичне і послідовне втілення на 
практиці попередньо спроектованого навчально-виховного процесу. Технологічний 
підхід до уроку дає можливість конструювати такий навчальний процес, який би 
відповідав змісту, меті і навчальним цілям, що ставить перед собою й учнями 
учитель. Розробка технології уроку (уроків) розкриває творчі можливості вчителя і 
передбачає: 1) постановку мети; 2) визначення змісту; 3) оптимальний вибір 
організаційних форм, методів і засобів навчання; 4) розробку структури і змісту 
уроку, спрямованих на ефективне розв’язання дидактичних завдань [2].  

За типами і видами сучасні уроки дослідники розрізняють за змістовною 
спрямованістю на: уроки-конференції, уроки-семінари, уроки-лекції, уроки-
комплекси, уроки-панорами, міжпредметні уроки, уроки-КВК, уроки-аукціони, 
уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки-конкурси, уроки-експромти, уроки-заліки, 
уроки-творчі, уроки-звіти, уроки-консультації, уроки-взаємонавчання, уроки-
консиліуми, уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні журнали, уроки-
діалоги, уроки-прес-конференції, уроки-парадокси, уроки-репортажі, уроки-
диспути, уроки-протиріччя); уроки дослідження та подорожування (уроки-розвідки, 
уроки-заочні подорожування, уроки-пошуки, уроки-лабораторні дослідження, 
уроки-наукові дослідження, уроки-експедиційні дослідження); театралізовані уроки 
(уроки-концерти, дидактичний театр, кіно-уроки, уроки-спектаклі) та інші [3, c. 23]. 
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Діяльність педагога на уроці полягає у переведенні змісту навчальної 
інформації в систему проблемних навчальних завдань; управлінні навчально-
пізнавальною діяльністю учнів на основі дотримання психологічних умов процесу 
набуття знань, урахування індивідуальних особливостей психічного розвитку учнів; 
наданні учням можливості реалізувати своє право на вибір рівня опанування 
матеріалу, забезпеченні постійного зворотного зв'язку між учителем та учнями, 
створенні умов для рефлексивної діяльності учнів, стимуляції ініціативи та 
творчості. 
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 
Головний стратегічний напрямок розвитку системи освіти – трансформація у 

світовий простір, вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання, тобто 
такого навчання, в якому особистість учня була б у центрі уваги педагога, а 
пізнавальна діяльність дитини була б провідною. Реалізація такого підходу закладає 
основи гуманізації сучасної школи, сприяє утвердженню діалогічного підходу до 
навчального спілкування, уможливлює організацію ефективної педагогічної 
взаємодії учасників освітнього процесу. Саме інтерактивне навчання є процесом 
активного пізнання, заснованим на взаємодії, діалозі рівноправних суб’єктів – 
вчителя та учнів, за наявності спільної мети навчання, запланованого результату, 
що протікає в атмосфері взаємної підтримки, співтворчості та співпраці. 

Інтерактивне навчання не є абсолютно новим напрямком у педагогічній науці. 
Розробкою елементів інтерактивного навчання  почали займатися ще в першому 
десятиріччі минулого століття. Подальші розробки елементів інтерактивного 
навчання знаходимо в працях В. Сухомлинського, учителів-новаторів 70-80-х років 
(Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова та ін.). Зокрема, 
В. Сухомлинський закликав спеціальними заходами і прийомами підтримувати 
бажання учнів бути першовідкривачами. Це стало підґрунтям для виникнення 
теорії і практики розвивального навчання.  

Останнім часом зростає зацікавленість науковців до сутнісної характеристики 
інтерактивного навчання (Г. Коберник, О. Комар, Т. Кравченко, Л. Пироженко, 
О. Пометун та ін.). Інтерактивні технології розглядаються в контексті особистісно 
орієнтованих технологій. Їх ознаки можна знайти в технології кооперованого 
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навчання, діалогічного навчання, ігрових технологіях, технології організації 
групової навчальної діяльності тощо.  

Ключовим у розумінні психологічної основи інтерактивного навчання є 
поняття інтеракції. Слово «інтерактив» походить від англійського «interact» («inter» 
– взаємний, «act» – діяти). Відтак, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. 
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, 
яка має конкретну передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких 
кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність [1]. 

В енциклопедії освіти зазначається, що інтерактивне навчання – це навчання, 
яке побудоване на взаємодії того, хто навчається, з навчальним середовищем, яке є 
сферою досвіду, що засвоюється [2, с.107]. 

Українські методисти й дидакти О. Пометун та Л. Пироженко зазначають, що 
суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 
за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання 
(колективне, групове, навчання в співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами навчання. 

К. Баханов визначає інтерактивне навчання як навчання, спрямоване на 
активізацію пізнавальної діяльності учнів за допомогою організації спілкування 
між собою, учнів з учителем, між групами, що спрямоване на розв’язання спільної 
навчальної проблеми. 

Із вказаного вище випливає, що інтерактивне навчання – це навчання у 
взаємодії, спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності школярів, що 
відбувається у формі діалогу (полілогу) між учнями, учнями і вчителем, 
учнівськими міні-групами на засадах співробітництва та співтворчості. 

До ознак інтерактивного навчання відносяться: 
– наявність спільної мети і чітко спланованого очікуваного результату 

навчання; 
– опора на суб’єктний досвід кожної дитини; 
– навчання вибудовується на основі діалогу; 
– позитивна взаємозалежність школярів, творчість, співпраця у навчанні; 
– досягнення особистого успіху можливе лише за умови досягнення успіху 

всіма учасниками освітнього процесу; 
– активність, ініціативність всіх учнів у освітньому процесі; 
– створення комфортних умов навчання, учень повинен відчувати свою 

інтелектуальну спроможність; 
– наявність проблемного завдання, коли відбувається обмін знаннями, 

ідеями, способами діяльності, виробляється та відстоюється (або 
змінюється під дією аргументів) власна позиція в атмосфері взаємної 
підтримки, доброзичливості; 

– поєднання індивідуальної, парної, групової, колективної роботи [3]. 
Можемо зробити висновок, що інтерактивне навчання сприяє активізації 

навчально-пізнавального процесу, формуванню глибокої внутрішньої мотивації, 
надає можливості для інтелектуального та творчого розвитку, вияву ініціативи, 
розвиває комунікативні вміння. До основних переваг інтерактиву належать: 
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можливість переведення учнів у позицію суб’єкта навчального процесу, сприяння 
розвитку в них комунікативних умінь і навичок, рефлексії, навичок проектної 
діяльності та логічного мислення, самостійної роботи, підвищення інтересу до 
опанування навчального матеріалу.  
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ДЕЯКІ ТРУДНОЩІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ АЛГЕБРИ  

У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
Навчання у сучасній школі повинно бути спрямоване на розвиток здібностей 

дитини, формування її інтелекту, мислительних процесів. Молодший шкільний вік 
є важливим у процесі формування мислення учня. Основою даного процесу є 
вивчення математики. Відповідно до програми початковий курс математики 
містить елементи алгебри. Введення елементів алгебри сприяє узагальненню 
понять про число, арифметичні дії, відношення і водночас готує дітей до вивчення 
алгебри в старших класах, тобто формує мислення від загального до часткового. 

Як показує аналіз педагогічної літератури, науковцями досліджувалися різні 
методичні аспекти вивчення зазначеної проблеми. Багаторічні дослідження 
науковців, які займалися алгебраїчною пропедевтикою у початковій школі 
(А. М. Пишкало, І. Я. Романишин, М. В. Богданович, Я. А. Король та ін.) свідчать 
про те, що вивчення цього матеріалу викликає в учнів значні труднощі. Тому, 
метою даного дослідження є виокремлення та вивчення труднощів учнів при 
вивченні елементів алгебри у початкових класах. Завданнями дослідження є: 
провести теоретичний аналіз стану проблеми та виокремити фактори, які 
утруднюють процес засвоєння елементів алгебри школярами [1, 3].  

Аналіз особливостей вивчення елементів алгебри у початкових класах та 
узагальнення досвіду багатьох досвідчених вчителів доводить, що труднощі 
вивчення пов’язані з цілою низкою причин: слабо опрацьовується термінологія 
алгебраїчної пропедевтики, зокрема учні плутають назви компонентів і результатів 
арифметичних дій. Так, наприклад, не знаючи назви чисел і результату, скажімо, дії 
ділення, учень не в змозі застосувати правило знаходження невідомого дільника 
при розвʼязуванні рівнянь. Щоб учні швидше і міцно запамʼятали, ці та інші 
математичні терміни повинні частіше звучати у мовленні як вчителя, так і учня; 
формально засвоюються правила знаходження невідомого компонента 
арифметичної дії, оскільки існує невідповідність між поставленими завданнями і 
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способами їх реалізації. В практиці роботи вчителів правила знаходження 
невідомого компонента арифметичної дії вивчаються в основному пояснювально-
ілюстративним способом, який не забезпечує пізнавальної активності і розумової 
діяльності учнів; недостатньо проводиться робота з учнями над усвідомленням 
особливостей кожного правила знаходження невідомого компонента дії. потребує 
перебудови методика роботи над нерівностями з однією змінною, оскільки метод 
підбору не сприяє належному розумовому розвитку учнів, а раніше набуті знання 
знаходження невідомого компонента дії не використовуються в нових ситуаціях, 
що сприяє глибокому засвоєнню залежності між компонентами і результатами дій 
[7]. Варто окремо виділити питання розв'язування нерівностей способом зведення 
нерівності до рівності та на основі порівняння лівої і правої частин нерівності 
використовуючи залежність між зміною результату дій в залежності від зміни 
компонентів знаходити розв’язки [5]. 

Узагальнюючи, відмітимо, що введення елементів алгебри в початковий курс 
математики дає змогу із самого початку навчання планомірно формувати у дітей 
такі важливі математичні поняття, як вираз, рівність, нерівність, рівняння. Вивчення 
математики в початковій школі організовано за принципом від часткового до 
загального. Успіх подальшого вивчення алгебри та геометрії залежить від рівня 
сформованості синтетичного мислення (від загального до часткового), основа якого 
закладається при вивченні початківцями алгебраїчного матеріалу. Адже, змінна – 
це символ, який узагальнює, обʼєднує, інтегрує [2]. Таким чином, ознайомлення з 
використанням букви як символу, що позначає будь-яке число з відомої дітям 
області чисел є доброю підготовкою до формування згодом в учнів поняття змінної, 
функції. Використання алгебраїчного способу розвʼязування задач, на більш 
ранньому етапі, дає змогу внести вагомі удосконалення в усю систему навчання 
дітей розвʼязувати різноманітні текстові задачі [6]. 

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми дав змогу зʼясувати вимоги щодо 
навчання учнів елементам алгебраїчної пропедевтики. А саме, учні повинні: 

1) уміти правильно вживати терміни: вираз, значення виразу, рівність, 
рівняння, нерівність, розвʼязувати рівняння.  

Критерій засвоєння цих понять – не знання їх означень, а вміння прочитати 
або записати нескладний вираз, відрізнити вираз від рівняння, знайти числове 
значення виразу, порівняти вирази, тобто поставити між ними один із знаків 
відношень так, щоб дістати правильну рівність або нерівність, уміння розвʼязувати 
рівняння різних видів, передбачених програмою, спираючись на знання 
взаємозвʼязку між компонентами дій та їх результатами; 

2) уміти складати за задачею вирази і рівняння, використовувати буквену 
символіку під час розвʼязування задач, в умовах яких є змінна (буква). 

Як бачимо, алгебраїчна частина програми має істотне значення, оскільки дає 
змогу узагальнити поняття про число, арифметичні дії, відношення і тим самим 
готує дітей до вивчення алгебри в старших класах. Відповідно до підручників, 
робота над усіма переліченими питаннями алгебраїчного змісту має вестись 
планомірно і систематично протягом усіх чотирьох років початкового навчання. 
При цьому засвоєння жодного з розглядуваних понять не слід доводити до рівня 
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формального означення, оскільки в наступних класах відповідні поняття 
уточнюватимуться, а в трактуванні деяких з них вноситимуться істотні зміни [4].  

Тому, визначаючи методику роботи над питаннями алгебраїчного змісту, 
треба особливо чітко уявляти собі її мету, завдання, яке має бути розвʼязане на 
початковому етапі навчання стосовно кожного з питань алгебраїчної пропедевтики. 

Для подолання цих труднощів нами систематизовано практичні рекомендації 
вчителям, памʼятки до розвʼязування задач із функціональним змістом, рівнянь, 
нерівностей, задач з буквеними даними, та розроблено конспекти фрагментів уроків 
відповідної тематики. З метою оцінки ефективності проведеного дослідження була 
проведена контрольна робота в 3-ому класі, в яку були включені завдання на 
знаходження значень буквених виразів, розвʼязування рівнянь та нерівностей. 
Результати контрольних робіт свідчать про те, що систематичне та послідовне 
дотримання методичних порад, які розглядаються в дипломному дослідженні, має 
своїм наслідком успішне засвоєння учнями матеріалу алгебраїчної пропедевтики 
(успішність – 100%, якість – 78%). Представлені результати можуть бути 
використані в практичній роботі студентами педагогічних вузів та вчителями 
початкових класів, з метою ефективного вивчення методики алгебраїчного 
матеріалу. 
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Процес інтеграції України в світовий культурний простір дедалі помітніше 
впливає на всі сфери життя держави, в тому числі й освітню, що й викликало 
необхідність здійснення змін. Адже, як зазначає В. Г. Кремень «...освіта у ХХІ 
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столітті – це далеко не лише надання знань і виховання особистості. Освіта в добу 
глобалізації та високих технологій – це фактор соціальної стабільності, 
економічного добробуту країни, її конкурентоспроможності та національної 
безпеки. Тому освіту не можна і надалі стереотипно відносити до сфери відомчої чи 
галузевої політики, а варто підходити до неї як до загальнонаціональної, 
стратегічно важливої проблеми» [1; 2; 5].  

Історія розвитку сільських початкових шкіл означена доробком кількох 
генерацій визначних українських педагогів, громадських і культурно-освітніх діячів 
(Б. Веселовський, Г. Васькович, Б. Грінченко, М. Корф, Т. Лубенець, С. Сірополко, 
С. Русова, Я. Чепіга), науковими розвідками сучасних учених (С. Бричок, 
Г. Васькович, О. Драч, Н. Калениченко, Я. Корж, З. Онишків, Н. Побірченко, 
О. Сисоєва, Б. Ступарик, О. Сухомлинська та ін.). Методологічні засади 
дослідження становлять наукові положення, які розкривають науково-теоретичні 
підходи до розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 
(В. Кузь, О. Савченко та ін.). Вони розширюють і поглиблюють інтерес до 
педагогічної думки в аспекті просвітницько-педагогічної діяльності, ґенези системи 
початкової освіти в сільській місцевості. 

Початкова освіта – це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи 
початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички 
спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і 
починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової 
освіти для суспільства та держави.  

В українському педагогічному словнику С. Гончаренка зазначено, що 
початкова освіта є першою ланкою в системі загальної середньої освіти. В іншому 
педагогічному словнику терміни «початкова освіта», «початкова школа» як окремі 
поняття не вживаються, натомість тлумачиться поняття «початкове навчання» як 
«перший ступінь організованого й систематично здійснюваного процесу 
формування у дітей знань, умінь та навичок. Цей процес у масовому масштабі 
протікає в утворених з цією метою початкових школах. Його результатом є 
початкова освіта» [1, с.124]. 

Сьогодні в освіті актуальним є питання формування компетентності дитини – 
не тільки володіння нею певним багажем знань, а вміння їх критично осмислити, 
продуктивно використовувати і самотужки поповнювати, збагачувати. Початкова 
освіта формує загальнонавчальні навички та вміння, рівень освоєння яких значною 
мірою визначає успішність всього подальшого навчання. Школярі, що успішно 
завершили початкову загальну освіту, продовжують навчання на ступені загальної 
освіти. В Україні початкова загальна освіта вважається обовʼязковою і 
загальнодоступною. Головне завдання вчителя початкової школи – знайти 
індивідуальний підхід до кожного учня, створити сприятливі умови для його 
навчання та виховання, зробити все можливе для того, щоб навчання сприймалось 
як радість, а не складна повинність, захистити і зберегти індивідуальність кожної 
дитини, розвинути її кращі риси. 

Сучасна школа потребує і сучасного вчителя: компетентного, творчого, 
сміливого і чуйного, здатного навчити маленьку дитину найскладнішої людської 
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діяльності – вміння вчитися, а ще дружити, поважати, любити, мріяти. Це має бути 
людина енциклопедичної обізнаності, висококультурна, яка знає багато цікавого, 
володіє іноземною мовою, розуміється на комп’ютерних технологіях і вміє навчити 
цьому дитину [4; 6, с. 98]. 

Досягти успіху в реформуванні, оптимізації та оновленні початкової школи в 
сільській місцевості допоможе ґрунтовне вивчення, об’єктивна оцінка, творче 
осмислення й упровадження кращих надбань української (національної) та 
зарубіжної початкової освіти при оптимальному поєднанні класичної спадщини 
минулого і сучасних досягнень наукової думки, передового, перевіреного часом 
досвіду. 

Проблема життєдіяльності початкової школи сільської місцевості постійно 
перебуває в полі зору, стимулюючись, як зовнішніми суперечностями, 
зумовленими вимогами суспільства до якості освітнього процесу та неможливістю 
належно забезпечити її в умовах малочисельної школи, так і внутрішніми – 
потребою учнів у якісній освіті та реальними можливостями щодо її здобуття. 

Вивчення досвіду створення шкільної системи початкової освіти потребує 
особливої уваги. Це період глибоких соціально-економічних зрушень, 
пристосування до нових товарно-ринкових умов господарювання, оновлення 
суспільного життя.  
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завдання у майбутній професійній діяльності. Про нього багато говорять педагоги 
вищих навчальних закладів, а деякі з них роблять спроби використовувати при 
викладанні «своєї» дисципліни. Незважаючи на те, що про проблемне навчання 
мають уявлення усі педагоги, воно ще не зайняло належне місце у навчально-
виховному процесі ВНЗ. І не тому, що педагоги  не бажають ним займатися, а тому 
що у багатьох з них немає повного розуміння його теоретичних засад та 
можливостей. Та й фундаментальної науково-методичної літератури з цього 
питання  не так вже й багато. Безумовним лідером є монографія М. Махмутова 
«Проблемное обучение», яка вийшла більш, ніж 30 років тому назад, але і зараз є 
сучасною та корисною. Тому виклад теорії та практики з проблемного навчання 
буде ґрунтуватися, головним чином, на цьому виданні[1, с. 34]. 

Інколи у якості проблемного навчання педагоги вважають постановку таких 
завдань, які починаються зі слів: «Поміркуйте ...» , або: «Я зараз поставлю перед 
вами проблему, а ви  спробуйте її вирішити...». 

Основна помилка полягає в тому, що проблемна ситуація пропонується зовні, 
а не виникає безпосередньо в мозку у самого студента. 

Слід чітко зрозуміти, що проблемна ситуація характеризується насамперед 
специфічним психічним станом студента, який виникає у нього в процесі 
розв’язання навчального завдання, а не саме це навчальне завдання. 

Наразі проблемне навчання є швидше теоретичною моделлю розвиваючого 
навчання, ніж реалізується на практиці як цілісний процес. У сучасній школі дана 
технологія використовується не системно, епізодично, і, як правило, не ефективно. 
Це зумовлено тим, що основні положення проблемного навчання недостатньо 
методично конкретизовані, чисельні питання його доцільного використання не 
доведені до рівня конкретної педагогічної технології [2, с.14]. 

Проблемне навчання розкрито в теоретичних положеннях американського 
психолога, філософа і педагога Дж. Дьюї, який створив 1894 року у Чикаго 
досвідчену школу, у якій навчальний план замінили на ігровий та найменшу 
трудову діяльність. 

Значний внесок у вивчення особливостей використання технологій 
проблемного навчання зробили відомі психологи В. Давидов, Л. Занков, 
Д. Ельконін, які показали, що у молодших школярів є значні резерви і можливості 
психологічного розвитку, прояву яких сприяє проблемне навчання. Пошуком нових 
аспектів проблемного навчання молодших школярів займаються такі передові 
педагоги сучасності як О. Савченко, Н. Гергун, С. Логачевська, Д. Єрманов, 
В. Максимова та інші.  

Дж. Дьюї стверджував, що прагнення до пізнання з’являється в людини тільки 
тоді, коли вона стикається з проблемою, яку не можна вирішити відомим їй 
способом . 

Проблемне навчання – це така організація уроків, яка передбачає створення 
під керівництвом вчителя проблемних ситуацій та активну самостійну діяльність 
учнів, з розвитку пізнавальної активності, у результаті якої відбувається творче 
оволодіння знаннями, навичками, вміннями та розвитку розумових здібностей. 
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У початкових класах проблемне навчання можна використовувати у формі 
проблемних ситуацій, завдань, запитань. Їх можна використовувати при вивченні 
нового матеріалу, але лише в тому випадку, якщо в учнів є необхідні знання для 
вирішення цієї проблеми. Проблемне запитання повинно відзначатися тим, що воно 
не передбачає прямої відповіді, готового алгоритму розв’язку . 

Під час проблемного навчання педагог не дає готових знань, а організовує їх 
пошук учнями, використовуючи такі методи і прийоми, як аналіз фактів, 
спостереження. Наприклад, учитель пропонує першокласникам плакат, на якому 
зображено декілька чотирикутників і п’ятикутників. Усі ці фігури на плакаті ніяк не 
згруповані, але чотирикутники забарвлені в червоний колір, а п’ятикутники – в 
зелений. Вчитель повідомляє, що всі червоні фігури можна назвати 
чотирикутниками, а зелені п’ятикутниками. Після цього перед класом ставиться 
проблемне питання: «Як ви думаєте, чому червоні фігури можна назвати 
чотирикутниками, а зелені – п’ятикутниками?». Для вирішення даної проблеми діти 
повинні провести ряд спостережень, зіставлень, порівнянь. Вони повинні 
порівнювати в думках терміни «чотирикутник» і «п’ятикутник», розчленувати їх, 
виділивши в них знайомі їм слова, що є частинами нових термінів, – «чотири» і 
«кут», «п’ять» і «кут» [2]. 

Отже, при використанні елементів проблемного навчання на уроках 
математики в початковій школі у дітей підвищується рівень творчого та логічного 
мислення, їх пізнавальна активність. Для реалізації проблемної технології 
необхідні: відбір найбільш актуальних, сутнісних завдань; визначення 
особливостей проблемної освіти в різних видах навчальної діяльності; створення 
навчальних і методичних посібників і рекомендацій; особистісний підхід і 
майстерність вчителя. 
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Інтерес до проблеми виховання і розвитку дитини в сім’ї у нашій країні 
пов’язаний з новими соціально-економічними умовами. Зміна ідеологічних 
орієнтирів або повна їх відсутність створюють труднощі, з якими стикаються 
сучасні батьки. Взаємодія дитини з батьками є найпершим досвідом взаємодії із 
навколишнім світом. На важливість співпраці школи і сім’ї вказують ряд 
нормативних документів: Закон України «Про освіту», Національна доктрина 
розвитку освіти, Конвенція про права дитини, Концепція Нової української школи. 

До вивчення питань взаємодії школи і сім’ї зверталися свого часу 
С. Полоцький, Т. Кампанела, Ж.-Ж. Руссо, А. Дістерверг. У пізніші часи заявлена 
проблема привертала увагу П. Блонського, А. Луначарського, С. Шацького. 
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Наприкінці ХІХ століття про необхідність координації сімейного і шкільного 
виховання писали В. Вахтеров, П. Каптерєв, П. Лесгафт. У працях науковців 
знаходимо, що історія розвитку відносин сім’ї та освітньої політики держави 
вимагає пошуку різних форм взаємодії: від повного відокремлення батьків від 
педагогічного процесу в закритих навчальних закладах XVIII століття до активної 
участі батьків в організації всього шкільного життя шляхом запровадження 
опікунських рад, рад батьківської громадськості в середині ХІХ – на початку 
ХХ століття.  

Теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблеми сьогодні знаходимо 
у працях А. Алексюк, Н. Бібік, В. Бондар, С. Гончаренко, Т. Кравченко, 
М. Міщенко, В. Постовол, О. Савченко та інші. Вчені акцентують увагу на 
здійсненні взаємодії педагога з сім’єю в принципово нових умовах. Змінилася сім’я 
як педагогічна система: її цінності, соціокультурне середовище (наявність 
численних негативних факторів, що впливають на розвиток особистості), батьки 
(різка відмінність соціальних статусів, зайнятості, соціальна депресія, тривожність, 
часто – нехтування виховною функцією), діти (акселерація, вимушена рання 
дорослість, багаторівнева дезадаптація). Сучасний педагог має враховувати всю 
сукупність факторів, наявних у сім’ї, і тих, що впливають на освіту, виховання, 
розвиток, формування особистості дитини. 

В складних сучасних умовах сім’ї потрібна систематична і кваліфікована 
допомога школи. Одним із ключових компонентів Концепції Нової української 
школи є педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між 
учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, 
взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками [1]. 

Як показує практика роботи закладів загальної середньої освіти, важливими є 
такі завдання співпраці: 

– формування активної педагогічної позиції батьків; 
– озброєння батьків педагогічними знаннями й уміннями; 
– активна участь батьків у вихованні дітей. 

Співробітництво школи та родини на будь-якому етапі починається з вивчення 
умов мікроклімату сімейного виховання, індивідуальних особливостей дітей і 
батьків. Сучасною українською школою реалізуються функції батьківської освіти 
(відомості про виховну концепцію школи, педагогічну позицію класного керівника, 
про методику виховання, про цілі й задачі особистісного розвитку школярів на 
даний період, про хід духовного розвитку дитини, про особливості шкільної 
діяльності учня, про взаємини у групі, про виявлені здібності й поточні успіхи 
тощо) та коригуються принципи сімейного виховання. 

Один із ключових компонентів концепції Нової української школи є 
педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та 
співпраця між учителем, учнем і батьками. Спілкування відбувається при особистій 
зустрічі з батьками, але може відбуватися за допомогою інших засобів – телефонні 
дзвінки, написання листів електронною поштою, спілкування у соціальних мережах 
тощо. Тому виділяють такі основні форми спілкування: 
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–  батьківські збори (плануючи збори, важливо розуміти їх мету та основні 
стратегічні моменти у проведенні зборів, щоб учасники залишалися задоволеними 
як від процесу, так і від результатів, а самі збори сприяли розвитку культури 
співробітництва); 

–  індивідуальні зустрічі з батьками (на відміну від батьківських зборів, 
регулярні індивідуальні зустрічі з батьками є практикою, що не так часто 
використовується у навчальних закладах, хоча вона є надзвичайно важливою у 
процесі спілкування з батьками. Першу зустріч з батьками потрібно провести ще до 
початку навчального року. Мета цієї зустрічі – знайомство. Під час цієї зустрічі 
вчитель зустрічається з дитиною, її батьками, дізнається про очікування батьків 
щодо навчання своєї дитини та починає встановлювати відкриті, дружні стосунки); 

–  інші форми спілкування з батьками (спілкування вчителя з батьками, яке 
відбувається від самого початку навчального року, має стати невід’ємною 
частиною річного плану роботи вчителя. Зміст спілкування – навчальна програма, 
здобутки дітей, очікування батьків тощо). 

Форми спілкування можуть бути різними: тижневі або місячні інформаційні 
бюлетені, які містять інформацію про всі заходи, в яких беруть участь діти; 
зустрічі групи батьків, які можуть зустрічатися для планування волонтерських 
заходів для класу чи школи; обмін книжками: батьки й вчителі можуть 
обмінюватися книгами про цікаві підходи до навчання і виховання дітей. Обміни 
книгами можна супроводжувати організацією подальших дискусійних груп – як 
фізично, так і через соціальні мережі; святкові заходи, до яких залучаються діти, 
вчителі  і батьки, можна організовувати з різних приводів – історичні події, події, 
важливі для громади, сезонні святкування, події у шкільному житті та ін.; 

–  батьківська кімната (багато навчальних закладів, які цінують і підтримують 
спілкування між батьками і вчителями, знаходять можливості для організації 
окремого спеціального місця для проведення зустрічей з батьками – батьківської 
кімнати, в якій розміщуються стіл і стільці для дорослих, м’які меблі, полиці з 
літературою. Створюючи батьківську кімнату, школа демонструє свої серйозні 
наміри щодо визнання ролі батьків і важливості співпраці з ними) [3]. 

Таким чином, успіх взаємодії сім’ї та школи, її конструктивний характер, а 
отже, позитивний вплив на виховання дитини значною мірою залежать від відносин 
між учителем і батьками учня, оскільки контакт двох вихователів – батьків та 
педагогів – крок до взаєморозуміння, до набуття довіри, обміну духовними й 
емоційними цінностями, засвоєння педагогічного досвіду, знань, які вчитель і 
батьки передають один одному. Школа й сім’я мають єдину «виховну територію», і 
байдужість або зневага хоча б однієї із сторін негативно позначаються на 
функціонуванні складових педагогічного трикутника «батьки – дитина – вчителі», 
гальмують належний розвиток та формування дитячої особистості. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ВПРАВ 

Головним завданням гуманізації та демократизації освіти в Україні є 
формування покоління, здатного вчитися протягом усього життя, продуктивно 
розв’язувати нагальні проблеми сьогодення, розвивати цінності громадянського 
суспільства. 

Проблема творчого розвитку особистості школяра не є новою, вона має 
глибокі історичні корені. Я. Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський охарактеризували сенситивність дітей молодшого шкільного віку до 
творчості, зокрема, художньо-образної. Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, Н. Брюсова, 
Т. Шпікалова дійшли висновку, що образотворче мистецтво – унікальний 
навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для творчої 
самореалізації, розвитку образно-асоціативного мислення, уяви, фантазії, 
художнього сприйняття тощо [4].  

Важливу роль у розв’язанні цих завдань відіграє початкова ланка школи. 
Фундаментальність початкової освіти полягає у формуванні не лише знань, а й 
ключових компетентностей художньої освіти, які є найважливішим надбанням 
розвивальної шкільної освіти. Вчитель початкових класів проектує стратегію 
організації діяльності молодших школярів з акцентом на пізнавальну активність з 
метою досягнення її найвищого рівня – творчості. Творчість дає людині можливість 
активізувати свої потреби, інтереси, здібності, знаходити форми прояву 
індивідуальної активності [3]. 

Образотворча діяльність – одна з найдоступніших і емоційно захопливих форм 
творчості. Вона є унікальним засобом особистісного розвитку дитини, 
громадського і духовного становлення молодшого покоління. Мета уроків 
образотворчого мистецтва: учити дітей спостерігати за навколишньою дійсністю; 
розвивати найважливіше для художньої творчості – уміння бачити життя очима 
художника. Формування спостережливості, уваги до навколишньої дійсності, 
освоєння художніх матеріалів – основні завдання цього предмета. 

Одним із засобів формування творчої активності школярів на уроках 
образотворчого мистецтва є використання вправ які можна поділити на такі види як 
репродуктивно-творчі та художньо-творчі. За допомогою цих вправ вчитель 
повинен стимулювати учнів і заохочувати до роботи на уроках образотворчого 
мистецтва. Добір вправ здійснює вчитель відповідно до теми уроку або дидактичної 
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мети самої вправи, її спрямованості на формування певних навичок або ж розвитку 
якостей. Окрім цього, окремі художні вправи базуються на внутрішньо та 
міжгалузевих зв’язках образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв та 
галузями знань, є пропедевтичними, що в процесі їх виконання дозволяє 
підготувати учнів до більш глибокого вивчення різних предметів у старшій школі. 

У системі уроків, метою яких є формування певних умінь, способів дій, 
потрібно розподіляти різні види вправ, що мають відповідати таким основним 
критеріям оптимізації: цілеспрямованість, системність і міра. Учитель має подбати 
про те, щоб система вправ була спрямована на розвиток і закріплення різних 
якостей знань і умінь (повноти, міцності, усвідомленості, гнучкості); забезпечувала 
достатню повторюваність вправ за видами і кількістю протягом вивчення всієї 
теми; передбачала таку форму подачі, коли до одного запису, малюнка, обʼєкта 
тощо можна поставити кілька тренувальних завдань; включала різні форми 
керування роботою учнів залежно від ступеня засвоєння ними матеріалу та рівня 
готовності (опора на зразок, таблицю, поетапне коментування, контроль кінцевих 
результатів тощо) [1]. 

На уроках образотворчого мистецтва триває цілеспрямований розвиток 
процесів слухового і зорового сприймання навчального матеріалу. Через виконання 
тренажу з графіки, живопису розвиваються рухові, технічні вміння і навички учнів. 
Щоб образотворча діяльність давала учням задоволення, їхні руки мають бути 
вправними, натренованими в швидкому, точному, координованому виконанні 
багатьох рухів, потрібних у різних навчальних діях. Ефективним є тренування 
відповідних мʼязів руки дитини, координації рухів у графічних видах діяльності. 
Зокрема, для розвитку мʼязів руки, точності рухів на уроках образотворчого 
мистецтва потрібно пропонувати вправи наприклад: «Фігурні доріжки», «Лінійні 
образи», «Не відриваючи руки», «Кольорові стрічки» (див. додаток). Корисні також 
вправи на розфарбовування, домальовування, штрихування, доповнення, 
зʼєднування, змішування кольорів (оптичне і механічне).  

На увагу педагога заслуговують і такі форми роботи як «сліпе» ліплення – 
дитина із заплющеними очима ліпить за зразком; складання індивідуально або в 
групі композицій з різноманітних природних та інших матеріалів; ігри з «Чарівним 
мішечком», мета яких – розпізнавання відомих предметів навпомацки; 
виконання ігрових завдань, що потребують погоджених дій правої і лівої руки, 
погоджених дій для роботи в парі; ігрові форми динамічних хвилинок на уроках: 
впізнавання задуманого через рухи (що ми бачили – не скажемо, подивіться – ми 
покажемо) [2]. 

Вправи за уявою розвивають спостережливість, привчають шукати, вивчати, 
підбирати фактичний матеріал для виконання творчого задуму. Це необхідна умова 
для переходу до творчих замальовок. Вправи на розвиток спостережливості та уяви, 
творчі завдання повинні взаємно доповнювати один одного. Спостереження 
оживляють фантазію, а фантазія збагачується в зорових образах дійсності.  

Для того щоб учні захопились уроком і їм було цікаво і в подальшому можна 
ці вправи використати на різноманітних нестандартних уроках: урок-сюрприз, 
урок-свято, урок-конкурс, урок мандрівка у світ художника, урок-ярмарок, урок-
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виставка, урок-екскурсія до картинної галереї, урок-розгадка таємниці знайомих 
картин, бінарний урок, урок-відкриття та інші. Це допоможе великою мірою 
сформувати творчу активність молодших школярів, а також розвинути в них увагу, 
мислення, творчі здібності та зацікавленість до образотворчої діяльності у 
подальшому. 

Отже, формування творчої активності молодших школярів на уроках 
образотворчого мистецтва великою мірою залежить від вчителя, від його творчості, 
вмілого використання різних методів навчання образотворчого мистецтва серед 
яких важливе місце належить художньо-творчим вправам. Художньо-творчі вправи 
є багатофункціональні: виконують дидактичні завдання – засвоєння знань, понять 
образотворчого мистецтва, набуття відповідних художніх умінь, розвивають творчі 
якості молодших школярів і допомагають їм самовиразитися художніми засобами. 
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Для успішного реформування освітньої системи необхідно створення умов для 
професійного розвитку вчителів. Попри наявність проблемних сфер в останнє 
десятиліття в Словаччині відбулися позитивні зміни в системі професіоналізації 
вчителів, орієнтовані на концептуальне оновлення її змісту, нормативно-правового 
забезпечення, а також модернізацію системи підготовки педагогів-фахівців в 
контексті входження до європейського освітнього простору. Найбільш актуальною 
проблемою, яка потребує в майбутньому свого розв’язання, є нормативне 
визначення системи стандартів професійного розвитку вчителів.  

Вивчення змісту професійної підготовки майбутніх вчителів в університетах 
Словаччини дозволило зробити висновок, що структурування змісту навчання 
відбувається з використанням комунікативного та міжкультурного підходів. Можна 
відзначити загальні позитивні риси підготовки вчителів в Словаччині, а саме: рання 
спеціалізація та вибірковість, обов’язкові професійно-орієнтовані дисципліни 
навчальних планів, можливість вибирати вибіркові навчальні дисципліни, 
використовується міжкультурний підхід в процесі підготовки вчителів [1]. 
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Реалізація комунікативного підходу у вищій школі Словаччини має домінуючу 
орієнтацією на культурні аспекти підготовки, що передбачає впровадження 
традиційних та інноваційних форм (семінари, заняття прикладного спрямування 
для формування умінь і навичок практичного застосування знань із предмета, 
екскурсії тощо) і технологій (освітньої платформи Moodle; академічної 
інформаційної системи (AIS – Akademický informačný systém), модульної 
академічної інформаційної системи (MAIS – Modulárny Akademický Informačný 
Systém) навчання. Теоретична підготовка фахівців педагогічного профілю має 
практичну спрямованість і відзначається залученням комунікативного методу 
навчання. У ході впровадження комунікативно-орієнтованих методик практикують 
інтенсивні методи навчання для збільшення обсягів засвоюваного матеріалу на 
заняттях із мовної підготовки й активізації розумової діяльності студентів. 

Підготовка фахівців-педагогів у Словаччині здійснюється у таких основних 
формах: навчальні програми для бакалаврів і магістрів, післядипломне навчання в 
докторантурі, а також післядипломне навчання на рівні вищої школи. Педагогічна 
освіта надається в межах дев’яти вищих учбових закладів, серед яких основні 
регіональні центри – Банська Бистриця, Братислава, Кошице, Нітра, Пряшів, 
Трнава. 

Підготовка та професійний розвиток вчителів у Словаччині є предметом 
наукових студій як загальнотеоретичного, порівняльного характеру, так і 
конкретно-спрямованих досліджень, що висвітлюють специфіку словацької 
системи педагогічної освіти. В Словаччині проблемою професійної освіти вчителя 
займаються Б. Касачова, Б. Косова, І. Павлов, Ш. Порубский, Б. Пупала та ін. Серед 
вітчизняних дослідників проблеми професійної підготовки у Словаччині 
розглядали І. Дегтярьова, К. Ключкович, Г. Товканець та ін. Підготовка фахівців-
педагогів у Словаччині базується на підготовці вчителів початкової та спеціальної 
освіти; динамічності навчальних програм, змісту та структури навчання відповідно 
до профілю випускника; адаптації навчальних програм до потреб практики, ринку 
праці в регіональному контексті; інтенсивне використання електронного навчання; 
зростанні кількості докторантів і забезпеченні акредитаційних вимог щодо 
присвоєння вчених звань; інтернаціоналізації навчання через участь у європейських 
програмах мобільності студентів і викладачів, міжвузівській співпраці у спільних 
наукових проектах тощо. 

Важливим аспектом навчальної та наукової діяльності педагогічних 
спеціальностей є залучення підтримки грантових структур, участь у міжнародних 
проектах. Педагогічні факультети мають значний досвід у реалізації науково-
дослідницьких проектів як національного, так і міжнародного рівня, отримуючи 
грантову підтримку в рамках проектів KEGA, VEGA, APVV, DAPHNE, 
LEONARDO DA VINCI, My University, ERASMUS +, Міжнародного 
Вишеградського фонду, що свідчить про поглиблення інтернаціоналізації вищої 
освіти та науки, підвищення конкурентності та відкритості педагогічної освіти, 
покращення якості навчання та досліджень, розширення багатосторонньої співпраці 
між університетами, диверсифікацію джерел фінансування діяльності факультету 
[2]. 
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Модернізація професійної іншомовної підготовки фахівців гуманітарного 
профілю в Словаччині, що полягає в наданні останній більшої практичної 
спрямованості, пов’язана з уведенням нових практичних компонентів, а саме – 
професійної практики, завданням якої є надання можливості майбутнім вчителям 
набувати компетенцій, що прямо пов’язані з процесом навчання; залучити 
теоретичні знання, отримані під час університетського навчання, до практичної 
роботи в конкретній освітній установі; розвивати мотивацію студентів, їх здібності 
та навички для реалізації функцій учительської професії. 
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ВПЛИВ САМООЦІНКИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
НА ЙОГО ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК 

Проблема формування і розвитку самооцінки є однією з центральних проблем 
становлення особистості дитини. Самооцінка - це необхідний компонент розвитку 
самосвідомості, тобто усвідомлення дитиною самої себе, своїх фізичних сил, 
розумових здібностей, вчинків, мотивів і цілей своєї поведінки, свого відношення 
до інших людей. 

Як зазначають Л.О. Кошинська та З.В. Гуріна, в сучасних умовах, навчальна 
діяльність молодших школярів потребує врахування самооцінки в особистісному 
розвитку дитини. На думку вітчизняних психологів, таких як, Б.Г. Ананьєв, Л.І. 
Божович, С.Л. Рубінштейн, П.Р. Чамата, самооцінка - це саморегуляція, яка 
визначає напрямок і рівень активності людини, його ставлення до світу, людей, 
самого себе і, в кінцевому результаті, вершина його досягнення [2, с.227]. 

Становлення самооцінки в молодшому шкільному віці залежить від соціально-
значущих обов’язків учнів в закладі загальної середньої освіти. Вона не завжди є 
об’єктивною, оскільки у процесІ оцінювання, виявляючи результати власної 
діяльності, дитина схильна до їх переоцінки. Виявлення самооцінки, як вміння 
об’єктивно оцінювати особливості особистості і її діяльності є доволі складною 
проблемою, на це зауважує в своїх дослідженнях О.Г. Солодухова [3, с.170]. 

Зауважимо, що формування самооцінки в молодшому шкільному віці 
пов’язане з включенням дитини в систематичний освітній процес. Вона 
ускладнюється за своїми змістом і формами у процесі спілкування з дорослими і 
однолітками. Учень початкової школи постійно знаходиться в ситуації оцінювання 
всіх його дій. Як наслідок, це формує у нього вміння розуміти і враховувати під час 
самооцінювання позицію іншого, в нього з’являються реальні уявлення про свої 
здібності. 

473 
 



Чайкіна С.В. акцентує увагу на тому, що важливим завданням формування 
самооцінки є розвиток у дітей диференційованих, глибоких і точних знань про себе, 
вміння використовувати різні характеристики під час оцінювання себе, адекватно 
розуміти зміст оцінюваних якостей. Дослідниця також наголошує, що необхідно 
також вчити їх самостійно і аргументовано оцінювати свої можливості, вміння і 
якості, з власної точки зору та точки зору інших людей; точніше, адекватніше і 
стабільніше оцінювати свої знання та вміння, які проявляються у навчанні і праці. 
Великі можливості для формування у дитини цих здібностей представляє його 
діяльність, яка має творчий характер [4, с. 226]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що в науковій сфері не 
існує єдиних позицій щодо розгляду структури самооцінки.  

Базуючись на аналіз психолого-педагогічної літератури, можна запропонувати 
структуру, яка включає такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, 
практично-діяльнісний. Зупинимось детально на кожному компоненті. 

В основу когнітивного компоненту покладено знання людини про себе, вони 
можуть бути ситуативними і стійкими, позитивними і негативними. 

Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується позитивним ставленням 
до процесу самооцінювання, потребою пізнання власного «Я», його позитивних і 
негативних характеристик, прагненням досягати успіху в спільній діяльності. В 
молодших школярів у процесі самооцінки виділяють мотиви уникнення покарання, 
розуміння сутності процесу самооцінювання. 

Практично-діяльнісний компонент включає в себе систему вмінь 
самооцінювання. Вони визначаються за критеріями, у відповідності до яких діти 
оцінюють свої позитивні і негативні якості, здібності га діяльність у групі [1, с. 60]. 

Як наслідок, визначення адекватної самооцінки залежить від зовнішньої 
оцінки, оцінки вчителів, батьків, однолітків. Спільна оцінка і визнає ту загальну 
думку про дитину, яка часто і визначає її долю. 

Таким чином самооцінка являє собою складний за своєю психологічною 
природою феномен. Вона пов’язана численними зв’язками і відношеннями з усіма 
психічними утвореннями особистості. Самооцінка є важливим фактором 
становлення особистості дитини. Дитина не народжується на світ з певним 
ставленням до себе. Як і всі інші особливості особистості, її самооцінка проходить 
певний етап становлення у процесі виховання, в якому основна роль належить сім’ї 
та школі. 
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м. Мукачево. 
Маріна Іляна Юріївна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Мартин Оксана Михайлівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Марущак Сільвія Степанівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра 
психології, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
Матвійчук Світлана Салманівна, кандидат технічних наук., старший викладач 
кафедри легкої промисловості і професійної освіти, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Мачинська Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет 
імен Івана Франка, м. Львів. 
Машіка Діана Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Мельник Юлія Володимирівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Менджул Етелла Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Микуланинець Аліна-Маріанна Олександрівна, студентка, Мукачівський 
державний університет, м. Мукачево. 
Микуліна Антоніна Костянтинівна, старший викладач, кафедра теорії та 
методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
Микулін Юлія Миколаївна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Мисло Наталія Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Михайлова Катерина Василівна, сарший викладач кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
Місяйло Юліанна Володимирівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево.  
Мішкулинець Олена Олексіївна, кандидат психологічних наук, викладач, 
Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету, 
м. Мукачево. 
Мовчан Катерина Миколаївна, старший викладач кафедри філологічних 
дисциплін і соціальних комунікацій, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Мокар Владислава Володимирівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
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Молнар Андрея Олександрівна, студентка, Закарпатський угорський інститут 
імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово. 
Молнар Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
Мочан Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Ничкало Світлана Андріївна, науковий співробітник, Інститут проблем 
виховання НАПН, м. Київ 
Нос Любов Степанівна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і 
початкової освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка, 
м. Львів. 
Ольховська Станіслава Богданівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Остолош Катерина Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Орос Клавдія Золтанівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Павко Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
суспільних та політичних наук, Національна академія управління, м. Київ. 
Павлич Анастасія Святославівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево 
Павлишинець Яніта Володимирівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Паук Іванна Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Пашкуляк Марія-Магдалена. А., студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Пеняк Вікторія Степанівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Петьовка Анастасія Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Підзирайло Вікторія Іванівна, студентка, Львівський національний університет 
імені Івана Франка, м. Львів 
Піпчак Сільвія Нуцівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Пинзеник Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Полажинець Ірина Юріївна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Попова Алла Іванівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
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Попович Алла Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Попович Альона Юріївна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Попович Марія Степанівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Попович Надія Ференцівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Попович Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки музичної освіти та виконавського мистецтва, Мукачівський 
державний університет, м. Мукачево. 
Попович Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, 
кафедра теорії та методики дощкільної освіти, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Попович Олександра-Марія Вячеславівна., студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Постригач Надія Олегівна, кандидат біологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 
м. Київ 
Продан Наталія Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Проданець Аліна Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Прокопович Лідія Сигізмундівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський 
державний університет, м. Мукачево. 
Радик Ельвіра Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Рахівська Віталія Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Рипкович Вікторія Михайлівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Роїк Оксана Богданівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Роман Вікторія Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Роман Оксана Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Ромачівська Антоніна Євгенівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Русин Надія Михайлівна, старший викладач, кафедра теорії та методики 
дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
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Рябець Діана Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Рябчикова Катерина Миколаївна, аспірант, Українська інженерно – педагогічна 
академія, м. Харків. 
Савко Леся Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Саган Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завдувач кафедри 
природничо-математичних дисциплін та логопедії, Херсонський державний 
університет, м. Херсон. 
Садварі Інна Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Семен Яна Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Сахневич Інна Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
англійської мови, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу, м. Івано-Франківськ. 
Сєдоухова Євгенія Віталіївна, старший викладач кафедри легкої промисловості і 
професійної освіти, народний майстер з ткацтва, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Сембер Мирослава Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Сеньків Юлія Андріївна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Сидор Марина Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Силадій Василь Васильович, викладач, Закарпатський угорський інститут  імені 
Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово. 
Симулик Ірина Миколаївна, студентка, Мукачівський державний університет, м. 
Мукачево 
Синичка Євгенія Борисівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Сівак Наталія Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Сівак Анастасія Сергіївна, студентка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія, Україна 
Сігетій Крістіна Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Слава Марія Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Солопова Ольга Томашівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Стахів Марія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
початкової та дошкільної освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка. 
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Стець Антоніна Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Сухарь Анастасія Олександрівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Талабіра Тетяна Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 
Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
Тимків Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Івано-
Франківський національно-технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ. 
Тисянчин Іванна Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Товканець Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Товканець Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» м. Ужгород 
Товтин Яна Іванівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Тодавчич Іванна Василівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Томашевська Мирослава Олегівна, аспірант, асистент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево 
Томишинець Ніна Михайлівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Троян Наталія Ігорівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Турко Богдана Богданівна, аспірант, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, м. Львів 
Турок Оксана Степанівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Туряниця Вікторія Михайлівна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Тягур Василь Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 
педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Тягур Любомира Миронівна, викладач психології, Гуманітарно-педагогічний 
коледж Мукачівського державного університету, м. Мукачево. 
Урвалек Олександра Віталіївна, студентка, Мукачівський державний 
університет, м. Мукачево. 
Фельцан Інна Михайлівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
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Фенцик Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Феєр Анастасія Євгенівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Фізер Еріка Карлівна, викладач, Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ, 
Україна. 
Фізеші Октавія Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Фодор Катаріна Йосипівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Фучко Оксана Любомирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіології 
та патофізіології, ДВНЗ «Ужгородський  національний університет», м. Ужгород.  
Фенчак Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 
та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 
Хила Вікторія Олександрівна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
Химинець Каміла Андріївна, студентка, Мукачівський державний університет, 
м. Мукачево. 
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