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РОЗДІЛ 1 

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
 

 

УДК  796.071.4:378.9:37.015.31 

Багорка Анна Миколаївна, 

викладач, Економіко-правничий коледж  

Запорізького національного університету 

 

ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА 

ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

Реформування вищої освіти призводить до підвищення вимог до 

педагогів та їх діяльності. Адже особливістю педагогічної діяльності є те, що 

основою професійного спілкування фахівця є взаємодія з вихованцями, 

причому на умовах толерантності, поваги та грамотності.  

Тобто, майбутній педагог повинен в процесі підготовки оволодіти 

відповідними знаннями і  навичками, аби відповідати вимогам до здійснення  

професійно-педагогічної діяльності. 

Сфера фізичної культури і спорту впевнено займає нішу в педагогічній 

освіті. Фахівці цієї галузі заслуговують особливої уваги. Це обумовлено 

специфікою їх діяльності – практичною (руховою) складовою. Закономірно, що 

і вимоги до майбутнього фахівця фізичної культури і спорту, крім спільних рис 

із загальнопедагогічними, мають специфічні особливості. 

Метою статті є аналіз та обґрунтування професійних компетенцій у 

поєднанні з особистісними якостями майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту. 

Для розуміння особистісних характеристик майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту маємо спочатку визначити специфіку фізкультурно-

педагогічної діяльності. 

На думку О. Петуніна, М. Веселкіна головними компонентами в 

структурі фізкультурно-педагогічної діяльності є:  

– організаторський – організація видів фізкультурної діяльності учнів; 

– комунікативний – побудова ділових взаємовідносин з учнями і 

колегами;  

– конструктивний – планування навчання, виховання та оздоровлення 

учнів;  

– гностичний – пізнання закономірностей фізичного виховання; 

– руховий – уміння організовувати переміщення та розміщення учнів на 

майданчику, кваліфіковане володіння технікою фізичних вправ, прийомами 

страхування та допомоги [2]. 

Слід зауважити, що основною відмінністю педагогічної від фізкультурно-

педагогічної діяльності є саме наявність рухового компоненту в останній. 

Особистісні якості педагога невіддільні від професійних (придбаних в 
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процесі професійної підготовки та пов'язаних з отриманням спеціальних знань, 

умінь, способів мислення, методів діяльності). Серед них І. П. Підласий виділяє 

наукову захопленість, любов до своєї професійного праці, ерудицію, володіння 

предметом викладання, методикою викладання предмета, психологічну 

підготовку, загальну ерудицію, широкий культурний кругозір, педагогічну 

майстерність, володіння технологіями педагогічної праці, організаторські 

вміння і навички, педагогічний такт, педагогічну техніку, володіння 

технологіями спілкування, ораторське мистецтво та ін. [3]. Варто доповнити 

цей перелік спеціальними якостями, притаманними фахівцеві фізичної 

культури і спорту, який має  володіти руховими вміннями, та досконалою 

технікою виконання фізичних вправ. 

Вчена Е. Степаненкова вважає, що педагог з фізичної культури повинен 

володіти такими вміннями і здібностями:  

– дидактичні здібності: вміння будувати навчальний процес; знання 

принципів, методів, засобів навчання; 

– академічні здібності: творчий пошук; 

– комунікативні здібності: вміння добре взаємодіяти з учнями, колегами, 

батьками; 

– перцептивні здібності: відчуття настрою та стану здоров’я учнів на занятті; 

– експресивні здібності: володіння мовою, мімкою, жестами, пантомімікою; 

– організаторські здібності: організація дозвілля, спортивно-масових заходів, 

свят; 

– гностичні здібності: за допомогою аналізу власної діяльності і діяльності 

своїх підопічних вміти коригувати стратегію і тактику навчання; 

– сугестивні здібності: вміння викликати зацікавленість до занять фізичною 

культурою; 

– стресостійкість: управління своїми емоціями; 

– емпатія: здатність до співчуття. [4]. 

У своїх працях М. Воробйов та Т. Круцевич наголошували, що фахівець 

фізичного виховання і спорту має: бути спроможним засвоювати і реалізовувати у 

своїй професійній діяльності досягнення світової цивілізації; володіти сучасною 

методологією вибору стратегії діяльності і обґрунтування рішень, враховуючи 

загальнолюдські, особистісні, державні та виробничі цінності; володіти 

професійними знаннями і орієнтуватись в теоретичних і прикладних проблемах 

фізичного виховання і спорту; бути здатним проводити науково-практичні 

дослідження; постійно накопичувати знання у процесі професійної діяльності; 

користуватися арсеналом педагогічних і психологічних методів і методик; володіти 

культурою,знаннями з філософії, історії, логіки, економіки, інформатики; бути 

пропагандистом своєї професії; етично відстоювати свою точку зору; володіти 

навичками виховної та організаторської діяльності  [1]. 

Розглянувши основні характеристики та якості майбутнього фахівця фізичної 

культури і спорту як суб’єкта фізкультурно-педагогічної діяльності, маємо 

зупинитися на основних професійних компетенціях, без яких неможлива успішна 

діяльність, навіть за наявності усіх належних особистісних якостей. 
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До таких компетенцій відносимо наступні:   

 – акмеологічна (здібності,  що сприяють професійному 

самовдосконаленню з метою оволодіння акмеологічними знаннями); 

 – аксіологічна (усвідомлення самоцінності особистості,  

індивідуальності; оволодіння професійно – етичною культурою і т.ін.);  

 – психолого – педагогічна (оволодіння педагогічною діяльністю в 

цілому);  

 – гностична (накопичення нових знань про цілі і завдання 

фізкультурно-педагогічної діяльності,  засоби їх досягнення );  

 – комунікативна (здібності у володінні технологіями обміну 

інформацією,  уміння вибудовувати спілкування,  діалог,  взаємодію,  пов’язані 

із встановленням взаємовідносин між суб’єктами фізкультурно-педагогічного 

процесу);  

 – фізкультурно-оздоровча (здатність і готовність формувати здоровий 

спосіб життя в учнів,  здійснювати заходи оздоровчої спрямованості);  

 – науково-дослідна (готовність проводити наукові дослідження при 

використанні різних форм і методів фізкультурної діяльності, визначати її 

ефективність);  

 – рухова (володіння різнобічним арсеналом рухових дій).  

Спираючись на проведені дослідження з проблеми, можемо дійти 

висновку, що майбутній фахівець фізичної культури і спорту: 

– це педагог, який в процесі виконання своєї професійної діяльності 

активно застосовує руховий компонент, в тому числі, і на власному прикладі. 

Отже, майбутній фахівець фізичної культури і спорту повинен володіти 

технікою виконання різних фізичних вправ, мати хороший рівень фізичної 

підготовки, знати правила проведення вправ та вміти їх доречно добирати і 

застосовувати.  

– повинен бути високоерудованою особистістю, володіти загальними та 

спеціальними знаннями; застосовувати інноваційні засоби навчання та 

мультимедійні технології; мати навички планування та обліку навчального 

(тренувального) процесу, складання звітної і навчальної документації; 

здійснювати профілактику спортивного травматизму та розумітися на 

прийомах страхування та допомоги; вміти застосовувати спортивні споруди та 

обладнання. 

– здатний розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

– має володіти наступними якостями: толерантність, стриманість, 

справедливість, впевненість, терпимість, наполегливість, ініціативність, 

витримка, дисциплінованість, енергійність, цілеспрямованість, почуття гумору, 

комунікативність. 

– повинен прагнути до постійного саморозвитку, самовдосконалення і 

самореалізації.  



14 

 

Отже, до особистісних характеристик майбутнього фахівця фізичної 

культури і спорту висуваються неабиякі вимоги, оскільки, в першу чергу, він 

несе відповідальність за здоров’я своїх вихованців. Заняття фізичною 

культурою і спортом безпосередньо впливає на самопочуття, зокрема, та стан 

здоров’я, в цілому. Безпека і ефективність занять руховою активністю можлива 

лише за умови високої кваліфікації і освіченості фахівця фізичної культури і 

спорту.    
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Проблема формування пізнавального інтересу молодших школярів 

важлива й сучасна у теорії і практиці педагогічної науки. Її актуальність 

зумовлена впровадженням у навчальний процес таких засобів активізації, як 

системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів 

співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що 

сприяє формуванню й розвитку пізнавальних інтересів учнів початкової школи. 

Адже, головним завданням школи сьогодні є навчити дітей мислити, 

сформувати в учнів бажання здобувати знання та застосовувати їх на практиці 

[2, с.10]. 

Основні аспекти формування і розвитку пізнавальних інтересів знайшла 

своє відображення у працях сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

педагогів, методистів, учителів-практиків. Науковцями виділено такі основні 
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ланки процесу формування пізнавальних інтересів: ідеї, що відображають 

сучасні уявлення про розвиток пізнавальних інтересів (І. Бех, Н. Бібік, 

Л. Божович, Л. Виготський, О. Киричук, Н. Морозова, Р. Науменко, В. Онищук, 

В. Паламарчук, І. Підласий, О. Пометун, В. Сухомлинський, Г. Щукіна та ін.); 

особливості формування і розвитку інтересу (А. Куракіна, Є. Тріфонов, 

Н. Шалатонова та ін.); методичні системи та методики формування і розвитку 

інтересів (І. Карякін, В. Кобаль, В. Корнєв та ін.).У роботах цих науковців 

розглядаються основні методологічні питання теорії інтересу, його вплив на 

виховання особистості. 

Виховання активного ставлення до знань, науки взагалі й до навчальної 

діяльності зокрема неможливе без розвитку допитливості, потягу до знань, 

інтересу до пізнання. Суворі, категоричні вимоги, покарання, адміністративні 

заходи безсилі, якщо в дитини немає потреби навчатися, якщо пізнавальні 

діяльність для неї позбавлена життєвого змісту. 

Згідно з концепцією діяльнісного підходу [3, с.83] успішність будь-якої 

діяльності залежить від наявності достатнього ступеня інтересу до конкретної 

діяльності. Слово «інтерес» походить від латинського interest, як «маючий 

значення», тобто такий, що є причиною дії особистості, її соціальної поведінки.  

У розробці теорії інтересу немає єдиної думки, що обумовлено 

багатоплановістю проблеми. З однієї точки зору, інтерес має пізнавальну 

спрямованість, а з іншої – інтерес розглядається як потреба особистості.Ще 

видатний педагог, класик світової педагогіки К. Ушинський (1824–1871) в 

інтересі вбачав основний внутрішній механізм успішного навчання. Він довів, 

що зовнішній механізм поневолення не досягає потрібного результату, 

навчання, позбавлене інтересу і здійснюване тільки силою примусу, вбиває в 

учні прагнення до оволодіння знаннями. Водночас, на думку К. Ушинського, не 

можна все навчання зводити до інтересу – воно потребує і чорнової роботи, 

значного вольового зусилля. Зокрема, С. Шацький зауважував, що для дитини 

важливо з цікавістю здобувати знання. Цю думку поділяють і психологи 

Г. Люблінська, Н. Морозова, Л. Славіна, зазначаючи, що принципово важливим 

є формування пізнавальних інтересів як ознаки готовності дитини до шкільного 

навчання. 

У психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу до 

визначення поняття «пізнавальний інтерес» Зазначений феномен розглядається 

як інтерес, який має пошуковий характер, підвищує можливості розумового 

розвитку учня (В. Паламарчук), викликає бажання пізнати те, що невідомо 

учню (Г. Ващенко), сприяє усвідомленій самостійності (О. Савченко), викликає 

продуктивну роботу (В. Лозова), змінює способи розумової діяльності 

(Г. Щукіна), є умовою розвитку творчої особистості (М. Алєксєєва), це 

спонукання до діяльності, мотивація діяльності (М. Бєляєв). 

На думку Н. Бібік, завдання вчителя полягає в тому, щоб сформувати у 

дітей пізнавальний інтерес як провідний мотив навчальної діяльності, якій 

необхідно підтримувати в режимі домінування над другорядними мотивами 

(обов’язок, досягнення, престиж тощо), бо він має ряд переваг перед ними, що 
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проявляються в ситуаціях, коли учень прагне удосконалювати свою 

пізнавальну діяльність. Згідно з концепцією дослідниці, пізнавальний інтерес 

шести - семирічних дітейхарактеризується за такими ознаками: широта, 

глибина, дієвість і стійкість. Під широтою пізнавального інтересу, варто 

розуміти предметну спрямованість дитячої допитливості, наявність уявлень про 

предмети, явища навколишньої дійсності їх предметне спрямування, вибір 

навчальних предметів, окремих видів діяльності. Глибина проявляється 

характером пізнавального ставлення до навколишнього світу. Дієвість і 

стійкість характеризує активність учнів у вияві допитливості, надання переваги 

пізнавальній діяльності з-поміж інших видів тощо [1, с. 47-48]. 

Характерними особливостями інтересу є його усвідомленість, 

емоційність,самоактивність, особлива вольова спрямованість на пізнання 

довкілля. Пізнавальний інтерес у навчальній діяльності виражає прагнення 

учнів до знань і самостійної творчої роботи, тому вважається педагогами одним 

із найбільш значущих і надійних факторів, які інтенсифікують пізнавальну 

діяльність школярів. 

Дитина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, тому що 

найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, який активно 

взаємодіє із системою ціннісних орієнтацій, метою, результатами діяльності, 

відображає всі складові особистості: інтелект, волю, почуття. За певних умов 

інтерес є засобом захоплюючого навчання, визначає інтенсивний і 

зосереджений розвиток пізнавальної діяльності, переростає в стійку рису 

характеру. Така потрійність прояву інтересу як мети, засобу і результату 

навчання та виховання є головною особливістю педагогічного аспекту 

проблеми формування пізнавальних інтересів учнів [2, с.12]. 

У педагогіці розрізняють чотири етапи розвитку інтересу: зацікавленість, 

допитливість, пізнавальний інтерес, теоретичний інтерес.  

Зацікавленість вважається найелементарнішим інтересом, що за певних 

ситуацій оволодіває учнями, але при зміні ситуації швидко зникає. Цей етап 

розвитку інтересу пов’язаний з новизною предмету, яка може й не мати 

особливого значення для людини. В учнів ще не помічається прагнення до 

пізнання суті предметів, явищ, процесів, які вивчаються.  

Допитливість характеризується прагненням вийти за межі побаченого, 

розширити свої знання, одержати відповідь на запитання, що виникають під час 

навчання. І на цьому етапі учням притаманні емоції здивування, почуття 

радості відкриття [5, с. 198]. 

Пізнавальний інтерес – це вищий етап розвитку пізнавальної діяльності 

особистості. Такий інтерес пов’язаний з її намаганням самостійно розв’язати 

проблемне питання. У центрі уваги – проблема, а не готові знання. При цьому 

дитина шукає причину, намагається осягнути сутність предмета, самостійно 

встановити закономірність, розкрити причинно-наслідкові зв’язки. 

Напружується думка, вольові зусилля, виявляються емоції. 

Теоретичний інтерес характеризується спрямованістю учня не лише на 

глибоке і міцне засвоєння знань, пізнання закономірностей та опанування 
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теоретичних основ, а й на застосування їх на практиці. Теоретичний інтерес 

виникає в підлітків тоді, коли в них формуються наукові погляди, переконання, 

стійкий світогляд [4]. 

Пізнавальний інтерес – інтерес учнів до пізнавальної діяльності, у процесі 

якої вони оволодівають змістом навчального предмета і необхідними вміннями 

та навичками є фактором не тільки успішного навчання; він необхідний і для 

розвитку і для формування особистості школяра в цілому. 

Розрізняють три основні рівні розвитку пізнавального інтересу:  

1) безпосередній інтерес до нових фактів та явищ, пов’язаних з 

інформацією, яку учні дістають на уроці (елементарний рівень);  

2) інтерес до пізнання істотних властивостей предметів і явищ;  

3) інтерес до причино – наслідкових зв’язків, до виявлення 

закономірностей та встановлення загальних принципів, що стосуються різного 

роду явищ.  

На пізнавальний інтерес учнів впливає: зміст навчального предмета, усі 

компоненти методичної системи вчителя цілі навчального процесу, форми, 

засоби, методи навчання з урахуванням вікових особливостей учнів. 

Наявність пізнавального інтересу у молодших школярів проявляється в 

різних формах: 

– у формі інтелектуальної активності, коли учні задають питання 

вчителю, беруть участь в діяльності, хочуть висловити свою точку зору, 

прагнуть поділитися з іншими новою інформацією; 

– у формі емоційних проявів: міміки, жестів, вигуків, обміну враженнями 

з сусідом, цілковитій тиші і боязні порушити її. Емоційні прояви пов'язані з 

радісною перспективою знайденого рішення, впевненості в своїх силах, з 

успіхом діяльності, з певним ставленням до героя літературного твору тощо. 

– у формі вольових проявів: у зосередженості уваги і слобкому 

відволіканні. Показовими в цьому відношенні є реакції учнів на дзвінок з 

уроку. Для одних дзвінок є нейтральним подразником, і вони продовжують 

роботу, намагаючись довести її до логічного кінця, інші – моментально 

припиняють слухати, закривають книги і зошити, залишаючи 

розпочатезавдання, і першими вибігають з класу. 

– у формі вільного вибору діяльності. У вільному виборі, надаючи 

перевагу певній діяльності, учень розкриває свої інтереси, свої потенційні 

можливості. 

Пізнавальний процес, пізнавальний інтерес тісно пов'язаний з виховними 

завданнями сучасної школи і суспільних вимог до шкільної підготовки 

підростаючого покоління. Правильно поставлений в школі виховний процес 

напряму пов'язаний з активністю школярів в процесі їхньої інтенсивної 

цілеспрямованої діяльності в праці, громадському житті навчанні, спорті та ін., 

в тому числі на уроках, оскільки формування активної життєвої позиції 

особистості несумісне з орієнтацією на пасивне сприймання «готової» 

математичної або іншої навчальної інформації. 

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що без 
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пізнавального інтересу учнів початкових класів до освітнього процесу не може 

бути успішним засвоєння знань, не може бути повноцінним виховання. Тому, 

актуальною залишається проблема оптимізації освітнього процесу, посилення 

його пізнавального і виховного потенціалу, стимулювання пізнавального 

інтересу й самостійності учнів. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ КЛАСНОГО 

КЕРІВНИКА В ШКОЛІ 

У роботі майже кожного вчителя є важка, але дуже важлива місія - бути 

класним керівником. Одні вчителі вважають цю роботу додатковим 

навантаженням до своєї викладацької діяльності, інші називають її 

найголовнішою. Якою б складною не була робота класного керівника, без 

сумніву, вона потрібна дітям, оскільки основною структурною ланкою в школі 

є клас. Саме тут організовується пізнавальна діяльність, формуються соціальні 

відносини між учнями. У класах реалізується турбота про соціальне 

благополуччя дітей, вирішуються проблеми їх дозвілля, здійснюється первинне 

об'єднання колективів, формується відповідна емоційна атмосфера. 

Класний керівник ‒ це педагог-професіонал, духовний посередник між 

суспільством і дитиною, організатор системи стосунків на базі різноманітних 

видів спільної діяльності класного колективу, творець сприятливого морально-
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психологічного клімату в класі, координатор зусиль педагогів, сім’ї, соціуму ‒ 

усіх виховних сил суспільства, які впливають на становлення та розвиток 

особистості [1, с.3-4]. 

«У вихованні, ‒ писав К.Д.Ушинський, ‒ все повинно базуватися на особі 

вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела 

людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм 

закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в 

справі виховання» [4, с.123] 

С.П.Максимюк відзначає, що «підростаючій людині передусім за все 

потрібні фізичне здоров’я, моральність і здібності (розумові, трудові, художні, 

комунікативні, які в свою чергу є базою для формування здібностей для 

саморозвитку). Тому між цими трьома блоками можна визначити завдання 

роботи будь-якого педагога, вихователя. Кожен вихователь формує дитину не 

частинами, а цілісно, тобто повинен піклуватися про здоров’я, моральність і 

здібності» [3, с.253]. 

Класний керівник у порівнянні з іншими вчителями виконує додатково 

дуже важливі функції по вихованню учнів. Тому до нього пред'являються 

високі педагогічні вимоги, виконання яких створює сприятливі умови для 

підвищення якості його виховної діяльності. 

Розглянемо деякі з них. 

1. Високий моральний авторитет 

Сила виховного впливу класного керівника на учнів багато в чому 

залежить від його морального авторитету. Особистість вихователя, його 

моральне обличчя мають вирішальний вплив на формування свідомості і на 

поведінку школярів. Це вплив за своїм значенням є незрівненним і незамінним. 

Вихователь сам повинен бути вихований. Йому самому необхідно мати 

високі моральні якості, які він прагне прищепити своїм вихованцям. Це 

безперечне положення. Якщо класний керівник буде вимагати від своїх учнів 

дисциплінованої поведінки, а сам буде порушувати порядок в школі, то його 

вимоги не досягнуть мети. Якщо він буде закликати учнів до правдивості, 

чесності, а сам буде проявляти нечесність, то його заклик не буде почутий. 

Моральне обличчя класного керівника, його вольові якості і позитивні 

якості - найважливіші передумови підвищення ефективності виховного впливу. 

Авторитет завойовується, формується в результаті наполегливої праці, 

зразкової поведінки, відповідального ставлення до дорученої справи. 

2. Педагогічна майстерність 

Успіх виховної діяльності класного керівника багато в чому залежить від 

його майстерності. Він не приходить сам по собі, а є результатом наполегливої і 

повсякденної роботи вихователів щодо підвищення педагогічної кваліфікації, 

по розширенню політичного і культурного кругозору. 

Педагогічна майстерність передбачає ґрунтовне знання свого предмету, 

розуміння закономірностей виховання та навчання. Навіть А.С. Макаренко 

говорив: «Дітей захоплює у вихователя впевнені і чіткі знання, вміння, золоті 

руки, небагатослівність, постійна готовність до роботи» [2, с. 125]. 
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Важливий показник педагогічної майстерності - це наявність умінь і 

навичок проведення виховної роботи. Від кожного вчителя потрібне вміння 

організувати клас, згуртувати його в дружній колектив, забезпечити контроль 

за поведінкою учнів і допомогти формуванню у них моральних рис особистості. 

А.С.Макаренко вважав, що «вміння виховувати - це все-таки мистецтво, таке ж 

мистецтво, як добре грати на скрипці або роялі, добре писати картини, бути 

хорошим фрезерувальником або токарем». Важливий показник педагогічної 

майстерності - це пошук нових шляхів підходів до дітей, вміння впливати на 

них. Ефективність виховного впливу на учнів багато в чому залежить від 

встановлення правильного контакту з класом. Справа ця нелегка. Відразу 

знайти спільну мову і контакт з класом важко. До того ж для цього необхідно 

тривалий час. В процесі роботи неминучі конфліктні ситуації. Майстерність 

вихователя полягає в тому, щоб вчасно підказати учням правильну лінію 

поведінки, переконати їх, розбудити їх думку, підтримати і повірити в їх сили і 

можливості. 

3. Широкий культурний кругозір 

Складні функції і обов'язки класного керівника вимагають від нього 

високої культури, постійного розширення культурного кругозору. Без цього він 

не зможе задовольнити різноманітні запити та інтереси учнів. 

Підлітки дуже цікаві. Вони часто звертаються з питаннями з приводу 

нової книги, нового кінофільму. Їх цікавить, що відбувається в нашій країні і за 

кордоном. Якщо класний керівник задовольняє ці запити, то його авторитет і 

вплив підвищуються. Якщо ж школярі не знаходять відповіді на їх питання, 

вони втрачають довіру і повагу до вихователя. 

4. Педагогічний такт 

Необхідною умовою підвищення ефективності виховної роботи класного 

керівника є дотримання педагогічного такту. Це показник зовнішньої і 

внутрішньої педагогічної культури вихователя. Педагогічний такт передбачає, 

перш за все, повагу до особистості вихованця, чуйне та уважне ставлення до 

нього, довіру і разом з тим ненав'язливий контроль за його поведінкою, не 

допускає надмірної опіки і адміністрування. При наявності педагогічного такту 

легше знайти правильну лінію поведінки і застосувати найбільш раціональні 

методи педагогічного впливу. Досвідчені вихователі зазвичай не зловживають 

докорами і нотаціями. Вони терпляче з'ясовують причини недоліків у навчанні і 

поведінці учня і дають розумні поради, спрямовані на їх усунення. Незнання 

причин зазвичай призводить до квапливих необдуманих оцінок і рішень. 

Особливо не варто приймати рішення під дією першого враження або в 

хвилину роздратування. Роздратування нерідко призводить до погіршення 

взаємин з учнями, до  втрати авторитету Роздратування нерідко призводить до 

погіршення взаємин з учнями, до втрати авторитету. Тактовний вихователь все 

зважує і діє з великою обережністю і делікатністю. Він прагне зрозуміти, 

усвідомити внутрішні мотиви вчинків і дій учнів і лише після цього приймає ті 

чи інші методи педагогічного впливу. Ставлення класного керівника до учня 

повинно бути засноване на глибокій повазі та довірі до його особистості. 
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Зазвичай конфлікти у педагогів з дітьми виникають там, де немає довіри і 

поваги до вихованців, де порушується педагогічний такт. 

5. Любов і повага до дітей 

Розумна любов і повага до дітей - неодмінна умова підвищення 

ефективності виховної роботи. Хто не любить дітей, той не може стати їх 

справжнім вихователем, наставником. Ласкою і любов'ю, повагою можна 

викликати у дітей гарні почуття, виховати потрібні якості, привчити до праці і 

порядку, до  покори й поваги старших. Ніщо так не зближує класного керівника 

з його вихованцями, як довірливе, щире і уважне ставлення. Якщо він байдуже, 

а тим більше зневажливо і зверхньо ставиться до своїх учнів, це відділяє його 

від них і підриває авторитет. А без авторитету неможливо бути вихователем. 

Любов і повага до школярів не виключає, а обов'язково передбачає високу 

вимогливість до них. Не можна залишати без уваги недоліки учнів, порушення 

ними дисципліни і порядку. Любов і довіра до учнів і в той же час висока 

справедлива вимогливість викликають у відповідь любов до вихователя і 

глибоку повагу до нього. Школярі поважають строгих і вимогливих, але 

справедливих вихователів. Вони високо цінують в них ті якості, які 

допомагають їм стати знаючими і повноцінними людьми. 

6. Наявність організаторських здібностей 

Виховання дітей – це перш за все організація їх життєдіяльності. 

Класний керівник, що володіє організаторськими здібностями, зазвичай 

не береться за всі справи сам. Він вміло залучає актив і всіх інших учнів, 

помічників з числа вчителів, батьків, членів виробничих колективів. В 

результаті він встигає при меншій витраті сил зробити набагато більше тих 

класних керівників, які за все беруться самі і часто не доводять справу до кінця. 

7. Творчий підхід до виховної роботи 

До організації виховної роботи слід підходити творчо. Треба постійно 

думати, проявляти ініціативу і вміло вирішувати педагогічні проблеми. Коли 

класний керівник працює без вогника, його діяльність стає нудною, 

одноманітною. Якщо ж він проявляє ініціативу і не допускає шаблонів у своїй 

роботі, тоді він домагається серйозних успіхів у вихованні. 

8. Підвищення кваліфікації класного керівника 

Складна і багатостороння виховна діяльність вимагає регулярної і 

систематичної роботи з підвищення кваліфікації. Не тільки молоді, початківці 

класні керівники, а й досвідчені вихователі, які пропрацювали в школі багато 

років, потребують підвищення кваліфікації. Не можна домогтися серйозних 

успіхів у вихованні дітей, якщо вихователь буде сподіватися тільки на раніше 

завчені педагогічні правила і методичні прийоми. 

Ці основні вимоги, які повинен знати і виконувати будь-класний 

керівник. 
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РОЗВИВАЛЬНЕ ОСВІТЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Питання дослідження розвивального освітнього середовища визначається 

вітчизняними і зарубіжними вченими як одна з найважливіших психолого-

педагогічних проблем. Її вирішення пов'язується з посиленням виховного 

впливу на особистість, оскільки навчання розглядається як перший крок до 

перетворення середовища сучасного освітнього закладу. 

У кінці ХХ століття виник ряд підходів, у межах яких досліджувалося 

освітнє середовище: комунікативно-орієнтований (В. Рубцов); еколого-

особистісний (В. Ясвін); педагогічний (Ю. Мануйлов, С. Сергєєв); 

інформаційний (М. Черевиків, С. Поздняков, Н. Різник); антропопсихологічний 

(В. Слободчиков); психодидактичний (В. Орлов, В. Панов, В. Давидов). 

Структура феномену «розвивальне освітнє середовище» включає три 

основні компоненти: провідний – «середовище» та поняття, які характеризують 

його ознаку, – «освітнє», «розвивальне». 

Середовище – це оточення, сукупність природних, предметних та 

соціальних умов, в яких дитина зростає, опановує науку життя, стає 

компетентною особистістю з притаманними їй індивідуальними 

особливостями. Це поле соціальної і культурної діяльності, образ життя, сфера 

передачі та закріплення соціального досвіду, культури, субкультури, розвитку 

творчості. Отже, оперуючи поняттям «середовище», мають на увазі все, що 

оточує дошкільника. Довкілля як цілісність або певну частину цієї цілісності [1, 

с. 116]. 

Ю. Мануйлов говорить про те, що середовище це те, посеред чого 

перебуває суб’єкт, за допомогою чого формується його спосіб життя, що 

опосередковує його розвиток, і «усереднює» особу [2]. 

Середовище – сукупність умов, що оточують людину та взаємодіють з 

нею як з організмом і особистістю. Середовище може бути найближчим 
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(родина, сім’я, родичі, друзі), далеким (суспільний устрій), зовнішнє, 

внутрішнє, пасивне, активне, актуальне, розвивальне [3, с. 12]. 

В психолого-педагогічній літературі термін «середовище» з’явився в 20-ті 

роки ХХ століття, коли достатньо часто використовувалися поняття «педагогіка 

середовища» (С. Шацький), «суспільне середовище дитини» (П. Блонський), 

«оточуюче середовище» (А. Макаренко). Вченими того періоду доводилося, що 

об’єктом впливу педагога повинна бути не сама дитина, не її риси (якості), а 

умови, в яких вона існує. До зовнішніх умов вчені відносили середовище, 

оточення, міжособистісні відносини, діяльність, а до внутрішніх умови – 

емоційний стан дитини, її ставлення до самої себе, життєвий досвід, настанови.  

А з точки зору педагогіки, середовище – це умова життєдіяльності 

дитини, формування ставлення до базових цінностей, засвоєння соціального 

досвіду, розвиток життєво необхідних особистісних якостей, спосіб 

трансформації зовнішніх відносин у внутрішню структуру особистості, 

задоволення потреб суб’єкта. 

Поняття «освітнє», що характеризує ознаку у словосполученні «освітнє 

середовище», визначається трактуванням його базового поняття «освіта» – що 

забезпечує можливості для формування духовного обрису людини, яке 

складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її 

культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу, 

шліфування, процес формування обрису людини [4, с.241]. 

Отже, освітнє середовище це той простір, що оточує дитину і з яким вона 

постійно взаємодіє. При цьому вчені зазначають, що освітнє середовище 

обов’язково має бути розвивальним. 

Розвивальне середовище для дитини – простір дитинства – простір 

широких можливостей, де створені максимальні умови для розвитку та 

саморозвитку дитини. Розвивальне середовище створює потенційні можливості 

для позитивного впливу різноманітних факторів у їх взаємодії на 

інтелектуальний розвиток дитини та формування цілісної особистості [1]. 

У дошкільній педагогіці під терміном «розвивальне середовище» 

розуміють комплекс матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, 

ергономічних, естетичних, психолого-педагогічних умов, які забезпечують 

організацію життя дітей і дорослих. Метою створення розвивального 

освітнього середовища в ЗДО є забезпечення життєво важливих потреб 

особистості, яка формується. 

При створенні розвивального середовища в групі дошкільного закладу 

можна виокремити найсуттєвіші положення, що базуються на сучасних 

підходах до навчання дошкільнят – реалізація ідей розвивального середовища 

та зорієнтованість на особистісну модель взаємодії між вихователем та дітьми. 

А це можливе лише за умов дотримання таких принципів побудови 

розвивального середовища в різновіковій групі ДНЗ: 

1)  принцип поваги до потреб дитини; 

2)  принцип поваги до думки дитини; 

3)  принцип функціональності; 
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4)  принцип випереджаючого характеру змісту навчання; 

5)  принцип динамічності. 

Створюючи розвивальне середовище в групі, важливо враховувати 

особливості дітей, що відвідують цю групу: віковий склад дошкільників, рівень 

їхнього розвитку, інтереси, нахили, здібності, особистісні якості тощо. 

Підсумовуючи, визначаємо, що розвивальне освітнє середовище – 

відносно нове поняття, що ввійшло в тезаурус педагогіки та психології лише в 

останнє десятиліття. Його зміст не можна вважати однозначно визначеним і 

сталим. Розвивальне освітнє середовище сучасного закладу освіти - сукупність 

духовно-матеріальних умов функціонування закладу освіти, що забезпечують 

саморозвиток вільної й активної особистості, реалізацію творчого потенціалу 

дитини. 
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УМОВИ ДЛЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У РОБОТІ З РІЗНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

На формування особистості дитини впливає багато чинників, серед яких 

чільне місце посідає культура й мистецтво. Поступово знайомлячись з 

культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінностей, збагачує 

власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати набуті знання у 

притаманних їй видах діяльності. Відповідно, розвивається уява, мислення, 
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комунікативні навички, вміння розуміти іншого тощо. 
Актуальною проблемою сучасної педагогіки є розвиток дитячої 

творчості, який має на меті виховання в дошкільників творчого підходу до 

перетворення оточуючого світу, активності та самостійності мислення, що 

сприятиме досягненню позитивних змін у житті суспільства. 

Доцільно звернути увагу на те, що у Базовому компоненті дошкільної 

освіти в Україні закладено підхід до особистості як до суб’єкта власної 

діяльності. Дитина розглядається як цінність, як активна творча особистість.  

Базова програма розвитку дошкільника «Я у Світі» вперше в освітньому 

просторі України заявила про креативність як одну з пріоритетних ліній 

розвитку дитини. Розвиток сучасної дитини як особистості передбачає 

максимальну реалізацію нею активності, самостійності, творчої ініціативи, 

прагнення обирати на власний розсуд шляхи й засоби досягнення цілей, 

намірів, реалізувати свої власні потреби та інтереси [3]. 

Ефективним засобом формування творчої особистості в дошкільному віці 

є продуктивні види діяльності. Якнайраніше дитина буде займатися творчою 

діяльністю, тим більш високих результатів можна досягти в її загальному 

розвитку. 

Дослідження дитячої творчості здійснювалось протягом багатьох років. 

Психолог  Л. Виготський відмітив, що практика та досвід можуть бути засвоєні 

двома способами. Один із них – відтворювальний, репродуктивний, який 

базується на точному відтворенні раніше набутих прийомів. Інший спосіб 

базується на творчій праці, створенні нових образів та дій [1]. 

Педагоги та психологи, які займалися проблемою розвитку художньої 

творчості та здібностей дітей, відмітили, що різні види продуктивної діяльності, 

робота з різними матеріалами впливає на розвиток здібностей до творчої 

діяльності. Т.С. Комарова виділила наступні властивості особистості людини, 

які зумовлюють її здібність до діяльності: сприйняття та уявлення, емоційно-

позитивне ставлення до діяльності. Усі ці якості особистості дитини ми 

зможемо розвивати в процесі роботи з різними матеріалами [2]. 

Під роботою з різними матеріалами ми розуміємо поєднання двох видів 

діяльності: аплікації та конструювання з паперу, природного та покидькового 

матеріалу (ручна праця). Таке поєднання доцільне, тому що для створення 

різноманітних предметів використовуються одні й ті самі матеріали та 

інструменти, застосовуються загальні вміння та навички, використовуються 

педагогом при навчанні одні й ті самі методи та прийоми.  

Правильно організована робота з різними матеріалами в дитячому садку 

та в сім’ї дає дітям поглиблені знання про якості та можливості різних 

матеріалів, сприяє закріпленню позитивних емоцій, стимулює бажання 

працювати та оволодівати особливостями майстерності, прилучає до народного 

декоративного мистецтва, підготовлює дитину до наступного навчання в школі. 

Таким чином, ця діяльність є важливим елементом гармонійного розвитку 

дітей.  

Проводячи заняття з формування навичок у дітей дошкільного віку в 
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роботі з різними матеріалами, треба спиратись на особливості цих матеріалів, 

ураховувати можливості впливу колективних видів проведення занять на 

творчість дитини, особливостей впливу інтегрованих занять на розвиток 

особистості дошкільника. 

Відбір змісту відбувається з урахуванням віку, навичок та умінь у роботі з 

папером, тканиною, природним та покидьковим матеріалом, пори року та 

особливостей роботи даного дошкільного закладу. Так, для дітей 5 років 

основним матеріалом для створення композиції став папір, новим для них було 

створення образів із природного матеріалу. У старшій групі, з урахуванням 

збільшених можливостей, ускладнюється техніка роботи з папером та 

природним матеріалом та поступово вводяться роботи з тканиною та 

покидьковим матеріалом. До роботи з різними матеріалами, що сприяє 

розвитку творчості дітей, можна віднести і створення образів із паперу та 

художньої нитики. Техніка роботи з папером може бути різною: відривна та 

вирізна аплікація, техніка мозаїки, поробки-орігамі, створення різноманітних 

об’ємів із використанням техніки паперопластики та папероскручування. 

Робота з художньою ниткою нагадує вишивання. Ця робота полягає у створенні 

художнього образу перетинанням кольорових ниток на картоні. Цю техніку 

доцільно використовувати на заняттях у старшій групі при підготовці до 

школи.  

Використання тематичного принципу проведення занять залежно від 

навичок та вмінь дошкільників дозволяє варіативно використовувати 

різноманітні типи поробок та технік. Доцільно широко використовувати 

колективні форми проведення занять та створення сюжетної композиції 

протягом декількох занять. 

Умовами розвитку творчості в роботі з різними матеріалами є навчання 

дошкільників навичкам та вмінням перетворення паперу, тканини, природного 

та покидькового матеріалів; перенесення дітьми вже сформованих навичок з 

одного виду матеріалу на інший, використання особливостей того чи іншого 

матеріалу для створення виразних образів. 

У процесі роботи з різними матеріалами формується вмілість рук, яка 

необхідна в подальшій практичній діяльності людини. 

Отже, системи занять, які спрямовані на формування дитячої творчості в 

роботі з різними матеріалами відповідно до особливостей дошкільного закладу 

та можливості організації занять, позитивно впливають на невимушену 

творчість дитини, розвиток креативності та активності у втіленні власних 

задумів різними способами та з різних матеріалів. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЛЬТФІЛЬМІВ У МОРАЛЬНОМУ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Зміст морального виховання дітей передбачає утвердження принципів 

загальнолюдської моралі – правди, справедливості, патріотизму, доброти, 

працелюбності та інших чеснот на національному ґрунті. 

В Україні здавна ставили надзвичайно високі вимоги до морального 

ставлення людини до себе, до інших людей, до праці. Одним із засобів 

формування національної свідомості, любовідо рідної землі, свого народу, 

рідної мови, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, 

традицій і звичаїв є анімація. 

Мультфільми надзвичайно популярні, оскільки вони яскраві, видовищні, 

прості, ненав’язливі, доступні. Вони демонструють дитині різні способи 

взаємодії з навколишнім світом, формують первинні уявлення про добро, зло, 

правила поведінки, підвищують обізнаність, розвивають мислення, формують 

світогляд.  

Зауважимо, що науковцями досліджувались різні питання, пов’язані з 

використанням медіа-продукції в навчанні та вихованні дітей, в результаті чого 

було показано, що сучасні мультимедіа технології здійснюють сильний вплив 

на сприйняття інформації та її засвоєння (О. Араптанова, В. Коротова, 

В. Краєвський, Б. Лихачов, І. Лернер та ін.). 

Це відбувається тому, що вони дозволяють поєднувати різні види 

представлення інформації: текст, статичну і динамічну графіку, відео- та 

аудіозаписи у єдиний комплекс, що дає змогу дитині бути учасником подій, які 

з’являються на екрані, створюється ефект присутності та активного включення, 

що для дієвої природи малюка є надзвичайно важливим аргументом. Фізіологи 

доводять, що під час перегляду відеоматеріалів зоровий аналізатор полегшує 

дитині сприйняття і розуміння мовлення на слух. Такі зорові опори, як органи 

мовлення, жести, міміка, кінеми тощо підкріплюють слухові відчуття, 

полегшують осмислення та привласнення інформації [2]. 

Одночасно науковці вказують на реальну небезпеку зрушення моральних 

орієнтирів, соціальних цінностей під впливом неякісної мультимедійної 

продукції. 
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Стрижнем виховання, що визначає моральний розвиток, є формування 

гуманістичних стосунків і взаємин дітей. Діяльність вихователів, батьків 

повинна базуватися на сучасних підходах до морального виховання, що 

враховує прогресивні ідеї етичних ідей минулого і сьогодення. За даними 

експериментальних досліджень, українська дитина просиджує щодня перед 

телевізором всередньому чотири години. Індивідуальна варіативність часу, 

проведеного біля телевізора, є досить широкою. 

Персонажі мультиплікаційних фільмів демонструють дитині 

найрізноманітніші способи взаємодії з навколишнім світом. Вони формують у 

малюка первинні уявлення про добро і зло, еталони гарного і поганого 

поводження. Завдяки порівнянню себе з улюбленими героями дитина має 

можливість навчитися позитивно сприймати себе, справлятися зі своїми 

страхами і труднощами, шанобливо ставитися до інших. Події, що 

відбуваються в мультфільмі, дозволяють підвищувати обізнаність дитини, 

розвивати її мислення і уяву, формувати її світогляд. «..головне – це наявність 

повчального змісту. Є також мультики, які пройняті агресією, наприклад, якість 

чудовиська вбивають одне одного. Це не лише нічого не вчить дітей, а й 

викликає хвилю негативу...» [4]. 
Таким чином, мультфільм – це ефективний засіб виховання дитини. Але 

не всі мультфільми так корисні для наших дітей. На жаль, багато мультфільмів 

побудовані психологічно, педагогічно чи етично безграмотно і можуть мати 

небезпечні для дитини наслідки. 

В організації вивчення впливу мультфільмів на моральний розвиток дітей 

ми спирались на результати досліджень В. Абраменкова,О. Араптанова, 

О. Коненко та ін. Так, фахівці стверджують, що мультфільми впливають на 

формування в дітей соціально-моральних настанов і цінностей, первинних 

уявлень про добро і зло, закріплення еталонів гарної і поганої поведінки. 

Серед негативних моделей поведінки, які можуть унаслідуватися дітьми 

за результатами систематичного перегляду мультфільмів психологи 

виокремлюють: надлишок агресії та насильства на екрані, здатність героїв 

неодноразово воскресати, що може порушувати у дітей інстинкт 

самозбереження; наділення жінки чоловічими рисами характеру і навпаки, що 

може порушувати гендерні стереотипи, що засвоюються дітьми; повна 

безкарність, що сприяє формуванню стереотипу вседозволеності; відсутність 

чіткої межі між добром і злом, що утруднює укріплення дитини в моральних 

принципах [1; 3]. 

Таким чином, можна вважати доведеним, що мультиплікаційні фільми 

можуть впливати на формування моральної свідомості дітей як позитивно, так і 

негативно. Важливо правильно відібрати мультпродукцію, яка позитивно 

впливатиме на моральний розвиток. Мультфільми – це ефективний засіб 

виховання дитини. Вони демонструють їй різні способи взаємодії з 

навколишнім світом, формують первинні уявлення про добро, зло, правила 

поведінки, підвищують обізнаність,розвивають мислення, формують світогляд.  
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ВПЛИВ СПРИЙНЯТТЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОЇ АНІМАЦІЇ НА 

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Зміни, які відбуваються в інформаційному середовищі, при презентації 

різних видів мистецтва з кожним роком розширюють можливості доступу дітей 

до їх використання в освітньому та виховному процесі. В теперішній час 

перегляд мультфільмів є однією з найпоширеніших традиційних форм дитячої 

діяльності. Живе спілкування витісняють мультфільми. Переглядаючи 

улюблених героїв, діти поринають у фантастичний світ, порівнюють себе з 

вигаданими персонажами, відтворюють їх поведінку. Перебуваючи під впливом 

мультимедії, у дитини починає формуватися її власна картина світу, яка суттєво 

відрізняється від реальної. Зустріч із таким, іншим світом, який дитина не до 

кінця усвідомлює, призводить до розладу емоційного стану. 

Відомо, що мультфільми привертають велику увагу дитячої аудиторії і 

мають суттєвий психологічний вплив на їх розвиток. Сутність мультиплікації 

та деякі психологічні особливості мультфільмів досліджувалися у працях таких 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, як К. М. Капельгородська,                       

Б. М. Крижанівський, О. Б. Шупик, М. Башова, М. Аромашталі, Х. Бі та інші. 
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Психологічні особливості сприйняття дітьми кіно- і телевізійної продукції 

аналізуються у працях Л. Баженової, Є. Захарової, Б. Степанцева та інших. 

Вплив мультфільмів на розвиток психічної та емоційно-вольової сфери 

вивчали й вітчизняні дослідники, зокрема В. Абраменкова, Л. Гордієнко, 

А. Допіра, А. Дрозд, В. Мухіна, Н. Северенчук, Л. Чорна, І. Шульга. 

На будь-яких вікових етапах дітям притаманна спостережливість. Вони 

уважно вивчають навколишнє середовище, відмічають його нюанси і в 

подальшому формують власну картину світу. Зразками поведінки для дітей, 

наголошувала В. Мухіна, слугують, насамперед, дорослі – їхні вчинки, 

взаємини. Найбільш істотний вплив на дитину має поведінка безпосередньо її 

близького оточення. Вона схильна їх наслідувати, переймати їх манери, 

запозичувати в них оцінку людей, подій, речей. Зразком для дитини може бути 

також і поведінка однолітків, які мають популярність у дитячій групі. Чималої 

ваги набувають зразки поведінки, представлені в діях казкових персонажів, 

наділених тими або тими рисами [3].  

Діти стикаються з казковими героями на сторінках книг, на телевізійних 

екранах, переглядаючи мультиплікаційні, а також художні фільми. Отже, 

мультфільм став сьогодні для дитини не тільки одним з основних носіїв і 

трансляторів уявлень про світ, про відносини між людьми і норми їх поведінки, 

а й джерелом якісних емоційних переживань [4]. 

П.Вінтерхофф-Шпурк провів кілька десятків тисяч досліджень медіа-

впливу, детально їх проаналізував та виявив, що медіа, зокрема мультфільми, 

впливають на три емоційні сфери особистості: когнітивну, емоційну та 

поведінкову. Він упевнений, що особливий вплив відбувається саме на 

емоційну сферу юних глядачів. Діти потребують емоцій і відчуттів (у тому 

числі неприємних) значно більше, ніж дорослі, і ця потреба (сила якої є 

індивідуальною) позначається на особливостях їхнього сприйняття і, як 

результат поведінки [2]. 

Постійний перегляд мультфільмів щодня понад годинуформує в дитини 

специфічний тип сприйняття, для якого характерна низька розумова активність.  

Але проблема криється не в перегляді мультфільмів, а у змісті самих 

мультиплікаційних образів, які створюють мультиплікатори. У структурі 

сучасних героїв переважає агресія, вульгарність, бійки. Основними критеріями 

негативного впливу є емоційний стан персонажів, наголошення на негативних 

аспектах реальності, демонстрація соціально-патологічних форм поведінки, 

експлуатація шокових і емоційних подробиць. Саме це й підштовхує до 

підвищення рівня тривожності, виникнення агресії, страхів, притуплення 

емоційних і моральних якостей особистості. Якщо діти переважно споживають 

такі мультфільми, то можна припустити, що мультиплікаційні образи дійсно 

впливатимуть на емоційний стан дошкільників.  

В. Абраменкова вважає, що довготривале переглядання мультфільмів 

формує психологічну залежність від екрану. Відбувається витіснення живого 

спілкування, колективної гри з однолітками і спільної праці з дорослими. Її 

теорія полягає в тому, що екранні образи, безумовно, відкладаються у 
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свідомості дитини і з джерела інформації перетворюються на джерело 

трансформації картини світу. Такий процес зумовлює переоцінку цінностей, що 

проявляється: в агресії щодо живих істот та в піднесенні матеріальних 

предметів; полегшеному ставленні до життя і смерті; розмиванні меж 

дозволеного в уявленнях про моральну поведінку; ранній сексологізації та 

еротизації дитячої свідомості; інокультурних нормах і зразках [1]. 

Таким чином, постійний перегляд мультимедіа сприяє формуванню 

специфічної картини світу, яка значно відрізняється від реальної. Це 

призводить до пригнічення емоційного стану дошкільників. А надання дітьми 

переваги негативним героям призводить до частішого прояву агресивності. 

Зменшити негативний вплив можливо шляхом проведення профілактичних 

бесід з батьками та корекційної роботи з дітьми. 

Отже, оскільки вплив мультфільмів на дітей дошкільного віку є суттєвим, 

слід серйозно підходити до їх відбору. Доцільно також використання 

мультфільмів як психотерапевтичного засобу для оптимізації емоційної сфери 

дітей. 
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ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДОШКІЛЬНИКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Емоційному розвитку дітей дошкільного віку присвячені дослідження 

багатьох вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів (З.М. Богуславська, 

Л.С. Виготський, О.В. Запорожець, А.Д. Кошелева, Л.В. Максимова, 

Я.З. Неверович, П.В. Симонов, Л.П. Стрєлкова та ін.). У даних дослідженнях 

розглядалися закономірності розвитку у дитини соціальних почуттів і емоцій, 

вплив сприйняття художнього твору, образотворчої діяльності на емоційне 
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розвиток, вивчалися питання розвитку емоцій дітей в процесі різних видів їх 

спільної ігрової та практичної діяльності в сім'ї та дошкільному закладі. 

Концепція дошкільного виховання, зокрема, вказує, що дошкільне 

виховання має бути пронизане турботою про фізичне здоров'я дитини і її 

психологічне благополуччя. 

У концепції і змісту проекту професійного стандарту педагога дошкільної 

освіти вказується, що педагог дошкільної освіти повинен брати участь в 

створенні психологічно комфортного та безпечного освітнього середовища, 

забезпечуючи безпеку життя дітей, збереження і зміцнення їх здоров'я, 

підтримуючи емоційне благополуччя дитини в період перебування в освітній 

організації. 

У Законі «Про освіту» зазначається, що для виховання дітей дошкільного 

віку, охорони і зміцнення їх фізичного і психічного здоров'я, розвитку 

індивідуальних здібностей і необхідної корекції порушень розвитку цих дітей 

на допомогу сім'ї діє мережа закладів дошкільної освіти. Освітня установа 

створює умови, що гарантують охорону і зміцнення фізичного і психічного 

здоров'я учнів, вихованців. 

Однак доводиться констатувати той факт, що в даний час пріоритетним є 

інтелектуальний розвиток дошкільників, внаслідок чого діти, перевантажені 

різними малорухомими заняттями, відчувають «руховий дефіцит», тобто 

кількість рухів, виконаних ними протягом дня, нижче вікової норми. 

Незадоволена потреба в русі (Ю.Ф. Змановський, П.М. Якобсон) і стримувана 

активність викликають зміни в емоційному самопочутті дитини дошкільного 

віку. 

У дослідженнях О.М. Вавилової, Л.Н. Волошина, Н.А. Ноткін, 

Ю.К. Чернишенко йдеться про те, що близько 40%) дітей старшого 

дошкільного віку мають рівень розвитку фізичних якостей нижче вікових норм. 

За свідченням багатьох учених, у сучасних дітей у ставленні до різних 

обставин життя спостерігаються підвищена тривожність, агресивність, якісні 

зміни в міжособистісних, міжгрупових стосунках (Л.А. Абрамян, А.І. Захаров, 

А.Д. Кошелева, М.І. Лісіна). Це є свідченням емоційного неблагополуччя і 

емоційного некомфорту: багато дітей не відчувають емоцій задоволення, що 

становлять основний зміст переважного фону настрою, відчуття безпеки, 

переживання успіху в досягненні цілей. 

На думку Є.П. Арнаутової, І.Ю. Ільїної, А.Д. Кошелевої, В.І. Перегуди, 

Г.А. Свердлова та ін., в розвитку дітей дошкільного віку досягнення емоційного 

благополуччя виступає одним з ключових моментів, що є основою всього 

відношення дитини до світу. У емоційно благополучної дитини висока 

самооцінка, орієнтація на успіх в досягненні цілей, сформований самоконтроль, 

емоційний комфорт у сім'ї та поза нею. 

Емоційне благополуччя дошкільника 4-5 років – це позитивно 

забарвлений емоційний стан дитини, що характеризується відчуттям комфорту, 

захищеності, успішності, що виникає на основі задоволення фундаментальних 

потреб дитини в безпеці, любові, самовираженні і спілкуванні. 
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Досягнення емоційного благополуччя або неблагополуччя впливає на 

розвиток пізнавальних здібностей дитини, її відносини з однолітками, 

емоційний розвиток і досягнення успіху в будь-якій діяльності. 

Найбільшою потребою в досягненні емоційного благополуччя, на наш 

погляд, мають діти дошкільного віку. До чотирьох років дитина, як правило, 

вперше психологічно виходить за рамки сім'ї, світ дитини вже нерозривно 

пов'язаний з іншими дітьми і людьми. Саме в цьому віці у дітей виникає 

потреба в спілкуванні, підвищена потреба у визнанні оточуючих, бажання 

заслужити похвалу. І від того, наскільки задоволені ці потреби, наскільки 

емоційно благополучно проживає дитина період дошкільного дитинства, 

залежить і її подальший розвиток. Якщо світ представляється дитині 

відразливим, який не люблять її, ворожим по відношенню до неї, то виникають 

тривожність і тривога, знижений настрій або, навпаки, виражена агресія, які 

негативно впливають на її здоров'я, мову, самооцінку, когнітивні процеси, 

спілкування з однолітками, близькими дорослими і т.д. 

Таким чином, з психологічних особливостей розвитку дітей дошкільного 

віку, соціальної ситуації розвитку, виникнення новоутворень випливає одне з 

найважливіших умов нормального розвитку дошкільника - досягнення 

емоційного комфорту, що є, на нашу думку, «базисом» свідомості, який живить 

всі прояви активності дитини (в тому числі і пізнавальної), посилюючи і 

направляючи цю активність або ж, навпаки, послаблюючи і навіть блокуючи її. 

Очевидно, що емоції впливають практично на всі сфери психічного 

розвитку дошкільника - регуляцію поведінки, оволодіння дитиною засобами і 

способами взаємодії з іншими людьми, поведінку в групі однолітків, освоєння 

соціального досвіду, розвиток пізнавальних здібностей. Емоції виступають як 

зовнішній знак внутрішнього стану, індикатор особистісного розвитку в 

дошкільному віці, показник соціально-психічного благополуччя. 

Особливо важливо підтримувати у дошкільнят потребу в позитивній 

самооцінці, сприяти розвитку віри в себе, емоційному розвитку, тому що 

негативний досвід спілкування часто «відвертає» дітей від прагнення до 

утвердження себе у світі людських відносин. Ґрунтуючись на затвердження 

сучасної психофізіології про те, що фізіологічне і психічне є функцією однією і 

тією ж рефлекторною відображувальною діяльності (Н. Касаткін, 

Н.І. Красногорський, І.П. Павлов, І.М. Сєченов, Н.М. Щелованов і ін.), 

вважаємо, що емоційне благополуччя впливає на розвиток фізичних якостей. 

Отже, емоційна сфера є центральною психічною функцією дитини-

дошкільника. І незважаючи на те що педагогічним завданням протягом століть 

виступало придушення емоцій, звільнення людської душі і розуму від їх 

впливу, в психології та педагогіці XX ст. науково доводиться цінність емоцій в 

житті дитини, обґрунтовується розвиток позитивних емоцій, які є 

найважливішою умовою успішного навчання і виховання (Л.А. Абрамян, 

О.В. Запорожець, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв та ін.) . З'являється більше 

робіт, присвячених вивченню емоційного стану дітей, доводиться той факт, що 

досягнення емоційного комфорту є одним з головних умов повноцінного і 
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гармонійного розвитку дитини (І.Ю. Ільїна, А.Д. Кошелева, В.І . Перегуда, 

Г.А. Свердлова та ін.) 

Основна потреба дошкільного дитинства – потреба в любові, в 

психологічному комфорті. Якщо ця потреба задоволена, дитина буде щаслива, 

їй вдасться досягти свого найвищого потенціалу в розвитку. Діти, у яких ця 

потреба не задоволена, стають «важкими» підлітками і мають численні 

емоційні проблеми в дорослому житті. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

БАТЬКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА ВСІХ ЕТАПАХ 

ВИХОВАННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Формування особистості будь-якої дитини, у тому числі і з відхиленнями 

у розвитку, відбувається в першу чергу в сім’ї, тому від характеру 

взаємовідносин батьків з дитиною залежить, наскільки адекватними будуть її 

контакти з соціальним середовищем. Виявлено, що більшість сімей з 

проблемними дітьми характеризуються різними типами дисгармонійного 

виховання та низьким рівнем спілкування. Практика свідчить, що відношення 

батьків до такої дитини іноді буває невірним: від повного ігнорування 

хворобливих симптомів до значного перебільшення цих симптомів, постановки 

власного діагнозу і панічною реакцією на нього. Тому, насамперед, при 

консультуванні батьків, потрібно врахувати не тільки характер захворювання 

дитини та її індивідуальні особливості, але й специфіку шкільної та сімейної 

ситуації. 

Практика свідчить, що при народженні дитини з відхиленнями у розвитку 

її батьки стикаються з наступними проблемами: 

 суперечливі почуття до дитини; 

 відсторонення від дитини, передача відповідальності за дитину 

державним навчальним закладам; 

 в сім’ях, де крім дитини з обмеженими можливостями, є і інші, звичайні 

діти труднощі пов’язані з застосуванням різних методів виховання по 

відношенню до здорових і хворих дітей; 

 негативні тенденції в психічному стані батьків (матерів) проявляються в 

неадекватній поведінці - агресивність, роздратованість, нестриманість, 

недоброзичливість; 

 психологічна травмованість батьків, яка не дозволяє їм адекватно 

ставитись до проблеми народження хворої дитини [1, с. 35]. 

Найсуттєвіші емоційні стани: 
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1. Шок – перша реакція на усвідомлення горя. Це руйнівний період. 

Батьки почувають себе у прірві між минулим і майбутнім. Крах надій. Виникає 

протест проти лихої долі: “Чому саме я так мушу каратись, коли навколо всі 

такі щасливі?” 

2. Заперечення - (цей етап визнають всі дослідники, він надто виразний) - 

віра в зцілення, помилковість діагнозу. Починається тривале і виснажливе 

мандрування від лікаря до лікаря, а далі до знахарів, екстрасенсів з надією 

знайти чудо, що зробить дитину здоровою. Це час, коли надії змінюються 

відчаєм (батьки все ще не можуть прийняти того, що сталось). Психологи 

виокремлюють у цьому періоді переживання провини, гніву, сорому. 

3. Депресія – почуття пригніченості – воно є завершальним у послідовній 

зміні станів емоційних етапів, які всі є неконструктивними, бо вони свідчать 

про відторження нової реальності. У цьому стані батьки не можуть бути 

повноцінними учасниками реабілітації дитини, вони емоційно не сприймають 

можливу позитивну перспективу свого життя і життя своєї дитини. За цих 

обставин складається вкрай несприятлива ситуація для виховання і розвитку 

дитини. 

4. Прийняття нової реальності (конструктивна поведінка) – це підняття на 

вищий щабель духовного розвитку: перед батьками відкриваються нові 

цінності й бачення сенсу життя. 

Оскільки розвиток та виховання дитини з особливими потребами 

потребує спеціальних знань про захворювання, його наслідки та потенційні 

можливості дитини, важливим є належна організація роботи 

мультидисциплінарної команди фахівців у навчальному закладі. Батькам 

необхідно надавати практичні поради щодо нагляду за дітьми, пояснення та 

рекомендації щодо вирішення повсякденних проблем, пов’язаних з вихованням, 

знайомство з досвідом інших батьків. Основні форми роботи з батьками в 

цьому напрямку - групова: проведення семінарів, консультацій, лекцій, зборів 

та ін. Одночасно взаємодія може організовуватись і в індивідуальній формі 

(індивідуальні бесіди та індивідуальне консультування) [1]. 

Слід враховувати, що особливості психологічного супроводу сімей 

полягають в тому, щоб сім’я сприймалася як єдиний, цілісний організм, який 

переживає проблеми психолого-педагогічного характеру, у зв’язку з чим 

допомога надається усій сім’ї, а не тільки дитині. Тут використовуються 

традиційні види діяльності психолога. 

Першочергове завдання роботи з батьками полягає в тому, щоб відійти 

від поняття хвороби та сформувати у них сприйняття дитини як особливого, 

відмінного від нас людини. Найбільш дієва метафора, яка наводиться батькам, 

це уявна зустріч з інопланетянином. Він відрізняється від нас і зовні і 

внутрішньо. Нікому з нас не прийде в голову після порівняння його з 

землянами винести вердикт: «хворий». Він не хворий, він просто інший. У 

нього інша мова, інша система сприйняття, бути може, відмінні від наших 

цінності та мотиви. Якщо людству судилося зустрітися з інопланетянами, то, 

швидше за все, ми не будемо виписувати їм направлення на терапію і всілякі 
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ліки. У першу чергу ми спробуємо встановити контакт, зрозуміти їхню мову і 

навчити своєму. 

Інша важлива задача роботи з батьками - поступове формування у них 

розуміння того, що рано чи пізно дитина буде жити самостійно, тому наша мета 

зробити його максимально адаптованим. Це дуже не просто, тому що багато 

батьків звикли опікувати своїх дітей. Безумовно, набагато швидше і легше 

зробити життєво необхідне самому, ніж навчити цього дитину. Багато батьків 

несвідомо пручаються зростаючої самостійності дитини. Вони боятися стати не 

потрібними і втратити сенс свого життя [1]. 

Форми роботи з батьками: 

 індивідуальні консультації; 

 індивідуальна психотерапія; 

 групи спілкування батьків; 

 групова психотерапія; 

 ігрові батьківські групи; 

 батьківсько-дитячі групи; 

 спільна підготовка і проведення дитячих свят і театрально-ігрових 

вистав; 

 письмові форми викладання проблеми - батьківські твори: «Моя 

проблема», «Мій життєвий шлях», «Історія життя моєї дитини»; 

 батьківський кружок «Іграшка своїми руками» [2]. 

Отже, проведення роботи з батьками необхідно розглядати як 

найважливіший елемент в комплексній реабілітації дітей з відхиленнями у 

розвитку, тому що тільки при взаємодії з сім'єю, можна допомогти дитині. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних завдань, 

що визначені Концепцією Нової української школи, є створення передумов для 

виховання особистості, здатної творчо мислити, самостійно приймати 

нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в умовах докорінної 

перебудови всіх сфер життєдіяльності. Нині відбувається модернізація 

національної системи освіти та вироблення новітніх концепцій виховання 

людини, де стратегічним завданням є формування творчої особистості, 

реалізація її природних нахилів і здібностей в освітньому процесі.  

Актуальність дослідження проблеми творчого розвитку учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів зумовлена потребою у зростанні творчих 

ресурсів дитини в умовах глобалізації суспільства, необхідністю покращення 

творчої активності в усіх сферах конструктивної діяльності.  

Творчі педагоги на кожному уроці намагаються розвивати творче 

мислення, різні види пам’яті, уяви та фантазії, комунікативно-творчі здібності. 

Для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль 

учителя. Розвиток творчих здібностей учнів насамперед передбачає 

впровадження в навчальну практику гуманістичного принципу організації 

освіти, коли в центрі навчально-виховного процесу знаходиться особистість 

учня з її потребами, інтересами і можливостями, а вчитель виконує функцію 

фасилітатора. Науковці та педагоги-практики погоджуються, що сучасний 

освітній процес має будуватись не на протиставленні інформаційної і творчої 

функції навчання, а на засадах глибокого й ефективного їх поєднання. 

Педагогічна теорія і практика свідчать, що знання, отримані механічно, 

фактично, не можна використати з метою продукування нових знань, тобто, в 

творчій діяльності. Тому одним з основних завдань учителя є управління 

процесами творчого пошуку учнів, ідучи від простого до складного: створення 

ситуації, що сприяє творчій активності та спрямованості дитини, розвиток її 

уяви, асоціативного мислення, здатності розуміти закономірності, прагнення 

постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші творчі завдання [1]. 

У творчій діяльності недопустимі такі фактори: копіювання; діяльність за 

шаблоном, готовим взірцем, правилом, алгоритмом; наслідування тощо. 

Освітній процес потрібно наповнити такою творчою діяльністю, яка б сприяла 

повному задоволенню й розвитку пізнавальних можливостей молодших 

школярів. 
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Науковець О. Лоюк виділяє такі особливості розвитку творчого мислення 

учнів у навчально-виховному процесі початкової школи:  

1) побудова означеного процесу для найменших школярів на основі 

реалізації природної потреби в пізнанні, самопізнанні та розвиткові;  

2) орієнтація на самовідкриття учнями нових знань та способів дій у 

процесі вирішення проблемних ситуацій;  

3) насиченість навчально-виховного процесу позитивними емоціями, 

почуттями подиву, захоплення, радощів від інтелектуальної праці;  

4) опора на наочно-дійовий та наочно-образний типи мислення, що є 

характерними для молодших школярів; 

5) забезпечення невербальної та вербальної комунікації між учасниками 

взаємодії [2]. 

В. Сластьонін виділяє такі активні методи стимулювання творчості:  

– метод евристичної загадки (розгадування загадок реалізується через: 

персоніфікацію (сидить баба на городі у сто хустинок закутана – капуста); 

упредметнення (стоїть посеред хати: чотири ноги, одна голова – стіл); 

протиставлення (біле, а не сніг, солодке, а не мед – цукор);  

– метод комбінованих запитань (дитині пропонується сукупність питань, 

за допомогою яких вона дає певну інформацію. Наприклад, Хто? Коли? Куди? 

Навіщо? З ким? Як довго? Скільки? тощо);  

– метод фокальних об’єктів (ознаки випадкових об’єктів переносяться на 

той, який має бути вдосконалений. Наприклад удосконалюється «пензлик». 

Випадковий об’єкт – «лисиця». Отримуємо «рудий пензлик», «хитрий пензлик»  

– метод ліквідації безвихідних ситуацій (наприклад, як заставити ледаря 

робити ранкову зарядку, як привчити не розкидати сміття тощо);  

– метод «Техніка сили розуму» (вправи «Універсальність предмета» 

(придумати приклади, де б можна використати даний предмет), «Світ у 

взаємозв’язку» (ким чи чим предмет був раніше чи стане потім); «Ігри на 

зникнення» (Що було б, якби зникли батьки? Учителі? Цукор?) тощо [3].  

Дуже важливо, щоб педагог своїми виховними впливами сприяв 

виникненню в кожної дитини внутрішньої потреби творчого самозростання 

(саморозвитку), тобто зовнішні виховні чинники перетворити на внутрішню 

потребу активно сприяти власному становленню. 

Таким чином, у освітньому процесі сучасної школи мають поєднуватись 

цілеспрямоване (з певною означеною метою) і опосередковане стимулювання 

зусиль учнів щодо розвитку їх творчого мислення в різних видах діяльності.  
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Система цінностей та норм освітнього процесу носить культурно-

історичний характер. В. Сухомлинський вважав, що духовно-моральне 

виховання тісно пов’язане з навчанням, але певною мірою вони незалежні одне 

від одного. Людина може мати визнання, вміти працювати, але в плані 

духовності та моральності бути не розвиненою. Основним завданням учителя – 

зазначав педагог, є зробити безцінні моральні багатства людства особистим 

здобутком кожної дитини [1]. 

Цінності пов’язані з реальною діяльністю людини. Тільки тоді, коли ми 

розглядаємо суспільне буття людей в аспекті суб’єкт-об’єктного відношення, 

ми можемо зафіксувати явище цінностей. Світ цінностей є особливим світом, 

що характеризується тим, що цінності виражають соціально-особову форму 

буття явищ дійсності. Цінність – властивість соціуму та його складових 

компонентів. Вона невіддільна й від самої людини. 

Формуючись у процесі життєдіяльності народу, морально-етичні цінності 

відображають його позитивний досвід і надбання у сфері моралі, світогляду,  

орієнтують на моральні норми й принципи життя, закріплені у традиціях, 

звичаях, віруваннях, які підтримуються організацією та устроєм життя. 

Відображаючи потреби як окремої особистості, так і суспільства загалом 

морально-етичні цінності є вивіреними часом, носять загальноприйнятий 

характер і не змінюються під впливом приватних поглядів, інтересів і обставин. 

Морально-етичні цінності визначають мотиви поведінки особистості та 

спрямованість її діяльності, тому важливо формувати у дітей здатність діяти 

відповідно до морально-етичних цінностей [2]. 

С.Рубинштейн виділяє два напрями виховання моральних цінностей: по-

перше, самому «здійснювати вчинки, які були б людськими етичними умовами 

життя іншої людини, а не тільки створювати речові, матеріальні умови для неї»; 

по-друге, спонукати до здійснення моральних вчинків стосовно іншої людини, 

формувати внутрішні умови моральної поведінки. 

О. Сухомлинська виділила особливості, які необхідно врахувати педагогу 

у процесі формування системи життєвих цінностей дитини, зокрема: 

– свідомість учня не може одночасно обробити значний масив нової 

інформації, тому нові цінності потрібно подавати послідовно невеликими 

порціями; 
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– у процесі вдосконалення ціннісних орієнтацій особистості необхідно 

передбачати  регулярну переоцінку цінностей, витиснення одних іншими - 

більш високими; 

–  важливо забезпечити для кожної дитини вироблення власної ієрархії 

цінностей, що залежить від особистісних якостей, його інтересів і потреб, а 

також того середовища, що включає сімейні цінності й цінності найближчого 

оточення; 

–  засвоєння цінностей, усвідомлення їхньої сутності необхідно 

забезпечувати одночасно на двох рівнях: інтелектуальному й емоційному; 

–  ефективне формування системи індивідуальних цінностей 

відбувається в умовах вибору людиною цінностей з різних альтернатив, бо саме 

в цьому випадку вибір відбувається в силу власного волевиявлення [3].  

У молодшому шкільному віці виховання морально-етичних цінностей 

здійснюється у навчальній діяльності, яка стає провідною, у спілкуванні з 

дорослими і однолітками, у посильній трудовій діяльності. Для молодшого 

шкільного віку характерні такі новоутворення: теоретичне мислення, рефлексія, 

внутрішній план дій, адекватна самооцінка, орієнтація на спосіб дій, 

усвідомленість та довільність дій,саморегуляція поведінки, керівництво у 

поведінці соціальними нормами. Водночас, (хоча для шестилітньої дитини 

ігрова діяльність є ще провідною) у початковій школі значення гри поступово 

втрачається. У цей час продовжують формуватися складові елементи системи 

морально-етичних цінностей. Цьому сприяє розвиток категорійного мислення, 

учні глибше розуміють зміст морально-етичних понять, вміють частково давати 

етичну оцінку, у них проявляється усвідомлення себе відповідальним суб’єктом 

власної діяльності, зміцнюються суспільні мотиви, зростає саморегуляція 

поведінки, здатність до морального вибору, дружні стосунки стають більш 

тривалими.  

Значущість молодшого шкільного віку у формуванні особистості 

В. Сухомлинський описує в праці «Серце віддаю дітям»: «якщо добрі почуття 

не виховані в дитинстві, то їх ніколи не виховаєш, через те що справжня 

людяність стверджується в душі разомз пізнанням перших та важливих істин; 

саме в дитинстві людина повинна пройти емоційну школу – школу виховання 

добрих почуттів» [1, с. 50]. 

Молодший школяр, засвоївши зміст морально-етичних понять, не завжди 

може протистояти перед бездуховністю окремих соціальних явищ. Тому 

важливо, щоб їх зміст закріпився компетентностями. До того ж ці 

компетентності є фундаментом, на якому формуються знання, уміння і навички 

учня. Так, М. Долинський, аналізуючи активізацію моральних аспектів 

освітньої діяльності, пропонує визначати п’ять основних груп моральних 

якостей: перша група – світоглядна переконаність, цілеспрямованість, 

обов’язок, відповідальність, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, які у 

сукупності забезпечують громадянську спрямованість. Саме ця група 

забезпечує зміст соціальних цінностей; друга група – моральні якості, які 

забезпечують досягнення поставлених цілей: ініціативність, енергійність, 
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наполегливість, самостійність, обов’язковість тощо. Ці якості пов’язані з 

моральною свідомістю, яка керує і коригує їх прояв; третя група – витримка, 

стриманість, ввічливість, володіння собою. Вони допомагають контролювати і 

гальмувати негативні прояви у поведінці; четверта група – діловитість, навички 

і звички у поведінці, уміння її організовувати, моральний досвід особистості. Ці 

якості певною мірою допомагають швидше досягати мети і зосередити в 

основному увагу на змісті вчинків; п’ята група – здатність до самооцінки, 

самокритичність, вимогливість з себе, справедливе ставлення до інших. Ці 

якості сприяють самовдосконаленню і створенню позитивної моральної 

атмосфери для подальшого розвитку особистості [4, с. 191]. 

Таким чином, формування морально-етичних цінностей у молодших 

школярів базується на необхідності допомогти дитині повноцінно ввійти в 

існуючий навколо неї світ, не втрачаючи при цьому своєї індивідуальності, 

свого власного неповторного світу.  
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Упродовж останніх років науковці, педагоги-практики зосереджують 

увагу переважно на розробці і впровадженні нового змісту початкової освіти, 

підручниках, інноваційних технологіях, новій системі оцінювання. Безперечно, 

без цих складників немає освітнього процесу, не відбувається творчий розвиток 
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учнів. Проте, на нашу думку, не менш важливим є освітнє середовище 

щоденного перебування дитини у школі, класі, яке діє постійно і різноманітно.  

У загальнонауковому значенні середовище – це сукупність природних і 

соціальних умов та впливів, що оточують людину [2]. В контексті нашого 

дослідження – це життєвий простір, який активно чи пасивно впливає на 

свідомість і почуття школяра, на його творчий розвиток. У працях О.Савченко 

знаходимо: «створення навколо дитини педагогічно доцільного середовища в 

класі, у школі загалом настільки важливо, що варто було б написати про це 

солідну книгу із посиланням на досвід наших славних попередників 

(А.Макаренко, В. Сухомлинський, І.Ткаченко, О.Захаренко та ін.), назвати 

адреси багатьох сучасних шкіл, де середовище спеціально проектується і 

використовується як могутній засіб виховання і творчого розвитку учнів» [5]. 

Усім, хто відвідував Павлиську школу, коли нею керував В.Сухомлинський, 

вражала педагогічна доцільність створеного колективом вчителів і громадою 

села середовища школи: предметного і соціального. В сучасних умовах 

колектив цієї школи докладає величезних зусиль, щоб зберегти і розвинути ідеї 

цілісного впливу освітнього середовища на розвиток творчих здібностей своїх 

вихованців. У молодших класах є уроки у «Школі під голубим небом», 

«Мандрівки до джерел слова», робота на шкільній ділянці, традиції вшанування 

матері, свято книги [5]. 

Плануючи організацію освітнього середовища в початкових класах 

необхідно брати до уваги теорію розвитку дитини, описану в працях багатьох 

вітчизняних і зарубіжних авторів (Е. Еріксон, Л. Виготський та ін.), які 

наголошували, що воно повинно відповідати розвивальним потребам дитини в 

соціокультурному контексті, виховання в неї таких якостей: працьовитості, 

ініціативності, автономності, довіри, вміння вчитися, бажання брати участь у 

виробленні спільних правил, розвиток і підтримка дружніх стосунків, співпраці, 

поваги до однолітків і вчителів, відповідальності та успішності. Молодший 

школяр має прямі чи опосередковані зв’язки з природнім, соціальним, 

навчальним, ігровим, технологічним середовищами. Тому, коли йдеться про 

якість освіти, слід обов’язково враховувати формуючий вплив довкілля. 

Вихованість, навченість, творчий розвиток сучасної дитини – це результат не 

лише діяльності педагога, а й усіх перелічених середовищ. 

У Концепції Нової української школи зазначено, що сучасне освітнє 

середовище – це система впливів й умов формування творчої особистості, а 

також можливостей її розвитку, які містяться в соціальному та просторово-

предметному оточенні. Навчання будь-де, будь-коли, будь-яке, з максимальною 

користю особисто для кожного – таким воно має бути. Приміщення для 

молодших школярів повинні бути, перш за все, безпечним місцем, де діти 

відчуватимуть себе захищеними, де відбувається більшість навчальних видів 

діяльності, мають відображати філософію Нової української школи та освітню 

програму [4].  

Вчителі-практики сьогодні зазначають, що ефективна інтеграція 

освітнього процесу може бути досягнута через організацію навчальних центрів 
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– осередків, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей, а саме 

(орієнтовно): навчальний центр, центр відпочинку, центр творчості, ігровий 

центр, бібліотечний (читацький ) центр, музичний центр, інформаційний центр 

тощо.Організація навчальних центрів здійснюється для забезпечення 

дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи 

дітей в парах, у малих групах, а також індивідуально. У навчальних центрах 

можна проводити різні види пізнавальної діяльності, тому вони мають містити 

різні дидактичні матеріали. У таких центрах діти безперечно творчо 

розвиваються. 

Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно 

змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, 

гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей і 

задумів, нових підходів, нових рішень). Творчість не виростає на порожньому 

місці, творчість — властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які 

ефективно працюють у відповідній галузі. Творчість базується на розвинених 

мисленні та уяві, інтелекті. Проблема розвитку творчої особистості є однією з 

центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної 

творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто 

несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення.  

Отже, освітнє середовище створюється для дитини і заради дитини. Це 

місце, де дитина проявляє себе, творчо розвивається, спілкується. У правильно 

створеному освітньому середовищі повинен бути баланс між навчальними 

видами діяльності, ініційованим педагогом та видами особисто творчої 

діяльності. Створене середовище повинно забезпечувати можливість дитини 

робити власний вибір, умови для розвитку та вдосконалення набутих 

практичних навичок, отримання нових знань, розвитку позитивного ставлення 

до інших. 
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САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дитяча життєдіяльність передбачає педагогічно виважене поєднання 

організованого та самостійного, вільного типів діяльності дошкільників. 

Самостійна, вільна діяльність дітей - це специфічний спосіб організації 

життєдіяльності дітей, яка розгортається у час, вільний від організованих форм 

освітньої роботи (в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші моменти 

дозвілля), як правило, з ініціативи та за бажанням самих малюків. У діяльності 

такого типу вони самостійно визначають цілі, завдання, засоби і план втілення 

свого задуму, проявляють здатність до самоконтролю, самоаналізу та 

самооцінки виконання. 

Необхідність самостійної вільної діяльності зумовлюється природною 

потребою дошкільника в інтимізації буття, у можливості не тільки 

усамітнюватися, а й мати час, який можна використати на власний розсуд, 

залишившись без прямого контролю з боку дорослого, а також самостійно 

закріпити вже набутий досвід, проявити чи певною мірою перевірити рівень 

своєї компетентності та самоствердитися. 

Самостійна діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі може 

бути як індивідуальною, так і груповою (колективною), коли дитина сама 

реалізовує власний інтерес, задум в обраному виді діяльності або об’єднується з 

іншими дітьми за спільністю бажань, намірів, планів, уподобань та взаємними 

симпатіями. 

Виділяють такі види самостійної дитячої діяльності: ігрова, пізнавальна, 

трудова, художня (образотворча, музична, музично-ритмічна, театралізована, 

художньо-мовленнєва), комунікативно-мовленнєва, рухова тощо. Вони мають 

відображатися в календарних планах роботи вихователів як самостійна ігрова, 

самостійна пізнавальна, самостійна трудова та інші діяльності. 

Самостійна діяльність дошкільнят нерідко буває синтетичною. 

Поєднання різних видів діяльності дає дітям можливість повніше реалізувати 

свій руховий, мовленнєвий, художній та інший досвід. 

Проявами змістовної самостійної діяльності високого рівня - є уміння 

дітей зайняти себе у вільний час різноманітними видами діяльності, мотивувати 

свою діяльність, підготувати потрібне для його реалізації приладдя, іграшки, 

матеріали, об’єднатися з товаришами для спільного виконання наміченого, 

домовитися про розподіл обов’язків чи ролей, довести задумане до кінця, 

адекватно оцінити здобутий результат. Змістовна самоорганізована вільна 
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діяльність налагоджується поступово, з дорослішанням дітей і набуттям ними 

досвіду, самостійності, ініціативності, креативності та інших особистісних 

базових якостей (водночас саме вільна, нерегламентована діяльність 

сприятлива для формування цих якостей). 

Зміст і рівень будь-якої самостійної діяльності дітей залежать від різних 

чинників: 

- досвід володіння певним видом діяльності, життєвої компетентності 

дитини взагалі; 

- наявність розвивального предметно-ігрового, природного, соціального 

середовища, врахування простору власного «Я» кожного малюка; 

- психологічно й методично компетентне керівництво з боку дорослого 

[1]. 

Життєва компетентність, досвід дошкільників у володінні певним видом 

діяльності -основа для виникнення їхньої самостійної діяльності та її 

змістовного розгортання, оскільки допомагає дітям адекватно, конструктивно, 

ефективно діяти і в умовах такої діяльності задовольнити свої потреби, 

інтереси, прагнення, спираючись на власні можливості. При цьому істотного 

значення набувають різноманітні життєві враження, що залишають позитивний 

емоційний слід у дитячій свідомості і дають дітям можливість самим 

моделювати подібні життєві ситуації й міжособистісні стосунки, 

використовувати у вільній діяльності запозичені зразки поведінки та способи 

дій. Варто пам’ятати: на дитячу свідомість не менший вплив мають негативні 

емоції, враження від подій, явищ довкілля, спілкування, які відповідно 

негативно позначаються на змісті самостійної діяльності дітей. Ось чому 

важливо насичувати дитяче повсякдення позитивними емоціями та 

враженнями, своєчасно й мудро реагувати на дитячі негативізми, гасити 

конфлікти, дбати про гідні приклади поведінки для наслідування. 

Ігровий, художній, руховий досвід, досвід спілкування, 

експериментування і т. ін. як складові життєвої компетентності дітей 

формуються як у процесі поступового накопичення життєвих вражень, 

позитивних емоцій, так і через набуття знань, необхідних умінь, навичок 

діяльності, вироблення певних ставлень, оцінок, інтересів тощо. 

Найсприятливіші умови для цього створюються у різних формах організованої 

педагогом діяльності. Ось чому важливо посилити увагу до якісного 

проведення, насичення освітнім змістом не лише навчально-пізнавальних 

занять, а й таких повсякденних форм роботи, як спостереження, екскурсії, 

бесіди й розмови, різноманітні ігри, індивідуальна й гурткова робота, 

організація елементарних дослідів, чергування, колективна праця, побутові 

процеси тощо. 

Не підготовлені до певного виду діяльності діти, залишившись без 

опікування та контролю з боку дорослого, не можуть заповнити своє дозвілля 

цікавою справою, сприятливою для саморозвитку, навіть маючи вільний час і 

вдосталь іграшок. Адже самовиявлення дітей неможливе, якщо в них не 

сформовано достатнього запасу спеціальних знань, базових умінь та 
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автоматизованих навичок, а також за відсутності навичок самоорганізації 

(визначитися з планами й задумами, вибрати зручне місце для самостійних 

занять, підготувати потрібні іграшки, матеріали чи обладнання тощо), уміння 

домовлятися з партнерами про спільну діяльність, розподіляти ролі чи 

обов'язки, обговорювати хід та результати, мотивувати власні оцінки, 

проектувати перспективи продовження розпочатої справи, звертатися по 

допомогу, пораду тощо. 

Предметно-ігрове та природне середовище, домірно насичене та 

раціонально облаштоване, є не лише фоном для розгортання вільної діяльності 

дітей, а й стимулом, спонуканням до самостійних занять. Відповідна вікові 

малюків добірка іграшок, ігрового та фізкультурного обладнання, спортивного 

інвентарю, реманенту для дитячої праці, приладдя і матеріалів для ліплення, 

малювання, аплікування, конструювання та дизайнерства, атрибутів для 

рухливих і творчих ігор, зручне розміщення всього цього у доступних місцях, 

без скупчення, на достатніх площах групових приміщень, ігрових майданчиків і 

ділянок, приваблюють дітей, підказують їм творчі задуми, допомагають 

елементарно зорієнтуватись в ситуації вибору й викликають прагнення до 

змістовної зайнятості, виключають виникнення безпідставних суперечок та 

конфліктів. 

Важливим компонентом розвивального простору, сприятливого для 

виникнення та розвитку вільної дитячої діяльності, є соціальне оточення - коло 

спілкування з дітьми та дорослими. При цьому з віком значення дитини-

партнера для малюка зростає, адже він поступово переходить від діяльності 

поряд до діяльності разом, у нього формується потреба в товаришах по грі, 

співрозмовниках для обговорення здобутих вражень, партнерах і помічниках 

для спільного господарювання тощо, хоча при цьому навіть комунікабельні, 

колективістські малята іноді відчувають потребу усамітнитися й чимось 

зайнятися наодинці. Довірчі стосунки, особистісні контакти з дорослими 

(персоналом дошкільного закладу, батьками) також наповнюють соціальне 

середовище дошкільнят і впливають на зміст і рівень їхньої самостійної 

діяльності, оскільки на тлі позитивної динаміки розвитку таких стосунків від 

довіри малюка дорослому до довіри дитині з боку дорослого поступово 

закладаються базові якості особистості (самостійність, відповідальність, 

креативність, самовладання, справедливість, розсудливість, людяність та ін.), 

необхідні для самовиявлення і самореалізації дитини в її вільному діяльнісному 

бутті. 

Беручись за створення розвивального простору для самостійної дитячої 

діяльності, варто враховувати значення такого його складника, як середовище 

власного «Я». Зовнішнє «Я» (усе, що дитина вважає за своє, власне, їй належне) 

та внутрішнє «Я» (духовно-душевне: стани, настрої, емоції, почуття, потреби, 

інтереси, цінності та ін.) зумовлюють вплив дитини на саму себе: допомагають 

чи заважають саморозвитку. В умовах вільної, неформалізованої діяльності 

таке самовиявлення дитячої особистості, її власного «Я» найімовірніше. Воно 

може бути і позитивним, і негативним, а відтак потребує уваги з брку 
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дорослого, аби спрямувати дитину на самостійні прояви всіх видів активності, 

вольових зусиль, комунікативних здібностей, соціально-моральної поведінки, 

задовольнити потребу особистості у визнанні, проявів своїх емоцій та дати 

змогу повправлятися у володінні ними. 

Без участі дорослого неможливо забезпечити належний рівень 

самостійної діяльності дошкільників та домогтися її змістовності. Ось чому 

вихователь фактично є її керівником. 

Керівництво самостійною (вільною) діяльністю дітей. Розрізняють 

пряме і непряме. 

Пряме (безпосереднє) керівництво здійснюється під час самостійної 

дитячої діяльності. Воно передбачає застосування певних прийомів, 

спрямованих на розв’язання таких педагогічних завдань: 

- допомогти малюкам обрати близький до їхніх уподобань, співзвучний з 

настроєм та конкретною ситуацією вид діяльності, визначитися з конкретним її 

змістом; 

- допомогти порадами, підказками, як обрати зручне для самостійних 

занять місце, потрібні атрибути, іграшки, приладдя, обладнання з урахуванням 

бажань, інтересів, претензій різних дітей так, аби діти не заважали одне одному 

і запобігти таким чином виникненню конфліктів; 

- у разі потреби націлити малят на раціональні способи дій, зручний 

порядок виконання наміченого завдання або творчого задуму; 

- посприяти об'єднанню дітей для спільної діяльності, якщо їхні бажання 

збігаються, або, навпаки, розвести їхню діяльність у просторі й часі за 

потенційної можливості виникнення конфліктної ситуації; 

- періодично вносити зміни до змісту обраної діяльності, варіювати 

способи виконання; 

- спрямовувати дітей на об'єктивну самооцінку та визначення 

перспективи продовження обраної справи в інший час; 

- забезпечити оптимальні фізичні й психічні навантаження на дітей, 

чергування навантажень та відпочинку, мотивувати своєчасну зміну статичних 

положень й динамічних занять, видів діяльності тощо [2]. 

Здійснюючи безпосереднє керівництво вільною діяльністю, не варто 

надмірно опікувати дітей, часто втручатися в їхні дії та постійно корегувати 

стосунки. Натомість бажано надавати малятам більше самостійності, 

можливість проявляти власну активність і креативність, не пригнічувати їхню 

ініціативу. Кожний педагог має усвідомити, що «рушієм розвитку була, є і буде 

самоактивність дошкільника, творчий, а не репродуктивний її характер». 

Непряме (опосередковане) керівництво дитячою самостійною 

діяльністю з боку вихователя відбувається поза її часовими межами і 

виражається у створенні умов для появи й подальшого якісного перебігу цієї 

діяльності. Ось ці умови: 

- систематична робота зі створення достатнього запасу вражень про 

довкілля, знань, умінь, навичок, ставлень до навколишнього світу і самих себе, 

формування життєвого досвіду в процесі організації життєдіяльності в 
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дошкільному закладі, вдома та за їх межами; 

- методично грамотне, педагогічно виважене облаштування 

розвивального природного й предметно-ігрового середовища, яке б спонукало 

до самостійних занять різними видами діяльності, приваблювало й 

зацікавлювало, давало поштовх дитячій уяві та фантазії; організація навколо 

дитини соціального простору, насиченого відповідними віку контактами з 

однолітками, молодшими і старшими за віком дітьми, рідними й близькими, а 

також сторонніми дорослими людьми; охорону й плекання внутрішнього світу 

кожної дитини та визнання її права вважати своєю певну частину довкілля; 

- періодична зміна розвивального середовища внесенням до нього нових 

компонентів (іграшок, обладнання, рослин, організації нових знайомств) та 

його переобладнання; раціональне розміщення різних компонентів цього 

середовища у фізичному просторі, що не лише спонукало б до вільного вибору 

виду діяльності й задовольняло потреби різних дітей у проявах різних видів 

активності, а й уможливлювало інтимізацію дитячого життя [2]. 

Якщо опосередковане (непряме) керівництво самостійною дитячою 

діяльністю зберігає актуальність на всіх етапах дошкільного дитинства, то 

безпосереднє (пряме) домінує у ранньому та молодшому дошкільному віці. У 

старшому дошкільному віці за умови своєчасно розпочатої роботи з організації 

самостійної діяльності дітей прийоми прямого керівництва застосовуються 

менше — лише за потребою конкретної ситуації. Вихователі не повинні 

пускати на самоплив вільну діяльність дітей. Вони мають дбати про виведення 

її на гідний рівень, відповідний віку та індивідуальним можливостям 

вихованців. При цьому від педагога вимагається особливі уважність та 

спостережливість, щоб своєчасно помітити, виявити в процесі самостійної 

діяльності спеціальні здібності, ранню обдарованість у дошкільників та разом з 

батьками посприяти їхньому подальшому розвитку. 

Отже, спільне буття дорослого і дитини у дошкільному навчальному 

закладі має раціонально, у співвідношенні, відповідному вікові, рівню 

розвиненості, вихованості і навченості, інтелектуальним, естетичним, 

соціальним, комунікативним домаганням дітей, поєднувати у собі організовану, 

ініційовану дорослим та самостійну, вільну діяльність дошкільників. Таке 

виважене, обґрунтоване поєднання різних видів організованої і самостійної 

діяльності спроможне забезпечити втілення компетентнісного підходу в 

дошкільній освіті й формування того соціального портрета дошкільника, який 

очікується як результат системи освітніх впливів на межі старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Останнім часом зросла увага до проблем теорії і практики художньо-

естетичного виховання як найважливішого засобу формування ставлення до 

дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як засобу 

формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.  

У наш час проблема художньо-естетичного виховання, розвитку 

особистості, формування її естетичної культури одне з найважливіших завдань 

сьогодення. Зазначена проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних 

і зарубіжних педагогів і психологів. Серед них Д. Н. Джола, Д. А. Леонтьєв, 

Б.Т. Лихачов, А.А.Мелік-Пашаєв Б.М. Є. Неменский, В. О. Сухомлинський, 

Є.М. Торошілова В. М. Шацька та інші.  

Художньо-естетична діяльність, як організована форма навчання 

починається з першої молодшої групи. У молодшому дошкільному віці 

образотворча діяльність є одним із основних засобів художньо-естетичного та 

креативного розвитку дитини. Вона являє собою специфічну форму активності, 

спрямовану на сприйняття, пізнання та створення художнього образу з метою 

естетичного пізнання світу за допомогою різних видів мистецтва. 

У віці 3-4-х років діти проявляють стійкий інтерес до різних видів 

образотворчої діяльності. Вони здатні не тільки бачити, відчувати, 

захоплюватися, а й розуміти красу навколишнього світу, емоційно сприймати 

твори українського та світового мистецтва і створювати прості, але власні 

неповторні роботи. У цьому віці поряд з емоційною чутливістю та сенсорними 

здібностями формується й початкове художнє мислення. Діти можуть 

узагальнювати, знаходити спільне і відмінне, виявляти основні засоби 

виразності, мати власні уподобання тощо.  

На основі цілісного та емоційного сприйняття світу прекрасного 

молодші дошкільнята удосконалюють свої художні здібності, оволодівають 

вміннями передавати один і той образ у різних видах образотворчої діяльності 

за допомогою різних засобів виразності, характерних особливостей матеріалів,  

технік, способів зображення. У цьому ж віці формуються елементи творчості. 

Діти проявляють самодіяльність, ініціативність у доборі колірної гами, 

матеріалів, шукають нові способи та засоби зображення для втілення свого 

задуму, намагаються створити свою роботу несхожою на інші [2, с. 23]. 

Вчені стверджують, що роль педагога полягає не лише в тому, щоб 

навчити дитину певних зображувальних умінь. Головне завдання дорослого - 

http://www.ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://www.ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


50 

 

супроводжувати її у відкритті світу, йдучи поряд із нею від хаосу до гармонії, 

формувати впевненість у собі й запалити вогник творчості в душі. За певних 

умов малята в цей період здатні до елементарного самовираження в малюнку, 

ліпленні, архітектурній та декоративній діяльності (аплікації). Важливою 

умовою є активізація спонтанної діяльності [1, с. 46].  

Аналіз Базового компонента дошкільної освіти, психофізіологічних 

особливостей дітей третього року життя та досліджень вчених (Т. Комарова, 

В. Мухіна, Є. Ігнатьєв, Л.Олійник) дають підстави для висновку, що в 

молодшому віці образотворча діяльність стимулює творчу переробку малятами 

інформації, яка надходить від дорослого [1, с. 48]. Тому доцільне таке її 

планування, яке напряму пов'язане з життєдіяльністю дітей, з тією 

інформацією, що надходить до них щохвилини упродовж дня з соціального 

оточення, природи, художньої літератури, предметно-просторового 

середовища.  

Запланувати можна, наприклад, 3 заняття з образотворчої діяльності на 

тиждень. На початку місяця педагог визначає домінантні пізнавальні теми. 

Заняття плануються в такій послідовності, щоб забезпечити можливість 

«занурення» у пізнавальні теми засобами образотворчого мистецтва, творчо 

переробити свої знання, вдосконалити уміння й отримати певний предметний 

результат — малюнок, зліпок, виріб, споруду, щоб використовувати надалі у 

своєму житті (в іграх, як дарунок тощо). 

Предмети, об'єкти, явища, які привертають увагу дітей, за допомогою 

педагога вражають їх та осмислюються і стають стимулами образотворчості. 

Педагогу треба пам'ятати, що дитина здатна зосередитися лише на тому, що їй 

подобається. Тому заняття, які в цьому віці тривають 15-20 хвилин, органі-

зуються у підгрупах і мають форму гри. 

На розвиток образотворчої діяльності впливаєзагальна виховна робота, в 

процесі якої проходить всебічний розвиток дітей. Тому велику увагу 

вихователь приділяє попередній роботі з дітьми – розвитку естетичного 

сприйняття, спостережливості, збагаченню уявлень, розвитку у маленьких дітей 

здібності помічати та розрізняти предмети і уявлення в оточуючому. 

Крім цього, слід зазначити, що в молодшому дошкільному віці процес і 

результат образотворчої діяльності керованої та самостійної дуже залежить від 

умов її організації. Правильно організований педагогічний вплив, особливо в 

умовах дошкільного навчального закладу, має непересічне значення для фор-

мування художньо-естетичної та творчої компетентності дитини цього віку. 

Розвиток художньо-естетичної діяльності потребує у молодших 

дошкільників певних педагогічних умов:  

1. Послідовна система завдань будується з урахуванням конкретних 

завдань програми естетичного виховання дітей молодшого дошкільного віку, 

завдань формування у них передумов творчості. 

2. Робота з дітьми організовується таким чином, щоб діти могли не 

тільки наслідувати зразок, але і діяти самостійно. При цьому вихователь 

використовує прийом співтворчості, створює ігрові ситуації. 
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3. Комплексний вплив різних видів мистецтв, художня діяльність 

забезпечує активне входження дитини в образ. 

4. Використання різних матеріалів, посібників, іграшок, картин, творів 

прикладного мистецтва допомагає сприйманню і відображенню найбільш 

яскравих особливостей художнього образу. 

5. Взаємозв’язок методів і прийомів забезпечує не тільки навчання дітей 

зображувальним навичкам і вмінням, але й формуванню способів самостійних 

дій [1, с. 53]. 

Методи та прийоми навчання повинні бути направлені на розвиток у 

дитини естетичного сприймання, на розвиток здібностей відображати в 

малюнках, ліпленні, аплікації оточуючу дійсність, втілювати задуми, на пошуки 

дітьми способів зображення. 

Організація дітей на початку заняття може мати різні форми. Звичайно, 

діти сідають за столи і слухають пояснення вихователя. Інколи перед 

малюванням вихователь організовує гру, використовуючи різні види мистецтва: 

музику, художнє слово і т. д. Вихователеві слід вміло варіювати організаційні 

форми занять. Він може запропонувати дітям 3 року життя підійти до 

мольберта і показати прийоми зображення якогось знайомого предмета. Діти 3-

4 року можуть малювати колективно [1, с. 58]. 

Під час занять із образотворчої діяльності вихователь поступово привчає 

дітей займатися все більш сконцентровано, доводити розпочате до кінця. 

Враховуючи особливості діяльності дітей молодшого віку, вихователь 

використовує в методиці ігрові прийоми. 

Наочні і словесні методи використовують в залежності від навчальних 

завдань кожного виду зображувальної діяльності. Так, навчаючи дітей 

малюванню, вихователь прагне яскравіше передати образ із допомогою 

художнього слова. Завдяки цьому він викликає у дітей емоційний відгук, 

почуття радості. В іншому випадку, використовуючи показ і пояснення, 

вихователь навчає дітей вмінню малювати замкнену форму, яку діти 

неодноразово повторюють на аркуші паперу [2, с. 27]. 

Пояснення способів дій, показ прийомів зображення вихователь повинен 

проводити жваво, емоційно, намагаючись зацікавити дітей змістом завдання. 

Важливо при цьому розкрити перед малюком образний характер завдання, 

показати динаміку того чи іншого явища, навчити зрозумілим і доступним віку 

дітей прийомам зображення. 

На занятті необхідно створити спокійну атмосферу, щоб діти поступово 

звикали до того, що потрібно сидіти спокійно, не заважати іншим займатися. 

Маленька дитина відчує потребу виразити вголос свої думки, поділитися з 

іншими. Вона багато жестикулює. Ці зовнішні прояви інколи заважають 

малюкові здійснювати свої задуми. Потрібно тактовно направити дитину на 

виконання завдання. 

Впродовж всього заняття вихователь уважно слідкує за позою кожної 

дитини, інколи підходить і показує, як правильно тримати пензлик, олівець, як 

почати роботу.  
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Починаючи з першої молодшої групи проводиться перегляд дитячих 

робіт. Дитячі малюнки краще розмістити на стенді, щоб всі могли одночасно 

бачити роботи. Розгляд малюнків триває не більше 1-2 хвилини.  

Для формування у дітей способів самостійних дій вихователь 

використовує метод творчих завдань, в процесі яких він використовує прийоми 

розвитку задумів, вчить малюків умінню вибирати кольорові поєднання, 

форми, композиції, художні матеріали. В таких випадках процес навчання і 

формування передумов творчості знаходяться в тісному взаємозв’язку. 

Оволодіваючи способами самостійних дій, діти молодшого віку можуть 

використовувати засвоєні на занятті способи дій в інших умовах, без допомоги 

дорослого. Методи навчання повинні бути направлені на формування процесів 

сприйняття, розрізнення форм, кольору, їх відтворення на малюнку, в ліпленні, 

аплікації [2, с. 32]. 

Формування образа в малюнках дітей проходить поступово, поетапно. 

Цьому сприяє певна послідовність творчих завдань, якими володіють діти 

даного віку.  

Серед прийомів навчання дітей молодшого віку велике місце займає 

показ. Він не тільки допомагає дитині побачити процес виникнення ліній, 

форм, силуету, але й служить орієнтиром дій з різноманітними матеріалами. 

Наслідуючи дорослого, дитина не копіює його, а самостійно засвоює нову 

діяльність. В цій групі показ поступово стає поштовхом до самостійних дій 

дітей. 

Співвідношення показу і самостійних дій залежить від рівня розвитку 

дітей, від їх віку. В першій молодшій групі, коли діти тільки починають 

засвоювати нові види діяльності, вихователь показує їм способи зображення. 

При навчанні дітей молодшого віку велике місце займає метод спільних 

дій дорослого і дитини – співтворчість.  

Методи і прийоми визначаються також специфікою віку та 

індивідуальними особливостями дітей. Так, для методики навчання 

образотворчої діяльності в молодшому віці характерним є використання 

ігрових прийомів: внесення образних іграшок, створення ігрових ситуацій з 

включенням розваг. Вихователь повинен вивчати дітей, вміло використовувати 

індивідуальний підхід до дітей. Враховуючи особливості кожної дитини, треба 

використовувати  завдання різної складності, прагнути художнього розвитку 

кожної дитини.  

Діти розвиватимуться успішніше при взаємодії дорослого з ними у 

спільній невимушеній діяльності, де педагог рівноправний партнер, який 

впроваджує свої пропозиції і приймає дитячі задуми. Він допоможе малюкам 

відкрити можливості зображувальних засобів, підтримає у них впевненість у 

власних здібностях. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ 

В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 

У навчально-виховній роботі з дошкільниками використовується 

життєрадісний барвистий український декоративний розпис як самостійний вид 

декоративного мистецтва. Декоративний розпис виник давно. Основою його 

було настільне малювання, яким народні умільці оздоблювали стіни сільських 

хат: навколо вікон, дверей, попід дахом. Усередині приміщення розписували у 

печі, стелі, частини стін. 

Розпис – це не тільки прикраса, а й своєрідна символічна мова 

народного мистецтва. Найбільшого поширення декоративні розписи набули на 

Дніпропетровщині у селі Петриківка, де розмальовували скрині, столи, посуд. 

Петриківський декоративний розпис нині відомий далеко за межами нашої 

країни [1, с. 132]. 

Декоративні розписи, як і інші види декоративного мистецтва, близькі й   

зрозумілі дітям. Вони  правдиво  й   просто   передають  красу   навколишнього  

життя.  Діти   легко   впізнають   в   творах  народних  майстрів   знайомі  квіти,  

ягоди,  силуети   птахів. 

Велике значення українського народного розпису належить в 

естетичному і художньому вихованні дітей у сучасному ДНЗ. Чимало педагогів, 

учених, методистів, художників і мистецтвознавців вивчали й аналізували 

український, народний розпис. Їхні рекомендації зводяться, як правило, до двох 

варіантів. Один з них – це вільна імпровізація, виконання розпису відразу 

фарбами, а іншої – виконання підготовчого малюнка і цілого ряду підготовчих 

вправ [2, с. 49]. 

Сучасними програмами  навчання та виховання в ДНЗ передбачено 

використання творів декоративного мистецтва  не  лише з  метою  виховання у 

дошкільників   естетичних почуттів, а й  розвитку  їх творчих   здібностей   при   

навчанні   видів  декоративної   зображувальної  діяльності. 

Джерелом матеріалу для декоративних видів діяльності є народне 

мистецтво. У дошкільному закладі знайомляться з кращими зразками 

петриківського розпису і творами відомих майстрів України.  



54 

 

Візерунки, які бачила дитина раніш, не утримуються в її пам’яті 

повністю, але збагачують її уяву. Дитина поєднує елементи візерунків по-

своєму, продумує нові, а це сприяє розвитку творчої ініціативи, активності. 

Самостійність виконання декоративних робіт дітьми дає можливість 

виховувати у них охайність, самостійність, уміння цінувати творчі здобутки 

своїх товаришів. 

Програмою занять з декоративних видів діяльності у дошкільному 

навчальному закладі передбачені такі завдання у навчанні дітей: 

1. Розвивати естетичне сприйняття при безпосередньому 

ознайомленні з творами декоративного мистецтва – розписом. 

2. Вчити дітей розуміти значення і красу декоративного малювання. 

3. Вчити композиції візерунків на папері різної форми, на об’ємних та 

площинних предметах. 

4. Вчити гармонійно поєднувати кольори та їх відтінки у 

декоративному малюванні. 

5. Оволодіти технічними прийомами декоративного малювання. 

6. Вчити виконувати колективні роботи, складати панно з окремих 

декоративних візерунків за мотивами петриківського розпису [3, с. 17]. 

Всі ці завдання здійснюються протягом чотирьох років – у молодшій, 

середній та старшій групах. 

Вся робота по ознайомленню дітей з петриківським розписом повинна 

будуватись у двох напрямках. 

Перший напрямок – це ознайомлення дітей з петриківським розписом. 

Другий напрямок – це самостійне створення дітьми декоративних 

малюнків. 

При здійсненні програмних вимог у дошкільному закладі значне місце 

відводиться ознайомленню дітей з творами петриківського розпису та іншим 

видам декоративного малювання. 

Українське народне декоративне мистецтво характеризує яскравість і 

багатство кольорів, гармонійність або контрастність кольорових поєднань, 

чіткість і продуманість форми, простота композиції. Складова частина 

орнаменту багатьох видів українського декоративного мистецтва – рослинні 

мотиви [1, с. 127]. 

Ознайомлюючи дітей з творами декоративного  петриківського  розпису,  

вихователь  розповідає,  що  таким  розписом  люди   прикрашали  своє  житло.  

На  стінах,  печах  малювали  різноманітні  квіти,  листя,  бутони.  Тепер  такі  

красиві  візерунки малюють  на  папері,  коробочках,   тарілках.  Люблять  

петриківські художники  дарувати  людям  радість.  Малюють  візерункові  

листочки,  барвисті  квіти,  схожі  на  ромашку,  жоржину,  калину  та  ягоди.  

Такі  квіти  і  листочки  художники   спостерігають  у  природі,  але  малюють  

їх  по-своєму,  такими  кольорами,  яких  у  рослин  не  буває,  на  малюнку  

вони  дуже  гарні.   

Плануючи знайомство дітей з петриківським розписом, а потім із 

зразками, відібрати ті, які можуть розвивати у дітей уявлення про навколишній 
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світ, про фантастичні рослини та птахи. 

Якщо в повсякденні можна знайомити дітей з творами різної складності, 

то напередодні заняття слід  ще раз розглянути саме  ті, що  будуть  натуроюна 

занятті,  тобто за якими  діти створюватимуть декоративні   візерунки.   Треба  

виділити елементи, кольори, композицію, уточнюючи знання про ознаки 

розпису  і способи  їх  відтворювання   в  малюнку.   

Ознайомлюючись з петриківським розписом, можна показувати дітям і 

більш складні малюнки, ніж ті, які дають для виконання, з метою збагачення 

уяви. Зміст спостережень повинен бути доступний дітям. Треба навчити дітей 

помічати красиві речі в дитячому садку, вдома. У різних вікових групах дітям 

дається різний обсяг знань про петриківський розпис. 

Обсяг  знань   про   декоративне   мистецтво,   що  подається   дітям,  

поступово  збільшується.  Зміст  спостережень  повинен  бути  доступний  

дітям. Треба  навчити  дітей   помічати  красиві  речі  у  дитячому  садку,  вдома 

і т.д.  У  різних  вікових  групах  дітям  дається  різний  обсяг  знань. 

Дітей дошкільного віку вчать прийомам декоративного малювання. За 

мотивами петриківського розпису, діти вчаться техніці малювання: широкі 

прямі лінії, мазки у різному положенні, крапки, круги, кільця. Малюють 

нескладні елементи петриківського розпису: гроно винограду, калини, ягоди, 

малини. 

У старшій групі діти вдосконалюються в малюванні елементів узору, з 

якими познайомились у середній групі, а також засвоюють спосіб малювання 

нових – дуги, хвилястої лінії, навчаються засвоювати такі елементи узору як 

деталі рослин – листя, пелюстки квітів, ягоди, гроно калини, винограду та 

птахів. 

Діти опановують різні способи розміщення зображень, зв’язаних одним 

змістом у малюнку – по всьому аркушу, на вузькій та широкій смужці, яка 

позначає землю. Уточнюється і використовується в малюнках уявлення про 

відмінність предметів щодо величини. 

Заняття з декоративного малювання за мотивами петриківського розпису 

починаються із заповнення узором квадрату. Елементи узору повторюються: 

мазки прикладанням пензля плазом, крапки, смужки круги. Засвоєння навичок 

нанесення мазків у різних напрямах дає змогу зобразити пелюстки квітів, листя. 

Це вміння можна застосувати й для зображення листя і квітів [3, с. 32]. 

Потім дітей вчать малювати асиметричні візерунки на круглій формі за 

мотивами петриківського розпису, передавати характерні особливості квітки 

«цибульки», закріплюють у дітей знання про петриківський розпис, кольорову 

гаму. Діти вчиться малювати перехідними мазками та пальчиком. 

Знання дітей про петриківський розпис і практичні вміння та навички з 

декоративного малювання закріплюють й у самостійній художній діяльності. 

Для цього створюють належні умови: оформлюють куточок зразків художніх 

виробів, готують потрібне обладнання для роботи. Дівчата й хлопчики 

об’єднують у творчі групи за власним вибором та пропонують самостійно 

розписувати різні форми, наслідуючи народні зразки.  
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Як показала робота у дошкільному закладі дітей цікавлять розписи 

народних майстрів, вони залюбки слухають історію виникнення, про народних 

майстрів, вміють описати розпис, які квіти намальовані. Отримані знання 

використовують під час декоративного малювання. Цьому сприяє послідовна і 

систематична робота, а також використання різноманітних методів та прийомів 

навчання: розгляд творів мистецтва, бесіди, показ і пояснення про процесу 

виконання малюнка, використання ігрових прийомів, аналіз дитячих робіт. 
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ФУНКЦІЇ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дитячі бібліотеки мають важливе значення як інформаційні та 

консультативні центри з питань культурного розвитку дітей дошкільного віку. 

Спеціалізована бібліотека для дітей – це інформаційний, культурно-

освітній заклад, який має спеціалізований фонд для обслуговування 

дошкільників. 

Як відомо, метою діяльності дитячих бібліотек є сприяння реалізації 

прав користуватися культурними досягненнями, створення умов для залучення 

дітей до читання, формування та розвитку їхніх духовних та інформаційних 

потреб, а також інформаційне, методичне й організаційне забезпечення системи 

бібліотечного обслуговування дітей дошкільного віку тощо. Важливе місце 

серед завдань, що постають перед дитячими бібліотеками, посідає вивчення 

проблем педагогіки, соціології та психології читання дошкільнят. 
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Основу фонду сучасних дитячих бібліотек складає переважно художня, 

науково-пізнавальна, довідково-енциклопедична та технічна література для 

дітей, що дає змогу забезпечити як їх навчальні потреби, так і власні інтереси. 

За допомогою різноманітної й цікавої літератури можна розвивати в 

дітей дошкільного віку інтерес до читання. 

Реалізуючи важливі завдання соціального, морально-етичного й 

естетичного розвитку дошкільнят доцільно спиратися на виховний потенціал 

дитячих книжок. Треба, щоб діти мали можливість працювати з окремими 

маленькими книжечками, які вони вибиратимуть самостійно. Важливо, щоб 

вони навчилися орієнтуватися у новій книзі.  

Дітей потрібно знайомити з художніми текстами, доступними їхньому 

віку. Насамперед це казки, оповідання, малі фольклорні жанри (загадки, 

скоромовки, прислів’я, приказки), невеликі вірші. 

Виокремлюються такі завдання щодо ознайомлення дітей з художньою 

літературою: 

- виховувати інтерес, емоційний відгук до героїв художніх творів; 

- вчити слухати і розуміти зміст художніх творів, не відволікатись під 

час слухання; 

- відповідати на запитання за змістом художнього твору; 

- збагачувати словник дітей лексикою з художніх творів; 

- вчити повторювати окремі речення, образні вирази, повтори; 

- повторювати за вихователем короткі забавлянки, вірші [1, с. 261-262]. 

У дитячих бібліотеках часто створюються спеціальні куточки для 

дошкільнят, своєрідні зони для ігор. 

Однією з дієвих форм роботи бібліотеки для дітей з популяризації 

літератури є книжкові виставки. Зокрема, як показує практика, діти 

дошкільного віку у захваті від різноманіття книг, газет та журналів, 

представлених на різноманітних книжкових виставках та виставках 

періодичних видань, як-от: «Книги, які знають усе», «Читай, гортай, світ 

пізнавай» тощо. 

Відвідуючи бібліотеку, діти поринають у світ знань, фантазії та розваг, 

дістають відповіді на безліч запитань, знайомляться з новими літературними 

героями, вчаться з користю використовувати свій вільний час. 

У дитячих бібліотеках до послуг дітей дошкільного віку книги, 

періодичні видання, аудіовізуальні матеріали тощо. Велика увага приділяється 

розвитку культури читання та творчих здібностей маленьких користувачів. 

Працівники дитячих бібліотек часто проводять для дошкільнят та їхніх 

батьків різноманітні пізнавально-розважальні заходи: літературно-музичні 

ранки, народознавчі калейдоскопи, історичні подорожі, вікторини, літературні 

ігри та конкурси, майстер-класи тощо. 

Дитячі бібліотеки дають можливість дітям дошкільного віку 

познайомитися з героями дитячих книг української та світової 

літератури,переглянути та почитати дитячі газети і журнали,пограти в 

різноманітні ігри, розгадати кросворди та загадки,розвивати свої творчі 
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здібності, брати участь в різноманітних творчих акціях і майстер-

класах,обговорювати з бібліотекарем та своїми ровесниками прочитані 

книги,навчитися цінувати книгу та відчувати в ній щоденну потребу, всебічно 

розвиватися. 

Дитяча бібліотека є центром гуманітарно-творчого розвитку 

особистості. Бібліотекарі проводять цікаві екскурсії бібліотекою, пояснюють у 

доступній для малят формі значення слів «бібліотека», «абонемент», «читальна 

зала», «формуляр», навчаютьяк правильно поводитися з книгою. Також 

проводять з дошкільнятами цікаві ігри, спонукають дітей, щобвониподумки 

уявили себе на місці казкового героя та висловлювали власні думки над 

розвитком подій.  

Існують певні вимоги до дитячих книжок. Зокрема, дитячі книги 

повинні бути зрозумілими, цікавими, ілюстрованими, естетичними. Особливу 

роль відіграють кольори. Адже дитяча книжка з кольоровими ілюстраціями 

створює на дітей яскраве враження. Художник, який оформлює дитячу книжку, 

повинен прагнути за допомогою ілюстрацій, їх розміщення, зв’язку з текстом 

допомогти малюкам глибше осмислити її зміст. Інколи художники, ілюструючи 

книжки для дошкільнят, прагнуть весь зміст книжки втілити в ілюстраціях, так 

виникають книжки-картинки. 

Книжки-картинки користуються великою популярністю серед дітей 

молодшого дошкільного віку. У них основне місце відводиться невеликому 

тексту та яскравому малюнку. Книжки-картинки дають простір для розвитку 

мови й уявлень дитини. Зокрема, розглядаючи картинки із зображенням дітей, 

дошкільнята нерідко наслідують їх. Герої книжок сприймаються малюками як 

реально існуючі, з якими їм хочеться розмовляти, діяти. Дітям молодшого 

дошкільного віку корисно розглядати ілюстрації із зображенням тих предметів 

чи явищ, назви яких вони не знають чи погано вимовляють. 

Книжкові малюнки є одним із видів образотворчого мистецтва, і 

здатність дітей сприймати їх розвивається саме у бібліотеках. Читаючи книжки, 

у дітей виникає стійкий інтерес до змісту ілюстрацій, до зображувальних 

засобів, які використовують художники. Таким способом у дошкільнят 

розвивається інтерес до малювання. Ілюстрації конкретизують, уточнюють 

образи, які виражені у художньому слові, допомагають глибше і повніше 

сприйняти зміст літературного твору. Відтак, у дитячій книжці поєднуються 

два види мистецтва –художнє слово й ілюстрації. 

Дітей дошкільного віку слід навчати користуватися книжками. Їм треба 

прищеплювати навички правильного користування книгою, виховувати 

спостережливість, увагу. 

Отже, дитячі бібліотеки сприяють реалізації прав дітей користуватися 

культурними надбаннями, формуванню та розвитку їхніх духовних та 

інформаційних потреб,створюють умови для залучення дошкільнят до читання, 

а також організовують інформаційне й методичне забезпечення системи 

бібліотечного обслуговування дітей дошкільного віку тощо. 

 



59 

 

Список використаних джерел 

1. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього 

віку / А.М.Богуш. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2003. – 344 с. 

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у 

дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко, 

В.К. Лихолєтова; За ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. 

3. Тацакович І. Я. Бібліотека як осередок гуманістичного виховання та 

розвитку дитини / І. Я. Тацакович // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи 

та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукраїнської  науково-практичної 

конференції директорів обласних бібліотек для дітей, 7-10 жовтня 2014 р. – К., 

2014. – С. 98-114. 

 

 

УДК 373.2.091.33-027.22:796:81(043.2)  

Попович Надія Ференцівна, 

кандидат  філологічних наук, доцент,  

доцент кафедри філологічних дисциплін  

та соціальних комунікацій, 

Никуляк Ольга Григорівна, 

бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта»,  

Мукачівський державний університет 

 

РОЛЬ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Важливим методом розвитку зв’язного мовлення дітей є дидактична гра. 

Вона забезпечує сприятливі умови для розв’язання педагогічних завдань з 

урахуванням можливостей дітей дошкільного віку. Для розвитку діалогічного 

мовлення проводяться такі ігри, в яких мовна активність дітей займає основне 

місце. 

Кожна гра для дитини – це процес пізнання невідомого. Гра є головною 

частиною життя дитини, а особливо дитини з вадами мови. За допомогою гри 

дитина знайомиться з навколишнім світом, засвоює зв’язки між дорослими, 

речами, починає розуміти свою роль у сім’ї та суспільстві.  

Ігри стимулюють усі види дитячої активності, самостійності, творчості. 

Саме гра готує дошкільників до самостійного життя.Дидактичні ігри дають 

можливість вихователю організувати вправляння дітей у вживанні раніше 

набутих слів, виразів, уточнювати й активізувати їх словник.  

Усі дидактичні ігри поділяють на такі групи: дидактичні ігри з 

предметами та іграшками, ігри з картинами, настільно-друковані ігри та 

словесні [2, с. 210]. 

Дидактичні ігри в молодшій групі можна проводити як самостійне 

заняття, а в інших групах їх включають до складу занять із ознайомлення з 

навколишнім та з розвитку мови. 
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У старшому дошкільному віці використовуються словесні дидактичні 

ігри. Основним матеріалом у них є слово. Такі ігри потребують від дитини 

розумових зусиль, швидкості мислення, розвинутого мовлення.Дидактичні ігри 

використовують з метою уточнення й активізації словникової роботи. 

У дидактичній грі як формі навчання взаємодіють навчальна та ігрова  

сторони. Відповідно до цього вихователь одночасно навчає дітей і бере участь у 

їхній грі, а діти граючись навчаються. Відтак, дидактична гра має здатність 

навчати і розвивати дитину через ігровий задум.  

Для того, щоб дидактичні ігри стимулювали різнобічну діяльність і 

задовольняли інтереси дітей, вихователь повинен добирати їх відповідно до 

програми дитячого садка для кожної вікової групи, враховуючи пізнавальний 

зміст, ступінь складності ігрових завдань і дій. У кожній групі мають бути 

різних розмірів ляльки з комплектами одягу, посуд, меблі, транспорт, м’які 

іграшки (тварини, птахи, комахи), настільно-друковані ігри (лото, доміно, 

шашки, шахи), дидактичні іграшки (кубики, пірамідки), набори з природного 

матеріалу, картинки про природу, діяльність людей, предмети домашнього 

вжитку тощо. 

У молодших групах використовуються дидактичні ігри з лялькою. Зміст 

цих ігор полягає в тому, що вихователь розігрує невелику інсценівку з участю 

ляльки. Наприклад: влаштування кімнати для ляльки, святкування дня 

народження ляльки, зустріч нової ляльки. Протягом усієї гри вихователь може 

вести розмову з дітьми від імені ляльки. Діти можуть відповідати хором і 

поодинці, вони повинні уважно стежити за діями вихователя, самі брати участь 

у виконанні окремих доручень. 

Вихователь може скласти інсценівку з участю не більше як трьох 

дійових осіб, також продумати діалог, який буде вести протягом ігрових дій, що 

будують виконуватися. Слід обов’язково передбачити активну участь усіх дітей 

у розмові з дійовими особами. Сюжети для сценаріїв можна брати з дитячого 

життя, з життя тварин тощо. Це можуть бути невеликі інсценізації, як-от: 

«Знайомство», «Зустріч друзів», «У магазині», «Розмова по телефону», «У 

бібліотеці» та ін. Дійовими особами можуть бути й герої улюблених казок. 

Проте це буде не інсценування всієї казки, а розмова дітей з одним героєм. 

В основі гри-бесіди лежить спілкування вихователя з дітьми, дітей з 

вихователем, дітей один з одним. У грі-бесіді вихователь часто діє не від себе, а 

від близького дітям дошкільного віку персонажа, і тим самим не тільки зберігає 

ігрове спілкування, а й підсилює бажання дітей повторити гру.Цінність гри-

бесіди полягає в тому, що вона ставить вимоги до активізації емоційно-

мислительних процесів: єдність слова, дії, думки й уяви дітей. Такі ігри 

виховують уміння слухати і чути запитання вихователя, запитання і відповіді 

дітей, уміння зосереджувати увагу на зміст розмови, доповнювати сказане, 

висловлювати власні судження тощо. 

Дидактичні ігри щодо описування проводяться після того, як діти вже 

навчилися розповідати на заняттях. Однією з умов проведення дидактичної гри 

є жвавість, певний ритм, активна участь усіх дітей. Якщо ж діти не вміють 
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розповідати про предмети, гра може втратити свої цінні якості. У дидактичних 

іграх щодо описування можна закріплювати вміння дітей описувати предмети 

або картинку повно, послідовно, за суттєвими ознаками. Наприклад, це можуть 

бути такі ігри, як «Відгадай хто це?», «Чарівний мішечок», «Подорож по 

кімнаті» тощо.Дидактичні ігри мають чіткі правила, які вихователь на початку 

заняття повідомляє дітям, і яких вони дотримуються під час гри. Наприклад, в 

іграх-загадках правило полягає в тому, щоб описати предмет, його характерні 

ознаки і властивості, не називаючи його.  

Незважаючи на те, що дидактична гра є засобом закріплення знань і 

умінь дітей, провідна роль у ній належить вихователю. Основними 

навчальними прийомами, якими користується вихователь, є план та зразок 

розповіді-опису. 

Найбільш корисними є ігри з роздавальним матеріалом, адже в них 

кожна дитина зацікавлена іграшкою чи картинкою, активно думає, намагається 

якнайцікавіше й правильно описати предмет.Ігри, з якими діти познайомилися 

на заняттях, можуть використовуватися в їх самостійній діяльності поза 

заняттями. 

Отже, важливу роль у розвитку зв’язного мовлення дітей відіграють 

дидактичні ігри. Адже гра – супутник дитинства, провідна діяльність, під час 

якої коригується та розвивається дитяче зв’язне мовлення й особистість в 

цілому. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БЕСІД ЗА КАРТИНАМИ 

З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дошкільний вік – унікальний порівняно з подальшими віковими 

періодами. У цей час відбувається становлення особистості дитини. Тому  

навчання  і виховання є для неї необхідною формою розвитку. 
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У роботі з дітьми використовують як предметні картини, так і сюжетні 

дидактичні картини. Високо оцінив значення предметної картини для 

словникової роботи К. Д. Ушинський. Він писав: «Вчіть дитину будь-яким 

п’яти невідомим їй словам, і вона буде довго й даремно мучитися над ними, а 

пов’яжіть з картинками двадцять таких слів – і дитина засвоїть їх на льоту» [3, 

c. 250]. Великий педагог вважав, що і сюжетні дидактичні картинки 

допомагають дитині зрозуміти навколишнє життя. «Ви пояснюєте дитині 

досить просту думку, і вона вас не розуміє: ви пояснюєте цій же дитині складну 

картинку, і вона вас швидко розуміє» [3, c. 250]. 

Сама по собі картина не навчає дитину, вона тільки зображує предмети, 

а навчає слово вихователя у супроводі картинки. Проте вихователям не слід 

захоплюватися широким словесним поясненням.  

Дидактична картина повинна бути графічно грамотною, правдиво 

відображувати реальну дійсність, не спотворювати її, правильно передавати 

колір, форму, композицію, просторові відношення. Зміст картини повинен не 

тільки збагачувати й уточнювати знання дітей та словник, а й сприяти 

патріотичному, морально-етичному й естетичному вихованню. Зміст картини 

повинен також відповідати віку дитини.  

На заняттях із ознайомлення з навколишнім картину показують дітям 

тільки після повідомлення теми й мети, щоб у них не зник інтерес до змісту 

картини. Під час розгляду картини дітей краще посадити півколом, показувати 

зображене на картині указкою, а не пальцем. 

Як показує практика, у дошкільних навчальних закладах поширені  такі 

види занять з предметними картинками, як-от: назва предметів, їх частин, дій, 

властивостей, ознак, якостей; описування картинок, їх зіставлення та 

порівняння, систематизація. Часто ці види занять проводять у вигляді 

дидактичних ігор, наприклад: «Підбери картинку», «Загадки», «Що схоже, а що 

різне», «Лото» тощо.  

За сюжетними демонстраційними картинами на заняттях із 

ознайомлення з навколишнім проводиться бесіда. 

Під час заняття провідним прийомом у роботі з картиною, як правило,  є 

запитання вихователя. Використовують різні форми запитань: 

 - запитання для з’ясування загального змісту картини: Про що ця 

картина? Яку пору року зображено на картині? 

 - запитання констатуючого характеру: Хто? Що? Який? Де? Коли? 

 - запитання, спрямовані на описування предметів, дійових осіб: Який? 

На що схожий? Що робить? 

 - запитання, що стимулюють словникову роботу: Якими словами  ще 

про нього (про неї) можна  сказати? 

 - запитання оцінювального характеру: Якими словами можна оцінити 

поведінку хлопчика(дівчинки)? 

- запитання причинного характеру: Чому? Для чого? Навіщо? 

У молодшій групі внаслідок малої тривалості занять, вікових 

особливостей фізичного й психічного розвитку дітей немає можливості 



63 

 

проводити вступну бесіду. Відтак, зміст картин  для ознайомлення є зазвичай 

дуже простим. Зокрема, використовуються картинки з власного досвіду дітей. 

Наприклад: Вам подобається будувати з кубиків? Що найчастіше ви будуєте? 

А. М. Богуш зазначає: «На третьому році життя заняття з картинкою 

ускладнюються. З дітьми проводять заняття з предметними картинками, 

сюжетними настільними і настінними, а також використовують книжкові 

ілюстрації. Ускладнюються і завдання, які ставляться перед дітьми. А саме: 

- розвивати розмовне мовлення дітей; 

- вчити їх будувати речення різного типу (розповідні, питальні, окличні), 

за складністю (прості, складні); 

- вчити правильно сполучати слова в реченні, вживати різні частини 

мови – прикметники, прийменники, сполучники» [1, с. 243-244]. 

У середній групі картини за змістом стають складнішими. Метою 

вступної бесіди є актуалізувати набуті дітьми знання, необхідні для 

обговорення картини. Важливими є звернення до власного та колективного 

досвіду дітей, розв’язання проблемної ситуації.  

У старшій групі картини повинні мати більш пізнавальний  та 

естетичний характер. У вступній бесіді доречною буде узагальнююча розмова 

про людські стосунки, пори року, життя тварин тощо.  

Традиційно в методиці розвитку мовлення дітей провідним прийомом 

навчання розповіді за картиною вважається зразок розповіді вихователя. 

Поступово, залежно від вікових можливостей дітей, готовності до процесу 

складання зв’язного висловлювання, спроможності виконувати це завдання 

самостійно, зразок розповіді змінюється від повного до часткового.  

У навчанні дітей старшого дошкільного віку зразок використовують 

лише в тих випадках, коли цього потребує ситуація. Дітей цього віку навчають 

складати план розповіді. Спочатку вихователь разом із дітьми детально 

аналізує складений ним план, потім пропонує їм скласти план самостійно, 

тобто відбувається поступовий перехід від повного наслідування зразка до 

самостійного складання розповіді.  

Діти старшого дошкільного віку можуть аналізувати власні розповіді та 

розповіді товаришів. Цей момент на занятті слід використати для 

вдосконалення зв’язного мовлення дітей через більш вдалу лексичну заміну, 

добір та висловлювання додаткових варіантів щодо характеристики образу, 

сюжетної лінії, будови речення, структури розповіді тощо. Вихователь має не 

просто вказати на помилки, а запропонувати дітям знайти інші можливі 

варіанти висловлювання.  

Дітям старшої групи можна запропонувати придумати назву до картини, 

розділити її на частини й до кожної придумати назву. Після бесіди вихователь 

узагальнює відповіді дітей у формі короткої розповіді за змістом картини. 

Методика навчання розповіді за змістом картини постійно збагачується 

цікавими методами та прийомами керування мовленнєвою діяльністю дітей, 

новими творчими знахідками педагогів. Важливо, щоб за добором, 

сполученням різних методичних способів не забували, що картина – це лише 
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ефективний засіб, а головна дійова особа на занятті – дитина, розвиток якої слід 

спрямовувати й супроводжувати. 

Отже, навчання дітей розповіді за картиною позитивно впливає на їх 

поведінку, сприяє виправленню неправильного мовлення, на вироблення у них 

якостей, необхідних для успішного навчання в школі.  

Список використаних джерел 

1. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього 

віку. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2003. – 344 с. 

2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у 

дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко, 

В. К. Лихолєтова; За ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. 

3. Ушинський К. Д. Про наочне навчання // Вибрані педагогічні твори: У 

6 т. – К., 1983. – Т. 2. – С. 250. 

 

 

УДК 812.161.2-1 Кирпа (043.2) 

ПрокоповичЛідія Сигизмундівна, 

кандидат філологічних наук, доцент,  

завідувач кафедри філологічних дисциплін  

і соціальних комунікацій,  

Мукачівський державний університет 

 

СВІТ ОЧИМА ДИТИНИ У ВІРШАХ ГАЛИНИ КИРПИ 

Галина Кирпа – яскравий представник дитячої сучасної модерної поезії. 

Вона тонко і проникливо показує світ очима дитини. Адже дитина уподібнює 

світ собі, тому все, що її оточує, може говорити так само звичайно, як і вона. 

Розповіді дуже лаконічні. Ми не знайдемо опису зовнішніх прикмет, зате 

відчуємо емоційний контакт дитини з природою, з усім довкіллям.  

Ми вловлюємо готовність дитини бачити крізь казку – поезію. Про стан 

своєї душі може розповідати не лише квітка, дерево, тваринка, а й сама дитина. 

Серед поезій добра половина тих, де оповідь ведеться від першої особи або 

узагальненої другої: чи то дитина розмовляє з деревом і квітами, чи складає 

казку, чи бачить дивовижний танець дощу і вітру. Як зауважує Н. Дзюбиина – 

Мельник : «Усюди художнє освоєння дійсності йде не через узагальнювальну 

логіку мислення, а через призу суб’єктивних вражень, індивідуального 

асоціативного досвіду, дуже особистісних переживань» [1, с. 139]. Поетеса 

доводить, що дитина здатна і любить одягати власні відкриття у слова і робить 

це по – своєму. Приміром так: Вечір – це чорнобривець, що й  при місяці ще 

пахне сонцем. Ось і весь вірш. Зауважимо, що одне речення конденсує в собі 

несподіване спостереження, здогад, для якого немає ніякого іншого пояснення. 

Так об’єкт художнього пізнання поетеси не правдивість, упізнаваність, а 

ірреальність, сфантазована дитячою уявою. Неймовірне з погляду дорослого 

цілком можливе для дитини, воно співіснує, переплітається з реальним…Літак 

приземляється з метеликом, дивуючись, що він міниться кольорами: Чого це ти 
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то синій, то рожевий? Ти не такий,  як я! У тебе все не так !( «Метелик і 

літак» ) .  

Спілкування зі світом, реальним і вигаданим, через посередництво 

естетизованих вражень, асоціацій вносить істотну корективу в традиційну 

функцію дитячої поезії « У Кирпи, зокрема як і в модерній поезії загалом, вона 

зміщується від пізнавально-впізнавальної, описової до настроєвої, сугестивної 

закодованої» [2, с. 140]. Автор не нав’язує свою думку, емоції, а лише задається 

їхній загальний напрям, своєрідний модус сприймання. «Тим самим 

стимулюється інтелектуальний первень дитини, вона ніби стає співавтором 

поета, бере участь у творенні художнього образу, відповідно до власного 

життєвого досвіду, естетичного та розумового потенціалу.  

Спосіб творення поетичних образів пов'язаний із слововживанням. 

Галина Кирпа бачить дитину в контексті конкретної (власне, української) 

культури, тому слова з національно-культурним змістом – це перші координати 

цінностей для дитини. Серед таких слів – калина, барвінок, любисток , вишня, 

дуб, верба, біла хата, лелека, ластівка, хрущ, мальви, чорнобривці, сонях 

(соняшник). Усе це ознаки ідеального прекрасно світу, як у вірші «Дорога до 

хрущів6 

Не осипались вишні довго – довго. 

А то ураз осипались і ждуть. 

Щоб вивчили хрущі до них дорогу. 

Й на той рік не забулись повернуть. 

Хрущі і вишні – це не просто прикмети весни в Україні, це прикмети 

неперервності української свідомості. 

Один з улюблених типів слововживання у Галини Кирпи – перетворення 

загальних назв у власні, що передається графічно: слова пишуться з великої 

літери. Вони означають явища природи, тварини, рослини: бабуся Ніч. Вітрець, 

син Зими, паня Дощ, Молоденький Грім, Крук, Слон, тітка Калина. У 

поетичному тексті поняття, названі подібними словами, персоніфікуються, 

вводяться в побутові ситуації, набувають зовнішніх ознак людини. Наприклад: 

«Зроду я так не зумію»,– сказав Молоденький Грім, коли діди Громи важко 

покотили свої вози аж ген до пралісу – «Грім, що не вмів гриміти» . Чи 

кожному доступна така поезія? Ні, вона елітарна. Не стільки в плані особливого 

розумового потенціалу, скільки в плані інтелектуальної праці. А для 

сприйняття такої поезії дитині потрібен Учитель, щоб підказати, пояснити, 

підготувати. А здатність до інтелектуальної праці – це скарб на майбутнє.  
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ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ 

УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Математичні знання, вміння і навички є одними з найбільш складних 

уявлень, що становлять зміст соціального досвіду, який набувають підростаючі 

покоління. Математичні уявлення мають абстрактний характер, їх застосування 

вимагає від дитини виконання комплексу складних інтелектуальних дій. У 

побуті, в повсякденній діяльності, в іграх діти досить рано стикаються з 

ситуаціями, які вимагають від них використання математичних уявлень. На 

ранніх етапах розвитку математичні завдання відрізняються простотою - 

розділити порівну цукерки, сервірувати стіл для ляльок і т. п. Але вже на цьому 

рівні дитині необхідно застосовувати знання таких відносин, як більше або 

менше, багато чи мало, порівну, вміння встановити число предметів в множині, 

вибрати необхідну кількість предметів з множини і ін. Отже, вже в 

дошкільному віці діти за допомогою дорослих отримують уявлення про 

математичні операції і набувають елементарні обчислювальні вміння. 

Становлення елементарних математичних уявлень у дошкільників виступає в 

якості одного з провідних напрямків діяльності дошкільних освітніх закладів. 

Методика формування первинних математичних уявлень у дошкільників 

має тривалу історію розвитку. У XVII-XVIII ст. відбувалося становлення 

наукових основ навчання дітей дошкільного віку математиці і формування 

уявлень про час і простір, розміри, одиниці вимірювання. 

Дані питання розроблялися в рамках передових педагогічних систем 

виховання, що належать І. Г. Песталоцці, Я. А. Коменському, 

К.Д. Ушинському, і ін. Сучасними дослідниками методики математичного 

розвитку виступають З. А. Михайлова, Р. Л. Березіна, А. А. Столяр, 

Р.Л. Ріхтерман, А. С. Метліна, К.Й.Щербакова. 

Наукова концепція з дошкільної освіти, орієнтири і вимоги до оновлення 

змісту дошкільної освіти актуалізують цілий комплекс досить глибоких вимог 

до пізнавального розвитку дошкільників, частиною якого виступає 

математичний розвиток. У зв'язку з цим нас зацікавила проблема застосування 

логічних задач в процесі формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку [1, с. 54]. 

Математичний розвиток дітей дошкільного віку трактується як якісні 

зміни в пізнавальній діяльності дітей, що відбуваються у них в результаті 

формування найпростіших математичних уявлень і логічних операцій, 

взаємопов'язаних з ними. 
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Застосування різного роду логічних завдань сприяє формуванню у дітей 

математичних уявлень. Логічні завдання, які сприятимуть розвитку пам'яті, 

мислення, уваги, сприйняття, розвитку творчих здібностей орієнтовані на 

розумовий розвиток дитини в цілому. 

Логічні завдання з математики для дошкільнят - це не прості завдання. 

Головною метою логічних завдань з математики є не тільки пошук вірної 

відповіді (їх може бути декілька чи не бути взагалі), а вміння робити висновки, 

аналізувати, порівнювати, думати, застосовувати спостережливість і власний 

життєвий досвід. Крім того, логічні завдання - це відмінний спосіб розвинути 

те, що називають кмітливістю. 

Т. А. Скрябікова використовує в роботі з дітьми старшого дошкільного 

віку математичне моделювання, в ході якого «виконуються логіко-математичні 

дії за заданим алгоритмом, удосконалюються вміння контролювати хід 

вирішення ігрового та навчального завдання, відбувається засвоєння дітьми 

знайомих систем, схем, моделей. Це приводить дитину до здатності виділяти 

найпростіші залежності і закономірності навколишніх об'єктів, володіти діями 

трансформації »[2, с. 129]. 

  Розвиток початкових математичних уявлень передбачає ознайомлення 

дітей з різними областями математичної дійсності: з кількістю, і лічбою, з 

формою і величиною предметів, часовим і просторовим орієнтуванням [3, 

с. 58]. 

Здатність вірно визначати і співвідносити величину предметів, 

розбиратися в параметрах протяжності предметів являють собою провідну 

умову і фундамент математичного розвитку дітей дошкільного віку, на якому 

базується пізнання кількісних відносин більше - менше, рівність-нерівність. 

Формування понять про величину предметів і розуміння відносин довше - 

коротше, вище - нижче, ширше - вужче, більше - менше надає можливість 

наочно продемонструвати дошкільнятам приховані математичні взаємозв'язки, 

поглибити уявлення про число. 

Для розвитку математичних уявлень про величину і форму предмета 

можна запропонувати наступні логічні завдання, які можна використовувати не 

тільки на заняттях, але і в повсякденному житті дітей [4, с. 158]. 

1. У змаганнях з лижного спорту Саша, Женя і Міша зайняли три 

перших місця. Хто зайняв перше місце, якщо Саша зайняв не перше і не друге, 

а Женя - не друге. 

2. У Марини, Наташі і Світлани різні парасольки. У когось з довгою 

ручкою, а у когось - в квіточку, а у когось - в смужку. Маринина парасолька 

намальована вище всіх, а у Світлани парасолька не в смужку і не в квіточку. 

Яка парасольку у Наташі? 

3. Льоня, Саша, і Женя робили прапорці. Хтось зробив першим, хтось 

другим, хтось останнім. Два прапорця були однакової форми. Саша зробив 

прапорець останнім. У Льоні і Жені прапорці однакової форми. Який прапорець 

зробив Саша. 
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4. Жили - були три хлопчика. Діма, Яша і Ілля. Діма вище Яші, а Яша 

вище Іллі. Хто з хлопчиків найвищий? 

5. Жили - були три дівчинки: Марина, Настя і Юля. Марина нижче 

Насті, а Настя нижче Юлі. Хто з дівчаток найнижчий? 

6. На галявині росли три дерева: береза, ялинка і дуб. Дуб вище берези, а 

береза вище ялинки. Яке дерево найвище, а яке найнижче. 

Для розвитку математичних уявлень про просторові орієнтування добре 

підійдуть такі логічні задачі. 

1. Божа корівка села не на квітку і не на листок, жук сів не на грибок і не 

на квітку. Куди сів метелик? А сонечко і жук? 

2. Костя, Саша і Максим пересували меблі: хтось стілець, хтось крісло, а 

хтось тумбочку. Те, що витирав Максим, намальовано праворуч від стільця; то, 

що витирав Саша - між кріслом і шафою. Що витирав Костя? 

3. Саша, Гриша і Льоня живуть на різних поверхах. Саша живе вище 

Гриші, а Гриша живе вище Льоні. Хто живе вище всіх? Хто живе нижче всіх? 

4. Мама у Каті, Свєти і Лери варили повидло: хто-то з груш, хтось із 

вишні, хтось із яблук. З чого варила мама Каті, намальовано лівіше вишні, з 

чого варила мама Світлани - поруч з яблуками. З чого варила повидло мама 

Лери? 

5. У городі росли овочі: капуста, морква і цибуля. Морквузібрали 

раніше, ніж цибулю, а цибулю - раніше, ніж капусту. Що зібрали спочатку, а 

що потім? 

6.Бабуся прийшла з роботи раніше, ніж тато, а тато - раніше, ніж мама. 

Хто прийшов з роботи раніше за всіх, а хто пізніше всіх? 

Уявлення про кількість і лічбу включають формування дочислових 

кількісних відношень: рівність-нерівність предметів за величиною, рівність-

нерівність груп, які входять в них.  

Для розвитку математичних уявлень про кількість і лічбу, ми 

пропонуємо наступні логічні завдання. 

1.В коробці лежало п'ять, шість і сім олівців. У синій коробці олівців 

більше, ніж в зеленій, а в зеленій більше, ніж в жовтій. Скільки олівців в кожній 

коробці? 

2.В вази поклали три, п'ять і сім кольорів. У червоній вазі квітів менше, 

ніж в блакитній, а в блакитній менше, ніж в рожевій. Скільки квітів в кожній 

вазі? 

3. Маша, Катя і Свєта знайшли чотири, п'ять і шість грибів. Маша 

знайшла грибів більше, ніж Катя, а Катя - більше, ніж Свєта. Хто скільки грибів 

знайшов? 

4.Трьом дівчаткам п'ять, шість і дев'ять років. Олена старше Марини, а 

Марина старша ніж Наташа. Кому скільки років? 

5.Гарбуз, диня і тиква важать два, три і п'ять кілограмів. Кавун важче 

ніж гарбуз, а тиква важче, ніж диня. Що скільки важить? 
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6.Морозиво, шоколадка і тістечко стоять сім, вісім і дев'ять гривнів. 

Шоколадка дорожче, ніж морозиво, а морозиво дорожче, ніж тістечко. Що 

скільки коштує? 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

ЯК  ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Школа сьогодні має відігравати важливу роль у становленні особистості, 

бути зорієнтованою на формування активних, самостійних і творчих людей, які 

здатні адаптуватися до динамічних змін у суспільстві. Формування такої 

особистості вимагає як нового змісту освіти, так і нових підходів до організації 

освітнього процесу.  

У освітніх  державних документах (Концепція Нової української школи, 

Державний стандарт початкової освіти (2018) зазначається, що розвиток 

критичного мислення є основою формування сучасного школяра як мислячої, 

творчої, креативної, освіченої особистості.   Критичне мислення постає однією 

з провідних цінностей демократичного суспільства, а відповідно – і системи 

освіти у такому суспільстві.  

Упродовж останніх десятиліть проблема розвитку критичного мислення 

перебуває в центрі уваги зарубіжних і вітчизняних учених та педагогів.  

Різні аспекти критичного мислення відображені в працях відомих 

психологів і педагогів (Б. Блум, Л. Виготський, Дж. Д’юї, Д. Клустер, 

А. Кроуфорд, М. Ліпман, Ж. Піаже  та ін.), а також  особливої актуальності 

сьогодні набувають (С. Векслер, Т. Воропай, Д. Клустер, Т. Олійник, 

О. Пометун, Д. Стіл, Ч. Темпл, О. Тягло, Д. Халперн, А. Хуторський та ін.). 
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Л. Ямщикова  детально розглядає наукові погляди науковців XX ст. 

поняття «критичне мислення» і подає його дефініцію: «вміння аналізувати 

факти, продукувати та організовувати ідеї, захищати думки, робити порівняння, 

будувати логічні умовиводи, оцінювати аргументи та розв’язувати проблеми» 

(p.Chance, 1986); «спосіб розмірковування, який потребує адекватної підтримки 

вірувань та небажання бути переконаним без належного обґрунтування» 

(C.Tama, 1989); «пристосування аналітичного мислення з метою оцінки 

прочитаного» (M.Hickey, 1990); «свідомий та поміркований процес, який 

використовується, щоб інтерпретувати або оцінювати інформацію та досвід за 

допомогою набору рефлективних засобів і можливостей, які враховують 

переконання та дії» (L.Mertes, 1991); «активний, систематичний процес 

розуміння та оцінювання аргументів. Аргументом є твердження про 

властивості певного об’єкту або відношення між двома та більше об’єктами, 

підтвердження або спростування твердження. Людина, яка мислить критично, 

визнає, що немає простого правильного шляху для того, щоб зрозуміти та 

оцінити аргументи, і не всі спроби будуть успішними» (R. Mayer, F.Goodchild, 

1990); «інтелектуально організований процес активної та вмілої 

концептуалізації, застосування, аналізу, синтезу та/або оцінювання інформації, 

отриманої або згенерованої завдяки спостереженню, досвіду, рефлексії, 

розмірковуванню або спілкуванню, у ролі провідника до переконань та дій» 

(M.Scriven, R.Paul, 1992); «доцільні рефлексивні роздуми, сфокусовані на 

визначенні чому вірити та що робити» (R.Ennis, 1992); «організована розумова 

діяльність з оцінки аргументів чи тверджень та прийняття рішення, яке може 

супроводжувати розвиток уподобань і визначення необхідних дій» (W.Huitt, 

1998). 

Незважаючи на різноманітні трактування науковцями  поняття 

«критичне мислення,в педагогіці та психології означене поняття  розглядається 

як антипод догматичного мислення, як мислення самостійне, логічне, творче. 

Ознаками критичного мислення більшість вважає цілеспрямованість, 

самостійність, обґрунтованість, орієнтацію на чіткі критерії, гнучкість і 

відповідальність.  

Таким чином, аналіз різних наукових підходів щодо характеристики 

поняття критичного мислення дозволив сформулювати його сутність. У 

контексті нашого дослідження під  поняттям  «критичне  мислення»  будемо 

розуміти особливий тип мислення людини, спрямований на самостійне 

розв’язання конкретних пізнавальних чи життєвих проблем, що зумовлено  її 

здатністю аналізувати й оцінювати інформацію, спираючись на переконливі 

аргументи, вміння обирати найефективніші шляхи розв’язання проблем, 

усвідомлюючи власну відповідальність. 

Психолого-педагогічні досліджень свідчить про те, що закономірності 

розвитку учнів початкових класів дозволяють формувати в них деякі важливі 

ознаки критичного мислення. Особливими ознаками критичного мислення 

молодших школярів є: незалежність мислення, відносна самостійність думок; 

протистояння до навіювання думок, зразків поведінки; критичне пошукова 
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спрямованість мислення, прагнення до знаходження кращих варіантів 

вирішення навчальних завдань; вміння висловлювати свою позицію, 

взаємодіяти з іншими. 

У Новій українській школі критичне мислення визначено як  наскрізне 

вміння  для всіх ключових  компетентностей. Спостереження, аналіз, 

порівняння, оцінювання, асоціювання, прогнозування, доведення, класифікація, 

прийняття рішення, обґрунтовування своєї позиції тощо – це комплекс тих 

умінь та навиків, які характеризують  критичне мислення людини.  

Проаналізувавши Типові освітні програми Нової української школи, 

дійшли висновку, що насправді в них закладений освітній потенціал, 

необхідний для розвитку критичного мислення  здобувачів початкової освіти.  

До прикладу, змістові лінії мовно-літературної освіти спрямовані 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; висловлювати 

своє ставлення до прочитаного; висловлювати свої думки, почуття, ставлення 

та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі; формування в учнів умінь 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах 

[3]. 

Таким чином, можемо стверджувати, що оновлений зміст початкової 

загальної середньої освіти Нової української школи створює  можливості  для 

розвитку критичного мислення молодших школярів.  Проте цілком зрозуміло,  

що успішність і ефективність розвитку критичного мислення здобувачів  

початкової освіти залежатиме від методів, форм, засобів організації освітнього 

процесу, від педагогічних технологій, які забезпечують активні форми 

діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження 

проблем, формування власної думки та самореалізації. Тому вчителеві Нової 

української школинеобхідно ознайомлювати учнів зі стратегіями критичного 

мислення,створювати проблемні ситуації, пропонувати проблемні задачі, 

ситуації вибору, організовувати комунікативну взаємодію у процесі вирішення 

проблемних та дослідницьких завдань.   
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ З 

НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ 

У сучасних кризових умовах саме сім'я отримала найбільше ударів. 

Безробіття, підвищення цін на продукти харчування і комунальні послуги 

вдарили, в першу чергу, по родині, викликали безталання дітей і підлітків, 

бездомність, алкоголізм, наркоманію. 

Руйнівні наслідки реформ позначилися і на моральному кліматі в 

суспільстві, що, поряд з екологічними факторами, активізувало процес розпаду 

сім'ї. Кожна третя дитина сьогодні виховується в неповноцінній сім'ї, зростає 

число дітей, народжених поза шлюбом, батьки ухиляються від виховання дітей.  

Сучасна сім'я відрізняється своєю нестабільністю, розвиваються процеси 

кризових явищ в сім'ї, збільшується число конфліктних сімей, де негаразди 

батьків між собою відображаються на вихованні дітей.  

Що таке неблагополучна сім'я? Односкладово відповісти неможливо. 

Адже все в світі відносно - і благополуччя, і неблагополуччя. Неблагополучні 

сім'ї, тобто такі, в яких є джерело негативного впливу на дітей, де батьки або не 

приділяють достатньої уваги вихованню дитини, або надають руйнівний вплив 

на його незміцнілу особистість. До цієї категорії належать сім'ї п'яниць, нероб 

та інших антисоціальних елементів. Діти з цих сімей відрізняються 

занедбаністю, недоглянутістю, невмінням контактувати з однолітками і 

дорослими [1]. 

Соціальне сирітство - соціальне явище, обумовлене наявністю в 

суспільстві дітей, батьки яких померли, дітей, які залишилися без піклування 

батьків внаслідок позбавлення батьківських прав, визнання батьків 

недієздатними, безвісно відсутніх батьків і т. д. Це і діти, батьки яких 

юридично не позбавлені батьківських прав, але фактично не піклуються про 

своїх дітей.  

Що є причиною соціального сирітства?  

• зростання числа батьків, позбавлених батьківських прав;  

• вирослі діти йдуть по стопах своїх батьків і, як і вони, позбавляються 

батьківських прав;  

• зубожіння населення: коли мати і батько відмовилися від третьої 
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дитини, так як були не в змозі його прогодувати; 

 • зростання наркоманії і алкоголізму; 

 • збільшення числа сімей, де батьки, за станом здоров'я фізичного або 

психічного, не здатні виховувати дітей, більшість з них розумово відсталі; 

 • зросла кількість сімей, де немає нормальних умов для проживання; 

 • неповнолітні матері кидають дітей.  

Через насильства в сім'ї, поганого поводження, фізичну жорстокість 

з'явилися діти-втікачі. Більшість утікачів з сімей, що розпалися, де постійно 

виникали конфлікти, сварки. Рідше тікають з спокійних сімей, ті, хто кинув 

школу і перебуває у своїх друзів. Дослідники розглядають причини відходу з 

сімей, як «втеча від» і «втеча до», що дає можливість розглядати відхід з сім'ї, 

як відхід з сім'ї через утиски або пошук чогось. Причиною втечі є хвилювання 

дитини через невдачі в досягненні мети, конфлікти в родині. Головне - в 

навколишньому середовищі [1]. 

Дитина не вибирає своїх батьків, але має право на повагу і нормальні 

умови життя. Винуватцями поганої поведінки є батьки (94,2%). З них, близько 

85% рідні батьки. З них, близько 60% жінки, 39% - чоловіки. Батьки або особи, 

які їх замінюють, погано доглядають за дитиною - 88%, роблять фізичне 

насильство - 87%. Рідні матері винні в поганій поведінці та догляді майже в 2 

рази більше, ніж батьки (75% проти 41%). 

Дослідники, вчені визначили, що причиною поганого поводження є 

особисті якості батьків. У цих сім'ях діти переживають фізичне насильство, у 

них розвиваються фізичні і психічні відхилення. Вони неосвічені, не хочуть 

вчитися і працювати, не можуть визначитися в житті, створити сім'ю.  

Найпоширенішим видом насильства є фізичне, коли на тілі дитини 

залишаються сліди ременя, травм. При недостатньому харчуванні дитина 

погано росте, на тілі висипання, вона неохайна, погано розвивається фізично. В 

результаті, через побої або напівголодного існування, підлітки тікають з дому 

[2]. 

Діти, які пережили сексуальне насильство, схильні до нервово-

психічного розладу. Малюки всього бояться, замкнуті, погано вчаться, погано 

спілкуються з однолітками, вибирають сексуальні ігри. Підлітки впадають в 

депресію, біжать з дому, стають наркоманами або алкоголіками, рано 

вступають в безладні статеві зв'язки.  

При психічному (емоційному) насильстві, коли дитину (підлітка) 

знищують словами, йому погрожують, його ізолюють, йому брешуть, з його 

здоров'ям відбуваються патологічні зміни. У дитини сумний вигляд, 

затримується її фізичний і розумовий розвиток. Вона агресивна, погано спить, 

схильна до енурезу, неспокійна, не вміє контактувати з однолітками.  

Моральна жорстокість в сім'ї - це, коли про дитину не дбають, нехтують 

нею. Дитина запущена, недорозвинена, у неї не розвинена мова, вона часто 

хворіє, тіло вкрите висипом. Дитина краде, постійно голодна, без ласки і уваги, 

вона пригнічена і агресивна, погано вчиться, не вміє дружити, здатна на 

злочини, аж до вандалізму. 
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Несприятливі умови життя і виховання ведуть до появи затримки 

психічного розвитку дітей, які в подальшому не тільки не дозволяють дитині 

успішно навчатися в школі, але і, в особливо складних випадках, ставлять під 

удар його здоров'я. Діти страждають патологічною збудливістю, незібраністю, 

скаржаться на головний біль, блювоту, погано сплять, не можуть впоратися з 

простими розумовими завданнями і, поряд з цим, серйозно порушують норми 

поведінки в дитячому садку чи школі. Діти з ЗПР всіма видами діяльності 

віддають перевагу іграм, характерні для молодших, уникають спілкування з 

товаришами і більш старшими дітьми, не доводять до кінця розпочату справу, 

бувають примхливі. У них не сформовані пізнавальні потреби. Ці діти не 

люблять книги, заняття, не виявляють інтересу до навколишнього. Саме 

несприятливі умови життя і неправильне виховання створюють певні 

передумови для появи і закріплення таких негативних якостей, як жорстокість, 

жадібність, брехливість, які лежать в основі антигромадської і навіть 

кримінальної поведінки особистості в більш старшому віці [2]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Під поняттям наступності у роботі дошкільної і початкової ланки 

системи освіти розуміють таку систему роботи, яка спрямована на підготовку 

дитини до умов шкільного навчання та врахування того рівня її розвитку, з 

яким вона прийшла до школи, опора на нього.  

А. Богуш вважає, що наступність – це обізнаність класоводів з 

програмами і методиками навчання і виховання дітей в дошкільному 

навчальному закладі освіти, результатами розвиненості, навченості й 

вихованості дітей за всіма розділами програми і врахування їх у подальшій 

роботі початкової школи.  

Перспективність – це погляд знизу вгору, це обізнаність педагогів 

дошкільної ланки освіти з програмами і технологіями навчання і виховання 
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учнів початкової школи, це той показник, який дає змогу визначити адекватні 

віку орієнтовні показники засвоєння дошкільниками знань, умінь і навичок, 

рівень розвиненості і вихованості дитини [1, с. 58].  

Провідною функцією наступності є забезпечення ліричного (за 

термінологією Л. Виготського) розвитку дитини впродовж перехідних вікових 

періодів. Саме наступність запобігає кризові явища у психічному розвитку 

особистості. 

Реалізації принципу наступності на сьогодні в значній мірі сприяє 

обов’язковість підготовки дитини до школи, яка може здійснюватися різними 

шляхами:  

- через систему дошкільної освіти;  

- через організацію занять з дітьми, які не охоплені суспільним 

дошкільним вихованням, у недільних школах або впродовж місяця заздалегідь 

до початку навчального року. 

Сьогодні змінюються функції дошкільних закладів. Нова роль 

дошкільного закладу визначається як потребою підготовки дітей до навчання за 

чинними шкільними програмами, так і виявленими потенційними 

можливостями сучасних дітей до більш високого рівня інтелектуальної 

діяльності.  

Яким же чином реалізовано принцип наступності і перспективності між 

першим, дошкільним дитинством, і другим - навчанням дітей у початковій 

школі?  

Як зазначають А. Богуш, О. Савченко та ін., не прослідковується 

принцип наступності й перспективності у змісті виховання і навчання дітей і 

учнів у державних стандартах освіти, її дошкільної початкової ланок. Кожний із 

розроблених документів є вагомим доробком учених і заслуговує на схвалення. 

Натомість жодний із них не враховує ні досягнення в розвитку, навчанні і 

вихованні дітей перших 6 років, ні перспектив того, що вони будуть мати у 

другому дитинстві.Та це й не дивно, оскільки відвідування дошкільних закладів 

дітьми 5-6 років не є обов'язковим, це зумовлює початкову школу починати 

навчання майже з нуля. Програми і підручники 1 класів не містять рівня 

розвитку дітей 6 років, а це цілий період першого дитинства. Варіативні 

програми дошкільних закладів не враховують програм початкової школи. Як 

наслідок - окремі змістові лінії навчання і виховання у дошкільників 

переобтяжені складними і непотрібними для цього віку "ЗУНами", у шкільних 

програмах передбачено цей матеріал у 2-3 класах. Відсутня наступність і 

перспективність у взаємовідносинах у системі "вихователь - дитина", "дитина - 

вихователь" і "вчитель - учень", "учень - вчитель", особливо небезпечним є 

відсутність такої спадкоємності у взаємовідносинах з шестилітками [1, с. 60]. 

А. Богуш вважає, що наступність між дошкільною ланкою і початковою 

повинна передбачати успадкування школою системи взаємовідносин "педагог - 

дитина", "дитина - педагог", діяльнісного й комунікативного аспектів життя 

дитини на його дошкільному етапі [1, с. 58]. 

Діяльнісний аспект передбачає збереження унікальної провідної 
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діяльності дошкільного віку з поступовим її ускладненням і ліричним 

переходом до нової, більш складної навчальної діяльності, яка вимагає від 

дитини довільності всіх психічних процесів. 

Комунікативний аспект передбачає збереження на перших етапах 

навчання особистісно-інтимного спілкування вчителя з учнями, це лагідно-

довірливе, гуманне ставлення до дитини, яка щойно ввійшла в новий колектив, 

вступила в нову соціальну позицію, що зветься "учень", "школяр". І поступово 

підводити дитину до усвідомлення її нової соціальної позиції, в якій змінюється 

система взаємовідносин "дитина - вихователь", що була панівною на етапі 

дошкільного дитинства, на пріоритетність системи "вчитель - учень" із 

поступовою орієнтацією випускників дошкільних закладів на особистість 

учителя як стрижня особистісно-ділового спілкування у шкільному навчанні. 

Отже, наступність і перспективність розвитку особистості дитини 

впродовж двох перших періодів дитинства (дошкільної і початкової ланок) 

передбачає зміну типів сумісної діяльності дитини і дорослого.  

Виокремлюють три типи сумісної діяльності дитини і дорослого, які по-

різному впливають на психічний розвиток дитини [2, с. 52]. 

Перший тип – репродуктивний, побудований на інструктивно-

виконавських початках. Дорослий для дитини виступає тільки як носій 

соціально заданої суми «ЗУНів», яку дитина обов'язково повинна засвоїти 

шляхом копіювання і наслідування під безпосереднім контролем педагога. 

Другий тип сумісної діяльності – квазіевристичний. Дорослий 

залишається носієм «ЗУНів», натомість намагається створити квазіпроблему 

для дитини, він наштовхує дитину на ті способи вирішення навчального 

завдання, які сам добре знає. І в середині означеного типу сумісної діяльності 

також не виникає справжнього спілкування дитини з дорослим. 

Насамкінець третій, розвивальний тип сумісної діяльності, який 

передбачає відкриту проблемність як для дитини, так і для педагога, виникає 

ситуація невизначеності, пошук шляхів її вирішення, що зумовлює обов'язково 

розвивальне спілкування між педагогом і дитиною, формування здібностей, які 

були відсутніми як у дитини, так і в педагога. Таке розвивальне спілкування 

призводить до саморозвитку, до формування творчої особистості як дитини, так 

і педагога. За цим типом дієвою є формула: "Робимо разом", "Роби зі мною", 

"Роби краще за мене", що відповідає гуманістичній парадигмі освіти. 

Отже, наступність та перспективність повинні передбачати орієнтацію і 

вихователів дошкільних закладів, і вчителів - класоводів на третій, 

розвивальний тип - сумісну діяльність з дітьми, який враховує вікову дитячу 

індивідуальність, спонукає її до творчого самовиявлення, зберігає унікальність і 

самобутність дошкільного дитинства, забезпечує ліричний, безкризовий 

перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства і водночас 

віддзеркалює розвивальний характер освіти [2, с. 33]. 

Розглянуті нами чинники – наступність, перспективність – це 

педагогічний аспект неперервності освіти і підготовки дітей дошкільної ланки 

до навчання в початковій школі. Водночас не можна стверджувати про 
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ефективну, повноцінну підготовку дітей до навчання у школі, якщо не 

враховувати її психологічного аспекту, тобто стану внутрішньої готовності 

дитини до переходу в нову соціальну позицію "школяр", у нову соціальну 

ситуацію розвитку "школа". 
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УМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Знайомлячись з дослідженнями різних років, ми звернули увагу, що 

проблема формування особистості дошкільників і проблема залучення їх до 

національної культури пов'язані з поняттям «інтерес». Багато психологів, 

педагоги (І.Д.Бех, Л.І. Божович, Л.А. Венгер, Н.Ф. Виноградова, 

Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, Т.Г. Комарова, Н.Г. Морозова, B.C. Мухіна 

і ін.) вказують, що інтерес дитини сприяє вирішенню багатьох поставлених 

педагогічних завдань. 

Інтерес володіє величезною спонукальною силою, примушує людину 

активно прагнути до пізнання, активно шукати способи і засоби задоволення 

«жадання знань». Тобто інтерес виникає у дитини або в результаті 

усвідомлення важливості значення даного об'єкту або новизни і оригінальності, 

або в результаті його емоційної привабливості . 

В той же час, на думку Р.С. Нємова, у інтереса є природжений механізм. 

Це орієнтовний рефлекс «Що таке?». Інтерес сприяє розвитку і збагаченню 

різноманітних естетичних і етичних відчуттів дітей. Оскільки інтерес 

пов'язаний з вольовими зусиллями, він є основою виховання цінних якостей 

особистості: цілеспрямованості, наполегливості. Інтерес сприяє розширенню 

кругозору дитини, міняє якості самих знань. Міцні знання є основою активності 

дитини, сприяють появі живого інтересу до діяльності. Між інтересом і 

діяльністю спостерігається двосторонній зв'язок: інтерес розвивається в 
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діяльності і реалізується в ній. Він міняє характер діяльності, підвищує його 

продуктивність. Процес пізнання національної культури - це діяльність, в якій 

разом з гносеологічним, можна виділити ціннісно-орієнтаційний і 

комунікативні компоненти, які відбиваються в спілкуванні, емоціях і творчості. 

Основоположним для нашого дослідження є положення А.В. Запорожця 

про те, що необхідною умовою залучення дитини до соціального досвіду 

виступає його діяльність, яка не виникає стихійно, а будується цілеспрямовано, 

задається іншими людьми, в процесі спілкування дитини з ними. Соціальне 

середовище, «не просто зовнішня умова, а справжнє джерело розвитку 

дитини», в ній «записана» програма того, які психічні здібності і якості повинні 

у дитини виникнути. Соціальне середовище є дієвим носієм змісту людської 

психіки, складовою якої є пізнавальне відношення до навколишнього світу. 

Основою інтересу дітей до національної культури також є емоційний 

настрій, який виражається в позитивному відношенні до предмету. Залучення 

до національної культури приводить до великих змін емоційної сфери дитини, 

що сприяє появі у нього живого відгуку на різні компоненти національної 

культури [1, с. 34]. 

Виникнення і зміна інтересів людей визначається суспільно-

історичними умовами існування людини, соціально-економічною специфікою 

регіону, в якому вона проживає. Щоб підтримати у дитини виникнення 

цікавості і інтересу, необхідні об'єктивні і суб'єктивні умови. До суб'єктивних 

умов відносяться внутрішні спонукальні сили, що приводять в рух духовні і 

розумові можливості дітей, а саме: задоволення, відповідне естетичним смакам, 

значущість діяльності і, звичайно, індивідуальні особливості дитини, його 

вразливість, сприйнятливість. До об'єктивних умов відносяться: особистість 

вихователя, організована ним робота, в якій взаємозв'язане пізнання, 

спілкування і практична діяльність дитини, а також наочне середовище. Саме у 

певній обстановці, в процесі спілкування з дорослими дитина набуває смаків, 

ідеала, оволодіває культурою. Розвиваюче середовище представлене перед 

дітьми наочно-просторовим оточенням і світом людей [2, с. 89]. 

У дошкільній педагогіці є роботи, присвячені побудові наочно-

просторового середовища. Серед дослідників найцікавіший підхід С.Ф.Русової. 

Культурно-історичне середовище, на думку автора, складається з: 

соціокультурного, освітнього, культурного, природнього, історичного 

середовища. Соціокультурне середовище, представляє конкретне дане кожній 

дитині соціальний простір («етнопростір»), за допомогою якого вона активно 

включається в культурні зв'язки суспільства. Сюди ж відносяться і контакти з 

іншими людьми (випадкові і глибинні). Частину соціокультурного простору 

складає освітнє середовище (зона взаємодії освітніх систем, їх елементів, 

освітнього матеріалу і суб'єктів освітніх процесів). Освітнє середовище також 

створюється і дитиною, оскільки кожен розвивається згідно своїм 

індивідуальним особливостям і створює свій власний простір входження в 

національну культуру, своє бачення її цінностей. Можна сказати, що освітнє 

середовище – це особистий простір пізнання і розвитку. Культурне середовище 
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дошкільного закладу залежить від культурного середовища регіону - тієї 

конкретної атмосфери і умов, в яких проживає дитина. До неї відносяться 

відносини, цінності, символи, речі, предмети і так далі .Природне середовище - 

це ландшафт, рослини, тварини. Необхідною умовою формування особистості 

дитини в природному середовищі є розвиток відчуття любові до рідного краю, 

природи, насолода її красою. А ландшафти, дім, промисли, тобто сукупність 

культурних об'єктів історичного плану складає історичне середовище. Тут 

дитина живе і виховується [2, с. 56]. 

Всі компоненти культурно-історичного середовища взаємозв'язані, 

взаємообумовлені. Освоєння дитиною культурно-історичного середовища 

протікає через різні види відносин: естетичні, пізнавальні оцінні, а також через 

художню діяльність. Культурно-історичний соціум може виступати як умова 

розвитку потенційних можливостей особистості дитини. 

Дослідження, присвячені організації наочно-просторового середовища в 

дошкільному закладі, дають наукові рекомендації до її побудови. Виділимо 

деякі з них, цінні для нашого дослідження: відвертість середовища культурі 

(національній культурі), тобто внесення кращих зразків національної культури 

(мистецтво, література, музика); внесення неординарних елементів в 

середовище дошкільного закладу, яка дозволила б розвивати фантазію дитини; 

збагнення своєрідної мови культури і мистецтва: відчуття краси звуків, бачення 

кольору, уявлень про різні культури; середовище повинне також забезпечити 

індивідуальне спілкування дитини з мистецтвом, дати виразити себе і при 

необхідності вийти на контакт, взаємодію з іншими дітьми. 

Н.В.Лисенко виділяє види і зміст цінностей розвиваючого середовища. 

Це:  

1.Культурно-пізнавальні цінності (відбувається пізнання світу культури, 

її загальнолюдських цінностей). Привласнені дитиною культурно-пізнавальні 

цінності перетворюються на особистісні (пізнавально-естетичний розвиток, 

художні уявлення). 

2.Гуманістичні цінності. Привласнюючи ці цінності, дитина набуває 

здатності вільно вибирати вид діяльності, реалізувати свою етично-естетичну 

потребу, проявляти активність, вільно виражати «внутрішню позицію» через 

оцінки і самооцінки. Гуманістичні цінності активізують відчуття, емоції, 

переживання дитини, сприяють осмисленню добра-зла, красивого-

безобразного, честя-безчестя. Загальнолюдські цінності, перетворені на 

особистісні, виявляються в активній життєтворчості дитини (діяльність, 

спілкування, творчість і т. д.) і перетворенні його власної життєдіяльності. 

3.Моральні  цінності. Це уявлення і способи регуляції дій   людини   в   

суспільстві   за допомогою   норм,   правил.   У   дитини формуються співчуття,  

співпереживання, благородство, велич, шанування. Етичні цінності 

виявляються в художньо-естетичній діяльності, взаєминах, спілкуванні і 

поведінці. 

4.Естетичні цінності (плотські цінності). Вони пізнаються дитиною 

через здатність сприймати, переживати (прекрасне, потворне, комічне, трагічне 
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і так далі) і оцінювати культуру, власну творчу діяльність [3, с. 39]. 

Отже, ми бачимо, що під культурно-історичним середовищем 

розуміється те, що оточує людину з дитинства: архітектура, побут, вдача, 

народно-художні промисли, мова і багато що інше. У цьому середовищі дитина 

набуває етично-духовної сили, вчиться гідності і благородству, залучаючись до 

культури свого народу. Таке середовище стає невід'ємною частиною його 

життя. Використання терміну «культурно-історичне середовище» у освітньо-

виховному процесі дошкільного закладу, дозволяє розглядати його як освоєння 

дітьми дошкільного віку предметів, образів, речей - всього того, що доступно 

дитячому розумінню, що допомагає йому глибше зрозуміти культуру різних 

народів, «зануритися» в неї. 

Таким чином, як умови розвитку у дітей інтересу донаціональної 

культури, ми можемо визначити наступні: організацію іпобудову наочно-

розвиваючого середовища; широке використання ігровоїдіяльності, 

образотворчою, музичною, комунікативною, художньо-мистецькою. Виділені 

нами позиції, виховання інтересу, що є умовами, до національної культури, 

тісно взаємозв'язані і обслуговують розвиток один одного. 

Список використаних джерел 

1.Білавич Г.С, Савчук Б.П. Діяльнісно-операційний компонент 

ознайомлення дітей з етноісторією // Етнопедагогічні засади українського 

дошкілля / За ред. проф. Н. Лисенко. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. 

2.Етнопедагогічні засади українського дошкілля: на¬вчально-

методичний посібник / За ред. проф. Н.В. Лисенко. - Івано-Франківськ : 

Видавництво «Плай» ЦІТ  Прикарпатськогонаціонального університету ім. 

В. Стефаника, 2008. 

3.Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля / 

Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста : Навчально-методичний посібник. І видання. - К. : 

Вища школа, 2000. 

 

 

УДК 371. 134: 009 

Швардак Маріанна Василівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент,   

доцент кафедри педагогіки дошкільної  та початкової освіти,  

Глебена Василина Володимирівна, 

магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний університет 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ 

В основі педагогіки успіху лежать ідеї гуманістичної педагогіки, яка 

визнає унікальність людської особистості та прагне максимальної реалізації її 

можливостей. Школа в гуманістичній педагогіці має сприяти створенню умов, 

за яких досягають усвідомлення та реалізації дитиною своїх потреб та інтересів.  

При цьому учень має право на помилки, на вільний творчий пошук, який 
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педагог стимулює не оцінкою та покаранням, а зацікавленою підтримкою.  

Від учителя гуманістична педагогіка вимагає сприймати учня таким, 

який він є, намагатися поставити себе на його місце, перейнятися його 

відчуттями та переживаннями, проявляти щирість і відвертість. Педагогічні 

пошуки забезпечують взаємозв’язок навчання, виховання й емоційної сфери 

особистості, створення психологічного клімату в класі під час навчально-

виховного процесу.  

В межах гуманістичної педагогіки реалізують «суб’єкт-суб’єктну» 

взаємодію, ґрунтовану на саморозвитку учасників освітньої діяльності. 

Особистісний компонент цього підходу означає, що освіту учня побудовано з 

урахуванням його минулого досвіду й індивідуальних особливостей.  

При цьому освітній процес слід будувати (організовувати) таким чином, 

щоб кожен учень одержав шанс всебічно розвиватися, ставати особистістю, 

виявляти свою індивідуальність, тому що індивідуальність, позбавлена 

можливості проявляти себе в дійсно важливих, значущих не лише для неї, але й 

для інших, діях починає шукати виходу для себе в дрібницях.  

У свою чергу, всебічний розвиток кожного учня із урахуванням його 

віку, способу та темпу само здійснення (самореалізації) є головним принципом, 

що обумовлює перспективу саморозвитку, реалізації його сутнісних сил. Усі 

учні різні з позиції самоздійснення (різного вихідного соціального досвіду, 

різних сформованих систем відносин, самосвідомості тощо), однак усі рівні з 

погляду свого права на повноцінний саморозвиток в освітньому процесі.  

Інша концептуальна позиція в розумінні педагогічної підтримки 

пов’язана із системно-орієнтаційним підходом, одним із провідних постулатів 

якого є орієнтація на успіх (досягнення) як домінувальний компонент 

орієнтаційного поля розвитку дитини. Найважливішим положенням системно-

орієнтаційного підходу є пріоритети опертя на внутрішній потенціал розвитку 

як ключове положення «педагогіки успіху». Зміст виховання в цьому випадку 

бачимо в тому, щоб із опертям на інтереси дитини створити умови для її 

самореалізації, самовизначення.  

Отже, провідним принципом педагогіки успіху є гуманістичне 

спрямування освітнього процесу. Цей принцип передбачає створення умов, 

спрямованих на розкриття та розвиток здібностей учня, його позитивну 

самореалізацію. Спрямування, ґрунтоване на повазі та вірі в учня, передбачає:  

– повне прийняття учня, його почуттів, переживання, бажань. За 

силою переживань дитячі почуття не поступаються почуттям дорослого, крім 

того, через вікові особливості — імпульсивність, нестачу особистого досвіду, 

слабку волю, переважання почуттів над розумом — переживання учня 

набувають особливої гостроти та значно впливають на його подальшу долю. 

Тому педагогові важливо показати, що він розуміє та сприймає учня. Це зовсім 

не означає, що педагог розділяє вчинки та дії учня, зрозуміти — не означає 

погодитися;  

– свободу вибору. Педагог не повинен всіма правдами та неправдами 

досягати певного результату. Не можна примушувати учня, змушувати 
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зізнатися в чому-небудь.  

Будь-який тиск виключений, учень має повне право на власне рішення, 

навіть якщо з погляду педагога воно невдале. Завдання вчителя - не змусити 

учня прийняти запропоноване вчителем рішення, а створити умови для 

адекватного вибору. Педагог, який думає в першу чергу про встановлення 

контакту з учнем, який бажає порозуміння, та вважає, що в учня є право на 

самостійне рішення, має набагато більше шансів на успіх, ніж учитель, 

стурбований лише миттєвим результатом і зовнішнім благополуччям;  

– розуміння внутрішнього стану учня, що вимагає від педагога вміння 

читати невербальну інформацію, здатності не акцентувати увагу учня на його 

негативних якостях;  

– уміння не лише чути, але й слухати. Це вимагає від людини вольових 

зусиль, пов’язаних із розумінням суті того, що відбувається. Від слухача 

потрібно: своїм видом демонструвати, що він уважно слухає та намагається 

зрозуміти; не перебивати репліками та розповідями про себе; обійтися без 

оцінок; оцінні судження заміняти невербальним і вербальним відбиттям 

почуттів оповідача; не давати порад, якщо їх не потребують.  

Недотримання цих умов приводить до виникнення психологічних 

бар’єрів у спілкуванні педагога й учня.  

Не менш важливим є інший принцип педагогіки успіху - принцип 

співробітництва, необхідна умова для особистісного самовизначення учнів. 

Цей принцип сприяє відкриттю перед учнями перспективи зростання, 

допомагає досягти радості успіху, а також реалізувати одне із головних завдань 

- допомогти усвідомити свої можливості та повірити в себе, свої сили.  

Крім того, для концептуальних ідей педагогіки успіху вагомим є 

особистісний підхід як найважливіший принцип педагогічної науки, що 

передбачає урахування індивідуальності особистості у вихованні дитини. Саме 

цей підхід визначає місце дитини у виховному процесі, визнає її активним 

суб’єктом цього процесу, а отже, зумовлює значущість суб’єкт-суб’єктних 

відносин.  

Принцип позитивного виховного впливу особливо важливий під час 

роботи з дітьми, поведінка яких ускладнена багатьма зовнішніми та 

внутрішніми причинами, оскільки дозволяє зняти агресію, подолати 

ізольованість і пасивність. Разом із тим шкільний учитель досить часто 

стикається з іншою проблемою - коли благополучний і в цілому успішний 

учень вважає, що успіх йому гарантований попередніми заслугами, та перестає 

докладати зусиль у навчанні, пускає все на самоплив. У такому разі ситуація 

успіху, створена педагогом, набуває форми своєрідного листкового пирога, де 

поміж шарами тіста (між двома ситуаціями успіху) розташовується начинка 

(ситуація неуспіху). На думку А. С. Бєлкіна, радість успіху не повинна 

породжувати надмірну благодушність, а страх можливої поразки - паралізувати 

волю.  

Педагог не повинен підігравати учневі, цілком підлаштовуватись під 

його інтереси та настрої. Слід відзначати лише реальні досягнення, виділяти 
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найбільш удалі елементи. Необхідно сприяти успіхові, інструктувати й 

організовувати діяльність дітей у найоптимальніших способах його виконання 

(«спробуй почати...», «можливо, вийде краще, якщо дотримувати такого 

плану...» тощо).  

З огляду на це позначимо новий принцип - поєднання ситуацій успіху та 

неуспіху. Цей принцип передбачає, що успіх не може бути безкінечним. Існує 

(або повинен існувати) неуспіх, він неминучий, бо без нього успіх втрачає свою 

радісну суть. У цьому сенсі ситуація неуспіху - це суб’єктне емоційне 

переживання незадоволення собою під час і в результаті здійснення діяльності. 

Її не можна розглядати у відриві від ситуації успіху, а тільки як етап під час 

переходу від одного успіху до іншого. Наприклад, якщо учень не перебуває на 

п’єдесталі своїх особистих індивідуальних перемог, якщо його життя 

безрадісне та монотонне, то для нього не можна створювати ситуацію неуспіху.  

Складно переоцінити стимулювальну роль неуспіху в цілій низці 

ситуацій. Успіх може розпестити особистість, неуспіх - сформувати її кращі 

якості. Одне без іншого не існує, точніше, не повинно існувати. Як вважає 

А.С. Бєлкін, неуспіх (власний) любити не можна, радості він не приносить, але 

зважати на нього слід. Саме тому вчителю важливо знати якості особистості, 

що сприяють (перешкоджають) досягненню успіху (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Якості особистості, що сприяють/перешкоджають досягненню успіху 

Якості особистості, 

Що сприяють досягненню успіху 

Якості особистості, 

Що перешкоджають досягненню 

успіху 

Інтернальність - висока відповідальність 

за життєві ситуації, розгляд себе, своїх 

дій джерелом і причиною успіхів і 

невдач 

Екстернальність - процес і результат 

розгляду зовнішніх факторів як причин і 

джерел власних успіхів і невдач 

Середній або високий рівень потреби в 

досягненнях 

Низький рівень потреби в досягненнях 

Помірна особистісна тривожність Низька або висока особистісна 

тривожність 

Адекватна самооцінка Завищена або занижена самооцінка 

Сформовані загальнолюдські цінності: 

доброта, гуманізм, справедливість, жаль 

стосовно ближніх 

Егоїзм, підозрілість, закритість, 

орієнтація на власне «Я» 

Високий рівень фізичного та 

психологічного здоров’я 

Низький рівень фізичного та 

психологічного здоров’я 

Високий або середній рівень 

комунікативних умінь 

Низький рівень комунікативних умінь 

Сформовані вміння самостійної оцінної 

та рефлексивної діяльності учнів 

Низький рівень рефлексивних і оцінних 

умінь 

Інтегрована якість - соціальний 

оптимізм, прагнення до досягнення 

успіху 

Інтегрована якість - соціальний песимізм 
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АЛГОРИТМІЧНА КУЛЬТУРА В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Алгоритмічна культура розглядається нами як сукупність специфічних 

знань, умінь і навичок, потрібних для розкриття сутності та властивостей 

алгоритму, оволодіння способами його запису, основними типами 

алгоритмічних процесів, що на сучасному етапі розвитку суспільства мають 

бути невід’ємною складовою загальної культури кожної людини [1, c.19]. 

В основі алгоритмізації лежать правила, що упорядковують діяльність 

при вирішенні певного завдання. Виникає питання: чи не призведе 

«алгоритмізація» до «шаблонізації» мислення, до пригнічення творчого 

потенціалу учня? Відповідь однозначна: не призведе. Адже велике місце у 

навчанні займає напрацювання певних навичок, які повинні здійснюватися 

автоматично, наприклад, читати і писати. Це навички важливі не самі по собі, 

вони є необхідним компонентом будь-якого творчого процесу. Творчий процес 

неможливий, якщо його окремі елементи не автоматизовані. 

Формування алгоритмічної культури – це цілеспрямований процес 

інтелектуального розвитку особистості, виявлення соціально значущих мотивів 

її діяльності. Однією з визначальних умов становлення алгоритмічної культури 

є потреба особистості в гармонійному поєднанні інтелектуальних здібностей і 

духовних засад. Тому її обов’язковими компонентами мають бути, з одного 

боку, інтелектуальний розвиток (знання, уміння й навички, способи творчої 

діяльності, здатність до самоорганізації), з другого – особистісні мотиви 

(пізнавальні, моральні інтереси). 

Алгоритмічна лінія починає розвиватися в початкових класах, учні 

молодшого віку вивчають найпростіші алгоритми виконання арифметичних 

операцій, вони оволодівають навичками виконання послідовних дій при 

розв’язуванні різних задач і вправ з натуральними числами, дотримуючись 

чіткого виконання порядку дій. Це можна розглядати як пропедевтику 
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операційного стилю мислення учнів на початковій стадії навчання математики. 

Формування алгоритмічної культури учнів органічно вписується в конкретну 

навчальну діяльність на основі навчального матеріалу підручника математики 

[3, c. 69]. 

Алгоритмічна культура є тією частиною математичної культури, що 

сприяє формуванню і розвитку в учнів деяких специфічних уявлень, вмінь та 

навичок, пов’язаних з поняттям алгоритму та способів його запису. Курс 

шкільної математики має достатньо широкі можливості формування, вивчення і 

застосування алгоритмів, оскільки в його зміст природним чином закладається 

алгоритмічна лінія. Математичний матеріал як би формує змістову базу для 

вивчення основ інформатики, тобто готує учнів до сприйняття таких важливих 

понять курсу інформатики, як алгоритм та програма. 

Враховуючи “стандартизовану” природу алгоритмічної культури, 

учитель за допомогою усвідомленої учнями етичної матриці, початкових 

естетичних уявлень навчає їх зберігати гармонію між раціональним і 

психоемоційним рівнями сприйняття, що унеможливлює “шаблонізацію” 

мислення. 

У результаті школярі не просто “наповнюють” пам’ять певною 

кількістю інформації про алгоритмічну культуру, а й навчаються самостійно 

оцінювати її, нагромаджуючи власний навчальний, естетичний і культурний 

досвід. Успішна реалізація цього процесу сприяє утвердженню світогляду, який 

разом з емоційно-ціннісними орієнтирами надає знанням і вмінням 

особистісного характеру, трансформуючи їх у переконання, закріплюючи у 

свідомості учня [2]. 

Різнорівнева структура алгоритмічної культури дає можливість учням 

використовувати основні принципи альтернативного мислення, які не 

суперечать їх власним судженням і прагненням. Вибір альтернативи 

визначається уявленнями виконавця про ймовірність досягнення результату. Це 

озброює учнів методологією прийняття важливих рішень, максимально 

звільняючи їх від елементів суб’єктивізму, незалежно від кількості отриманої 

інформації. 

Особливо актуальним є розв’язання проблеми формування 

алгоритмічної культури молодших школярів, коли закладаються пропедевтичні 

основи навчальної діяльності, всебічного розвитку та виховання особистості, 

здійснюється ознайомлення з основними поняттями, потрібними для розуміння 

навколишнього інформаційного середовища, формування цілісної системи 

знань. 

Окремі питання, пов’язані з пропедевтикою основ інформатики, 

логічними діями з операторами, методикою навчання учнів початкової школи 

елементів алгоритмізації розкрито у працях Т.Б. Волобуєвої, А.В. Горячева, 

С. Пейперта, Ю.А. Первина, А.Ю. Уварова, В.А. Успенського та інші. 

Різні рівні формалізації поведінки й мислення передбачають відповідні 

ступені формалізації поведінкових та інтелектуальних процедур (від нижчого 

рівня до вищого). Вони мають відповідати мовно-мислительним формам, що 
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реалізуються в алгоритмічних приписах з різними дозами “алгоритмічності”. 

Враховуючи різні рівні засобів представлення алгоритмів, 

“алгоритмічності” запису, характеру і складності завдань, на першому етапі 

вивчення елементів алгоритмічної культури в початковій школі формуються 

інтуїтивні уявлення про алгоритм і його властивості, уміння, потрібні для 

виконання алгоритмів, їх зміни, пошуку помилок в алгоритмах, конструювання 

алгоритмів різної структури [2]. 

Аналіз наукової літератури з проблем формування різних компонентів 

алгоритмічної культури учнів початкових класів, практичного використання 

алгоритмічних знань, умінь і навичок свідчить про недостатній рівень їх 

розкриття. Відповідно, деякі елементи цієї проблеми розкриті нами в даній 

роботі. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ІЗ ВРАХУВАННЯМ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Незважаючи на високу оцінку ролі інновацій в суспільному розвитку, в 

педагогічнійнауці проблеми сутності і закономірностей розвитку інноваційної 

діяльності,особливостей механізмів її впровадження, досліджені недостатньо. У 

науковому середовищі немаєоднозначної думки, що слід розуміти під терміном 

«інновації», а також яке їхнє місце взадоволенні суспільних потреб. 

У XX столітті оформилася і утвердилася концепція, згідно з якою в 

процесігенерування нових ідей «вирішальну роль грає не дискурсивне 

мислення, що спирається налогіку, а інтуїтивне і творче осягнення істини, що 

використовує багаті асоціативнізв'язку, уяву, осяяння, аналогії і цілий ряд 

інших факторів, які часто відносять допсихології творчості ». 

До інноваційних процесів відносяться всі пов'язаніз передовим досвідом, 

численні організаційніперетворення в сфері безперервної освіти,досягнення 

наукової думки і їх впровадження в практику.Навчально-виховний процес, який 

займаєцентральне місце в педагогіці, можна розглядатияк інноваційний, тому 

що його мета полягає в передачі студентам нових для них знань, формуванні 

новихвластивостей особистості. Якби ми мали ефективніметоди вивчення і 

оцінки інноваційних процесів,то це дозволило б їх регулювати, 

посилюватипрактичну користь і підвищувати цілеспрямованість. 

Інноваційний розвиток ВНЗ являє собою цілеспрямовану діяльність, 

орієнтовану на кардинальні організаційно-структурні та змістовно-

освітніперетворення ВНЗ, що сприяють значному зростанню ефективності їх 

освітньої, науково-технічної та підприємницької діяльності та дозволяють 

досягати значних науково-технічних і освітніх результатів, істотно впливати на 

стан і якісний розвитокінноваційної економіки в країні, а також забезпечувати 

високу ступінь конкурентоспроможності та професійної компетентності 

випускників ВНЗ. 

У наші дні для університетів більшості держав Європи, Америки, Японії, 

Китаю, Сінгапуру, Ізраїлю, Австралії і цілого ряду інших країн характерно 

інноваційний розвиток освіти. Вища освіта для країн Заходу є «секретною 

зброєю», в яке вони інвестують величезні кошти, ретельно розробляють і 

постійно впроваджуютьнові технології, а також ревно відстежують його 

конкурентоспроможність. Результатом цього єефективне функціонування 
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інноваційної економіки в цих країнах, створення національних 

інноваційнихсистем і високий рівень життя. 

При цьому ВНЗ використовують різноманітні моделі інноваційного 

розвитку: підприємницький університет, університет-технополіс, 

університетський кластер, вертикальний і матричний університети, французька, 

шведська, датська, китайська, південно-корейська і інші моделі інноваційного 

розвитку університетів і т.д.  

Так, підприємницькі університети, в найзагальнішому вигляді, - це 

установи, які активно займаються пошуком державної підтримки та приватних 

інвестицій на інноваційний розвиток і при цьому прагнуть уникнути диктату з 

боку уряду і стандартизації своєї діяльності. Для підприємницьких 

університетів характерні особлива організаційна та змістовна 

індивідуальність,комерціалізація високотехнологічних, інноваційних науково-

технічних розробок, висока конкурентоспроможність випускників. 

У розумінні суті інноваційних процесів в освіті лежать дві найважливіші 

проблеми педагогіки - проблема вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень 

психолого-педагогічної науки в практику. Отже, предмет інноватики, зміст і 

механізми інноваційних процесів повинні лежати в площині об'єднання двох 

взаємопов'язаних між собою процесів, що розглядаються до теперішнього часу 

поки ізольовано, тобто результатом інноваційних процесів має бути 

використання нововведень, як теоретичних, так і практичних, так само і таких, 

які утворюються на стику теорії та практики. Все це підкреслює важливість 

управлінської діяльності по створенню, освоєнню і використанню педагогічних 

нововведень. Отже, викладач може виступати в якості учасника, розробника, 

дослідника, користувача і пропагандиста нових педагогічних технологій, 

теорій, концепцій. Управління цим процесом забезпечує цілеспрямований 

відбір, оцінку та застосування у своїй діяльності досвіду колег або 

пропонованих наукою нових ідей, методик. 

Необхідність в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в 

сучасних умовах розвитку суспільства, культури і освіти визначається низкою 

обставин. 

По-перше, що відбуваються соціально-економічні перетворення 

зумовили необхідність докорінного оновлення системи освіти, методології і 

технології організації освітнього процесу в освітніх установах різного типу. 

Інноваційна спрямованість діяльності викладача, що включає в себе створення, 

освоєння і використання педагогічних нововведень, виступає засобом 

оновлення освітньої політики. 

По-друге, посилення гуманітаризації змісту освіти, безперервна зміна 

обсягу, складу навчальних дисциплін вимагають постійного пошуку нових 

організаційних форм, технологій навчання. 

По-третє, зміна характеру відносини викладача до самого факту 

освоєння і застосування педагогічних нововведень. 
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По-четверте, входження вищих навчальних закладів в ринкові 

відносини, в тому числі і недержавні, створюють реальну ситуацію їх 

конкурентоспроможності. 

Все це свідчить про необхідність модернізації вищої професійної школи, 

яку необхідно розглядати не тільки як виробника освітніх та інших послуг, а й 

як творче середовище. Її соціокультурна функція полягає у відтворенні знань і 

цінностей, створення концепцій, теорій, методології, технологій, інформації. 

Зарубіжні університети мають величезні досягнення в області 

інноваційного розвитку, середяких: 

1. Високий освітній рівень, що дозволяє їм випускати 

конкурентоспроможних і висококваліфікованих фахівців-професіоналів у 

різних сферах науки, техніки, високих технологій,економіки, виробництва, 

бізнесу, політики, права, медицини, біології, фармацевтики та ін. 

2. Стан людського капіталу в результаті високого рівня освіти дає 

можливістьефективного функціонування інноваційної економіки в цих країнах. 

3. Науково-практичні дослідження, що проводяться в зарубіжних 

університетах, знаходять безпосередню реалізацію і актуальне застосування в 

відповідних областях і сферах життєдіяльності,що просуває ці країни в 

економічному і соціально-продуктивному напрямках. 

Зарубіжний досвід інноваційного розвитку ВНЗ різноманітний і має в 

кожній країні свою специфіку. З огляду на, що інноваційні процеси в 

зарубіжних ВНЗ здійснюються в своєрідних національних умовах, часом 

істотно відрізняються від українських, і, крім того, не позбавлені окремих 

недоліків, в даний час немає безперечних підстав розглядати досвід якогось 

одного університету або якусь комбіновану еталонну систему як модель для 

інноваційного оновлення української вищої професійної освіти. У той же час 

роботу по вивченню, узагальненню, аналізу, оцінці та використанню 

зарубіжного досвіду інноваційного розвитку ВНЗ потрібно розглядати як одну 

зі складових комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності українських ВНЗ. 

Боротьба, що зміна ціннісних установок всієї системи освіти призводить 

до інноваційної освітньої системи, до мінімізації протиріч між задаються 

системою освіти цілями, завданнями та реальними потребами випускників, 

суспільства, держави. 

Інноваційно підготовлений студент, фахівець нової формації, готовий до 

ефективної інноваційної діяльності, буде затребуваний на ринку праці сьогодні 

і в майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

УДК 378:004:001:895  

Дем’ян Ярослава Юріївна, 

кандидат економічних наук,  

старший викладач кафедри менеджменту  

та управління економічними процесами,  

Гарапко Евеліна Василівна,  

аспірант, Мукачівський державний університет 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В  

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Вивчаючи трактування поняття «інновація» у західних авторів, 

С.В. Костюкевич виявив, що їх підхід до визначення цього поняття носить 

прагматичний і утилітарний характер: щоб виробляти нові продукти або 

послуги необхідно вміти отримувати вигоду із знань і умінь [3]. Вибудовується 

наступний ланцюжок: знання - інновації - економічне зростання. 

Інновації характеризуються такими процесами: 

1) інвестиції в систему; 

2) розробка інноваційного продукту; 

3) впровадження цього продукту; 

4) отримання якісного поліпшення діяльності системи. 

В результаті отримуємо приріст кінцевої продукції [1].  

Для ЗВО інноваційними продуктами є випускники зі сформованими 

необхідними компетенціями та науково-практичні розробки. 

Інноваційні процеси в закладах вищої освіти означають випереджальну 

підготовку висококваліфікованих кадрів для науково-технічної сфери і 

наукоємних галузей промисловості, які можуть свої ідеї втілювати в життя. 

Впровадження інноваційних процесів – це складний, 

багатофункцiональний механізм, який включає певну систему i сукупнiсть дiй. 

До них можна вiднести: постановку стратегiчних i тактичних цiлей, аналiз 

зовнiшнього середовища з урахуванням невизначеностi i ризику, аналiз 

iнфраструктури i можливостей установи, дiагностика реально ситуацiї, що 

склалася, прогнозування майбутнього стану установи, пошук джерел творчих 

iдей i їх фiнансування, формування iнновацiйного портфеля, стратегiчне i 

оперативне планування, управлiння науковими та методичними розробками, 

вдосконалення органiзацiйних структур, аналiз i оцiнка ефективностi iнновацiй, 

розробка стратегiї i тактики iнновацiйного маркетингу, диверсифiкацiї та 

управлiння ризиками та iн. [4]. 

Разом з тим, на наш погляд, завданнями інноваційних процесів можна 

вважати: розробку i здiйснення єдиної iнновацiйної полiтики; вибiр i 

визначення iнновацiйних iдей, системи стратегiй, розробку проектiв i програм; 

ресурсне забезпечення, експертизу i контроль за ходом iнновацiйної дiяльностi; 

пiдготовку i навчання персоналу; формування проблемних цiльових груп, якi 

здiйснюють рiшення iнновацiйних iдей та проектiв, створення iнновацiйного 

середовища. Управлiння iнновацiйними процесами передбачає поєднання 
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стандартiв i неординарностi комбiнацiй, гнучкiсть i неповторнiсть способiв дiї, 

виходячи з конкретної ситуацiї.  

Важливою складовою успiшностi впровадження iнновацiйних процесів є 

вибiр iнновацiйної стратегiї. Iнновацiйна стратегiя - це цiлеспрямована 

дiяльнiсть по визначенню найважливiших напрямкiв, вибору прiоритетiв, 

перспектив розвитку органiзацiї i вироблення необхiдного для їх досягнення 

комплексу заходiв. Вона детермiнована полiтикою держави в галузi освiти, 

соцiальним замовленням, регiональними та мiсцевими особливостями i може 

змiнюватися в залежностi вiд стану освiтньої системи i соцiуму [6]. 

Основнi групи стратегiй розвитку ЗВО: 

- стратегiю локальних змiн, спрямованих на покрашення, оновлення 

окремих дiлянок життєдiяльностi ЗВО, досягнення приватних результатiв 

(наприклад, освоєння нових методик викладання з окремих дисциплін); 

- стратегiю модульних змiн, яка передбачає внесення декiлькох 

комплексних змiн. Дана стратегiя спрямована на багато дiлянок 

життєдiяльностi ЗВО, отже, втягує в iнновацiйний процес значну частину 

педагогiчного колективу, ускладнює управлiння, вимагає бiльшого кадрового, 

матерiального, iнформацiйного забезпечення; 

- стратегiю системних змiн, яка спрямована на реконструкцiю всiх 

компонентiв дiяльностi (мета, змiст, органiзацiю, технологiї i т. д.) [2; 4]. 

Таким чином, можна констатувати, що чим бiльш потужним 

стратегiчним i системним ресурсом володiє iнновацiя, тим важче врахувати її 

наслiдки в управлiннi закладом вищої освіти. Це необхiдно враховувати в 

управлiннi, так як iнновацiйний процес - це процес iмовiрнiсний, що 

характеризується пiдвищеною невизначенiстю i ризиками, неможливiстю 

застосувати чiтке i жорстке цiлепокладання, Необхiдно врахувати, що 

ефективне управлiння iнновацiйним процесом реалiзується через iнновацiйний 

механiзм. 

Iнновацiйний механiзм - це сукупнiсть органiзацiйних, управлiнських, 

фiнансово-економiчних, правових, iнформацiйних, технiчних i морально-

психологiчних чинникiв (їх взаємозв'язок i взаємодiя), що сприяють успiшному 

здiйсненню iнновацiйної дiяльностi та пiдвищення ефективностi її результатiв 

[5]. До елементiв iнновацiйного механiзму можна вiднести iнновацiйне 

законодавство; органiзацiйнi форми iнновацiйних вiдносин; методи управлiння, 

фiнансування та оцiнки ефективностi результатiв iнновацiй; морально-

психологiчнi методи впливу на iнновацiйну активнiсть; заходи iнформацiйно-

технологiчного оснащення iнновацiйного процесу та iн. [6]. 

Отже, управлiння iнновацiйним процесом в закладах вищої освіти - це 

спецiальна i певним чином органiзована взаємодiя відповідних систем, 

спрямована на пiдвищення результату освiти через введення нового в цiлi, змiст 

i органiзацiю здiйснюваної роботи у ЗВО. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Напрямок реформування української системи освіти окреслений у 

рамках Концепції Нової української школи передбачає поєднання традиційних 

форм та методів навчання з сучасними технологіями.Такий комплексний підхід 

дозволить підвищити якість освіти. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних 

цілях у декілька разів здатне підвищити ефективність засвоєння матеріалу 

шляхом наочної демонстрації, закріплення навичок на практиці та здійснення 

ефективного контролю за навчальним процесом у цілому. Такі технології 

дозволять пришвидшити процес навчання, розширити кругозір і вивести якість 

засвоєння знань на новий рівень. 

Використання відкритих інформаційних систем сприяє гуманізації і 

демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, 

що відбуваються в зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки 

прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів 

людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного 

середовища, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда [3, с. 8]. 

Вивчаючи зарубіжний досвід необхідно виокремити важливий аспект: 

вчитель може виступати не в ролі розповсюджувача інформації (як це 

традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги 

учня[4, с. 3]. 

На основі вітчизняного [5, с. 13] і закордонного [8, с. 47] досвіду можна 

виділити такі позитивні моменти впровадження інформаційних технологій у 

http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193231110&archive=1195596940&start_from=&ucat=&
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193231110&archive=1195596940&start_from=&ucat=&
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процес навчання: 

 індивідуалізація та диференціація процесу навчання за рахунок 

самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм 

навчання; 

 розширення сфери самостійної діяльності учнів завдяки можливості 

організації різноманітних видів діяльності (експериментально-дослідницької, 

інформаційно-навчальної, учбово-ігрової); 

 підвищення мотивації навчання за рахунок візуалізації досліджуваних 

явищ, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплень 

ігрових ситуацій; 

 раціоналізація та інтенсифікація навчальної діяльності завдяки 

можливості швидкого пошуку інформації, можливості доступу до 

різноманітних її джерел; 

 формування та підвищення інформаційної культури за рахунок 

здійснення інформаційно-навчальної діяльності; 

 забезпечення об'єктивного, всебічного (поточного, рубіжного, 

підсумкового) контролю навчання, що здійснює функцію зворотнього зв'язку 

між учнем та вчителем; 

 створення умов для здійснення самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення та самореалізації учнів; 

 забезпечення автентичним і актуальним матеріалом, що відповідає 

інтересам та потребам учнів. 

Процес інформатизації освіти і пов'язане з цим використання 

можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання 

приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до 

виникнення нових методів навчання. 

Упровадження електронних джерел інформації у навчальний процес, 

зазвичай, відбувається, двома напрямами. По-перше, вони застосовуються як 

допоміжні засоби, що підтримують традиційно використовувані методи певної 

системи навчання. По-друге, електронні продукти застосовуються як автономні 

засоби, що містять у собі цілісний курс змісту навчання у певній освітній 

галузі, чітко й у необхідному обсязі викладений відповідно до вимог програми і 

навчального плану[6, с. 1-2]. 

Таким чином, у зв’язку з розвитком процесу інформатизації освіти 

змінюється обсяг і зміст навчального матеріалу, відбувається 

переструктурування програм навчальних предметів (курсів), інтеграція деяких 

тем чи самих навчальних предметів, що приводить до зміни структури і змісту 

навчальних предметів (курсів) а, отже, структури і змісту освіти. 

Зміна змісту і структури освіти, представлень про організаційні форми, 

методи навчання і контролю за його результатами приводить до зміни методик 

викладання. 

Сьогодення вимагає від вчителя не просто надання учням певних знань, 

а навчання їх мислити, структурувати інформацію та цілеспрямовано відбирати 

необхідне. Сучасний учитель повинен нести учням не просто нові знання, а 
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новий тип оволодіння інформацією. В зв'язку з цим, особливого значення 

набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення 

принципово нових вимог до його педагогічної  діяльності,  до   його  готовності  

щодо  використання  засобів інформаційних і комунікативних технологій у 

професійній діяльності [1, с. 19].  

Окремо слід зазначити, що в умовах інформатизації освіти, в 

професійно-педагогічній діяльності вчителя, поряд із традиційними функціями, 

з'являється необхідність виконання нових. Однією з них є інформаційна та 

мотиваційна підтримка самостійності набуття учнями знань, яка полягає в 

створенні засобами педагогічної діяльності умов для прояву самостійності, 

творчості, відповідальності учнів та формування мотивації неперервної освіти 

[2, с. 23]. 

Отже, застосування вчителем на уроках інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання дозволяє ефективно та доступно: відзначити новизну 

навчального матеріалу; продемонструвати зв'язок навчального матеріалу з 

історією, з цікавими фактами з життя видатних людей; навести приклади 

практичного застосування знань; здійснити впровадження проблемного та 

евристичного навчання тощо.  

Однак, варто пам’ятати, що успішність реалізації інноваційних 

технологій залежить від готовності педагога до інноваційної діяльності, яка 

здійснюється на локальному, регіональному чи всеукраїнському рівнях[8]. 

Педагог повинен усвідомлювати практичну значущість різних інновацій у 

системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. 
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НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОМІКСІВ  НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає ефективних форм 

візуалізації для полегшення сприйняття матеріалу молодшими школярами. До 

таких форм можна віднести комікси.  

Термін «комікс» походить від англійського comic – комедійний, 

кумедний, комічний, смішний. Комікс є засобом швидкої й ефективної передачі 

інформації за рахунок одночасного використання графічних і вербальних 

компонентів.  

Вітчизняні дослідники та учені з різних країн працюють над специфікою 

графічної літератури, зокрема: Айснер В., Бєлов Д., Вороніна Р., Востряков Н.,  

Генденштейн Л.,  Горпинюк В.,  Даниленко Є., Еко У., Колесник О., Космацька 

Н., Лакасин Ф., Лі С., МакКлауд С., Массон П. Онкович Г., Ольшанський Д.,  

Остапенко Л.,  Підопригора С., Почепцов Г., Філоненко Б. та інші.   

Комікс –  це ланцюг статичних зображень, об’єднаних загальним 

сюжетом. Усередині зображень зазвичай розташований текст, який їх пояснює, 

а  діалоги передаються за допомогою спеціальних хмарок. Комікси читають, 

тобто сприймають зображення по черзі, зліва направо зверху донизу в  

американській та європейській традиціях [3]. 

 Перед учителем у школі стоїть задача стимулювати учнів до більш 

глибокого і всебічного вивчення предметів, прищепити їм інтерес до занять з 

української мови та літературного читання. Необхідно старанно продумати не 

лише зміст, але й форми проведення уроку. Він повинен бути живим і 

захоплюючим, але й водночас цікавість не повинна приховати головного – 

пізнавальної цінності уроку. Один із шляхів – використання ілюстрованого 

матеріалу, зокрема коміксів. 

Комікси можна використовувати на різних етапах уроку. 

Дидактичний потенціал коміксів обумовлений його наочністю. Перш за 

все слід виокремити переваги коміксів, до яких належать [2]: 

− ємність інформації; 
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− образність і динамічність її пред'явлення;  

− можливість регулювати надходження інформації (у тому числі при 

самостійному навчанні);  

− стислість і точність мови, драматизація оповідних сюжетів;  

− ігровий жанр;  

− багаторазовість повторення окремих кадрів і сюжету в цілому;  

− економія психічних зусиль щодо сприйняття інформації (за 

аналогією з такими візуальними джерелами як карикатура );  

− урізноманітнення завдань з відтворення, розуміння і творчого 

засвоєння навчального матеріалу за допомогою коміксів.  

Комікси трапляються у дитячих журналах «Зернятко», «Весела 

перерва», «Професор Крейд», «Джміль» та інші. Усі вони призначені для дітей 

віком від 6 до 12 років.  

Наприклад, на уроках літературного читання можна використовувати 

комікс представлений у дитячому журналі «Джміль» № 1 /2017 «За що любити 

зиму» [1]. 

 

 
Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом на уроках 

літературного читання 

− Чому Вуханчику не подобалася зима? 

− Хто допоміг зайчикові змінити думку? Як саме? 

− Як Вуханчик може зробити зиму більш приємною для себе, 

подружитися з нею? 

− Опишіть Вуханчику зиму так, як бачите її ви. 

− Намалюйте (або сфотографуйте) зиму — цікаві, несподівані, дивовижні 

зимові явища; те, що можна бачити (робити) тільки взимку. Допоможіть 

Вуханчику побачити її красу та привабливість. 

− Які негативні сторони є у зими, яких він, можливо, ще не помітив? 

Чи варто розповідати про них зайчикові? Чому? 

− Розкажіть, чому зиму можна назвати веселою. Як іще можна назвати 

зиму? Придумайте якомога більше імен-прикрас для зими. 

− Які зимові забави ви можете придумати для Вуханчика? 

https://jmil.com.ua/2017-1
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− Що ви порадите зробити зайчикові, щоб зима сподобалася йому 

ще більше? 

− Подаруйте Вуханчикові картинну (або фото) галерею «Портрети зими» 

різних митців або колекцію зимової музики. 

− Придумайте для зайчика дотепні снігові скоромовки. 

− Пограйте у гру «Добре – погано»: поясніть, чому зима цікава і весела 

пора року, чим вона може не подобатися і кому саме; розкажіть, чим зима 

подобається вам, а чим не дуже. 

− Що ви подарували б Вуханчику, аби він навчився бачити в усьому різні 

сторони (і добрі, й погані)? 

− Чи можна назвати пору року, в якій є тільки добре? 

− Пограйте у гру «Добре – погано», пригадавши інші пори року (весну, 

літо, осінь). 

− А чи може людині найбільше подобатись якась одна пора року? Чому 

ви так вважаєте? 

− Чи варто бачити в усіх подіях тільки погане? А тільки добре? 

− Чому варто бачити різні сторони будь-якого явища? 

− Поміркуйте, чи бувають явища тільки негативні. А тільки позитивні? 

Молодшим школярам можна запропонувати відтворити хід подій і 

створити (відновити) комікс. 

 

  
Комікс навчає молодших школярів дивитися на все, що їх оточує, 

з оптимізмом, бачити і добре, й погане. Окрім уроків літературного читання 

він стане чудовим початком бесіди або виховної години з морального 

виховання, допоможе розвинути мовленнєву творчість, зв’язне мовлення дітей. 

Учні з нетерпінням чекають таких уроків, де присутні зорові образи, 

адже зорове сприйняття є для більшості школярів домінантним. У процесі 

роботи над коміксами в учнів включається в діяльність слуховий та зоровий 

аналізатори. Учні аналізують, виокремлюють, співставляють, виділяють 

головне, вилучають непотрібне, змінюють, мислячи нестандартно та творчо.  

Отже, комікси підвищують мотивацію до навчання, вони здатні 

прикувати погляд учнів, змусити прочитати репліки героїв та відтворити текст. 

Читати комікси набагато легше і цікавіше, ніж довгі тексти. Читання і 
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розуміння коротких коміксів може вселити впевненість у своїх здібностях 

(особливо в учнів, темп читання у яких не найкращий), яка часом так необхідна 

в процесі навчання. 

Веселі картинки забезпечують візуальну підтримку навчання, 

налаштовують на жартівливий лад, дозволяють розслабитися і наш мозок знову 

здатний сприймати інформацію. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ 

Як показує практика, сьогодні назріла необхідність якомога більше 

наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, конкретних 

здібностей, майбутньої життєвої траєкторії людини. Ці явища науковці 

трактують, як дитиноцентризм в освіті. В Концепції Нової української школи 

закцентовано особливу увагу на педагогіці партнерства, що ґрунтується на 

принципах дитиноцентризму, гуманізму, творчого підходу до розвитку 

особистості [1]. Ключовими принципами, в контексті реформування освіти, є: 

довіра у відносинах, доброзичливість і позитивне ставлення, діалог – взаємодія, 

взаємоповага. Реалізація цих положень сприятиме подоланню інертності 

мислення школярів, переходу на якісно новий рівень побудови взаємовідносин 

між учасниками освітнього процесу.  

Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід потребують нового 

освітнього середовища, в якому будуть широко застосовуватися методи 

викладання, засновані на співпраці (проекти – соціальні, дослідницькі, 

http://www.institutemvd.by/components/com_
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експерименти, групові завдання тощо), учні залучатимуться до спільної 

діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню 

суспільного досвіду. Науковці, педагоги-практики зазначають, що суттєво 

покращують результати навчання такі засоби персоналізації навчального 

досвіду, як робота за індивідуальними планами, окремими навчальним 

траєкторіями, у рамках індивідуальних дослідницьких проектів. 

Таке навчання характеризується особистісно-орієнтованою взаємодією, 

в результаті якої стимулюється саморозвиток особистості дитини, її 

самовизначення. У свою чергу, суб’єкт-суб’єктні відносини між педагогом і 

учнями роблять освітній процес гуманним, демократичним. Проблема суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між вчителем і учнем стає все більш важливою і насущною 

для вітчизняної педагогічної науки, психолого-педагогічної практики і для 

суспільства в цілому. У психолого-педагогічній літературі з проблеми 

дослідження накопичено багатий матеріал, який пов’язано з уявленнями про 

розвиток суб’єкт-суб’єктних відносин у зв’язку з характеристикою 

взаємообумовлених якісних змін в особистості педагога та особистості учнів 

(Р. Бернс, У. Глассер, І. Дубровіна, І. Зимня, А. Маркова, Л. Мітіна, А. Орлов, 

К. Роджерс). Суб’єктність і саморозвиток особистості як суб’єкта в науковій 

літературі виступають як предмет філософського осмислення (Н. Бердяєв, 

В. Вернадський, М. Каган та ін.); психологічного вивчення (Б. Ананьєв, 

А. Брушлинский, Л. Виготський, С.Л. Рубінштейн, В. Слободчиков та ін.), 

педагогічного аналізу (Т. Ольховая, В. Сєріков, В. Сластьонін та ін.).  

Разом з тим, сутність поняття «суб’єкт-суб’єктна взаємодія» 

залишається предметом дискусій філософів, психологів, педагогів. У контексті 

дослідження, суб’єкт-суб’єктна взаємодія розглядається нами як особливі 

відносини, в результаті яких педагог і його учні сприймають один одного 

рівноправними партнерами спілкування [4]. Таке рівноправне сприйняття 

зовсім не означає схожості і однаковості їх думок, але дозволяє кожному мати 

своє бачення, а також надає право його відстоювати і захищати в діалозі. 

Розгляд спілкування як взаємодії суб’єктів передбачає те, що педагог завжди 

спілкується зі своєрідною особистістю, активним учасником спільного процесу, 

який виступає партнером вчителя в їх спільній справі. Становлення суб’єкт-

суб’єктних відносин педагога і учнів – це поступовий процес, розвиток якого 

буде ефективним при забезпеченні, з одного боку, теоретичної та технологічної 

підготовки педагогів до реалізації зазначених відносин з учнями, з іншого – 

паралельної дієво-активної навчально-дослідної взаємодії педагога і учня. Такі 

партнерські відносини залежать, насамперед, від професійно-педагогічної 

підготовки вчителя (професійна компетентність, високий рівень загальної 

культури, особистісні якості), що включає в себе основи управлінських знань і 

умінь. Становлення суб’єктності обох учасників освітнього процесу має 

базуватися на адекватній педагогічній технології, яка: 1) враховує психологічні 

особливості особистості та її інтелектуальний розвиток; 2) спирається на 

внутрішні ресурси особистості, а не на примус; 3) побудована на 

гуманістичному розумінні природи людини її ставлення до себе та інших; 



100 

 

4) стимулює творчий розвиток особистості в її прагненні до актуалізації [3].  

При розгляді сутності суб’єкт-суб’єктних взаємодій педагога та учня в 

процесі організації навчально-дослідної діяльності під «взаємодією» ми 

розуміємо форму організації спільної діяльності педагога і учня, засновану на 

співробітництві, в ході якої відбувається обмін інформацією між суб’єктами з 

метою організації ефективного ведення навчально-дослідної діяльності. На 

думку С. Палецького, суб’єкт-суб’єктна взаємодія в системі «педагог-учень» у 

процесі навчально-дослідної діяльності передбачає: контакт думки педагога і 

учнів; зосередженість уваги учнів у сприйнятті і розумінні ними нового 

матеріалу, у внутрішній розумовій та емоційній активності у відповідь на дії 

педагога та інформацію; контакт, що забезпечує співробітництво педагога та 

учнів [4]. Основною метою такої взаємодії є розвиток особистості учня, який 

виступає головною цінністю освітнього процесу. Партнерські відносини між 

учасниками навчально-дослідної діяльності мають такі характерні особливості: 

активна позиція учня в процесі дослідження; рівноправність особистостей 

викладача та учня; спільне вирішення проблеми як спосіб взаємодії; гра, діалог, 

робота у мікрогрупах, як основні організаційні форми, що реалізують 

гуманістичні відносини; терпимість до інакомислення, допустимість 

співіснування протилежних точок зору.  

Характеризуючи суб’єкт-суб’єктну взаємодію, науковці відзначають, що 

кардинально змінюється сьогодні функція як вчителя, так і учнів в освітньому 

процесі. Мова йде про відмову педагогів від традиційної домінуючої ролі в 

освітньому просторі, натомість, при зазначеної педагогічної взаємодії вчителі 

набувають нової ролі: організатора, координатора, модератора, фасилітатора та 

порадника в процесі самостійної пізнавальної діяльності [2]. З одного боку 

педагог намагається абстрагуватися від освітнього процесу і надати більшої 

свободи дії школярам, а з іншого, – він включається в навчальний процес і 

коригує діяльність учня. Очевидно, ключова функція педагога полягає саме в 

створенні та організації навчально-дослідних ситуацій, які сприятимуть 

розвитку таких особистісних якостей учнів, як самостійна пізнавальна 

активність, ініціативність, саморефлексія, саморегуляція.  

Щоправда, задля ефективної суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії, 

слід враховувати такі чинники, як готовність учнів до діалогу; активність та 

ініціативність у взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу, прагнення 

до сумісної навчальної діяльності. В контексті організації навчально-дослідної 

діяльності учнів повинна враховуватися певна послідовність і поетапність в 

процесі партнерської взаємодії між педагогом і учнями, а саме: від 

максимальної допомоги у вирішенні певних навчально-дослідних завдань і 

ситуацій до поступового нарощування школярами власної активності, до повної 

саморегуляції в процесі навчання.  

Погоджуємося з думкою Т. Ольхової, яка вважає, що сам процес 

конструювання навчально-дослідницької діяльності є двостороннім. Науковець 

стверджує, що вчитель повинен цілеспрямовано створювати певні умови та 

використовувати вже існуючі об’єкти та явища освітнього процесу, а також 
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цілеспрямовано залучати учнів до взаємодії з певним освітнім середовищем і 

планувати навчально-дослідний результат. Натомість школярі відповідно до 

своїх власних мотивів, потреб, цінностей та особистісних якостей повинні 

обирати, використовувати різні елементи освітнього середовища для вирішення 

навчально-дослідницьких завдань [3]. У науково-педагогічній літературі 

знаходимо різні навчально-дослідні завдання, які сприяють формуванню 

суб’єктності учнів. До них, на наш погляд, відносяться ситуації: вільного 

вибору, успіху, креативності тощо. Особливо цінними є навчально-дослідні 

завдання, які пов’язані з формуванням життєвих цінностей, соціальним 

досвідом та інтересами дітей. Як показує практика, навчально-дослідні ситуації 

слід максимально наблизити до реалій життя і учасники освітнього процесу 

повинні бути психологічно готові до соціальної ролі дослідника.  

Таким чином, суб’єкт-суб’єктна взаємодія в освітньому процесі як умова 

організації навчально-дослідної діяльності учнів, заснована на гуманізмі, 

передбачає взаємодію у співпраці та взаємну довіру, широкий обмін новою 

інформацією між учасниками навчально-дослідної діяльності, співучасть у 

вирішенні проблемних питань і пізнавальних завдань, співпереживання в 

радості пізнання, прагнення прийти один до одного на допомогу при 

ускладненнях. В умовах педагогіки партнерства, відносини між учителем та 

учнями формують почуття власної гідності, сприяють прояву активності, 

самостійності у вирішенні навчально-дослідних завдань. При гуманних суб’єкт-

суб’єктних відносинах навчально-дослідна діяльність набуває для учня 

особистісної значущості, забарвлюється яскравими переживаннями, 

здивуванням перед власними відкриттями, радістю самостійного зростання, 

задоволенням своїми результатами.  
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ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Протягом усієї історії розвитку суспільства існує плагіат. З розвитком 

інформаційного простору, з появою Інтернету, плагіат став серйозною 

проблемою. Плагіат існує в усіх галузях: освіті, науці, промисловості, 

народному господарстві і т.д. Він завдає шкоди авторам творів, вводить в оману 

споживачів.  

Слово «плагіат» походить від латинського слова «plagium» - викрадати, 

у перекладі з французької мови «plagiat» означає пограбування. Поняття плагіат 

у теперішньому його розумінні з`явилось у Європі у XVII ст, його масовість 

припадає на кінець XVIIІ –XІХ ст. На його поширення впливає інформаційний 

розвиток суспільства, відсутність навичок роботи з інформацією, відсутність 

навичок академічного письма. 

Згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права», плагіат – 

це оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору. 

Тема плагіату, доброчесності останнім часом дуже жваво 

обговорюється. Вже ні для кого не секрет, що плагіат набув широкого 

розповсюдження. Частіше він виникає тоді, коли людина може виконати 

завдання, не має достатньої інформації, відсутні навички роботи з інформацією. 

Починається вироблення звички видавати чуже за своє ще з садочка, коли 

вихователі дають дитині завдання, яке можуть виконати тільки батьки, а дитина 

приносить в садочок і видає за своє.  

В школі повторюється подібна ситуація з виставковим матеріалом. А у 

6-7 класах, коли учні не можуть виконати домашнє завдання, батьки теж не 

володіють темою, на допомогу приходить книга «Готові домашні завдання», з 

якої діти списують відповіді не докладаючи ніяких зусиль. З таких, здавалося б, 

простих ситуацій формується у дітей недоброчесне ставлення до виконання 

завдань, це ще неумисний плагіат, але з`являється звичка, і діти із певними 

звичками виконувати завдання приходять у вищі навчальні заклади, технікуми, 

училища. Вони не отримували в школі чітких вказівок, як правильно писати 

реферати, контрольні роботи, у навчальних закладах теж не акцентується увага 

на цих питаннях і студент продовжує плагіювати, сам цього не підозрюючи. 

Поняття плагіату набуло таких масштабів, що стерлися поняття, що є норма, а 

що порушення. 

Дослідження, які проводились у Харківському національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна показали, що студенти частіше шукають, як 

уникнути перевірки на плагіат, менше студентів намагаються його уникнути, 

тобто правильно оформити запозичений текст чи в науковій публікації 

висловити свою думку, здійснити власні дослідження. Звісно, що написання 
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наукової роботи без запозичення окремих елементів тексту іншого автора 

(цитати) майже неможливо, необхідно навчитися правильно здійснювати 

цитування. 

Дотримання академічної доброчесності, формування культури чесного 

навчання є важливим для розвитку всієї освіти, але так само важливими для 

кожного учасника академічного процесу – учня, студента чи викладача, адже 

безпосередньо впливає на рівень і якість знань, які вони отримують, і на те, 

якими спеціалістами вони стануть в майбутньому. Добре підготовлені успішні 

спеціалісти з високою культурою навчання і дотримання чітко визначених 

правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому 

житті і долучитися до розбудови успішної держави.  

У ст. 42 Закону «Про вищу освіту» таке визначення академічної 

доброчесності: «…сукупність естетичних принципів та визначених Законом 

правил якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та проводження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». 

«Плагіат авторського твору – недозволене запозичення, відтворення 

(виготовлення одного або більше примірників) чужого літературного, 

художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або 

псевдонімом». 

«Плагіат – підступне академічне шахрайство, адже ті, хто його 

припускаються, не завжди роблять це усвідомлено, не розуміють, що це 

шахрайство, не знають як уникнути плагіату» [1]. 

Науковці зазначають, що освіта й наука не можуть існувати й 

розвиватись без освоєння наукової спадщини, без ретельного опрацювання 

наукового доробку попередників. Тому необхідність запозичення тексту іншого 

автора міститься в самій природі наукового пізнання. Але при цьому необхідно 

притримуватись правил академічної доброчесності.  
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УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

НОВОЇ ФОРМАЦІЇ 

«Умова» в словнику С. Ожегова – це обставина, від якої що-небудь 

залежить; обстановка, у якій відбувається, здійснюється будь-що. Умови 

об'єктивні. Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два підходи до 

дослідження умов. Критерієм першого підходу є відношення умов до суб'єкта: 

виділяють зовнішні умови (у меншому ступені залежні від суб'єкта) і внутрішні 

умови (належать суб'єктові). До зовнішніх умов організації науково-

дослідницької роботи з учнями можна віднести стан суспільства, соціальний 

статус педагога в ньому, родинний стан, доступ до культурних і наукових 

цінностей. До внутрішніх умов відносяться задатки, загальні й спеціальні 

здібності, психологічні механізми (компенсаторні, механізми зняття 

внутрішньої конфліктності, індивідуалізації, персоналізації, інтеграції тощо), 

які дозволяють вчителеві продуктивно працювати з даною категорією дітей, та 

задатки й здібності самих дітей [1, с.112]. 

Другий підхід до дослідження умов зорієнтований на виділення 

напрямів оптимізації. Тут розглядаються матеріально-технічні, санітарно-

гігієнічні, морально-психологічні, інформаційні та педагогічні умови.  

Морально-психологічні умови продуктивної організації наукової роботи 

з дітьми передбачають створення умов для розвитку як особистості вчителя, так 

і особистості дитини, їх мотиваційної сфери, формування готовності до 

позитивної зміни, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток, 

реалізацію творчого потенціалу; системи морального й матеріального 

стимулювання вчителів та учнів до науково-дослідницької роботи, 

встановлення певних пільг, облік участі учнів у наукових заходах, облік 

результативності наукової роботи, рейтингове оцінювання вчителів, надання 

права пільгового користування науковими бібліотеками тощо. 

Педагогічні умови продуктивної організації даного напряму роботи 

пов'язані в першу чергу з введенням посади заступника директора з навчально-

виховної роботи, до функціональних обов’язків якого входить саме організація 

науково-методичної діяльності школи, удосконалення процесу науково-

методичної роботи з учителями, змісту підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації вчителів з питань організації наукової роботи з дітьми, вивчення 

перспективного педагогічного досвіду з означеної проблеми, особливостей 

обдарованих дітей, які навчаються в закладах нової формації тощо. 
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Інформаційні умови передбачають збір, обробку та подальше 

використання інформації щодо організації наукових досліджень школярів, 

можливість широкого знайомства вчителів та учнів з темами дослідження, які 

визначені кращими, складання інформаційного банку даних з проблеми 

організації науково-дослідницької роботи учнів. 

Матеріально-технічні умови передбачають наступне: наявність 

предметних кабінетів, де вчителі й учні працюють над науковою 

проблематикою, використовуючи для цього засоби, які не можна використати в 

домашніх умовах - прилади, устаткування, роздатковий матеріал тощо; 

наявність відповідного бібліотечного фонду й матеріалів у методичному 

кабінеті з питань наукової роботи (методологія наукових досліджень, теми 

наукових робіт, оформлення тощо); наявність засобів комп’ютерної техніки, 

кабінету психологічного розвантаження, де на базі гарних матеріальних та 

естетичних умов можна проводити аутогенні тренування, заняття з фахівцями і 

т.д. 

Санітарно-гігієнічні умови передбачають організацію гарного, 

повноцінного шкільного харчування, в тому числі й у другій половині дня; 

організацію спортивно-оздоровчої роботи, групи здоров’я, загартовування; 

забезпечення нормального температурного, світлового, повітряного режимів 

[3,с.67]. 

Вище визначені різновиди умов щодо організації науково-дослідницької 

роботи з учнями ефективні в комплексі. Тому дослідження в цьому напрямку 

необхідно систематизувати й розробити програму супроводу даного напряму 

роботи. Таким чином, створення перелічених умов дозволяє оптимізувати 

процес організації науково-дослідницької роботи з учнями в навчальних 

закладах нової формації. 

Адміністрація освітнього закладу повинна створити необхідні умови 

щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями та науково-

методичної роботи з вчителями задля розвитку компетентностей та здібностей 

учнів, підвищення рівня їхньої самостійності, творчості, розвитку педагогічної 

майстерності вчителів, їхніх здібностей, підвищення їхньої методичної, 

рефлексивної культури. Пропонуємо цю роботу проводити на засадах 

системного та програмно-цільового підходу, що передбачає: 

 розуміння наявності взаємозв’язку системи освітньої установи із 

зовнішнім середовищем - загальносовініми навчальними закладами, вищими 

навчальними закладами, науковими товариствами та установами тощо; 

 поділ цілого на складові елементи; визначення компонентів системи 

науково-дослідницької роботи - мети, змісту, засобів, діяльності керівників, 

вчителів, учнів; 

 виділення суттєвих (системоутворюючих) зв’язків, які існують між 

елементами системи; 

 формування уявлення про структуру й організацію власне науково-

дослідницької роботи з учнями, яке грунтується на дослідженні елементів 

системи та зв’язків між ними; 
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 управлінську діяльність керівника з впорядкування, вдосконалення 

зв’язків між елементами системи.  

З’ясуємо основні дії керівника навчального закладу щодо організації 

науково-дослідної роботи учнів: 

 визначення мети і конкретних завдань діяльності адміністрації 

закладу щодо організації науково-дослідної роботи учнів та науково-

методичної роботи вчителів; 

 системне і систематичне управління даним напрямом діяльності на 

діагностичній основі; 

 управління на демократичних засадах із залученням учителів до всіх 

етапів роботи - планування, організації, контролю, коригування, аналізу і т.д.; 

 розвиток зовнішньої мотивації вчителів та учнів - створення такого 

насиченого освітнього середовища, яке збуджує вчителя до розкриття його 

дійсних професійних можливостей та учня до прояву самостійного, творчого 

початку; наявність у цьому середовищі подій, що зможуть підштовхнути до 

кульмінацій у професійному та особистому розвитку; соціально-психологічне 

забезпечення організації науково-дослідницької роботи, яке виявляється у 

створенні системи моральних та матеріальних заохочень, наявності системи 

підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів, спеціально 

організованих методичних заходів з проблем вдосконалення наукової праці в 

школі, врахуванні психологічних особливостей та можливостей учасників 

навчально-виховного процесу при складанні плану наукової діяльності, 

оптимізації діяльності шкільних психологічних служб;  

 розвиток внутрішньої мотивації педагогів і учнів - мотивації 

досягнення, підвищення пізнавальної активності учнів та професійної 

активності педагогів; професійне цілепокладання та побудова свого 

професійного зростання за висхідним вектором; прагнення людини досягти 

максимального рівня на всіх стадіях розвитку; мотивація самореалізації; 

здібність сконцентруватися на цілі, самовідновлюватися в умовах морального і 

психологічного виснаження, прагнення до збереження й примноження своїх 

досягнень; 

 виявлення умов, що заважають оптимальній організації наукової 

діяльності учнів; консультування педагогів про можливі психолого-педагогічні 

технології, які сприятимуть розвитку компетентностей учнів, професійному 

зростанню самих педагогів; організація роботи вчителів з обміну досвідом 

роботи та різноманітних конкурсів науково-дослідницьких робіт; 

 координація планів роботи всіх структурних підрозділів і ланок 

навчально-виховного процесу: педагогічної і методичної ради, науково-

дослідного товариства учнів і методичних об’єднань та творчих груп учителів, 

психологічної й медичної служб, науково-практичних семінарів, 

консультаційних пунктів тощо; 

 визначення показників оцінювання результативності управлінської 

діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи учнів; 

 визначення шляхів доведення отриманих результатів діяльності до 
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відома учнів і педагогів, стимулювання їх до самоаналізу та подальшого 

проектування власної діяльності в обраному напрямку; 

 стимулювання цілеспрямованого розвитку в педагогів інтрагенної 

активності, завдяки якій учитель активно працює, прагне до прийняття рішень 

та їх здійснення [2, с. 436]. 

Директор та його заступники глибоко та всебічно аналізують підсумки 

роботи навчального закладу за попередні роки, виявляють нерозв'язані 

проблеми, знайомляться з елементами перспективного досвіду, проводять 

робочі наради з керівниками методичних об'єднань, викладачами-методистами, 

керівниками творчих груп. Ця робота продовжується під час індивідуальних 

бесід, які проводять з викладачами керівники і досвідчені педагоги. Головне в 

організації науково-дослідницької роботи школи з учнями – робота на 

діагностичній основі. 

Отже, організація науково-дослідницької діяльності з учнями в 

навчальних закладах нової формації передбачає колегіальну роботу з питань 

визначення мети і завдань такої діяльності, планування, прогнозування, 

контроль і координацію для надання дієвої допомоги вчителям з удосконалення 

наукової роботи, своєї діяльності з самоосвіти, саморозвитку. Головне - 

уникнути механічного впровадження в практику рекомендацій науки і 

педагогічного досвіду. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ : 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

У зв`язку з реформами, які проходять в сучасній вищій освіті вищого 

професійного навчання, направленого на формування і розвиток професійних 
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компетенцій суб`єктів освітнього процесу, становиться актуальним питання про 

організацію ефективної комунікації на всіх його рівнях. Психологічний аспект 

зазначеної проблеми зв`язаний з розглядом особливостей комунікації в 

освітньому середовищі вищого навчального закладу. 

Комунікацію у вищому навчальному закладі можна розглядати як 

зв`язок між його суб`єктами (студентами, викладачами, адміністрацією) і як 

процес передачі інформації від одного об`єкту іншому. Перш за все мова йде 

про педагогічне спілкування і відповідній йому поведінковій стороні 

взаємовідносин, а також про використання відповідних комунікативних 

технологій у відповідності з поставленими педагогічними цілями.  

Розглядаючи освітній процес з позиції взаємодії його головних 

суб`єктів, необхідно відмітити, що він реалізується в комунікативному просторі 

вищого навчального закладу на трьох рівнях: організаційному, 

дисциплінарному, освітньому. 

Організаційний комунікативний простір представляє собою систему 

соціальних і професійних, ділових і міжособистісних комунікацій, які 

включають взаємовідносини між трьома основними суб`єктами освітнього 

процесу: студентами, викладачами, адміністрацією. Термін «комунікативна 

технологія» в сучасних дослідженнях майже не розкриває її психолого-

педагогічний зміст, тому її необхідно розглядати як різновид соціальної 

технології.  

Суть комунікативної технології заключається в : 

- попередньому проектуванні процесу навчальної взаємодії з наступною 

можливістю відтворення цього проекту в педагогічній практиці; 

- постановці цілей комунікації, яка передбачає можливість об`єктивного 

контролю якості досягнення поставлених практичних цілей; 

- в структурній і змістовній цілісності комунікації і педагогічної 

взаємодії; 

- у виборі оптимальних методів і засобів спілкування для досягнення 

комунікативних цілей і створення педагогічно доцільних взаємовідносин; 

- в наявності швидкого зворотнього зв`язку, який дозволяє своєчасно і 

швидко корегувати процес навчання і педагогічної взаємодії. 

Комунікативні технології активно розроблялися у зв`язку з розвитком 

інформаційного суспільства. Прихильники теорії інформаційного суспільства 

виходять з того, що основною його ознакою є не матеріальне виробництво та 

його можливості, а створення, поширення й споживання інформації [1 ]. 

Сучасна педагогіка характеризується розширенням сфери 

комунікативних технологій, охоплює коло теоретичних та практичних навиків, 

знань, умінь, методів та засобів навчання. Комунікативні технології включають 

цілісність методик, пов`язаних із оптимізацією впливу через засоби масової 

інформації, збору інформації 

Необхідність формування майбутнього спеціаліста з високим творчим 

потенціалом, спеціаліста, відкритого для вирішення різноманітних проблем 

сучасного життя, здатного знаходити нові нетривіальні рішення, який володіє 
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сучасними технологіями та активно діє в ситуації високого ступеня 

невизначеності, роблять актуальною проблему розвитку в студентів практичних 

умінь, дослідницької компетенції та творчості. 

Вирішення окреслених завдань можливе за умови, якщо в процесі 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах 

забезпечити високий рівень професійної підготовки майбутніх педагогів.  
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Реформування національної системи освіти відповідно до концепції 

«Нової української школи» розпочалось із  початкової загальної освіти. Тому  

на сучасному етапі особливої уваги  заслуговують проблеми, пов’язані із 

забезпеченням якості початкової освіти.  

Важливою складовою якості освіти – здатність педагога обрати одну із 

освітніх програм( типових і нетипових), підручників до них та  готовність до 

використання в педагогічній діяльності технології, побудованої на принципах 

компетентнісного підходу.  

Однією з таких технологій є система розвивального навчання 

Д. Ельконіна-В. Давидова, яка розкриває широкі можливості для розвитку 

самооцінки учня, допомагає усвідомити йому себе як суб’єкт, що 

саморозвивається, самостійно здобуває знання. 

Фундаментальні ідеї взаємозв’язку навчання і розвитку молодших 

школярів висвітлено у працях Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, 

А.Дістервега, К.Д.Ушинського;  проблема розвивального навчання  та 

особливості проведення уроків в контексті технології розвивального навчання 

розкривається у низці педагогічних досліджень О. Божко, Л. Бондар, 

Н. Безлюдна, О. Біда, О. Замашкіна, В. Кириліва, О. Кондратюк, С. Ломакович, 

В. Паламарчук, М.Ярмаченко та ін. 

На сьогодні серед науковців відсутній єдиний підхід до тлумачення 

поняття «розвивальне навчання», проте в контексті його визначення фахівці 

виділяють дві головні його ознаки.Перша ознака – це наявність усвідомленої 
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мети розвивального навчання. За переконанням психологів (В. Давидов, 

О. Дусавицький), мета розвивального навчання полягає в розвитку в дітей 

основ теоретичного мислення, а провідне завдання передбачає не тільки 

забезпечення засвоєння дитиною необхідних для суспільства наукових знань, 

але й створення умов для того, щоб на кожному уроці учень опановував цими 

знаннями усвідомлено, а потім зміг використовувати нові способи здобування 

знань із постійно зростаючим ступенем самостійності. До завдань 

розвивального навчання можна також віднести навчання дітей самостійно 

міркувати, сперечатися, відстоювати свої думки, ставити запитання, бути 

ініціативним в набутті нових знань.Другою ознакою розвивального навчання 

вважається інтенсивність розвитку якостей особистості школяра. З огляду на це 

при підготовці до уроку вчитель повинен цілеспрямовано здійснювати відбір 

таких способів, які будуть сприяти інтенсивному формуванню особистості 

учнів.  

Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що розвивальне навчання 

характеризується такими особливостями: ставлення до дитини як до 

повноцінного суб’єкта діяльності; зорієнтованість педагогічного впливу на 

випереджання, стимулювання, спрямування й прискорення розвитку 

успадкованих задатків особистості; здійснення навчання в зоні найближчого 

розвитку дитини; спрямованість на розвиток усієї сукупності якостей 

особистості; здійснення навчання як цілеспрямованої навчальної діяльності, у 

якій дитина свідомо ставить цілі й завдання самозмінюватися та творчо їх 

досягати; побудова змісту навчання за логікою теоретичного мислення;  

здійснення навчання на основі розв’язання навчальних завдань;  колективна 

діяльність дітей;  оцінювання результатів з огляду на суб’єктивні можливості 

учнів [4].  

Важливою умовою уроку в системі розвивального навчання є створення 

умов для включення всіх без винятку учнів в активну пізнавальну діяльність. 

Як зазначає О. Біда,  особливістю розвивального навчання є об’єктивна 

спрямованість на розвиток особистості школяра, що реалізується через 

відповідну діяльність учителя; суб’єктивна спрямованість розвивального 

навчання, тобто цілеспрямованість діяльності самого учня в процесі навчання, 

яка активно сприяє розвитку його особистості [1, с. 17]. 

Навчання за технологією розвивального навчання Д. Б. Ельконіна- 

В.В. Давидова спрямоване  на формування теоретичного типу мислення, 

навчально-пізнавального інтересу, прогностичного оцінювання, рефлексивного 

контролю, що сприяє ефективному розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. Основою розвивального навчання Д.Б. Ельконіна-В.В. Давидова 

є концепція навчальної діяльності школярів, сутність якої полягає у тому, що 

навчальна діяльність є необхідною формою психічного розвитку молодших 

школярів,  при цьому  змістом навчальної діяльності повинно бути теоретичне 

знання [3].  

Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна-В.В. Давидова має 

особливості, зокрема:  навчальна діяльність повинна бути зорієнтована на 
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розв’язання навчальних завдань із метою формування поняття, що розвиває 

мислення учнів; основним змістом навчання повинно бути оволодіння 

загальними способами розумових дій; теоретичні знання здобуваються в 

процесі цілеспрямованого навчання, організованого вчителями на уроці; 

розвиток теоретичного мислення учнів зумовлює тенденцію до дедуктивного 

засвоєння навчального матеріалу; основний зміст цілеспрямованої навчальної 

діяльності – науково-теоретичні знання у вигляді наукових понять. 

Технологія розвивального навчання на уроках української мови повинна  

ґрунтуватись на таких дидактичних принципах: принцип високого рівня 

труднощів, що зорієнтований на зону найближчого розвитку дитини; провідної 

ролі теоретичних знань; усвідомлення учнями процесу учіння; проходження 

матеріалу швидким темпом; розвиток усіх учнів як вікової норми, так і 

високого та уповільненого рівнів.  

Суттєва дидактична відмінність системи розвивального навчання від 

традиційного  полягає в тому, що нові знання пропонуються не в готовому 

вигляді, а через навчальне завдання, що постає перед учнем у формі 

проблемного завдання, яке створює проблемну ситуацію. Тому система 

розвивального навчаннямолодших школярів на уроках  української мови може 

успішно функціонувати за пошуково-дослідницької навчальної діяльності, яка 

розпочинається з формулювання для учнів навчального завдання, що вимагає 

від них якісно нового розуміння аналізу ситуації і своїх дій. Методами 

пошуково-дослідницької діяльності є евристичні бесіди, навчальні дискусії, 

дослідницькі роботи, метод свідомої педагогічної помилки та метод 

пізнавальних ігор. Пояснювально-ілюстративний метод може бути 

використаний лише на початковому етапі вивчення матеріалу з метою 

актуалізації набутих знань, виконувати підготовчу роль для постановки 

проблеми, одного із засобів, що дозволяє сформулювати навчальну задачу та 

забезпечити подальший конструктивний діалог у процесі засвоєння нових 

теоретичних знань. 

Центральними питаннями організації розвивального навчання 

Д.Б.Ельконін вважав відбір відповідного змісту навчання і способів його 

організації. На уроках української мови учнів ознайомлюють з поняттями про 

звук, буква, слово, речення, текст, синоніми, іменник, прикметник, рід число, 

відмінок тощо, при цьому ці знання за технологією розвивального навчання 

учні засвоюють не на формально-логічному, а на науково-теоретичному рівні. 

Тому  для цього школярі повинні  вміти виконувати різноманітні дії за 

допомогою розумових операцій: аналізу, порівняння, абстрагування, синтезу 

тощо, які, в свою чергу,  допомагають учням розкласти подумки мовне явище 

на частини, знайти суттєві ознаки, об’єднати частини в єдине ціле, встановити 

зв’язки з відомими, зафіксувати  виділені ознаки поняття в моделях, 

узагальнити. Безперечно, таким діям учнів повинен навчити вчитель, 

орієнтуючись на «зону їх найближчого розвитку».  Навчальна діяльність за 

технологією розвивального навчання  на уроках української мови стає 

ефективною за умови взаємодії учасників освітнього процесу (вчителя та учнів) 
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у процесі розв’язання пізнавальних та практичних завдань навчально-

дослідницького спрямування шляхом залучення учнів до самостійних і 

безпосередніх спостережень під час формування граматичної чи орфографічної 

дії, на основі яких вони встановлюють зв’язки, пізнають закономірності. 

роблять висновки. 

Таким чином, технологія розвивального навчання молодших школярів 

на уроках  української мови  спрямована на новий спосіб засвоєння знань в 

процесі пошуково-дослідницької діяльності й сприяє вихованню в школярів 

активності, ініціативності, допитливості,  формує компетентну творчу 

особистість, яка здатна нетрадиційно мислити й знаходити нестандартні 

рішення в повсякденному житті.  
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ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У зв’язку з інформатизацією сучасного суспільства змінилися пріоритети 

загальноосвітньої школи. Одним із її провідних завдань стало виховання 

особистості,здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого 

вирішення проблем. Такий підхід націлює на формування в учнів навичок 

самостійної роботи, оволодіння вміннями орієнтуватися в друкованих виданнях, 

працювати з ними (читати та осмислювати) тощо. 

Так, у Концепції реформування середньої школи «Нова українська 

школа», Законі України «Про освіту» (2017) та Державному стандарті 

http://centrro.at.ua/
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початкової освіти (2018) перелічено ключові компетентності, які мають 

формуватися протягом навчання. Спільними вміннями для них із-поміж інших 

визначено, зокрема, уміння читати й розуміти прочитане [1; 2]. Одним із 

основних обов’язкових результатів навчання мови та літератури визначено 

вміння сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати 

інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовувати її для 

збагачення свого досвіду.  

Широке коло проблем, пов’язаних зі специфікою читання, їх 

багатогранність і  актуальність підтверджуються великою кількістю досліджень 

у різних галузях науки. Так, дидактичні аспекти формування читачів 

висвітлюються в працях В.Горецького, Г.Граник, О.Джежелей, Л.Іванової, 

Г.Коваль, Я.Кодлюк, А.Копчук, В. Мартиненко, М.Наумчук, О.Нікіфорової, 

О.Савченко, Н.Светловської, Т.Суржук, Г.Ткачук, Н.Щербакової та інших.  

Водночас узагальнений аналіз результатів навчання школярів, 

теоретичні та емпіричні спостереження, соціологічні дослідження, численні 

матеріали фахової преси останніх років дають підстави констатувати загальне 

падіння читацької культури в суспільстві, зниження інтересу до літератури. 

Дослідження проблеми формування читацької  культури є на часі, 

оскільки в останні десятиріччя стрімко зростає обсяг інформації, яку необхідно 

засвоїти для успішної подальшої життєдіяльності. А це, в свою чергу, потребує 

збільшення темпу читання, швидкості розуміння і прийняття рішення.  

Аналіз наукових джерел, дозволив визначити складові культури 

читання: перша складова культури читання – це усвідомлений осмислений 

вибір книг для читання; друга – володіння основними розумовими операціями 

роботи та прийомами діалогічної взаємодії з текстом; третя – вміння оцінювати 

прочитане, висловлювати своє ставлення до нього [3]. 

Під поняттям «читацька культура»  розуміємо володіння учнями 

початкових класівсукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень, які 

дають змогу їм орієнтуватися в доступному колі читання, свідомо обирати 

книгу з навчальними та позанавчальними цілями, сприймати та усвідомлювати 

літературний твір, їх аналізувати, інтерпретувати, оцінювати та висловлювати  

своє ставлення до нього.  

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для формування 

культури читання, тому починати цей процес необхідно з перших уроків 

літературного читання в початковій школі. Проте,  щоб  література 

реалізовувала свої функції, потрібно виробити у дитини вміння уважно читати 

твори, сприймати та осмислювати дійсність, відображену в художній формі, 

тобто розвивати її читацьку культуру.  

Читацька  культура є результатом  літературного розвитку читача-

школяра на різних етапах літературної освіти, а її рівень визначається рівнем 

літературного розвитку учня. Формування читацької культури передбачає 

спеціальну організацію процесу взаємодії читача з книгою, текстом, яка має 

бути спрямована на розвиток основних прийомів читацької  діяльності. 

У контексті формування читацької культури  молодших школярів  
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необхідно приділити увагу не тільки на формування технічної навички читання, 

але й формування в учнів міцних навичок усвідомленого читання, 

елементарного літературного та естетичного розвитку, інтересу до читання, 

умінь і навичок  орієнтуватись у книжковому світі, вибирати для читання 

художні твори відповідно до своїх літературних уподобань, інтересів тощо. 

Формування читацької культури здобувачів початкової освіти  -  це 

складний, цілеспрямований поетапний процес, який спрямований  на 

забезпечення  ефективного освітнього середовища, створення  психолого-

педагогічних умов формування в учнів повноцінної навички читання, розвитку 

мотивації дітей до читання, залучення їх до читацької діяльності як засобу 

пізнання світу і самопізнання; формування здатності сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати, критично  оцінювати письмові тексти різних видів, працювати 

з інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, 

комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 

Ефективність формування читацької культури досягається  шляхом   

дотримання низки педагогічних умов: відсутність  шаблонності до уроків  

літературного  читання;  систематична робота щодо розвитку в учнів умінь, 

необхідних для проведення пошукової діяльності (знаходження причинно-

наслідкових зв'язків у тексті, передбачування розгортання подій;виявлення 

прямих і непрямих оцінок автора і обґрунтування свого розуміння; виявлення 

емоційного тону тексту і обґрунтування свого розуміння; встановлення зв'язків 

між фрагментів тексту та їх тлумачення; знаходження й інтерпретація значущих 

художніх деталей); індивідуальне і групове виконання проблемних творчих 

завдань із поступовим їх ускладненням; чітка продумана система 

індивідуалізованих та диференційованих завдань для учнів, корекція читацьких 

умінь та навичок для визначених груп учнів; організація систематичної 

позаурочної роботи з учнями з метою їхнього залучення до читання художньої 

літератури, зокрема  упровадження методичної системи  «Щоденні 5». 

Таким чином, продумана методична система роботи в аспекті 

формування вмінь сприймaти, ocмислювати, аналізувати, інтерпрeтувати, 

оцінювати  інформацію в текстах, висловлювати власне ставлення щодо неї 

сприяє удосконаленню читацької  культури учнів. 
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МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ТРАНСЛЯЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

Нові концепції освіти визначають нові змістовно-ціннісні орієнтири 

освітнього процесу. Його основним завданням є не просто надання людині певної 

суми знань, а її розвиток, становлення, формування мотивації до самонавчання, 

самовиховання, саморозвитку та самоактуалізації. Виховати таку особистість зможе 

педагог, який сам володіє цими якостями. На сучасному етапі розвитку освіти 

актуальним стає підвищення якості роботи педагогічних кадрів, виявлення, 

узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду, 

удосконалення організації науково-методичної роботи. З-поміж багатьох 

сучасних форм методичної роботи однією з ефективних форм розповсюдження 

власного педагогічного досвіду є майстер-клас. 

У педагогічній літературі існує декілька визначень поняття «майстер–

клас». Майстер-клас – (з англ. masterclass: master – найкращий у окремій галузі; 

class – заняття, уроки) – це форма заняття, на якому педагог передає досвід 

своєї роботи через пряме коментування й демонстрацію найефективніших 

методів, прийомів, форм педагогічної діяльності, плануючи застосування їх 

усіма учасниками заняття. Майстер-клас – форма занять, у якій сконцентровано 

такі характеристики, як виклик традиційній педагогіці, особистість вчителя з 

новим мисленням, не повідомлення знань, а спосіб самостійного їх опанування 

за допомогою всіх учасників занять. Натомість Н.Розіна, розглядає майстер-

клас як сучасну форму проведення навчального тренінгу для відпрацювання 

практичних навичок за різними методиками і технологіями з метою підвищення 

професійного рівня та обміну передовим досвідом учасників, розширення 

кругозору та залучення до новітніх областей знання [3]. Значна частина  успіху 

впровадження такої форми роботи залежить від особистості самого Майстра. 

За тлумачним словником С. Ожегова слово «майстер» має кілька 

значень: кваліфікований працівник у певній виробничій галузі; людина, яка 

вміє добре, вправно щось робити; фахівець, який досяг високого рівня 

майстерності у своїй справі [2].  

У сучасному ж розумінні, педагог-майстер – це не тільки людина, яка 

вміє добре, вправно щось робити, це фахівець, який оволодів інноваційними 

технологіями, ефективно застосовує їх у своїй професійно-педагогічній 

діяльності, вміє прогнозувати результати своєї діяльності, досягати якісних 

показників у навчально-виховній роботі, володіє навичками експериментальної 

дослідної роботи, складовими педагогічної майстерності.  
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Педагог-майстер в своїй діяльності реалізує основне завдання майстер-

класу - сприяння розвитку педагогічної творчості, передача авторського досвіду 

для удосконалення освітнього процесу. Учасниками педагогічного майстер-

класу можуть бути педагоги, які бажають ознайомитись із досвідом роботи 

вчителя-майстра, запозичити кращі ідеї, надбання колеги щодо навчальної 

діяльності. Кількість учасників може коливатися від 10 до 30 осіб. Кількість 

занять майстер-класу визначає педагог-майстер. Це може бути одне заняття, 

кілька занять поспіль або кілька занять у певний проміжок часу. Учитель-

майстер складає програму і план, вибирає форми і методи проведення майстер-

класу. 

Форми і методи проведення майстер-класів бувають дуже 

різноманітними. Основними формами можуть бути: лекції керівника, 

семінарські заняття, практичний показ в дії сучасних форм і методів навчання і 

виховання, тренінги, практикуми, моделювання, консультації, самостійна 

робота слухачів щодо опрацювання рекомендованої літератури, застосування в 

навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів навчання, 

елементів інноваційних технологій [0]. 

Для визначення ефективності підготовки й проведення майстер-класу 

доречно використовувати наступні критерії:  

Презентативність. Виразність інноваційної ідеї, культура її презентації, 

актуальність та популярність в початковій школі. 

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень 

реалізації ідей). Вибір, повнота й оригінальність вирішення інноваційних ідей.  

Прогресивність. Актуальність та науковість змісту роботи.  

Мотивація. Наявність позитивної мотивації, створення умов для 

включення кожного учасника в інтерактивну творчу діяльність зі створення 

нового продукту діяльності.  

Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника 

майстер-класу. Учасники оволодівають вмінням адекватно проаналізувати 

результати своєї діяльності.  

Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури).  

Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до 

імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення й 

популяризації свого досвіду. 

Загальна культура. Ерудиція, нестандартність мислення, стиль 

спілкування, культура інтерпретації свого досвіду [5].  

Педагогічний майстер-клас розвиває творчість учасників, яка, за 

визначенням В. Сухомлинського «є вершиною духовного життя людини, 

показником найвищого ступеня розвитку її інтелекту, почуттів, волі» [4]. 

Майстер-клас сприяє формуванню у всіх учасників нових професійних якостей, 

а саме:  

 нового педагогічного мислення, що характеризується високим рівнем 

розвитку процесів аналізу, рефлексії, прогнозування і перетворення;  

 креативності (здатності створювати оригінальні ідеї);  
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 вмінь та навичок конструктивно-творчої діяльності у комплексному 

плануванні мети, завдань і визначенні змісту кожного конкретного уроку і 

системи уроків;  

 вміння оптимально поєднувати на уроці методи навчання;  

 прагнення до оволодіння інноваційними технологіями;  

 удосконалення мистецтва комунікації;  

 розвиток і збагачення загальної педагогічної культури, морального і 

духовного світу особистості.  

Таким чином, підготовка і проведення майстер-класу є хорошою 

школою підвищення професійної майстерності, а також однією з форм 

залучення педагогів до творчості, сприяє розкриттю особистого потенціалу і 

росту майстерності.  
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ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ДО АКТИВНОЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Основним поняттям проблемного навчання є «проблемна ситуація». 

Проблемна ситуація – це така ситуація, при якій суб’єкт хоче розв’язати 

складні для себе задачі, але йому не вистачає відповідної інформації (знань) і 

він самостійно або у взаємодії з іншими учнями повинен її відшукати.  
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Сам факт зіткнення з труднощами, неможливістю виконати 

запропоноване завдання за допомогою наявних знань і способів дії народжує 

потребу в новому знанні. Ця потреба і є основною складовою проблемної 

ситуації.  

Проте при зіткненні з труднощами в учнів може і не виникнути 

пізнавальна потреба. Так стається, якщо завдання, яке дається вчителем не 

враховує їхніх вікових та інтелектуальних можливостей. Тому в якості ще 

одного компонента проблемної ситуації виділяються можливості учня в аналізі 

умов поставленого завдання і відкритті нового знання. Ступінь труднощів 

завдання повинен бути таким, щоб за допомогою наявних знань і способів дії 

учні не могли його виконати, однак цих знань було б достатньо для 

самостійного розуміння змісту та умов виконання завдання. Тільки таке 

завдання сприяє пізнавальній активності школяра.  

Проблемна ситуація повинна створюватися з урахуванням реальних, 

значимих для учнів протиріч. Тільки в цьому випадку вона є потужним 

джерелом мотивації пізнавальної діяльності школярів, активізує їхнє мислення, 

спрямовує на пошук невідомого. Це положення, має принципове значення для 

практики проблемного навчання.  

Проблемні ситуації виникають: 

- за умови, що учні не знають способу розв’язання задачі, не можуть 

відповісти на поставлене питання, пояснити певний факт тощо; 

- за необхідності використання раніше засвоєних теоретичних знань 

на практиці; 

- унаслідок протиріччя між теоретичною можливістю розв’язання 

задачі та практичною неможливістю застосування саме цього способу; 

- унаслідок протиріччя між практично досягнутим результатом і 

відсутністю в учнів знань для теоретичного обґрунтування. 

Над проблемною ситуацією вчитель разом з учнями працюють за таким 

алгоритмом: 

- створення проблемної ситуації; 

- збирання й аналіз даних, необхідних для розв’язання проблеми, 

актуалізація життєвого досвіду; 

- формулювання гіпотез; 

- формулювання висновків. 

У процесі роботи над проблемною ситуацією учень має:  

 захищати свою думку, наводити аргументи, докази на її захист, 

користуючись здобутими знаннями;  

 ставити запитання вчителю, товаришам, з'ясовувати незрозуміле;  

 рецензувати гіпотези товаришів, творчі роботи, вносити корективи, 

давати поради;  

 ділитися своїми знаннями з іншими;  

 допомагати своїм товаришам, коли вони відчують, що зіткнулися із 

труднощами;  
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–виконувати завдання, розраховані на читання додаткової літератури, 

першоджерел, тривалі спостереження.  

Функції вчителя:  

 спонукати учнів знаходити не один, а декілька самостійно зроблених 

висновків;  

 викликати інтерес до колективної діяльності, на основі якої 

відбувається формування самоперевірки, аналізу, особистих пізнавальних і 

практичних дій;  

 урізноманітнювати пізнавальну діяльність, включати в пізнання 

елементи праці, гри, художньої діяльності;  

 практикувати вільний вибір завдань, переважно пошукового, творчого 

характеру;  

 включати в пізнавальну діяльність розгляд сучасного матеріалу, 

актуальних проблем. 

Вчитель на уроці в  початкових класах пропонує проблемні ситуації 

двох видів: проблемна ситуація, яка ґрунтується на здивуванні або пов’язана з 

інтелектуальним утрудненням. 

1. Якщо використовується проблема «зі здивуванням», учням пропону-

ються суперечливі факти, теорії, точки зору. Також в основу такої проблеми 

може бути покладене й інше протиріччя — між життєвим (побутовим) 

досвідом, уявленнями та науковими фактами. 

Якщо проблемна ситуація виникла «зі здивуванням», то необхідно:  

 пред'явити суперечливі факти, теорії або точки зору;  

 зіштовхнути різні думки учнів за допомогою питання або практичного 

завдання;  

 виявити побутове уявлення на завдання «за помилкою» та підтвердити 

науковий факт за допомогою повідомлення, експерименту чи наочності.  

2. У разі використання проблеми «з інтелектуальним утрудненням» 

може бути запропоноване завдання, яке учнями на поточному етапі не може 

бути виконане. 

Якщо проблемна ситуація виникла «із інтелектуальним утрудненням», 

то необхідно:  

 запропонувати практичне завдання, що не може бути виконаним 

взагалі або відмінне від попередніх;  

 запропонувати завдання, що є схожим із попередніми, але не може 

бути виконаним, довести, що завдання не виконане.  

Таким чином, постійна постановка перед учнем проблемних ситуацій 

призводить до того, що він не «пасує» перед проблемами, а прагне їх вирішити, 

тим самим ми маємо справу з творчою особистістю, завжди здатною до 

пошуку. 
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НУШ ТА СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Окреслимо сучасні педагогічні технології, що виокремлені в Концепції 

Нової української школи для застосування у початковій школі. 

Бурхливі зміни в житті людства в ХХІ столітті заклали підвалини 

принципово нової формації суспільних відносин – інформаційного суспільства. 

Високі технології, Інтернет, глобалізація та безліч інших невідомих 

раніше явищ і процесів довколишньої дійсності ставлять нові виклики і в 

системі освіти – галузі, яка найбільше та найшвидше має реагувати на подібні 

виклики. 

Сучасна українська система освіти не вперше на шляху свого 

докорінного реформування та оптимізації. Концепцією Нової української 

школи та нового Закону про освіту визначено ключові засади глобальної 

реформи освітньої сфери, яка стартувала цього року саме з початкової ланки. 

Знову, як і раніше під час проведення попередніх освітніх реформ, зміни 

в усій системі розпочинаються саме з початкової ланки і вчителі-«початківці» 

першими потрапляють під удар нових вимог, викликів та змін. 

Що ж чекає на вчителів початкових класів у контексті можливостей 

застосування ними передових педагогічних ідей, інноваційних технологій та 

методик навчання в початковій освіті? Перш ніж відповісти на це питання, 

окреслимо ключові аспекти діяльності вчителів-початківців у світлі вимог та 

рекомендацій Нової української школи. 

Перший аспект. Чітко визначені чинники забезпечення якості 

початкової освіти: 

- всі учні молодшого шкільного віку обов’язково мають бути охоплені 

навчанням; 

- в освітньому процесі у 1–4-х класах повинно мати місце різнобічне 

застосування успіхів та досягнень дітей у дошкільний період; 

- освітнє середовище молодших школярів повинно бути 

здоров’язбережувальним, сучасним та ефективним; 
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- у своїй роботі вчителі початкових класів мають упроваджувати 

технології й методики особисто зорієнтованого, компетентнісного та 

інтегрованого навчання, виховання і розвитку учнів; 

- методики та техніки навчання мають бути високотехнологічними; 

- постійний моніторинг та психологічний супровід освітнього процесу 

в 1–4-х класах; 

- відповідна підготовка педагогічних кадрів. 

Другий аспект. НУШ визначає місію початкової школи як: 

- усебічний розвиток дитячої особистості відповідно до потреб її віку 

та психофізіологічних особливостей; 

- формування у дитини загальнолюдських цінностей моралі, етики та 

культури; 

- розвиток компетентностей та соціальних і життєвих навичок, що 

нададуть змогу дитині далі жити в соціумі та вчитися в основній школі. 

Третій аспект. У НУШ визначено ключові складники її парадигми: 

- новий зміст освіти, заснований на формуванні життєво та суспільно 

необхідних компетентностей дитини; 

- покращена мотивація вчителя завдяки свободі його творчості та 

розвитку; 

- виховання, яке наскрізно проходить через освітній процес; 

- реальна автономія та самоуправління школи; 

- педагогіка партнерства між учасниками освітнього простору школи; 

- дитиноцентризм, або орієнтація на потреби учня; 

- створення нової ефективної структури школи; 

- рівний доступ усіх учнів до якісної початкової освіти; 

- створення сучасного інформаційного освітнього середовища для 

дитини. 

Четвертий аспект. НУШ заклала ключові принципи нового 

Державного стандарту початкової освіти: 

- презумпція талановитості дитини - будь-яка дитина має право на 

здобуття початкової освіти без обмежень та утисків; 

- цінність дитинства – визнане право дитини на навчання через гру та 

інші методи; 

- радість пізнання – організація освітнього процесу через дослідницьку 

та проектну технологію так, щоб приносити радість дитині; 

- розвиток особистості – формування самостійного та незалежного 

мислення учнів замість системи непотрібних знань; 

- здоровий спосіб життя; 

- безпека учнів. 

П’ятий аспект. Поділ системи початкової освіти на цикли: 

І цикл — 1–2-й класи – організація освітнього процесу на інтегровано-

предметній основі із переважанням ігрових методів. 

ІІ цикл — 3–4-й класи – організація освітнього процесу на інтегровано-

предметній основі. 
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З огляду на викладене вище, вчитель початкових класів має право та 

змогу вільно вибирати будь-який ефективний та раціональний, на його думку, 

метод, прийом і технологію навчання учнів. Та все ж Нова українська школа 

рекомендує ключовою для використання саме предметну інтеграцію, або 

технологію інтегративного навчання на основі синергетичного підходу до 

освітнього процесу. 

Саме інтеграція у вивченні навчальних дисциплін, на думку фахівців, 

найбільше сприятиме ефективності освіти в початковій школі. 

Технологія інтегрованого навчання 

В сучасній педагогічній науці інтегроване навчання трактують як 

комплексний підхід до освітнього процесу і безпосередньо до уроку чи його 

частини без поділу на окремі дисципліни. В усьому цивілізованому світі 

технологія інтегрованого навчання є необхідною умовою для надання якісної 

освіти. 

В Державному стандарті початкової освіти інтегрований підхід та власне 

інтегрована компетентність учня визначені як можливість і здатність учня 

застосовувати знання, вміння, навички та способи діяльності для вирішення 

найширшого кола проблем, що належать до певних галузей та окремих 

навчальних предметів. Виходячи з такого визначення, освітній процес у 

початкових класах розглядають крізь призму загальної картини, а не ділять на 

окремі дисципліни. 

Варто зауважити, що теорія інтегрованого навчання давно прийнята на 

озброєння педагогами, але досі їй не надавали такого значення й уваги. 

Інтегровані уроки скоріше були приємним винятком, а не загальним правилом 

діяльності педагога, особливо в молодших класах. 

Сьогодні, з огляду на високу результативність інтегративного підходу до 

освітнього процесу в світі, є нагальна потреба активного застосування 

інтеграції в наших школах. 

Інтегрований підхід найбільш доцільний у початковій освіті, тому що 

застосовний у кількох варіантах інтеграції: 

- у межах однієї навчальної дисципліни, коли вчитель об’єднує на 

одному уроці вивчення кількох різнотипних тем чи розділів 

- в межах кількох споріднених дисциплін, наприклад теми з рідної 

мови та літератури, математики й інформатики, природознавства та «Я у світі» 

- різнопланових та різнонаправлених дисциплін (цей вид інтеграції 

найважчий, але й найефективніший). 

Часто можливий варіант інтегрованих уроків, які проводять одночасно 

двоє чи більше вчителів, оскільки різні предмети в початковій ланці освіти 

можуть викладати різні педагоги. На це потрібно додаткові зусилля в світлі 

синхронізації роботи на уроці та алгоритму їхніх спільних чи роздільних дій з 

учнями. 

Технологія формування критичного мислення 

Дуже близькою по своїй сутності до інтегрованого навчання є 

технологія формування критичного мислення в початкових класах (в першу 
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чергу на уроках рідної мови та читання). Вона зобов’язує до: 

- ведення дискусій та участі в них усіх учнів класу; 

- виявлення власної думки учня; 

- пов’язування нової інформації з уже вивченою; 

- навчання учнів критично розмірковувати на основі вже вивченого; 

- вміння поєднувати колективну та індивідуальну роботу. 

Інші технології навчання НУШ 

Широко вживаними в освітньому процесі в 1–4-х класах є ігрові 

технології. 

Нова українська школа також рекомендує до застосування: 

- ІКТ-технології – через демонстрацію та власну роботу на 

інтерактивній дошці, з ноутбуком, смарт-телевізором, з прослуховуванням 

через навушники тощо, аби активізувати пам’ять і розумові процеси учнів; 

- парно-групові технології; 

- технології особисто зорієнтованого навчання; 

- авторські технології відомих майстрів педагогічної праці; 

- технології рівневої диференціації та інші. 

Усі вони при оптимальному застосуванні та поєднанні здатні значно 

підсилити ефективність освітнього процесу в початковій ланці й отримати 

гідний результат у вигляді комплексу не знань, вмінь та навичок, а 

компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання молодших 

школярів. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ А.С.МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Педагогічний досвід ХХ століття є різноманітнім та багатогранним. 

Саме тому перед сучасними дослідниками історико-педагогічної науки виникає 

завдання проаналізувати, узагальнити й систематизувати досвід минулого з 

метою його актуалізації в майбутньому, а також з метою уникнення помилок у 

реалізації педагогічної діяльності. На наш погляд, важко уявити досягнення 

педагогіки ХХ століття без постаті видатного педагога, автора багатьох 

науково-педагогічних праць, ідеолога колективної форми виховання – 

Антона Семеновича Макаренка. Творча спадщина А.С. Макаренка постійно 

вивчається у вищих педагогічних закладах освіти, на курсах перепідготовки 

педагогічних кадрів тощо. А.С. Макаренко залишив багату педагогічну 

спадщину творів (романи, повісті, оповідання, п’єси, сценарії, науково-

публіцистичні статті). Свій досвід і педагогічні погляди виклав у творах: 

«Марш 30-го року», «Педагогічна поема», «Прапори на баштах», «Книга для 

батьків», «Методи виховання» та ін. Останні десятиліття виявляють 

неоднозначне ставлення до постаті педагога в науково-педагогічній літературі, 

критику його педагогічних ідей, творів. Разом з тим, саме об’єктивний аналіз 

педагогічної теорії А.С.Макаренка з урахуванням конкретно-історичних умов 

його діяльності дозволяє об’єктивно оцінити його вклад у розвиток педагогіки 

загалом та теорії виховання зокрема. 

Аналіз досліджень і публікацій свідчить, що ця проблема викликає 

науковий інтерес у дослідників історико-педагогічного й дидактичного 

напрямів. Дослідженню творчості педагога присвятили свої праці вчені 

М. Болдирєв, М. Виноградова, М. Гетманець, В. Гмурман, М. Гончаров, 

Л. Гордін, І. Зязюн, В. Колбановський, Ф. Корольов, В. Коротов, 

Б. Костелянець, Л. Крамущенко, Б. Ліхачов, З. Малькова, Е. Моносзон, 

Є. Мединський, М. Ніжинський, Л. Новікова, М. Павлова, В. Тєрський, 

А. Фролов, М. Ярмаченко та ін. 

Завдяки фундаментальності й універсальності висновків та узагальнень 

педагогічна система А.С. Макаренка набула загальнонаукового значення, 

справила великий вплив на розвиток не лише вітчизняної, а й світової 

педагогічної думки. До складу Всесвітньої та Української асоціацій Антона 

Макаренка, створених свого часу на базі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, ввійшли макаренкознавці з 
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багатьох країн Європи та Америки. Тому обґрунтований дослідниками 

інтегративно-педагогічний підхід можна, з погляду М.Степаненка та А.Бойко, 

визначити як соціально і особистісно зумовлене прагнення розглянути 

творчість видатного педагога в системі, розвитку і становленні вітчизняної та 

світової педагогічної думки, що є не лише виправданим, але й необхідним у 

нинішніх умовах [4, с.23]. Об’єднання досвіду макаренкознавців, їхніх знань і 

творчих сил – це не тільки запорука успіху в діяльності з освоєння спадщини 

А.С. Макаренка, а й практичне втілення ідей, що сприяють формуванню 

єдиного освітнього простору, своєрідним консолідуючим фактором якого у 

цьому разі є педагогічна система українського педагога. Це зумовлено 

насамперед необхідністю об’єктивного й адекватного сприйняття у світі його 

творчої спадщини, потребами теоретичного обґрунтування її ролі і значення у 

світовому педагогічному процесі та доведення доцільності використання його 

методичних досягнень у сучасних умовах. 

Методологічною основою теоретико-педагогічної системи 

А.С. Макаренка є широкі наукові знання, які забезпечили йому відповідь на 

запитання, як треба діяти, аби «нову людину по-новому формувати». При 

цьому він був твердо переконаний, що методологічні знання з педагогіки – це 

не догма, не порада на всі випадки життя, вони доповнюються і розвиваються з 

розвитком суспільства і людини. Своєю науково-практичною діяльністю 

А.С. Макаренко довів, що педагогічна наука є найбільш діалектичною, тому 

універсальних педагогічних засобів взагалі не існує, а саме педагогічне знання 

має бути гнучкішим і відкритішим до змін, які відбуваються в освіті й 

вихованні. Аналіз теорії і практики А.С. Макаренка переконує, що він 

трактував виховання як соціальне явище, соціально-особистісний феномен [4, 

с.24]. 

Як зазначають М.Степаненко та А.Бойко: «У своїй науково-теоретичній 

і практичній педагогічній діяльності він завжди бачив подвійний об’єкт – 

«суспільство і особистість». Для видатного педагога проблема взаємовідносин 

суспільства і людини завжди була основною. Державу, нову сім’ю, первинний 

колектив він розглядав як сплав, єдину виховну силу. Та, як відомо, у нашому 

суспільстві взагалі і в педагогічній науці зокрема в період педагогічної і творчої 

діяльності А.С. Макаренка основоположне значення надавалося ідеологічним 

знанням і класовій позиції. Ними підмінялася практично вся методологія. 

А.С. Макаренко не міг не знати і не бачити, що методологічні знання не стільки 

базувалися на пізнанні конкретних закономірностей, суперечностей і фактів, 

скільки на партійній ідеології, якою перевірялися всі теоретичні пошуки 

конкретних дослідників. Цим, з нашого погляду, можна пояснити наявність 

«хвалебних од» у його працях останніх років життя, які деякі макаренкознавці 

вважають «білими плямами» його життєтворчості» [4, с. 24-25]. 

Педагогічна система А.С. Макаренка – це складна сукупність ідей і 

практичних рішень, основними з яких є: суть виховання як суспільного явища; 

єдність виховання і життя; колектив як метод виховання; взаємовідносини 

колективу й особистості; самоуправління у колективі; зв’язок навчання із 



126 

 

продуктивною працею; всебічний розвиток особистості; роль сім’ї у вихованні 

дітей. 

Згідно з вченням педагога, характерними ознаками стилю життя і 

діяльності дитячого колективу є мажор, почуття власної гідності, здатність до 

орієнтування, почуття  захищеності, звичка поступатися товаришеві, єдність 

колективу. Працюючи зі специфічним  контингентом, видатний педагог 

приділяв велику увагу розумовому вихованню дітей і підлітків, а також  

удосконаленню педагогічного процесу, поліпшенню освітньої роботи, сам 

проводив зразкові уроки, часто відвідував уроки інших колег, вивчав передовий 

педагогічний досвід. 

А.С. Макаренком також було розроблено так звану «концепцію 

проектування особистості». Педагог вважав, що педагог повинен чітко собі 

уявляти, яким він бачить свого вихованця на виході. В основних принципах 

виховної роботи з сучасним дитячим колективом необхідно враховувати досвід 

А.С. Макаренка, адже для видатного педагога важливим моментом було не 

просте включення в групу, у колектив, а створення єдиного виховного 

колективу, що представляє собою виховну систему [3, с.29], у якій «окремі його 

члени опиняються в постійних ділових, дружніх, побутових стосунках» [3, 

с. 29], що дозволяє відтворити нормальні взаємини між особистістю та 

суспільством, де як одна із цілей і водночас принцип і засіб взаємодії виступає 

«ідея захищеності особистості в колективі» [3, с. 197].  

Особливе місце в педагогічній теорії і практиці А.С. Макаренка посідає 

трудове виховання дітей і молоді. У його системі виховання трудова діяльність 

була стрижневою. Праця матиме виховне значення лише за умови, якщо вона 

органічно пов’язана з моральним, естетичним, політехнічним, фізичним та 

іншими аспектами виховання. У трудовому вихованні, на його думку, мають 

бути дві нерозривні сторони: по-перше, у процесі праці виховувати в учнів 

любов до неї; по-друге, формувати в них уміння і навички працювати. 

Виховний вплив праці можливий тільки тоді, коли вона посильна, 

результативна, має творчий характер, осмислена, колективна, педагогічно 

доцільна. 

Отже, педагогічна система А.С. Макаренка породжена об’єктивним 

розвитком світової педагогічної думки, характеризується тісним зв’язком і 

наступністю з сучасністю. Майже всі кращі досягнення в теорії і методиці 

виховання, починаючи з 30-х років ХХ ст., певною мірою пов’язані з ідеями й 

досвідом А.С. Макаренка. Сьогодні вони є методологічною базою в 

розробленні таких найсучасніших проблем, як дитиноцентризм, мета 

виховання, особистісно орієнтоване виховання, гармонізація інтересів 

особистості, колективу і суспільства, суб’єкт-суб’єктні виховальні відносини, 

цілісність педагогічного процесу, неминущі цінності людини. Багато ідей 

талановитого педагога чекають на своє подальше наукове осмислення. Вплив 

його поглядів на теорію і практику виховання в сучасних умовах став більш 

виваженим і цілеспрямованим, що дає змогу обґрунтовано віднести 

А.С. Макаренка до найзатребуваніших педагогів у наш час. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У 

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 

У дітей із ПМР комунікативні уміння і навички у достатньому обсязі і 

якості спонтанно не утворюються, і процес їх формування відбувається у більш 

пізні строки, а дефіцит мовних засобів на подовжений час не дозволяє цим 

дошкільникам активно включатися у мовленнєве спілкування. 

Отже, головним завданням спеціального навчання діалогічного 

мовлення є оволодіння дітьми навичками мовленнєвого спілкування.Це 

передбачає розвиток у них розуміння мовлення оточення, накопичення мовних 

засобів, засвоєння різних форм спілкування. 

Діалог – складна форма соціальної взаємодії. Участь у діалозі потребує 

складних умінь: 

 власно мовленнєві уміння (вступати у спілкування, підтримувати і 

завершувати спілкування; говорити виразно і в нормальному темпі, 

користуватися інтонацією діалогу); 

 уміння мовленнєвого етикету (звернення, знайомство, привітання, 

запрошення, прохання, згода і відмова, вибачення тощо); 

 уміння спілкуватися у парі, в групі з 3-5 осіб, у колективі; 

 уміння спілкуватися для планування сумісних дій, досягнення 

результатів та їх обговорення; 

 невербальні уміння - доречне використання міміки та жестів. 

Основною метоюроботи з формування і розвиткупочаткових форм 

діалогічного мовленняє формування умінь, необхідних для спілкування. Це 
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здійснюється шляхом поступового переходу від ситуативної до контекстної 

форми мовлення, тобто розвиток спілкування відбувається у відповідності із 

загально-психологічними закономірностями розвитку мовлення дітей у нормі. 

Корекційну роботу розпочинають із розвитку сприйняття дітьми 

мовлення оточуючих, що здійснюється в процесі практичної діяльності дітей. 

Використовують усі режимні моменти, ігри, заняття, спостереження, екскурсії. 

Важливим завданням педагога на початковому етапі є викликати у дітей 

мовленнєву активність: чи це звуконаслідування, чи слово, чи 

словосполучення. Але поступово потрібно відмовлятися від звуконаслідувань і 

вчити дітей правильно називати предмети. 

З появою активного мовлення у дітей застосовують такий прийом,як 

питання - відповідь.Спочатку використовують відображене мовлення дітей, 

коли педагог називає предмет (ознаку, дію), потім задає питання про його 

назву. Наступна форма мовлення - самостійні, поки що однослівні відповіді, які 

у поєднанні із запитаннями за змістовною єдністю можна розглядати як 

відповіді повним реченням.Найбільш доступні і актуальні для розвитку 

мовленнєвого спілкування дітей, такі групи питань: Хто це? Що це? Який 

предмет? Що робить предмет? 

Для розвитку мовленнєвого спілкування необхідно сформувати у дітей 

навички користування спонукальною формою мовлення, яка поступово 

ускладнюється. Спочатку навчають виражати своє прохання, або речення 

одним словом: дай, допоможи, пішли тощо; потім словосполученням: дай 

ляльку, дай ложку, пішли гуляти тощо, і нарешті, реченням.Самостійні 

висловлювання спонукального характеру виникають у дітей під час звернення 

як запрошення до сумісної гри, у проханні допомогти тощо. 

Коли діти навчаються давати відповіді на запитання і самостійно 

запитувати, в роботі застосовують коротенькі діалоги описового, або 

сюжетного характеру (робота за картинкою, сюжетно-рольова гра з лялькою). У 

процесі навчання починають застосовувати питання пошукового характеру: 

Навіщо? Чому? Чим схожі? І також включають їх у діалог. 

Під час діалогу відбувається найбільш повний розвиток самостійного 

мовлення дітей. Діти шукають відповіді на поставлені питання, вирішують 

пізнавальні завдання. З метою формування вербально- комунікативних умінь на 

початкових етапах застосовують такий прийом, як моделювання різноманітних 

ситуацій ігрового сюжетно- рольового спрямування. 

Найбільшим досягненням першого етапу навчання є поява у дітей 

мовленнєвої активності і бажання говорити. Діти під час спілкування 

починають активно користуватися мовленням, з бажанням відповідають на 

питання педагога під час заняття, за власного ініціативою вступають до 

спілкування з дорослим і один з одним. Основні синтаксичні конструкції, 

якими користуються діти, - слово-речення, словосполучення, проста поширена 

фраза. 

У подальшому дітей навчають цілеспрямованої розмови з певної теми, 

тобто бесіди.Бесідувикористовують тоді, коли діти володіють вже фразовим 
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мовленням. Під час бесіди дитина повинна пригадувати, аналізувати, 

порівнювати, висловлювати судження, робити умовиводи, а отже - мислити. 

Разом із мисленням розвивається і мовлення. Формуються діалогічні та 

монологічні форми зв'язного мовлення. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Сьогоднішня демографічна ситуація в Україні та світі набуває тенденції 

до збільшення відсотка людей похилого віку. Особливістю ситуації, що 

склалася у нашій країні, є те, що з настанням старості та виходом на пенсію 

значно знижується рівень життя значної кількості представників даної 

категорії. Особливе місце у віковій психології та геронтопсихології займає 

проблема розвитку ціннісної сфери особи у похилому віці, адже ціннісні 

орієнтації, як зазначав ще В. Франкл, є стрижнем особистості, а ціннісно-

смислова сфера - її базовою підструктурою. Як складові індивідуального 

досвіду людини, ціннісні орієнтації у пізньому віці або набувають 

особистісного значення і виступають як опора життєдіяльності, або 

утруднюють адаптацію до нових соціальних умов [1]. 

Запитання ціннісних орієнтацій, факторів, що впливають на їх 

формування, соціально-психологічну специфіку розвитку особистості широко 

розроблялися різними авторами (В.А. Ядов, Е. Фромм, А.І. Донцов, 

Д.А. Леонтьєв, Г.М. Андрєєва, Є.П. Белінська, О.А. Тихомандрицкая, 

Д.О. Єрохін та ін.). При цьому слід відзначити відсутність одностайності у 

визначенні поняття цінностей, ціннісних орієнтацій, типології цінностей. 

У сучасній науці поняття цінності не є однозначним. Існують різні 

погляди на дану проблематику, так само як і різні трактування самого поняття. 
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У психологічній науці за допомогою понять «цінності» і «ціннісні орієнтації» 

розкривається така особливість людського існування як комплексне, 

структуроване ціле покладання [2]. У сучасній психології чіткого розмежування 

понять «цінності» і «ціннісні орієнтації» не існує. Найбільш поширена думка, 

що суспільні цінності відображаються в індивідуальній свідомості у формі 

ціннісних орієнтацій, які виступають в якості регуляторів поведінки 

особистості. 

С.Л. Рубінштейн розумів під цінністю суб'єктивну значимість для 

людини чогось у світі, при цьому визнається цінність виконує найважливішу 

психологічну функцію орієнтира поведінки. На думку Рубінштейна ціннісні 

орієнтації проявляються в спрямованості поведінки людини в суспільно 

значущих діях. Ціннісні орієнтації є складовими елементами свідомості і 

підкорядковуються принципу єдності свідомості і діяльності. На думку 

Р.С. Немова під ціннісними орієнтаціями розуміється те, що «людина особливо 

цінує в житті, чому він надає особливий, позитивний сенс» [4]. 

Ціннісні орієнтації – це спрямованість особистості до визначених 

цінностей, це динамічний аспект ставлення людини до дійсності, до 

матеріальних і духовних цінностей, у центрі уваги якого оцінка, що визначає 

характер цього ставлення , мотиви діяльності індивіда, його поведінку, 

переконання та ідеали. 

Ціннісні орієнтації у своїй єдності з потребами, інтересами, життєвими 

цілями, установками утворюють цілісну структуру особистісних якостей, серед 

яких, на думку А.Здравомислова, ціннісні орієнтації особистості є своєрідною 

“віссю свідомості”. Всі інші компоненти даної структури знаходяться в 

залежності від неї [3]. 

Ціннісні орієнтації людей похилого віку відображають 

найрізноманітніші потреби, які притаманні особистостям цього вікового 

періоду:  

1) пов’язані із соціальними потребами (у значимій діяльності, 

змістовному дозвіллі, спокійному відпочинку, гарних матеріальних і побутових 

умовах);  

2) соціально-психологічні потреби (у міжособистісному спілкуванні, 

престижі, незалежності, чуйному, дбайливому ставленні оточення);  

3) потреба у збереженні здоров’я.  

Найважливішими психологічними завданнями розвитку людини 

літнього віку є:  

а) узгодженість з власною ідентичністю, яка вимагає опори на минуле і в 

той же час своєчасної перебудови Я-концепції, стилю поведінки відповідно до 

умов життя, що змінилися;  

б) віднаходження сенсу життя, що напряму пов’язано з оцінкою 

власного минулого. 

На думку Н. С. Пряжнікова, М. В. Єрмолаєвої та інших науковців, 

провідна діяльність людей похилого віку – структуралізація і передача досвіду. 

Тому дуже важливими є продовження професійної діяльності, виховання 
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онуків, заняття домашнім господарством, написання мемуарів тощо. Головне – 

це цінність творчості, що дозволяє не лише підвищити якість життя, але і 

збільшити його тривалість. Саме такий вид провідної діяльності забезпечує у 

цьому віковому періоді внутрішню інтегрованість, необхідні соціальні зв’язки, 

відволікає від нав’язливих думок про здоров’я, зміцнює почуття власної 

гідності, толерантність по відношенню до оточуючих, що обумовлюється 

власне спрямованістю провідної діяльності на передачу досвіду, значимого для 

інших. Вибір стратегії адаптації до старіння, пов’язаної з підтриманням 

соціальних зв’язків і збереженням себе як особистості, часто визначається 

особливостями попередніх вікових періодів, але в основному – мірою 

усвідомлення свого нового статусу і життєвого смислу свого існування [3].  

С. Д. Шапіро виокремив такі ціннісні орієнтації в літніх людей [3].: 

1) робота на виробництві; 

2) корисність людям, суспільству: 

3) громадська робота; 

4) свідомість виконуваного боргу; 

5) спілкування з людьми; 

6) сім'я, діти; 

7) онуки; 

8) повага, авторитет, турбота оточуючих; 

9) матеріальне забезпечення; 

10) гарне здоров'я; 

11) активність, цікаве дозвілля; 

12) спокій, відпочинок; 

13) незалежність від навколишніх. 

Отже, у період старості (після 60 років) розвиток і функціонування 

духовної, інтелектуальної, емоційної, фізичної сфер людини набувають 

специфічного характеру. На цьому віковому етапі особистість припиняє 

трудову діяльність, обмежується її соціальні контакти, спостерігаються зміни у 

її «Я-концепції» та поведінці. Літня людина живе спогадами і своїм 

сьогоденням. Її роздуми сповнені мотивами гріха і спокути. Як правило, «Я-

концепція» вже не є активним джерелом нових життєвих очікувань, знижується 

її роль у дотриманні стратегії життя та поведінки, бо ця стратегія давно 

визначена і, як правило, реалізована. Основою повноцінного життя стає 

задоволення потреби в увазі, любові, намагання не бути тягарем для рідних. 

Люди літнього віку – це найбільш активна частина населення у будь-яких 

реформах і політичних зрушеннях на відміну від середнього віку, більш 

дисципліновані споживачі послуг, активні формувачі громадської думки, 

основа стабільності держави. Тому важливо забезпечити способи ефективної та 

швидкої адаптації людей літнього віку до нових умов життєдіяльності після 

виходу на пенсію. У літньому віці людини виникають нові завдання розвитку, 

при цьому найбільш важливими психологічними завданнями є: збереження 

узгодженості з власною ідентичністю і віднаходження сенсу життя в старості. 

Вирішення цих та інших вікових завдань  розвитку може бути здійснено за 
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умови використання літньою людиною такого внутрішнього ресурсу, як 

мудрість, реалізації потреб духовно-пізнавального, творчого характеру, 

бажання до змін, розвитку умінь і навичок до встановлення соціальних 

контактів  [4]. 

Отже, ціннісні орієнтації людей похилого віку відображають 

найрізноманітніші потреби, які притаманні особистостям цього віку: 

1) пов’язані із соціальними потребами (у значимій діяльності, змістовному 

дозвіллі, спокійному відпочинку, гарних матеріальних і побутових умовах); 

2) соціально-психологічні потреби (у міжособистісному спілкуванні, престижі, 

незалежності, чуйному, дбайливому ставленні оточення); 3) потреба у 

збереженні здоров’я.  

Знання особливостей сфери ціннісних орієнтацій осіб похилого віку 

може сприяти визначенню шляхів надання їй соціально-психологічної 

допомоги у подоланні стресів та фрустрацій особистості, її дезадаптації до 

нових соціальних умов, задоволенню  потреби у самовираженні, сприятиме 

подальшому особистісному розвитку особи, активному довголіттю. 
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БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Актуальність та необхідність вивчення  явища  булінгу зумовлюється 

збільшенням кількості його проявів в українських школах. Упродовж останніх 

років у нашому суспільствіразом із кризовими явищами поширилися й прояви 

шкільного насильства.Аналіз науково-психологічної літератури засвідчує, що в 

сучасних освітніхзакладах спостерігається зростання кількості випадків 
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свідомого жорстокогоставлення з боку старших і сильніших учнів та вчителів 

до менших і слабшихчленів шкільного колективу. Дитяча несоціалізована 

агресія єдуже серйозною соціальною психолого-педагогічною проблемою. Цей 

видагресії знаходить свій вихід як у фізичному, так і психологічномунасиллі. 

Вона може мати як одиничний, так і тривалий характер.Насилля є однією із 

причин цілої низки негативних наслідків: академічна неуспішність, шкільна 

дезадаптація, неадекватна самооцінка,тривожність тощо. Окрім того, воно може 

бути однією з причин появиу дорослому віці адикцій та психологічних 

розладів. За данимибританських дослідників, у дітей які піддавалися шкільному 

цькуванню зі сторони однокласників, у два рази вищий ризик проявів 

психосоматичних розладів у підлітковому віці, аніж у дітей, які не зазнавали 

подібного насилля. 

За підсумками огляду зарубіжних досліджень відзначено, що поняттям, 

яке найточніше відображає ситуацію фізичного чи психологічного насильства 

тривалого характеру в освітньому середовищі є«булінг». Булінг – вид 

соціальної агресії, коли домінантний індивід(чи група) навмисно йде на 

заподіяння шкоди іншому [1]. 

Звертаємо  увагу на той факт, що школи і педагогидистанціюються від 

проблеми булінгу, а також спостерігаєтьсянедостатня поінформованість 

педагогів про причини і форми булінгуу взаєминах між школярами. Як 

правило, вчителі не уявляють масштабів поширення проблеми і не знають, як 

боротися з цим явищем,що набирає оберти. А тому, першочерговими 

завданнями психологівта педагогів загальноосвітніх шкіл є не лише 

попередження булінгу вучнівському колективі, але і проведення відповідної 

профілактичної та корекційної  роботи. 

Назва «булінг» походить від англійського слова «bully», якеозначає 

хуліган, забіяка, людина, яка використовує свою силу і владу,щоб налякати, або 

заподіяти шкоду слабшим людям. Поняття «булінг»(bullying) означає агресивну 

поведінку однієї людини відносно іншоїз метою заподіяти їй моральну або 

фізичну шкоду, принизити її і втакий спосіб утвердити свою владу.Першим на 

проблему булінгу звернув увагу норвезький ученийД. Ольвеус, який визначив 

це явище в шкільному колективі як ситуацію, в якій учень неодноразово, 

тривалий час стає об’єктом негативних дій та нападів з боку одного учня чи 

кількох учнів. Явище булінгумає колективний характер та засноване на 

соціальних стосунках угрупі [ 2]. 

А.А. Губко у дослідженні з проблеми булінгу окреслює 

основніпоказники та характеристики, які можуть вказувати на існування 

цьогоявища. По-перше, необхідно спостерігати за взаємодією тих учнів, уяких 

при спілкуванні виникає та проявляється фізична чи психологічнаагресія і при 

цьому постійно один із учасників такої взаємодії єдомінантним та сам провокує 

ситуації прояву агресії. Під його впливомжертва відчуває страх, невпевненість, 

демонструє зміни у поведінціта настрої, погіршення успішності в навчанні або 

втрату ентузіазму йінтересу до школи. По-друге, необхідно спостерігати за 

змінами вповедінці учня, який піддається неодноразовим нападам агресії. 
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Можеспостерігатися дистанційованість від учителів та однолітків, 

негативізмпри обговоренні теми агресивності, напруженість при появі 

ровесників,образливість. В окремих випадках ці ознаки і симптоми 

необов’язкововказують на те, що учень піддається цькуванню.  

Проте, якщо ціознаки спостерігаються комплексно або повторюються, 

необхіднеподальше дослідження з метою визначення причин, що 

впливаютьтаким чином на учня.У своїй праці Д. Ольвеус визначає типові риси 

учнів, які здатнідо булінгу: відчувають сильну потребу владарювати та 

підпорядковувати собі інших учнів; імпульсивні та легко переходять до 

гніву;прагнуть бути у центрі уваги; ставляться до оточуючих з 

почуттямзверхності; часто поводять себе агресивно та з викликом до 

дорослих;зазвичай вони егоцентристи, не вміють співчувати, ставити себе 

намісце іншого; максималісти, що не бажають іти на компроміс тощо.Як 

зазначає П. Рендолл [1], є очевидним, що жодна дитина ненароджується з 

якимось особливим геном булінгу, який чекає насприятливі обставини, щоб 

розпочати свою руйнівну дію. Його розвитку сприяють: недостатня кількість 

уваги зі сторони дорослих табажання привернути таким чином до себе увагу, 

жорстоке поводженнябатьків, необґрунтовані фізичні покарання дітей, невдачі 

в навчанні,бажання мати вплив на інших та керувати іншими, 

самоствердитися,змусити інших їх боятися, завоювати авторитет серед друзів 

та однолітків, надмірна гіперактивність. А також, засоби масової інформаціїякі 

перенасичені жорстокими фільмами, насильством, агресією; несприятливі, 

складні соціальні процеси, які через недосконале навчання івиховання, 

створюють антисоціальну особистість. Такий тип особистості дитини схильний 

до агресивного маніпулювання іншими людьми,зазвичай, слабшими фізично і 

психологічно. 

Варто зазначити, що булінг у школі виявляється не лише в діяхучнів у 

ставленні один до одного, але і в діях учителів щодо учнів чинавпаки. Вчителі у 

своїй взаємодії з дітьми можуть проявляти такуповедінку, що приносить 

останнім психологічний біль і обмежує їхправо на збереження гідності 

особистості. Виявити поведінку щовказує на булінг, досить складно. Вчитель 

під час взаємодії з учнямиможе застосовувати авторитарний стиль управління, 

який, хоч і можесприйматися дітьми як обмеження їхніх прав, але не є булінгом 

завизначенням.Булінг у шкільному середовищі може виникати як на 

територіїшколи, так і поза нею. Якщо цькування відбувається на території 

школи,то, як правило, це відбувається в позаурочний час, у неконтрольованих 

місцях, наприклад, на перервах або в обідню перерву, а також умомент, коли 

учні на новий урок переходять з однієї класної кімнатидо іншої, тим самим 

збільшуючи кількість неконтрольованого часу збоку дорослих та стають 

вразливими для нападу, а також у школах,де всі учні однієї статі.Знущання 

найбільш поширені в початковій або середній школі,рідше у старшій. Однак, 

необхідно відмітити, що в старшій школібулінг набуває більш прихованого 

характеру. Кривдники-хлопці частішезастосовують фізичне насильство, дівчата 

– дражняться, поширюютьчутки, ігнорують та бойкотують жертву. 
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Шкільне насильство усередовищі дітей початкових класів визначається 

як система вчинків, які невідповідають загальноприйнятим уявленням про 

нормативну поведінку усфері міжособистісних стосунків. В дослідженні 

Юрчик О.М.  визначеноосновні чинники, що сприяють виникненню 

насильницької поведінки у дітеймолодшого шкільного віку: особистісні 

(індивідуально-психологічніособливості дитини, низька самооцінка, підвищена 

тривожність), виховні(неадекватний стиль взаємодії у сім’ї та в школі), 

соціальні (низький статус укласі), поведінкові (агресивні тенденції в поведінці, 

низький самоконтроль,готовність до агресивного реагування). В учнів 

молодшого шкільного вікупереважають такі форми насильства, як: фізичне 

(удари, штовхання, побиття);психологічне, що передбачає вербальну агресію 

(придумування образливихпрізвиськ, насміхання, обзивання, погрози, плітки), 

невербальну (жести, міміка,поза) і непряму агресію (підбурювання, цькування й 

залякування в електронніймережі, через SMS-повідомлення); виключення з 

групи(ігнорування, ізоляція,зневажання); економічне насильство (відбирання 

речей, грошей, обідів,псування предметів) [3]. 

Психолого-педагогічна профілактика шкільного насильства – це 

довготривалий процес, спрямований на запобігання негативному 

впливучинників, що впливають на формування шкільного насильства. Система 

заходів що профілактики насилля в шкільному середовищі включає 

наступнінапрями роботи: 1) інформаційно-просвітницький(проведення у школі 

інформаційної кампанії; створення мотивації доефективної взаємодії; 

популяризація засад ефективної взаємодії з дітьми;обізнаність дорослих про 

профілактику й загальні способи запобіганняшкільному насильству; 

2) консультативно-просвітницький (робота з дітьми – потенційними 

кривдниками, жертвами, спостерігачами; робота з сім’єю,участь батьків у 

тренінг-семінарах; навчання педагогів виявляти іунеможливлювати прояви 

шкільного насильства; 3) корекційно-розвивальний (психолого-педагогічні 

заходи, спрямовані на корекцію особистого тасоціального статусу дитини-

жертви шкільного насильства та дитини-кривдника; психолого-педагогічна 

допомога батькам та вчителям). Добираючи форми та методи роботи з учнями, 

батьками тапедагогічними працівниками щодо профілактики насильства в 

освітньомусередовищі, науковці рекомендують враховувати наступне [3]: 

1) вчителі початкових класів працюють з учнями, які вже отримали 

первиннусоціалізацію (в сім’ї та в дошкільних закладах) до того, як почали 

відвідуватишколу; 

2) дитина набуває знання про моделі агресивної поведінки з різних 

джерел(сім’я, спілкування з однолітками, засоби масової інформації, відео – 

такомп’ютерні ігри, Інтернет тощо); 

3) дитина з віктимною поведінкою (потенційна жертва) потребує 

адекватногоставлення з боку всіх суб’єктів навчально-виховного процесу без 

застосування до неї засобів жорстокого поводження чи насильства; 

4) ефективність профілактичної роботи щодо запобігання насильству 

вучнівському середовищі залежить від своєчасного виявлення фактівагресивної 
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поведінки або ризику її виникнення, систематичності здійсненнякорекційної 

роботи, а також налагодження тісної співпраці з цього питанняміж усіма 

суб’єктами навчально-виховного процесу. 

Особливо небезпечним явище булінгу стає в середовищі молодшої 

школи, коли психіка дітей формується інтенсивними темпами й особливо 

уразлива до сприйняття домінуючих в оточенні моделей поведінки. Для 

здійснення превентивної діяльності та вирішення ситуаціїнасильства чи булінгу 

важливо застосовувати командний підхід(класний керівник, практичний 

психолог, соціальний педагог, іншіспеціалісти за потребою), працювати не 

лише з дитиною, яка сталажертвою, чи з переслідувачем, але й з усім класом. 

Отже, що булінг – явище, що може виникнути в більш-менш 

організованих, сталих дитячих колективах, стосується і впливає на всіх його 

учасників, призводячи до порушення навчально-виховного процесу в школі, 

викликає тривалі наслідкидля особистості, інколи віддалені в часі. Тому 

попередження та подолання такого негативного соціально-психолого-

педагогічного явища, як булінгпотребує системного підходу. 
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОФІЇ РУСОВОЇ 

Життя, діяльність і творчість С. Русової є важливою складовою 

історико-педагогічної спадщини української науки. Вона – видатний 

український педагог, видавець, письменниця, активна громадська діячка, щира 

подвижниця української національної культури й стійкий борець за самостійну 

Українську державу, організаторка національного руху українського жіноцтва. 

Педагог створила надзвичайно цікаві й глибокі наукові твори. Вся діяльність 

Софії Русової як педагога, науковця, громадського діяча націлена на створення 
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в Україні власної системи національного виховання. Висловлені нею думки 

щодо провідних засад діяльності національного освітнього закладу (мова йде як 

про дошкілля, так і про початкову освіту) не втратили своєї актуальності в той 

час, коли особливо гостро постає проблема створення системи виховання і 

навчання, побудованому на національному виховному досвіді. 

Груць Г.М., Зайченко І.В., Нагачевська З.І., Маліновська Н.В., Пінчук 

І.М., Попиченко С.С., Сергеєва В.Ф., Слободянюк Т.Б. Улюкаєва І.Г. та ін. 

присвятили ряд науково-педагогічних досліджень вивченню педагогічної 

спадщини С.Русової. Зокрема, в них дослідниками змістовно висвітлено цілу 

низку проблем теоретичної та методичної спадщини педагога, здійснено аналіз 

її практичної педагогічної та громадської діяльності. 

Педагогіка С. Русової ґрунтується на глибокому аналізі педагогічних 

концепцій минулого. Як педагог і освітній діяч Софія Русова доклала всіх 

зусиль, щоб в Україні утверджувалася висока національна свідомість, пошана 

до духовних цінностей свого народу. 

Свої основні праці педагог присвятила питанням націоналізації освіти, 

історико-педагогічним дослідженням освіти зарубіжних країн, а також 

питанням теорії і практики дошкільного виховання. Щодо діяльності шкіл, 

зокрема і початкових, а також питання, пов’язані з організацією їх діяльності 

знайшли відображення в працях: «Нова школа соціального виховання» 

(написана в період, коли С.Русова працювала викладачем в Кам’янець-

Подільському державному українському університеті); «Єдина діяльна 

(трудова) школа»: вступна лекція й додаток (практичні вказівки) (прочитала у 

1920 році в Кам’янець-Подільському університеті на кафедрі педагогіки); 

«Дидактика» (конспект лекцій, прочитаних С. Русовою в українському вищому 

інституті ім. М. Драгоманова у Празі) [3]. 

На особливу увагу заслуговує її «Концепція національної системи освіти 

і виховання» [3]. У цій праці, а також і в інших її творах, розглядається ряд 

питань. Це, зокрема, питання гуманізації та індивідуалізації виховного процесу, 

добору і змісту основних видів діяльності. 

Рідна, українська, школа, на думку С. Русової, є першою політичною і 

соціально-педагогічною вимогою кожного народу. У демократичній рідній 

школі весь зміст освіти й організація навчання мають відповідати національним 

інтересам, враховувати освітні традиції українського народу, здобутки 

національної культури, особливості української дитини. Софія Русова 

формулює положення про значення національної системи виховання, доводячи, 

що міцна та нація, яка краще за всіх використала глибокі національні скарби; 

бутність національного виховання полягає в тому, що воно виробляє у людини 

не хитку моральність, а міцну цільну особистість, що через пошану і любов до 

свого народу виховує в дітях пошану і любов до інших народів [3, c. 99].  

Софія Русова велику увагу приділяла початковій школі. Вона говорила: 

«… народові, який немає школи і не дбає про неї, призначені економічні злидні 

й культурна смерть. Ось через що сучасним гаслом усякого свідомого українця 

мусить бути завдання: рідна школа на Вкраїні!» [1, с.120]. С. Русова також 
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наголошує, що школа – найдорожчий скарб кожного народу, це ключ золотий, 

що розмикає пута невідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. В праці 

«Нова школа» розкрито основні засади і принципи побудови початкової ланки 

національної школи, що має гуманістичне, загальнокультурне і патріотичне 

спрямування. Не застаріли ці принципи, бо й досі створення національної 

освіти в Україні стоїть тільки як завдання побудови державної, національної 

системи освіти, насамперед для українського народу і для тих народів, які 

майже не мали можливості національного виховання. 

Теоретичні принципи побудови системи національної освіти, 

спрацьовані С.Русовою, мають загальнокультурне значення. Вони можуть стати 

основоположними і в розбудові національних типів шкіл для народів, які 

проживають в Україні, - росіян, поляків, євреїв, болгар, угорців, румунів та 

інших народів, принципи, наповнені національним змістом, дадуть можливість 

створити національні заклади, в яких дитина росте з почуттям власної 

національної гідності, любові до Батьківщини і водночас поваги до інших 

народів, готовності до взаємного розуміння, взаємин спільної праці, спільних 

моральних обов’язків [3, c. 101-102]. Софія Федорівна вважала, що заклади 

навчання повинні бути національними по духу, не тільки по мові. Україна, 

якщо хоче стати поруч інших народів, повинна мати свідомих, активних, 

творчих громадян з широким поглядом на світ… Вона стверджує: «Жодна 

правильна, розумово поставлена школа не може бути і не буде національною. 

Школа існує для конкретного народу, який визнає її дорогою для себе, 

потрібною йому установою, коли він бачить в ній щось своє, рідне, чує свою 

мову, бачить свій орнамент, свої свята, чує свою пісню, бачить у школі свою 

працю. Все це мусить відбиватися у шкільному житті. Кожна школа, щоб бути 

близькою своєму народові, повинна бути пройнята його духом. Учні мають 

виховуватися, вчитися на елементах національної творчості, повинні 

ознайомитись зі світоглядом нації, як він виявився в її народній творчості, 

звичаєвому праві, в давніх громадських звичаях та установах. Учні повинні 

добре знати природу рідного краю, історію та літературу рідного народу і 

завжди, через усе своє шкільне навчання свідомо ставитися до своїх 

національних обов’язків. Усяке усуспільнення дітей без їх національного 

виховання було б лише абстрактною метою…» [1, с. 37]. 

С. Русова розглядає освітній процес у його єдності, вважаючи, що 

виховувати моральні якості окремо неможливо. На її думку моральним 

вихованням має бути перейняте все навчання, все життя. Провідним методом 

виховання педагог вважає гідний для наслідування приклад дорослих і всіх тих, 

з ким спілкується дитина. У зв'язку з цим, потрібно, щоб вихованці у своєму 

оточенні бачили якнайбільше добра і краси. 

Дитина має зростати не пасивним спостерігачем довкілля, а 

усвідомлювати свої і чужі вчинки шляхом обмірковування, самоаналізу. 

Вчитель, батьки повинні використовувати кожний випадок боротьби між злом і 

добром, аби виробити в дітях власні судження, давати змогу в різних 
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обставинах життя виявляти свою «мужність, добре серце і правдиве 

поводження».  

Педагог постійно нагадує вчителям про необхідність врахування 

індивідуальних особливостей дітей. Образно порівнюючи дітей із кущами в 

саду, вона підкреслює, що як серед розмаїття кущів немає двох однакових, так і 

всі діти різняться між собою почуттями, думками, характерами, здібностями [1, 

с.116]. Вчитель та батьки мають знати своїх вихованців різнобічне і розвивати 

їхні духовні та фізичні сили. 

Отже, сьогодні звернення до ідей Софії Русової щодо засад організації 

та діяльності національної школи в Україні має неабияке значення, адже у 

державі гостро стоїть проблема формування справжнього громадянина, який 

працюватиме для розквіту своєї держави. 
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ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  ЗНАНЬ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В умовах переорієнтації українського суспільства на засади ринкової 

економіки актуалізується потреба підвищення рівня економічної 

компетентності його громадян, розвитку їхніх здатностей до раціонального 

використання коштів, планування та здійснення оптимальних накопичень і 

витрат. Адже сучасна родина стикається сьогодні з різнобічними економічними 

проблемами, які потребують нагального розв’язання. Водночас реальний стан 

сформованості економічної культури значної кількості дорослого населення 

України не відповідає сучасним вимогам, що позначається на якості його 

добробуту. 

У зв’язку з цим виникає необхідність підвищення рівня економічних 

знань особистості шляхом освіти і самоосвіти. При цьому варто погодитись з 

сучасними дослідниками, які вважають, що економічна освіта має 

розпочинатись з дошкільного віку (Т. Богдан, К. Ванько, Н. Грама, 

Г. Григоренко, Р. Жадан, Р. Жуковська, А. Залізняк, А. Іванова, Н. Кривошия, 

Ю. Лелюк, Н. Найдьон, А. Сазонова, А. Сіренко, Л. Фесюкова, А. Шатова). 
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Зазначена думка аргументується, по-перше, інтелектуальними можливостями 

дошкільників (а зокрема дітей старшого віку), які дають змогу засвоїти 

елементарний економічний досвід; по-друге, розширенням обсягу у 

навколишньому інформаційному просторі доступної для дитини інформації 

економічного змісту; по-третє, розширенням кола економічних інтересів 

сучасної родини і, як наслідок двох останніх чинників, підвищенням інтересу 

дітей до питань економічного характеру. 

Як переконують К. Ванько та А. Сіренко, дошкільники в змозі засвоїти 

значення таких термінів, як економіка, бюджет, ціна, гроші, товар, вартість, 

банк, реклама, власник, конкуренція, продукція, ярмарок, дорожче – дешевше, 

вигідно – невигідно, виграв, програв, поміняв; засвоїти знання про професії 

економічної спрямованості (менеджера, фінансиста, підприємця, фермера) та 

про правила чесних і справедливих економічних відносин між представниками 

цих професій та загалом між людьми, про бережливу і економну людину [5, 

с. 8].  

Відповідно вчені пропонують формувати економічні знання дітей, 

починаючи з трьох років, і поєднувати викона 

ння завдань економічної освіти із завданнями морального виховання [5, 

c. 4]. Проте у зв’язку зі зростанням інтелектуальних  спроможностей дітей 

п’ятого-шостого років життя до засвоєння складніших, ніж на попередніх 

етапах вікового розвитку, термінів дослідники і педагоги-практики дійшли 

висновку про доцільність інтенсифікації цього процесу в старшому 

дошкільному віці. 

Характеризуючи шляхи реалізації зазначеного освітнього напряму, 

автори стверджують, що «розумінню багатьох економічних понять, розвитку 

пізнавального інтересу до економіки, створенню позитивної мотивації до її 

вивчення у значній мірі сприяє організація цікавих, ефективних, дієвих і 

значущих для дитини та саморозвитку особистості, прояву його «Я» сприяють 

різні види діяльності» та зокрема ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, настільно-

друковані, інтелектуальні) [5, с. 5]. 

Підтвердження викладеної думки знаходимо і в інших працях, 

присвячених економічному вихованню дошкільнят (Т. Атрощенко, Т. Богдан, 

А. Залізняк, І. Рогальська-Яблонська, Н. Найдьон, І. Ярита). 

Так І. Ярита стверджує, що ефективність реалізації цього освітнього 

завдання засобами гри забезпечується завдяки її можливостям поєднувати 

ігрові дії з реальністю, створюючи проблемно-ігрові, проблемно-практичні, 

проблемно-пізнавальні ситуації, які дають змогу для ознайомлення з 

економічними поняттями та їх засвоєння [6, c. 102]. 

Думку попереднього автора поділяє А. Залізняк, яка вважає гру 

соціальним середовищем, «що виникло в процесі історичного розвитку людства 

з трудових дій, відображає реальну дійсність, удосконалюється з розвитком 

відносин «людина-суспільство» [3, с. 21]. У зв’язку з такими можливостями 

відтворювати життєві реалії гра сприяє засвоєнню різностороннього життєвого 

досвіду, у тому числі економічного. Відтак, як переконує науковець, під час 
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створюваних вихователем ігрових ситуацій, дидактичних ігор, ігор-занять діти 

можуть дізнатись про такі економічні явища, як продукт,  послуга, економічні 

ресурси, гроші, товар, отримати знання про те, для чого потрібні гроші і як 

ними користуватись [3, с. 22]. 

Варто зазначити, що обґрунтовуючи значення ігор економічного змісти 

як полігону (термін Т. Богдан та Н. Найдьон [2, с. 297]), «на якому діти 

відпрацьовують елементарну економічну діяльність, розвивають власні 

морально-економічні якості, збагачують первинний економічний досвід» [2, 

с. 297], дослідники приділяють увагу шляхам реалізації економічної освіти 

засобами гри. Так, бачаться доцільними обґрунтовані ними вимоги до 

організації ігрової діяльності та зокрема: 

дотримання послідовності упровадження ігор на взаємопов’язаних 

етапах організації дидактичних ігор (з метою формування елементарних 

економічних понять); ігрових ситуацій, націлених на засвоєння типових зразків 

соціально-економічної поведінки; сюжетно-рольових ігор, орієнтованих на 

вдосконалення досвіду економічної поведінки; 

сприяння засвоєнню дітьми економічних термінів; 

забезпечення формування ціннісних орієнтацій, які уможливлять 

адекватну оцінку дітьми економічної реальності; 

наближення ігрових дій до реальних економічних ситуацій, надання 

змоги дітям виконувати різні ролі, що дає змогу осягнути їх з різних позицій, 

підготуватись до їх виконання з урахуванням позиції іншого (наприклад, 

продавця та покупця) [2, с. 297]. 

З погляду А. Сазонової, найбільшою мірою відповідає зазначеним 

вимогам гра-стратегія – складна багатопланова групова діяльність «з чітко 

визначеною цільовою перспективою, що передбачає спільне планування, 

проектування дій з подальшим розподілом обов’язків і ролей та покроковою їх 

реалізацією: ознайомлення із заданою ситуацією; визначення загальної 

перспективи гри-стратегії; декомпозиція цілей і завдань; спільне складання 

плану дій, розподіл обов’язків, ролей; обговорення можливих проблемних 

ситуацій, очікуваних перешкод; безпосередні дії дітей з реалізації плану в 

змінних умовах; обговорення результату гри, попередні оцінки дій, аналіз 

помилок і спільний пошук способів їх виправлення» [4, с. 9]. Згідно з 

висновками автора, гра-стратегія не лише сприяє засвоєнню економічних знань, 

але й здійснює неабиякий вплив на «розвиток особистісних якостей, важливих 

для успішної економічної діяльності, на розвиток корпоративних взаємин дітей 

і дорослих» [4, с. 15].  

Заслуговує на увагу обґрунтування Т. Атрощенко значення для 

економічної освіти (у дослідженнях автора – економічного досвіду) старших 

дошкільників мовленнєвої діяльності. Зазначена пропозиція базується на 

висновках М. Лісіної про існування в дошкільному віці ще одного виду 

провідної діяльності – спілкування, яке супроводжує ігрову діяльність. «Дитина 

словом позначає свої дії, осмислюючи їх у такий спосіб, словом вона 

користується, щоб доповнити дії, виразити свої думки і почуття, – стверджує 
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автор, – у грі між дітьми встановлюється надзвичайно насичений мовленнєвий 

зв'язок, що має можливість виходу за межі конкретної ситуації … Граючись, 

вони не лише маніпулюють іграшками, а й пояснюють, що саме роблять» [1, 

с. 8].  

Таким чином, можна зробити висновок, що формування економічних 

знань старших дошкільників становить необхідне і актуальне в контексті 

економічного розвитку нашої країни завдання дошкільної освіти. Зважаючи на 

значення ігрової діяльності для розвитку особистості дитини дошкільного віку 

ігрової діяльності, вона набуває значення основного засобу забезпечення 

економічної освіти вихованців. При цьому необхідно підкреслити, що 

використання ігор з метою економічної освіти може бути ефективним за умов 

їх планомірної та системної організації, поступового змістового ускладнення та 

надання вихованця можливості для апробації ролей різноманітних агентів 

економічних відносин. Відтак перспективним бачиться створення банку 

дитячих ігор економічного характеру та підготовка посібників, які б 

ілюстрували економічні явища та сприяли засвоєнню економічних термінів. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ  

НА ОРГАНІЗМ ДИТИНИ 

Фізична активність – це складова частина здорового способу життя. 

Вона визначається як діяльність індивідуума, направлена на забезпечення 

високого рівня фізичної підготовленості, володіння життєво необхідними 

рухами, формування певної системи валеологічних знань та найголовніше  - 

збереження і зміцнення здоров’я. На думку В.К. Бальсевича, фізична активність 

людини повинна розглядатися як головна сфера формування фізичної культури 

особистості [1]. 

До  рухової активності належить будь-який рух тіла, що виконується 

скелетними м’язами, в результаті якого відбувається збільшення енергетичних 

витрат вище рівня основного обміну. Н.А. Аршавський вважає, що життям 

організму від рухова активність. Згідно його теорії про «енергетичне правило 

скелетних м’язів», розвиток і функціональне благополуччя дитячого організму 

знаходиться в прямій залежності від об’єму рухової активності дитини [2]. 

За допомогою рухової активності створюється енергетична основа для 

зростання та розвитку, діяльності морфофункціональних систем, а також у 

сприятливій стимулюючій дії проходить формування психічних функцій. 

Протягом життя рівень рухової активності людини має різне значення 

для здоров’я людини. Виняткове значення належний рівень рухової активності 

має в дитячому віці. Він визначає нормальний зріст і розвиток організму, 

реалізацію задатків, здібностей та загалом стан здоров’я. Саме в цей період 

зросту організм найбільш чутливий до впливу несприятливих факторів 

навколишнього середовища, в тому числі і до обмеження рухової активності[3]. 

Руховий дефіцит за мірою небезпеки для здоров’я людини 

прирівнюється до голодування. При гіпокінезії знижуються стійкість організму, 

його здібність реагувати на зміну умов зовнішнього середовищем. В основі цих 

процесів лежать зміни, які відбуваються на клітинному рівні, в тому числі і 

зміна активності деяких ферментів, що являються каталізаторами обмінних 

процесів. Зайва вага школярів також пов’язана з недостатністю рухової 

активності. 

Внаслідок гіпокінезії відбуваються структурні зміни у більшості органах 

і системах. Так виникає так звана «атрофія від бездіяльності». Зрозуміло, що 

цей процес у першу чергу стосується скелетних м’язів і серцевого м’язу. 

Зменшення скорочувальної діяльності м’язових волокон приводить до 

зменшення постійного рівня стимуляції синтетичних процесів в працюючому 
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органі. Знижується продукція метаболітів і активність ферментів, які 

активізують процеси в функціонуючому органі. Виникає переваження процесів 

розпаду над процесами синтезу. Внаслідок цього зменшується показники  

м’язової сили [4]. 

Внаслідок зниження фізичної активності зменшується навантаження на 

серцево-судинну систему, що суттєво зменшує «кисневий запит» та скорочує 

енерговитрати та як наслідок приводить до зниження функціональних 

можливостей кардіореспіраторної системи. Діяльність серцево-судинної 

системи стає менш «економною», що проявляється у зниженні лабільності, 

систолічного об’єму крові та сили серцевих скорочень у стані спокою. Також 

відбуваються певні зміни функції судинного русла і тонусу судин. Знижується 

систолічний і підвищується діастолічний тиск. При низькому рівні фізичної 

активності спостерігаються розлади і порушення нормальної структури ланок 

лімфатичного русла, зміни водно-сольового обміну [5]. 

Отже, при систематичній недостатній фізичній активності у дітей 

відбуваються значні порушення з боку систем організму, які можна 

кваліфікувати як загальну детренованість, розвиток вираженої ортостатичної 

нестійкості, зниження функціонального потенціалу, а на пізніших етапах – 

виникнення захворювань. 
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В умовах динамічного розвитку науки і техніки, глобалізації суспільних та 

міжнародних відносин зростає потреба у творчих особистостях, спроможних 
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сприяти подальшому прогресу, успішно адаптуватись до мінливих обставин життя і 

діяльності та, у свою чергу, привносити в них корисні інновації. Зазначена потреба 

зумовлює необхідність орієнтації дошкільної освіти на виконання завдання щодо 

вироблення творчих здібностей особистості, які б уможливили її успішне 

функціонування в різних умовах життєдіяльності та самореалізацію.  

Окреслене освітнє завдання отримало відображення у низці нормативно-

правових документів (законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства»), визначено у Національній стратегії розвитку освіти України 

на 2012-2021 роки, а також у Конвенції ООН про права дитини. Шляхи його 

реалізації в системі дошкільної освіти розкрито в Базовому компоненті дошкільної 

освіти, який націлює на те, що зазначена освітня ланка «має гнучко реагувати на 

сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною 

інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися 

на загальнолюдські й національні цінності» [2, с. 4], забезпечуючи виховання 

життєво компетентного дошкільника, готового до творчої й конструктивної 

поведінки в різних життєвих ситуаціях. 

Важливість творчого розвитку людини обґрунтовується у численних 

філософських (Г. Батіщев, М. Бахтін, І. Зязюн, М. Каган, Б. Новиков, А. Потебня, 

А. Шумілін), психологічних (Д. Богоявленська, Л. Виготський, Дж. Гілфорд, 

В. Дружинін, Г. Костюк, Я. Пономарьов, В. Рибалка, В. Роменець, Б. Теплов, 

Е. Торренс) та педагогічних (Н. Гузій, С. Коновець, А. Макаренко, Л. Масол, 

С. Сисоєва, Т. Шамова, Г. Шевченко, Г. Щукіна, Б. Юсов) дослідженнях. 

Як зазначають учені (Д. Богоявленська, О. Борисова, О. Вдовенко, Н. Кічук, 

В. Моляко, О. Музика, Б.Теплов), необхідною передумовою такого розвитку є 

творчі здібності особистості.  

На думку Б. Тєплова, здібності належить до числа тих індивідуально-

психологічних особливостей, які відрізняють її від інших людей, уможливлюють 

успішне виконання діяльності одного або багатьох її видів), забезпечують легкість і 

швидкість набуття знань і навичок [10, с. 55].  

Як стверджує В. Чорноус, «прояв і становлення творчих здібностей є 

невіддільними від розвитку і розвиненості інших ознак особистості, серед яких 

дослідники виділяють: сміливість, незалежність суджень, схильність до 

заперечення звичного, оригінальність, розумову відкритість, чутливість до нового 

та незвичного, високу толерантність до невизначених ситуацій, ініціативність, 

інтенсивну пошукову мотивацію, схильність до самоактуалізації» [12, c. 82]. У 

такому контексті творчі здібності, на думку автора, постають як «постійна і 

впевнена готовність особистості до самостійної пошукової діяльності, до прийняття 

самостійних рішень у невизначених чи складних ситуаціях, а також як позитивна 

пізнавальна активність [12, c. 82]. 

У світлі зазначеного варто погодитись з твердженням Я. Пономарьова, який 

вважає, що творчі здібності визначають «ступінь сформованості загальних 

здібностей для будь-якої форми поведінки, в тому числі і творчої» [8, с. 12]. Тобто 

здатністю до творчої діяльності може оволодіти людина, яка має високий рівень 

розвитку загальних здібностей та виявляє творчу активність. 
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Беручи до уваги зазначений висновок, важливим бачиться забезпечення 

таких умов творчого розвитку особистості, в яких вона отримує можливості для 

реалізації власних схильностей та інтересів. З погляду Т. Позняк, це завдання 

можна розв’язати шляхом залучення дитини до різних видів діяльності, спонукання 

до самостійності, власних відкриттів, «а далі – до постановки проблем, до 

комбінації набутих знань» [7, с. 154]. 

При цьому, як зауважує О. Музика, діяльність дошкільників є значною 

мірою наслідувальною і «від початку має синкретичний характер» [6, с. 143]. Як 

переконує дослідник, у ході такої діяльності відбувається накопичення 

різноманітних, спочатку окремих і розрізнених умінь, розширення особистісного 

досвіду, що й складає специфічну для дошкільного віку основу розвитку 

здібностей. Зважаючи на визначальну роль гри як основного виду діяльності в 

дошкільному віці, автор вважає, що саме вона (і зокрема сюжетно-рольова гра) є 

«здібнісним» новоутворенням дошкільного віку в той час як пізнавальні процеси 

виконують у цей період «ще не мають того вирішального значення, якого набудуть 

на пізніших етапах розвитку» [6, с. 143].  

Цей висновок є відображеним у Базовому компоненті дошкільної освіти як 

теза про те, що дитину треба націлювати на виявлення творчості, імпровізації, 

продукування оригінальних ідей задля покращення гри [2, с. 16]. 

Проблемі розвитку творчих здібностей дошкільників засобами гри 

присвятили свої дослідження О.Андрощук, Л. Артемова, О. Борисова, Л. Венгер, 

Н. Гавриш, І. Єнгалієва, П. Зінченко, Д. Канівець, К. Каплунова, І. Кардаш, 

С. Новосьолова, С. Ренке, Л. Шульга. На думку вчених, цінність та привабливість 

гри полягає у тому, що вона не потребує від дитини спеціальних умінь і водночас 

спонукає до прояву фантазії, вигадки та уяви. Відтак завдяки грі розвивається 

спостережливість, самостійність, активність, креативність дошкільнят, 

виробляється здатність засвоювати досвід дорослих і відображати його в ігрових 

діях.  

Аналіз наукових праць з досліджуваної проблеми засвідчує доцільність і 

необхідність застосування різних видів ігрової діяльності для розвитку творчих 

здібностей дошкільників. Адже, як слушно зазначає О. Андрощук: «Психологічний 

потенціал гри полягає в тому, що вона створює умови для творчого самовираження 

дитини, а творчість є щонайпотужнішим засобом її розвитку» [1, c. 165]. 

Обґрунтовуючи значення ігрової діяльності, автор висловлює думку про особливий 

вплив на творчий розвиток особистості дитини сюжетно-рольової гри (побутової, 

соціально-історичної, географічної тощо), в якій відтворюється діяльність людей та 

стосунки між ними. Адже її учасники не тільки виконують певні ролі, але й нерідко 

фантазують, доповнюючи їх зміст на основі власного досвіду, висловлюючи свої 

оцінки і ставлення, виступаючи ініціаторами, організаторами гри, пропонуючи нові 

ідеї щодо її виконання [1, с. 163].  

Необхідно також підкреслити, що розвивальна дія сюжетно-рольової гри на 

творчі здібності зумовлена ще й свободою вибору вихованцем виконуваної ролі, 

умов та розвитку ігрової дії, яка відбувається під час розгортання сюжету. 

Водночас дослідники (А. Калініченко, І. Кардаш, В. Сидоренко, 
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О. Туриніна, О. Усова) наголошують на вагомих можливостях театралізованих ігор: 

режисерських, ігор-драматизацій, ігор-імпровізацій, інсценізацій літературних 

творів. Як стверджує І. Кардаш, їх значення для розвитку творчих здібностей 

дошкільників полягає у тому, «що саме в цій діяльності дитина створює новий 

образ самостійно» [5, с. 90], виконує в ній роль або персонажа, або режисера.  

Бачиться важливим зазначити, як це робить О. Туриніна, що виконання 

такої ролі – не просто наслідування. З погляду дослідниці, дії учасників 

театралізованої гри є переважно творчими, оскільки потребують певної 

інтерпретації поведінки персонажів, пошуку варіативних рішень під час виконання 

ігрових завдань у незнайомих ситуаціях, отже, внесення нового до вже набутого 

досвіду [11, с. 44].  

Адже згідно з влучною характеристикою Л. Виготського, в акторській грі 

відбувається творче втілення станів людини. Відтак участь у театралізованій грі 

сприяє побудові уявлень про образи літературних героїв, пошуку засобів втілення 

їхніх психологічних особливостей: інтонацій, жестів, міміки, пантоміміки  [4]. 

Ефективним засобом в розвитку творчості дитини є ігри-фантазування. 

Згідно з висновками С. Ренке, беручи участь у них, дошкільник має змогу грати зі 

словами, експериментувати [9, с. 788]. З погляду вченого, їх значення для розвитку 

творчих здібностей полягає у тому, що у таких іграх розвиваються важливі та 

необхідні творчі якості особистості, як-от: здатність до генерування ідей, гнучкість 

мислення, оригінальність, уміння творчо розробляти запропоновані ідеї, сміливість, 

допитливість [9, с. 788-789]. 

При цьому варто погодитись з висновками дослідників про те, що 

результати формування творчих здібностей дошкільників залежать значною мірою 

від наявності педагогічної взаємодії дітей і дорослих (зокрема вихователів закладів 

дошкільної освіти) і взаємопов'язані з креативністю дорослих, їхньою творчістю.  

Важливо, як стверджує Т. Яценко, «щоб зміст і форма спілкування 

дорослого з дитиною створювали можливість для вступу до «зони найближчого 

розвитку» дитини, сприяли б реалізації її можливостей у творчій діяльності» [13, 

с. 57].  

На думку О. Борисової та Д. Канівець, необхідними умовами формування 

творчих здібностей старших дошкільників у процесі гри є взаєморозуміння 

вихователя і дітей, яке має бути адекватним у відображенні один одного, 

усвідомлення мотивів дій та вчинків, сприяння запобіганню протиріч [3]. 

Аналізуючи зазначену проблему, автори наполягають на необхідності досягнення 

самим вихователем творчого рівня діяльності, уміння викликати в дітей інтерес до 

навколишньої дійсності та заохотити їх до відображення отриманих враженьу грі 

[3]. 

Таким чином, ігрова діяльність містить значний потенціал для розвитку 

творчих здібностей дітей дошкільного віку. Приваблюючи своєю емоційною 

насиченістю, простотою та свободою у виборі дій, вона надає можливості для 

відображення дитиною набутого досвіду, його оновлення і збагачення. Водночас 

організація такої діяльності потребує педагогічного сприяння з боку вихователя, 

налаштованого на співтворчість зі своїми вихованцями. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПОБУТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Законом України «Про дошкільну освіту», «Конвенцією ООН про права 

дитини», Законом України «Про охорону дитинства», «Базовим компонентом 

дошкільної освіти в Україні» визначено, що забезпечення виживання, захисту 

та розвитку дітей є обов’язком для держави та суспільства. 

У сучасному суспільстві безпека розглядається як пріоритетна життєво 

важлива потреба людини. Перш за все, це пов’язано з підвищенням рівня 

технологізації сфер діяльності, прискоренням загального темпу життя та 

наявністю надзвичайних ситуацій.  

Потреба у безпеці є однією з фундаментальних і важливих потреб 

людини, що виконують роль перехідної ланки між нижчими і вищими 

потребами. 

Відповідно А.Маслоу, потреби людини мають чітку ієрархію. Основою 

потребою є фізіологія (голод, спрага), потім іде потреба в безпеці, і тільки потім 

з’являються соціальні потреби: потреба в коханні, в повазі, пізнанні нового, 

етиці та самоактуалізації. Саме розвиток потреби в безпеці є основним 

моментом у становленні особистості індивіда. Лише тільки після виділення 

свого «Я» із навколишнього середовища, стурбувавшись збереженням свого 

здоров’я та життя, людина починає розуміти і приймати закони і норми 

соціуму, в якому вона живе [1]. 

Формування основ безпеки на різних етапах дошкільного дитинства – 

одне із невідкладних напрямів виховання в умовах закладу дошкільної освіти та 

сім’ї. 

Заклад дошкільної освіти – це провідна соціальна інституція, де дитина 

дошкільного віку отримує не лише елементарні знання, уміння, навички, а й 

набуває основи життєвої компетентності загалом та її важливої складової – 

безпечної поведінки в соціальному середовищі. Виховання безпечної поведінки 

– складний процес, механізми якого неоднозначно розглядаються різними 

фахівцями. Зокрема, О. Булгакова, Н. Герман, Л. Гураш, О. Караман, 

В.Нестеренко, В.Приходько, Є. Чернишова, Н. Щербак провели дослідження в 

контексті наукового обґрунтування проблеми збереження життя і здоров’я 

підростаючого покоління у соціальному середовищі. Питання формування у 

дітей навичок здорового способу життя є предметом досліджень Н.Авдєєвої, 

О.Аксьонової, П.Бей, Н.Бібік, Н.Будної, Н.Денисенко, В.Діхтяренко, 

Г.Жирської, О.Кікінеджі, Л. Лохвицької, А. Михайличенко. 
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Однак, не приділяється належна увага поведінковому аспекту безпеки 

життєдіяльності дитини, який характеризує рівень її активності, спрямований на 

збереження власного життя й здоров’я. 

Дошкільний вік характеризується наростанням рухової активності і 

збільшенням фізичних можливостей дитини, які, поєднуючись з підвищеною 

допитливістю, прагненням до самостійності нерідко призводять до виникнення 

травмонебезпечних ситуацій. Тому значущою є проблема створення умов в 

ЗДО та родині, що дозволяють дитині планомірно накопичувати досвід 

безпечної поведінки. Формування досвіду дитини середнього дошкільного віку 

має будуватися поетапно, починаючи з ознайомлення з правилами 

безпекижиттєдіяльності в будинку (використання спеціально підібраних  

дидактичних ігор, що сприяють активному засвоєнню дитиною знань про 

джерела небезпеки та запобіжні заходи; постійне спілкування дорослого з 

дитиною на рівних: разом шукаємо вихід зі скрутного становища, разом 

обговорюємо проблему, ведемо діалог, разом пізнаємо, робимо відкриття, 

дивуємося; художня література). Важливою умовою для дорослих є якомога 

більше давати дитині активності і самостійності в освоєнні досвіду безпечної 

поведінки в побуті. 

Головна мета виховання безпечної поведінки в дошкільників – дати 

кожній дитині засади поняття небезпечних життєвих ситуацій і особливості 

поведінки у них. Безпека – це не просто засвоєні знання, а вміння правильно 

поводитися у різних ситуаціях. Поглиблюючи знання дітей про навколишнє, 

необхідно формувати в них готовність до ситуацій, в яких вони можуть 

опинитися. Якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і 

зрозуміла малюкові, то дії дитини будуть свідомими і правильними. 

Наприклад, необхідно вивчати з дітьми такі розділи: безпека в побуті, під 

час перебування у групі, на вулиці, пожежна безпека, безпека під час стихійних 

лих, у природі, особиста гігієна та здоровий спосіб життя. Бажано раз у місяць 

проводити «Тиждень безпеки дитини» із залученням дітей до різних форм 

роботи: міні-заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, свята, 

конкурси, бесіди, екскурсії, психогімнастика, пошуково-дослідницька 

діяльність, моделювання ситуацій, розв’язування логічних завдань за схемами з 

домальовуванням. Кожен захід спрямовувати на те, щоб сформувати у дітей 

свідоме ставлення до особистої безпеки, дати їм змогу набути стереотипу 

правильної поведінки в певних ситуаціях, вміння бачити та передбачати 

небезпеку, самостійно дбати про власне життя. Усю роботу проводити в тісній 

співпраці з батьками, адже без їхньої підтримки навички, що прищеплюються 

дітям , не будуть міцними [2]. 

Враховуючи всі завдання цієї проблеми, освітньо-виховну роботу в 

закладі дошкільної освіти з безпеки життєдіяльності дошкільників потрібно 

спрямовувати насамперед на: 

- формування у дітей свідомого розуміння цінності власного життя та здоров’я; 

- розуміння і сприйняття понять про стихійні явища природи (землетрус, 

повінь, бурю, ожеледицю, грозу, град тощо), ознайомлення з природою їх 

http://detkam.in.ua/rozvitok-movi-ditej-za-dopomogoyu-ekologichnogo-vihovannya-v-s.html
http://detkam.in.ua/rozvitok-movi-ditej-za-dopomogoyu-ekologichnogo-vihovannya-v-s.html
http://detkam.in.ua/razom-grayemo-piznayemo-i-rozvivayemosya--raz-dva-tri-chovnik.html
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виникнення, характерними ознаками, негативними наслідками; 

- розвиток чуття небезпеки щодо вогню й електричного струму; 

- вміння дотримуватися правил протипожежної безпеки, швидко знаходити 

правильний вихід у небезпечній ситуації; 

- вміння обережно поводитися з ліками та хімічними речовинами  (ртуть у 

градуснику, отрута проти шкідників садів і городів, побутова хімія); 

- формування знань про небезпечні для життя людини отруйні рослини; 

- розвиток умінь надавати першу допомогу собі та іншим людям у разі травми, 

нещасного випадку; 

- правильно поводитися у випадках загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

При цьому дуже важливо враховувати вікові особливості дошкільнят, їхні  

індивідуальні можливості та досвід [2]. 

Проведена робота сприятиме формуванню у дітей уміння бачити 

небезпеку, свідомо ставитися до питання особистої безпеки, правильно діяти у 

певних ситуаціях, допоможе набути стереотипу поведінки в природі та 

суспільстві. 

Таким чином, планомірна діяльність з боку дорослих, спрямована на 

виховання безпечної поведінки дітей дошкільноговіку, є важливою умовою 

підготовки дитини до безпечного існування в навколишньому середовищі.  
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СТРУКТУРА СПІВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ-ПІДЛІТКІВ 

Проблеми формування співацької культури особистості розглядали 

Н. Гребенюк, Л. Дмитрієв, Д. Євтушенко, О. Стахевич, Л. Тоцька та ін.; 

вокально-фізіологічні аспекти функціонування співацького голосу 

висвітлювали В. Ємельянов, В. Морозов, Д. Огороднов, О. Ростовський, 

С. Юдін, Ю. Юцевич та ін.; історичні аспекти розвитку вітчизняної вокальної 

педагогіки досліджували В. Антонюк, Б. Гнидь, Л. Прохорова та ін. 

Аналіз науково-методичної літератури виявив, що в якості синонімів 

феномену «співацька культура» використовуються поняття «вокальна 
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культура» і «вокальне мистецтво». З’ясовано, що поняття «співацька культура» 

є підпорядкованим визначенню понять «культура», «духовна культура», 

«музична культура». 

Проведений аналіз дозволив встановити структуру досліджуваного 

феномену, яка містить такі компоненти: мотиваційний,когнітивний і творчо-

виконавський. 

Мотиваційний компонент зорієнтований на розвиток у школярів 

потреби до співу, позитивного ставлення та інтересу до навчання, вольового 

зусилля у досягненні найкращого результату, прагнення до самовираження та 

самореалізації у процесі занять. 

Під мотивацією (нім. motivation, фран. motivation, від motif, з лат.moveo 

– рухаю) розуміють свідомі чи несвідомі психічні фактори, що спонукають до 

здійснення певних дій; наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями, 

вчинками, явищами [6, с. 372]. Так само мотивація –сукупність мотивів, доказів 

для обґрунтовування чогось [1, с. 692]. В українському педагогічному словнику 

зазначено, що мотивація – система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину 

до конкретних форм діяльності або поведінки. Як мотиви можуть виступати: 

уявлення й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні 

побреди людини. Одна й та сама діяльність може здійснюватися з різних 

мотивів [2, с. 217]. 

Таким чином, мотивація є основою в стимулюванні проявів активності, 

у формуванні емоційно-вольової сфери, а отже, і в розвитку творчого 

потенціалу школярів. 

На думку А. Маркової, проблема мотивації розкриває можливість 

говорити про суб’єкт, волю й відповідальність особистості, коли всі 

мотиваційні явища розділяються на два класи: зовнішня мотивація – 

детермінація поведінки фізіологічними потребами й середовищною 

стимуляцією; внутрішня мотивація – обумовленість поведінки, що не виходить 

із потреб організму й впливів середовища [4, с. 233]. Внутрішня мотивація, яка 

базується на активності суб’єкта навчальної діяльності, забезпечує 

усвідомлення власної суб’єктності, – невід’ємного елементу розвитку 

здібностей учнів [3, с. 72]. 

Когнітивний компонент містить необхідну базу знань, умінь та навичок 

у сфері оволодіння співацькою культурою, уміння оцінити набутий 

виконавський досвід. Знання, за визначенням С. Гончаренко, є одним із джерел 

нахилів та інтересів людини, необхідною умовою розвитку здібностей, 

обдарувань [2, с. 137]. Пізнавальна діяльність є основою набуття знань, умінь та 

навичок, зокрема у галузі музичного мистецтва. Перед підлітком відкривається 

можливості для набуття необхідних співацьких знань, навичок у ході 

позакласної діяльності згідно його потреб і бажань. 

Діяльнісний компонент виражає здатність до яскравого художньо-

образного виконання вокальних творів, інтерпретації вокальних творів та умінь 

вокально-сценічної поведінки, передбачає володіння елементарними 

співацькими навичками. 
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Означені структурні компоненти було взято за основу розробки 

критеріїв та показників діагностування досліджуваного феномену. Нами були 

визначені такі критерії: мотиваційний; інформаційний; діяльнісно-практичний. 

Мотиваційний критерій визначає ступінь особистісного ставлення учнів 

до вокального навчання у гуртку та бажання співацького самовдосконалення. 

Цей критерій характеризується такими показниками: захопленістьвокально-

виконавською діяльністю; прагнення вивчати співацькі традиції різних народів; 

наполегливість у навчанні. 

Інформаційний критерій орієнтує на з’ясування ступеня обізнаності 

підлітків у питаннях вокального виконавства. Означений критерій 

характеризується такими показниками: наявність співацького тезаурусу; 

оволодіння співацькими навичками. 

Діяльнісно-практичний критерій забезпечує визначення міри 

сформованості вокально-слухових навичок учнів-підлітків, їх здатності донести 

створений художній образ до глядача у практичній діяльності. Цей критерій 

характеризується показниками: здатність застосовувати здобуті вокально-

слухові навички у виконавській діяльності; здатність до створення виконавської 

інтерпретації вокального твору [5]. 

Отже, на основі узагальнення результатів теоретичного аналізу 

психолого-педагогічної та музикознавчої літератури ми розглядаємо співацьку 

культуру підлітків як сукупність взаємопов’язаних загальнокультурних, 

музичних знань, співацьких навичок, здатності до вокально-виконавської 

діяльності, сформованість яких забезпечує осягнення і відтворення художньо-

образного змісту музичних творів. 

До структури означеного феномена ми відносимо такі компоненти: 

мотиваційний (показники: захопленість вокально-виконавською діяльністю; 

прагнення вивчати співацькі традиції різних народів; наполегливість у 

навчанні), когнітивний (показники: наявність співацького тезаурусу; 

оволодіння співацькими навичками), діяльнісний (показники: здатність 

застосовувати здобуті вокально-слуховінавички у виконавській діяльності; 

здатність до створення виконавської інтерпретації вокального твору). 

Як показує практика, формування співацької культури учнів 

відбувається шляхом їх залучення до активної музично-творчої діяльності, що 

сприяє духовному становленню та збагаченню особистості. Позаурочна 

гурткова робота є одним з найефективніших засобів формування співацької 

культури учнів [7]. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ НА ЗАКАРПАТТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У світі, де взаємопроникнення різних культур набуває дедалі більших 

масштабів, навчання цінностей і навичок жити спільно та злагоджено стало 

першочерговим завданням. Сучасні тенденції світового розвитку окреслили 

необхідність навчання та виховання особистості готової до міжкультурної 

співпраці. Закарпатська область являє собою доволі різноманітний простір, в 

якому переплетено багато культур та ідентичностей. Внаслідок історичних 

процесів цей край став одним із найбільш багатокультурних регіонів України, 

де вже багато років поруч з українцями та представниками інших народів 

мешкає найбільший відсоток ромського населення. 

В психолого-педагогічній літературі з проблеми дослідження [1; 2; 3; 4; 

5] знаходимо, що громадяни ромської національності найменше, ніж інші 

нацменшини, інтегровані в українське суспільство. Внаслідок цього вони 

щоденно стикаються з багатьма соціальними проблемами, є доволі 

дискримінованою групою населення. Ці факти визнають і самі роми, і 

представники влади. Водночас наголошують, що однією з головних перешкод 

на їх шляху до інтеграції в українське суспільство є відсутність освіти. З 

причин недостатньої освіти або взагалі її відсутності більшість ромів фактично 

відокремлені від суспільства та відрізані від широкого кола можливостей, 

доступних для більшості громадян. До прикладу, таких, як: отримання 

соціальної допомоги від держави, захист своїх прав та користування ними, 

перспективи у пошуках роботи [3]. За відсутності освіти чимало ромів 
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приречені до кінця свого життя шукати роботу, що не вимагає певної 

кваліфікації або передбачає тяжку та низькооплачувану фізичну працю, а це у 

свою чергу виключає будь-які зрушення в соціальному положенні чи 

професійний розвиток у майбутньому. Така перспектива жодним чином ані на 

крок не наближує ромів до соціалізації та отримання рівних можливостей із 

самореалізації на рівні з іншими громадянами України, а лише збільшує ступінь 

їх маргіналізації у суспільстві та, як наслідок, асоціальної поведінки. І так – із 

покоління в покоління. Зважаючи на ці фактори, а також на взятий Україною у 

процесі її розвитку євроінтеграційний вектор, що визнає дотримання прав 

національних меншин як одну з основних цінностей, в нашій державі 

затверджено Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року.  

Згідно з проведеним в Україні 2015 року соціологічним опитуванням 

ромів, чимало представників ромської національності (23%) взагалі не вміють 

писати та читати, що негативно впливає на їх рівень життя. 24% респондентів 

взагалі не мають будь-якої освіти, а найбільш поширенішою серед них є 

неповна середня (37,2%). Частка ж людей, які отримали чи отримують на даний 

момент вищу освіту, є взагалі мізерною – лише 1%. Дані з інших джерел 

свідчать, що лише 6% ромів України здобули професійно-технічну чи повну 

загальну середню освіту, а понад 90% так і не отримали повної освіти у 

навчальних закладах. Тому, на жаль, освітній рівень серед представників 

ромської меншини є найнижчим в Україні. 

В ряді нормативних документів( Конституцї України, Законі України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», в Концепції Нової української 

школи тощо) зазначено , що повна загальна середня освіта є обов’язковою, а 

держава зобов’язана всіляко забезпечувати безоплатність та доступність освіти 

для всіх громадян без винятку, незалежно від їх раси, національності, кольору 

шкіри, віросповідання, соціального статусу чи матеріального положення. 

Проте, як показує практика, стан освіченості ромів та залучення ромського 

населення до освітнього процесу бажає бути кращим. Дослідження, що 

здійснене «Романі Яґ» (ромська газета, яку випускає однойменна НДО), 

виявило, що серед опитаних ромів Закарпаття 69 % ледве спроможні читати, 68 

% мають проблеми з письмом, 59 % не вміють рахувати, 25 % не можуть ні 

читати, ні писати, ні рахувати [1, c.2]. 

На сучасному етапі рівень освіти ромів залишається традиційно 

найнижчим, порівняно з іншими національними меншинами. У науковій 

літературі з проблеми дослідження [1; 4] знаходимо, що .регулярно відвідує 

школу тільки близько 30% дітей ромського населення регіону. Причому 

присутні вони у кращому випадку на 1–2 уроках в день. Показник регулярності 

знижується від мало – до багатодітних сімей (35–24 %). Загалом по області, 

згідно опитування ромів, 83,7 % їх діти одержали тільки неповну середню 

освіту, 14,5 % – загальну середню, 1,4 % – закінчили СПТУ, 0,3 % – здобули 

середню спеціальну і лише 0,1 % – вищу освіту. Відносно краще з освітою 

ромів в Ужгороді, Мукачеві, Ужгородському та Свалявському районах. Як 
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показує аналіз, 43,3 % ромських сімей мають бажання дати своїм дітям неповну 

середню, 43,5 % – загальну середню, 8,6 % – середню спеціальну і лише 0,5 % – 

вищу освіту. Отже, невисокий освітній рівень батьків трансформується на 

дітей. Як результат, більша частина ромської молоді з різних причин 

залишається осторонь освіти, що значно звужує можливості реалізації її 

життєвих інтересів [4]. В Закарпатській області функціонують понад 20 

повністю сегрегованих ромських шкіл. Найбільше їх у Берегівському, 

Мукачівському, Ужгородському, Виноградівському, Перечинському районі [1, 

с.3]. Нами з’ясовано, що ромські батьки схильні відправляти своїх дітей до 

спеціалізованих ромських шкіл: 1) вони вчитимуться там, де навчалися їхні 

батьки; 2) батьки турбуються про те, щоб їхні діти не зазнали дискримінації в 

загальноосвітній школі; 3) для вступу до ромських шкіл не потрібно оформляти 

таку кількість документів, як для загальноосвітніх шкіл [2, с. 2]. 

Таким чином, якщо докладніше розглядати це питання, стає зрозумілим, 

що роми неабияк здібні до навчання. Але побудова освітнього процесу вимагає 

нових креативних підходів та залучення нових дієвих осіб у двосторонніх 

відносинах між ромськими батьками й дітьми з одного боку та державною 

політикою й школою – з іншого. Проблема гостро постає в тому, що батьки не 

бажають віддавати дітей на навчання, натомість залучають їх до розв’язання 

соціально- економічних проблем сім’ї. Головним напрямком роботи з 

поліпшення статистики освіченості серед ромів Закарпаття має стати 

поширення мотивації до навчання, а також просвітництво щодо переваг 

здобуття освіти як серед самих дітей, так і серед їхніх батьків. Не здобувши 

самі повної шкільної освіти, деякі батьки можуть просто не усвідомлювати 

важливість навчання у школі для подальшого життя дитини та перспектив її 

гідного працевлаштування й саморозвитку. Цікаво, що, згідно з опитуванням, 

чим більш освіченими є батьки, тим більше ймовірність, що їхня дитина буде 

залучена до освітнього серидовища. 
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ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ: 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

Сьогодні український освітній менеджмент, увібравши кращі традиції 

світових теорій управління, активізує пошуки нових траєкторій розвитку 

функцій управління закладами загальної середньої освіти.Увага до функцій 

контролю в освітньому просторі спричинена  вимогами до якості освіти, 

оскільки саме контроль забезпечує отримання інформації про реальний стан 

освітньої системи і водночас є потужною силою її розвитку. Як показує 

практика,саме контроль виявляє, знаходить, робить максимально прозорим і 

зрозумілим характер окремих деталей педагогічних явищ та процесів.  

Логіка нашого дослідження вимагає з’ясувати сутність поняття 

«контроль». Цей термін французького походження і означає забезпечення чи 

перевірку правильності тих або інших дій в галузі виробництва і управління. 

Внутрішкільний контроль – це всебічне вивчення та аналіз освітнього процесу 

в школі з метою координування всієї роботивідповіднодо поставлених завдань. 

Функція контролю – одна з основних функцій управлінської діяльності 

керівника школи, виконання якої є процесом отримання та опрацювання 

інформації про хід, результати освітнього процесу для прийняття на цій основі 

певного управлінського рішення. 

У зарубіжній та вітчизняній теорії управління освітніми закладами 

впродовж останніх років центральним залишається питання внутрішкільного 

контролю. Проте й сьогодні проблема контролю є найбільш дискусійною, а 

його дієвість часто неадекватна складності процесів реформування освіти. 

У процесі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури з 

проблеми дослідження нами з’ясовано, що узагальненої класифікації функцій 

контролю не існує. Науковці виокремлюють наступні функції контролю: 

діагностичну, прогностичну, навчальну, виховну, розвивальну, стимулюючу, 

коригуючу. 

Цінними для нашого дослідження є праці Н. Нємової, яка класифікує 

функції контролю за суб’єктами його здійснення (адміністративний, 

колективний, взаємоконтроль, самоконтроль); визначає форми залежно від 

об’єктів та ділянок перевірки (попередній, поточний, підсумковий); принципи 

здійснення контролю (принцип стратегічного спрямування, відповідності 

справі, нормативів, принцип контролю за критичними точками, істотних 

відхилень, дієвості, своєчасності, простоти, економічності) [2, с. 16]. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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У працях В. Звєрєвої стисло проаналізовано окремі аспекти 

внутрішкільного контролю, зокрема: постановка мети, методи контролю, 

необхідність охоплення контролем усіх підсистем роботи школи, розподіл 

ділянок контролю за часом; організація контролю, передбачення його 

ефективності визначення відхилення від норми, виявленого в ході контролю. 

П. Маслєнніков вважає, що внутрішкільний контроль – це основне 

джерело інформації, на основі якої розробляються управлінські рішення, а 

також засіб зворотного зв’язку в системі управління. Крім цього, автор дає 

критичну оцінку ставлення окремих управлінців до контролю, як функції, що в 

умовах демократизації почала втрачати свою роль, а також аргументує її 

необхідність. 

У монографічному дослідженні вітчизняного вченого Г. Єльникової 

представлені результати морфологічного аналізу наукових праць вітчизняних 

та зарубіжних авторів, що розкривали управлінські функції. Серед 16 

управлінських функцій, які тією чи іншою мірою досліджувалися вченими, 

функція обліку, контролю й аналізу виділена в окрему специфічну функцію. 

Автор справедливо робить висновки: «Це свідчить, по-перше, про 

пріоритетність цієї функції; по-друге, що багато дослідників пов’язують аналіз 

із контролем або із визначенням ефективності результатів діяльності» [4, с. 51]. 

Контроль як функція управління був предметом дослідження М. 

Шубіна. Науковець трактував функцію контролю як підсистему складної 

системи внутрішкільного управління, що має певну структуру, функції, без 

знання яких здійснення контролю не може бути ефективним. 

Важливу роль в контексті досліджуваної проблеми відіграли праці Г. 

Горської та Р. Чуракової. Науковці розглядають контроль як коригуючий засіб 

діяльності вчителів, керівників, учнів. При цьому автори дотримуються думки, 

що контроль є засобом одержання інформації про стан освітнього процесу. До 

прикладу, у посібнику «Організація навчально-виховного процесу в школі» 

розкрито етапи організації, зміст і типи контролю, подаються рекомендації 

щодо річного та поточного планування внутрішкільного контролю [5, с. 15-16]. 

Таким чином, функції внутрішкільного контролю значно розширюються 

за рахунок відстеження динаміки  зростання педагогічної майстерності 

педагога . Для цього проводиться педагогічний моніторинг, який включає 

оцінку результатів внутрішкільного контролю. Але будь-який контроль буде 

ефективним тільки тоді, коли він буде регулярним, систематичним, дієвим і 

гласним. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ 

ПРОСТОРІ 

Швидкі зміни, що відбуваються останнім часом в суспільстві, а також 

постійне збільшення обсягу наукової інформації роблять надзвичайно 

актуальною проблему оновлення змісту освіти, головними напрямами якої є, на 

думку спеціалістів, її гуманізація, гуманітаризація та інтеграція. 

Інтеграція України у світовий освітній простір, модернізація 

національної освіти у контексті Болонського процесу, реалізація завдань 

Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 

Національної доктрини розвитку освіти України, Болонської декларації «Про 

Європейський простір вищої освіти», рекомендацій ЮНЕСКО неможливі без 

фахівця - суб’єкта особистісного й професійного зростання, який постійно 

розширює й оновлює предметні галузі фахового спрямування. Звичайно, 

система інтегративного навчання ще недостатньо опрацьована, а тому 

неоднозначно сприймається багатьма педагогами, її повне теоретичне 

обґрунтування та запровадження у практику навчання - справа майбутнього. 

http://osvita.ua/school/method/43577/
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Проведений аналіз зарубіжних та вітчизняних наукових фондів свідчить 

про те, що за останні десятиріччя вивченню проблем інтеграційних процесів у 

сучасному освітньому процесі було присвячено низку досліджень. Можемо 

констатувати відсутність узгодженості позицій науковців щодо терміну 

«інтеграція» та інтеграційних процесів в педагогіці. 

Інтеграція - від латинської «integratio» - доповнення, відбудова цілого 

(integer - ціле), з’єднання до купи деяких частин чи елементів. У даному 

випадку поняття «ціле» розглядається як структурно упорядкована система, що 

виконує визначені функції. Враховуючи те, що «інтеграція» є поняттям 

багаторакурсним, вважаємо доцільним проаналізувати однокореневі поняття, а 

саме: інтеграція (служить для позначення процесу чи стану відбудови через 

відновлення, поповнення, об’єднання в ціле раніше ізольованих частин; тобто 

означає результат інтеграції чи дію, яка веде до цього результату); 

термін інтегратор (означає «фактор», «відновник», «пристрій для 

інтегрування»); інтегративний (означає процес, в якому реалізується зовнішня і 

внутрішня, змістова і процесуальна сторони інтеграції); інтегрований (цілісний, 

без внутрішніх суперечностей стан, що задається 

ззовні), інтеграційний (характеристика процесу, який реалізується за 

допомогою інтегративних засобів); інтегрування (процес знаходження цілості 

за елементами); інтегрувати - поетапно увести елементи в задану систему з 

наявністю домінуючих елементів [3]. 

Інтеграція не є новим явищем у вітчизняній педагогіці. Інтеграцію знань 

як основу цілісного сприйняття й пізнання світу, як методичний засіб 

навчально-виховного процесу розглядали у своїх працях такі відомі педагоги та 

мислителі, як Я.А. Коменський (вважав, що всі знання виростають з одного 

коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні 

вивчатися у зв’язках), Ж.-Ж. Руссо (обґрунтував проблему міжпредметної 

інтеграції), І. Песталоцці (відзначав особливу небезпеку відриву одного 

предмету від іншого, вважав доцільним систематизацію всіх існуючих в світі 

явищ і предметів, яка має здійснюватися за принципом подібності), 

К. Ушинський (наголошував, що доки різні предмети викладатимуться 

незалежно один від одного, навчання не матиме ніякого суттєвого впливу на 

духовний розвиток дитини). 

Методологічні аспекти інтеграції досліджує у своїх працях Ю. Сьомін. 

Вчений вважає, що інтеграція є феноменом універсальним, який належить до 

явищ матеріального та духовного буття, є лише однією зі сторін процесу 

розвитку, який розглядається як філософська категорія, іншою його стороною є 

диференціація; це процес такого розвитку будь-якої системи, за якої число та 

інтенсивність взаємодій її елементів зростає, а відносна самостійність 

зменшується; інтеграція є однією з форм тяжіння елементів системи та займає 

місце в ряді: накопичення - інтеграція - асиміляція - фузіон. 

У контексті сучасної освіти до основних методологічних проблем 

інтеграції знань І. Козловська відносить обґрунтування об'єктивної основи для 

інтеграції та диференціації наук; аналіз соціальних, економічних, технічних, 
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виробничих, загальнонаукових аспектів інтеграції, дослідження механізмів 

інтеграції та засобів формування інтегративної системи; визначення основних 

напрямів і форм інтеграції на основі аналізу її структурних характеристик, 

виділення інтегративних факторів, визначення ролі, місця та наслідків 

інтеграції; дослідження освітянського, зокрема дидактичного, аспекту 

інтеграції [4]. 

У контексті сучасних наукових педагогічних досліджень інтеграцію 

розглядають як провідний дидактичний принцип, який у цілому визначає 

організацію освітніх систем. Саме зазначене вище трактування дозволило 

науковцям висунути нову освітню парадигму. В трактовці О. Данилюка 

зазначено, що існуюча освіта предметоцентрична (реалізується принцип 

внутріпредметної інтеграції), а інтеграція складає основу будь-якої освітньої 

системи, перехід освіти у сучасних умовах на якісно новий рівень по суті є 

рухом від внутріпредметної до міжпредметної інтеграції. 

Найбільш повно, на нашу думку, у своїх працях надає визначення 

«інтеграція» М. Прокоф’єва. Вчена розглядає інтеграцію як процес взаємодії 

елементів із заданими властивостями, що супроводжується встановленням, 

ускладненням і зміцненням істотних зв'язків між елементами на основі 

достатньої підстави, в результаті якої формується зінтегрований об'єкт (цілісна 

система) з якісно новими властивостями, у структурі якого зберігаються 

індивідуальні властивості вихідних елементів. Проблема інтеграції в освіті на 

сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики пов’язується з 

соціальним феноменом, сутність якого полягає в тому, що свідомість людей 

суттєво відстає від розвитку глобальних процесів, не встигає осмислити їх 

зміст, причини виникнення і взаємозв'язок, що унеможливлює прогнозування 

наслідків. Це означає, що в дослідженні глобальних проблем повинні взяти 

участь найрізноманітніші галузі наукового знання - як суспільно-гуманітарні, 

так і природничо-технічні [6, с. 43]. 

Отже, неоднозначність поняття «інтеграція» (стан і процес) породжує 

різнотлумачення у представленні результатів інтеграції, проблемність оцінок її 

ефективності. Проблема реалізації інтеграції пов’язана і з тим, що в ході цього 

процесу збільшуються обсяг й інтенсивність взаємодії складових. Інтеграція - 

це не лише посилення зв’язків, це - зміна вихідних елементів. 

Розглядаючи інтеграцію в освіті, вважаємо доцільним уточнити сутність 

поняття «педагогічна інтеграція». На думку М. Іванчук, педагогічна інтеграція є 

доцільно організованим зв’язком однотипних частин і елементів змісту, форм і 

методів навчання в рамках освітньої системи, що веде до саморозвитку 

особистості [2, с. 30]. Тобто, інтегрування - це якісно відмінний спосіб 

структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює 

системний виклад знань у нових органічних взаємозв'язках. Пріоритетними 

напрямами інтеграції є інтеграція за цілями педагогічного процесу, інтеграція 

за змістом, формами та методами [2, с. 86]. 

Здійснений ученим А. Данилюком історико-феноменологічний аналіз 

показав, що історія інтеграції в освіті ХХ століття структурується в 
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послідовності трьох якісних етапів: перший етап - кінець ХІХ - поч. ХХ ст. - 

(П. Блонський, Дж. Дьюї, Г. Кершенштейнер, А. Макаренко, Т. Рубінштейн, 

С. Шацький та ін.); другий етап - 50-70-ті рр. ХХ ст. - обґрунтування та 

реалізації міжпредметних зв'язків (П. Атутов, С. Батишев, І. Звєрєв, 

В. Кондаков, М. Лєвіна, Н. Лошкарьова, В. Максимова, П. Новіков та ін.); 

третій етап - 80-90-ті рр. ХХ ст. - власне інтеграція (Г. Герасимов, К. Колєсіна, 

В. Фоменко та ін.) [1]. 

Здійснений вченим історико-феноменологічний аналіз засвідчив, що 

історія інтеграції в освіті ХХ століття структурується в послідовності трьох 

якісних етапів: перший етап пов'язується з розвитком ідеї «трудової школи» та 

характеризується концептуальним оформленням двох протилежних 

організаційних принципів предметності і комплексності. Другий етап 

демонструє логіку розвитку принципів предметності і міжпредметності, якщо 

предметність і комплексність - складові інтеграції, то вже в них повинні мати 

місце певні якості інтеграції (закономірності, механізми), тобто комплексність 

розвивається у межах предметності і поступово проявляється у формі 

міжпредметних зв'язків; межпредметність отримує статус принципу дидактики 

і окреслює більш широке поняття, ніж предметність. Третій етап 

характеризується тим, що поняття «міжпредметні зв’язки» поступово втрачає 

своє значення і поступається місцем дефініції «інтеграція» [5]. 

Інтеграційні процеси в системі національної освіти виступають як 

складова всебічної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як 

визначальний інтелектуальний базис гармонійного розвитку національних 

соціально-економічних систем. 

Узагальнюючи представлені точки зору провідних науковців, слід 

констатувати, що проблема інтеграції - одна з найдавніших і досліджувалася в 

різних аспектах, залишається актуальною і потребує подальшого розвитку у 

зв’язку з бурхливими змінами у сучасному суспільстві. 

Аналіз науково-методичної, енциклопедичної та довідкової літератури 

дає можливість зробити наступні висновки: 

* інтеграція - процес і результат, що є синтезом процесуальних і 

результативних складових: інтеграції-процесу (забезпечує злиття в єдине ціле 

раніше диференційованих елементів) й інтеграції-результату (відображає 

момент фіксації здобуття в ході здійснення інтеграційного процесу певного 

інтеграційного «продукту»); 

* інтеграція знань - динамічний, безперервний, суперечливий процес, 

який потребує прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів 

знань, виявлення специфіки їх структурування, предметних та інтегрованих 

знань та передбачає застосування адекватних змісту форм, методів, засобів 

навчання. педагогічна інтеграція освітній 
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РОЗВИТОК  ТВОРЧОСТІ  У ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОДУКТИВНИХ 

ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

Спостереження за діяльністю дітей у дошкільних закладах переконують: 

сьогодні навчання та виховання передбачає переорієнтацію уваги з 

"інформаційного" впливу на діяльнісне виховання, тобто на активізацію самого 

вихованця в пізнавальній, ігровій, мовленнєвій, образотворчій, конструктивній, 

трудовій діяльності. Отже, процес виховання та навчання полягає не в 

нав'язуванні системи знань, умінь та цінностей, а в створенні таких умов, за 

яких способи дій, норми та закони стають для дитини особистісно значущими 

алгоритмами. При цьому варто пам'ятати: розвиток мислення дітей 

забезпечується їхньою практичною діяльністю. Особливістю психічного 

розвитку дошкільнят є те, що, не володіючи ще достатньою мірою навичками 

читання, письма, усного мовлення, вони, зазвичай, віддають перевагу художнім 

засобам самовираження. Дитина, яка відкриває навколишній світ, це дитина, що 

прагне діяти в цьому світі, зазначав свого часу російський психолог 

О.М. Леонтьєв. Чим довше та продуктивніше творить дитина, чим старанніше 

працюють її руки, тим активніше розвиваються її мовлення, письмо, мислення, 

пам'ять, творчі здібності, підкреслював наш видатний педагог Василь 

Сухомлинський і додавав: "Витоки творчих здібностей дітей на кінчиках їхніх 

пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші струмочки, які живлять 

джерело творчої думки... Чим більше майстерності в дитячій руці, тим 

розумніша дитина... Діти стають дослідниками, думка постійно пов'язана з 

найтоншими трудовими, операціями рук, і цей зв'язок (рука розвиває мозок) 

відіграє справді рятівну роль для тих, кому дуже важко вчитися і хто був би 

приреченим, якби не спеціальна скерованість навчання розвивати розум..." [3,  

с .  99]. 

Складніші форми практичної діяльності дитини знаменують 
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становлення нового етапу розвитку її мислення. І це зрозуміло, адже кожна 

нова форма практичної діяльності потребує нових змін у дитячому мисленні й 

водночас створює умови для його розвитку. 

З позиції теорії ампліфікації (збагачення) розвитку дітей 

(О.В. Запорожець) специфічні види дитячої діяльності, зокрема малювання і 

конструювання, відіграють важливу роль у розумовому, творчому розвитку. На 

думку науковців, продуктивна діяльність дітей має особливе значення у 

формуванні їхнього творчого ставлення до навколишнього світу. 

У своїх задумах (у грі, в процесі продуктивної діяльності) діти часто 

відображають те, що спостерігали у природі, використовуючи природний 

матеріал. Як казав Василь Сухомлинський, у природі закладені в доступній для 

дитини формі прості й водночас дуже складні речі, предмети, факти, явища, 

залежності, закономірності, інформацію про які нічим не можна замінити, бо 

інформація про ці речі, предмети є тим світом, в який входить сама дитина, а в 

цьому світі – першоджерело її уявлень, думок, узагальнень, суджень. 

Природа забезпечує необхідні умови для вивчення властивостей 

предмета, оскільки надає можливість сприймати його на зір, дотик, слух. 

Експериментування з природним матеріалом — неодмінна умова розвитку 

чуттєвого досвіду, мислительної діяльності як основи творчої діяльності, 

конструювання. 

Важливо дати дітям алгоритм дій творчого конструювання, адже 

нечіткість уявлень про послідовність дій та невміння їх планувати – недолік, 

без подолання якого, як показують дослідження учених (А. Давидчук, 

З. Лишван, А. Лурія, В. Нечаєва, Л. Парамонової), дитяче конструювання 

перебуватиме на дуже низькому рівні. Структура творчих конструктивних 

вправ включає в себе такі складові: 

1) обстеження, аналіз об'єктів, їхніх властивостей, пошук аналогів; 

2) орієнтовні запитання й підказки експериментатора; 

3) демонстрування зразків, творчих робіт (творчої поведінки), 

обговорення, взаємообмін ідеями; 

4) роботу над задумом; 

5) аналіз ідей, робіт, підсумок [2]. 

Важливо застосовувати в роботі з дітьми різноманіині творчі завдання, 

які органічно пов'язані з навчальною та ігровою діяльністю дошкільнят, прості 

й безпечні, і в той же час їх можна розглядати як базу для розвитку творчості, 

естетико-екологічної культури дошкільнят [4]. 

Розглянемо деякі з них. 

Домалюй 

Вправа передбачає роботу з формами, що мають конфігурацію 

природних об'єктів. Форма-контур є свого роду інтерпретатором мислительних 

образів дітей і каталізатором процесу пізнання об'єктивної реальності, адже 

малюки здебільшого ще не спроможні відтворити їх без опори на форму. 

Дітям ставиться завдання: за допомогою форми-контура (півкола-

півмісяця, краплини, квасолини тощо) зобразити різні предмети. 
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Спочатку малята обстежують запропоновану форму і разом з дорослим 

знаходять її аналоги. Так, аналогами до форми півмісяця є гриб, їжак, сонце, 

човен, гора, капелюх, парасолька, півкружальце цитрини, жук, черепаха, 

кошик, дах, міст, голова, НЛО, танк, машина, намет тощо. Дітям демонструють 

зразки робіт і пояснюють, що всі зображення можна поділити на дві групи: 

1)прості аналоги форми, що мають лише конфігурацію півмісяця 

(краплі, квасолини); 

2)складні аналоги, де зображення вже складніші для побудови, хоча теж 

є аналогами представленої дітям форми. Для їх зображення вже застосовують 

метод комбінування (човен, капелюх, гриб, їжак, черепаха, кошик, парашут, 

танк, машина, планета, жук, метелик, повітряна куля, сніговик, світлофор, 

людина). 

Після закінчення образотворчої діяльності обов'язково треба розглянути 

й проаналізувати роботи дітей. Під час виконання наступних завдань варто 

поступово вилучати другий і третій етапи, тобто орієнтувати вихованців на 

самостійне виконання за задумом. 

Закінчи малюнок 

Квадрат — віконце, кружальце — сонце. 

Чи вмієш, ти, друже, 

Предмети впізнавати? 

Чи зможеш їх намалювати? 

Дорослий на піску (паличкою), на асфальті (крейдою) або на аркуші 

паперу малює фігурки, схожі на реальні предмети. Дитина має домалювати 

кожну фігурку так, щоб вийшов якийсь цікавий малюнок. Дорослий пояснює 

вихованцеві, що фігура, намальована ним, може бути або частиною більшого 

предмета, або в ній треба щось змінити так, щоб вона стала схожою на якийсь 

конкретний предмет (спосіб "включення" та "опредмечення"). 

Потім варто запропонувати придумати назви малюнків і скласти за ними 

цікаву історію. 

"Живі" камінці 

Дошкільнятам пропонують визначити характерні особливості форми 

різних камінців й "перетворити" їх на відомі предмети, розфарбувавши їх 

фарбами чи кольоровою крейдою. Усі варіанти задумів обговорюються. 

Спочатку діти копіюють зразки, виконані дорослим, доповнюючи їх власними 

елементами, а потім працюють за власними оригінальними задумами. 

Можна такожзапропонувати виконати  аналогічно  мозаїку з гальки,  

насіння, аплікацію із сухого листя «На лузі», «Акваріум» тощо. 

Завдання дорослих - повсякчас спонукати своїх вихованців пильно 

придивлятися до всього, що поруч з ними. Наприклад, педагог звертається до 

дітей: "Проходячи повз дуба, придивіться: земля біля нього всипана діжечками-

жолудями. Зупиніться, не поспішайте. Розгляньте їх уважно. Адже це зовсім і 

не жолуді, а маленькі гномики - одні з них тонші, інші - товстіші. А що під 

ялинкою? її шишки. Шишки? Але ж це сова, а варто з'єднати ось ці дві шишки, 

і вже буде лисиця. Скільки таємниць ви відкриєте, якщо будете уважними до 
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всього, що навколо вас". 
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ДІЯЛЬНІСТЬ  БУДИТЕЛІВ  ЗАКАРПАТТЯ  XIX  СТ. ЯК 

ІСТОРИКО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що в останні роки 

надзвичайно гостро постає питання формування громадянина української 

держави. Історія надала чимало яскравих  прикладів, коли передова 

інтелігенція, науковці, громадські та політичні діячі ставали зразком 

громадянськості; своїми діями демонстрували своє вболівання за майбутнє 

нації. Для Закарпаття справжніми патріотами, громадянами свого краю стала 

ціла плеяда педагогів, духовенства, громадських діячів XIX ст, яких у науково – 

історичній літературі називають Будителями. 

Діяльність Будителів Закарпаття XIX  ст стала предметом дослідження  

В. Гомонная, В. Росула, В. Худанича, Д. Худанича та інших. Ми маємо на меті 

розглянути педагогічні просвітницькі аспекти їхньої діяльності. 

Термін «будительство» та його похідні набули сталого вжитку ще 

наприкінці ХІХ ст. Ним послуговувалися для визначення основного виду 

діяльності закарпатської інтелігенції у ХІХ ст. – будити свій народ від 

тривалого сну національного нігілізму, байдужості, покірності. Будителі  –  під 

такою назвою в історію Закарпаття увійшли відомі культурно-політичні діячі 

кінця XVIII –  першої половини XIX століття Іоанікій  Базилович, Олександр 

Духнович, Михайло Лучкай, Андрій  Добрянський та інші [ 3, с. 27]. 

У науково-історичній літературі  виокремлено головні етапи 

становлення будительського руху в Закарпатті: 
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 перший етап (1800 – 1848 рр.) – діяльність будителів в еміграції, за 

межами закарпатських земель (М. Балудянський, Ю. Г. Венелін, А. Дудрович, 

П. Лодій, І. Орлай); 

 другий етап (1849 – 1867 рр.) – національно-патріотичне та 

просвітницьке відродження закарпатського краю (О.Духнович, І.Ставровський, 

О. Павлович). Характеризується: отримання більших політичних, економічних, 

релігійних та культурно-освітніх свобод; поліпшення умов для вільного 

розвитку національної культури, освіти; розширення у Закарпатті мережі 

народних шкіл поширення серед населення краю грамотності шляхом видання 

періодичної літератури – газет, календарів, а також навчальної – букварів, книг 

для читання, посібників, катехізисів тощо. 

 третій етап (1868 – 1889 рр.) – згортання просвітницької діяльності 

будителів (А. Кралицький, О. Митрак, І. Сільвай, Є.Фенцик). Характеризується:  

скорочення кількості руських народних шкіл у краї та поступовий перехід на 

угорську мову навчання; відхід від науково-педагогічної діяльності останніх 

представників будительського руху Закарпаття [1, с. 37 ]. 

Важливою складовою просвітницької діяльності закарпатських 

будителів була наукова та навчально-методична діяльність. Вони активно 

досліджували проблеми історії, літератури, педагогіки, етнографії, філософії, а 

також видавали навчальну літературу, газети, журнали [1, с. 38]. 

«Будителі» усвідомлювали значущість освіти й виховання для 

майбутнього свого народу, тому основним своїм завданням вважали 

формування у нього національної гідності, патріотизму, моральності, 

гуманізму, взаємоповаги, інтелігентності. Для цього необхідно було якісно 

оновити зміст освіти, який, на їхню думку, мав би ґрунтуватися на багатій 

культурно-історичній основі власного народу, що тісно пов’язана із 

християнськими цінностями [3, с. 23]. 

Значний уплив на формування національної свідомості закарпатських 

українців на розвиток освіти й культури мала науково-педагогічна, 

просвітницька та культурна діяльність О. Духновича (1803 – 1865).  

О. Духнович став першим педагогом у Західній Україні, який чітко 

сформулював основні теоретичні і практичні засади української педагогіки, 

серед яких визначальна роль відводилася народності виховання. Видані 

О. Духновичем букварі, релігійна навчальна література, календарі, літературні 

твори, особливо ті, що написані народною мовою, набули масового поширення 

не тільки у школах, але й серед дорослого населення. Можна з усією 

впевненістю стверджувати, що О. Духнович не лише теоретично довів, а й 

практично зреалізував необхідність розвивати освіту для дорослих, що на той 

час (середина ХІХ ст.) було вельми прогресивним явищем. Значною заслугою 

О. Духновича є його участь у налагодженні системи підготовки учителів 

народних шкіл. Майже кожен учитель в Закарпатті вважав О. Духновича своїм 

ідейним батьком, адже вчився за його підручниками, навчав за його букварями, 

жив за його настановами [2, с. 45]. 

Отже,  педагогічна спадщина закарпатських будителів була одним із 
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головних чинників формування національної свідомості закарпатських 

українців у ХІХ ст і на сьогоднішній день є важливим джерелом історико – 

педагогічної науки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Передумови розвитку особистості, сформовані в ранньому дитинстві, 

створюють основу нових шляхів на дитину з боку оточуючих. Розвиваючись, 

дитина засвоює нові психологічні риси і форми поведінки, внаслідок чого вона 

працює маленьким членом людського суспільства. 

У створюється той порівняно стійкий внутрішній світ, що дає підстави 

вперше назвати дитини особистістю, хоча, звісно, особистістю, ще цілком 

несформованою, проте здатною до подальшого розвитку й удосконалення. 

Моральне виховання – виховна діяльність виховного закладу і сім'ї, що 

має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і 

звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у 

практичній діяльності. Результати морального виховання характеризуються 

такими поняттями: мораль, моральність, моральна свідомість, моральні 

переконання, моральні почуття, моральні звички і моральна спрямованість. 

Моральне виховання – основний стрижень загальної системи розвитку 

особистості. Моральне виховання був із фізичним, естетичним, трудовим і 

розумовою вихованням. 

Систематичне, цілеспрямоване формування високоморальною 

особистості відбувається у організованому дитячому колективі. У дошкільних 

установах здійснюється спеціальна виховна робота, спрямовану всебічний 

розвиток особистості. Підготовка підростаюче покоління до життя, праці, 

вихователі вчать хлопців бути скромними, чесними, принциповими, вчать 

любити Батьківщину, вміти трудитися, поєднувати у собі чуйність і дбайливе 

ставлення до людей. Всі ці та інші моральні якості характеризують морально 
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вихованого людини, без формування який неможливо уявити всебічно 

розвинену особистість. 

Моральне виховання з перших років життя дитини спрямоване на 

формування її моральної позиції, ціннісних орієнтирів, інтересів і потреб. Адже 

на цьому етапі закладаються основи морального розвитку особистості, 

розвиваються уявлення, почуття, звички, які спрямовують подальше її 

вдосконалення. Особливо значні зміни відбуваються у мотиваційній сфері 

дитини-дошкільника, що виявляються у розвитку моральних мотивів 

поведінки, а на етапі старшого дошкільного віку вони набувають супідрядності 

- підпорядкованості певній вищій меті. Тому неувага до морального виховання 

в дошкільному віці не може бути компенсована у подальші роки. 

Моральне виховання тісно пов'язане з моральним розвитком, оскільки 

взаємодія між педагогічними впливами і розвитком особистості відбувається 

через сприймання, усвідомлення, оцінку й перевірку досвідом моральних вимог 

[1]. 

Дошкільне дитинство є початковим періодом становлення особистості, 

коли формуються основи характеру, ставлення до навколишнього світу, людей, 

до себе, засвоюються моральні норми поведінки, важливі для особистісного 

розвитку якості психіки. Однією з перших моральних потреб є потреба у 

спілкуванні, яка задовольняється у процесі взаємодії з дорослими. У 

спілкуванні дитина здобуває перший досвід моральної поведінки. Це аж ніяк не 

означає, що дорослий формує її за власним задумом чи зразком. Дитина 

розвивається лише тоді, коли сама активно діє. Мистецтво вихователя 

виявляється у пробудженні і спрямуванні її активності на самовиховання. 

Процес морального формування особистості відбувається нерівномірно 

[2]. У кожний період дошкільної пори дитина виходить на якісно нові рівні 

морального розвитку (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівні морального розвитку дитини 

 

На першому рівні  формуються уявлення про моральні норми. У 

молодшому дошкільному віці виникають перші уявлення про те, що добре, а 

що погано. Це відбувається у процесі формування нового типу стосунків між 

дитиною і дорослим. Розвиток самостійності дитини у цей час супроводжується 

Уявлення про моральні норми 

Моральні почуття і мотиви поведінки 

Звички моральної поведінки 

Основи соціальної компетентності 

І  

 

ІІ  

 

ІІІ   

ррррррі

рірівень 

 
ІV  

рірівень 

 



170 

 

потребою співучасті в житті дорослих, спільній діяльності з ними. У 

середньому дошкільному віці яскраво виявляється позиція «захисника» норм 

поведінки, еталоном яких є дорослий. Як правило, у своїх скаргах діти 

здебільшого повідомляють, що хтось із однолітків не дотримувався вимог 

дорослого чи правил поведінки. Перший етап формування у дітей уявлень про 

добро і зло, про те, як потрібно поводитися з іншими людьми, як відноситись 

до своїх і чужих учинків, пов'язаний із безпосереднім емоційним ставленням до 

людей, які пред'являють ці вимоги. 

Другий рівень. Моральні почуття і мотиви поведінки. У старшому 

дошкільному віці моральні почуття і знання пов'язуються з почуттям обов'язку. 

Дитина у цьому віці здатна усвідомлювати моральний смисл своєї поведінки. 

Виникають внутрішні моральні інстанції -прагнення поводитися згідно з 

моральними нормами не тому, що цього вимагають дорослі (батьки, 

вихователі), а тому, що це приємно для себе й інших. 

Третій рівень. Звички моральної поведінки. Виховання моральної 

поведінки означає забезпечення єдності мотивів і дій особистості. Моральні 

мотиви спонукають до певної дії, надають поведінці особистісного змісту. У 

дошкільному віці починається формування ієрархії (підпорядкування) мотивів 

поведінки, які є свідченням моральної вихованості, адже один і той самий 

учинок може бути зумовлений різними мотивами і свідчити про різні рівні 

засвоєння певних норм. 

Четвертий рівень. Основи соціальної компетентності. Про розвиток 

особистості дитини свідчить зміна її активності у соціальній ситуації. Йдеться 

про вплив середовища і ставлення до нього дитини. У визнанні значущості 

кожного із цих явищ полягає принципова різниця між навчально-

дисциплінарною та особистісно-орієнтованою (гуманістичною) концепціями 

виховання. Вихованням свідомого ставлення дитини до явищ дійсності 

займається гуманістична педагогіка, а навчально-дисциплінарна вирішальну 

роль відводить формуючим впливам середовища. 

Отже, цілеспрямований процес залучення дитини до моральних 

цінностей людства і конкретного суспільства починається у ранньому 

дитинстві. Успішність цього процесу залежить від єдності моральної свідомості 

і поведінки. Визначальною у ньому є роль дорослого як «соціального 

провідника», зразка для наслідування, організатора соціального досвіду дитини. 
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НАСТУПНІСТЬ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ 

На сучасному етапі реформування та побудови нової парадигми освіти 

гостро постає проблема забезпечення наступності між середньою та 

початковою ланками освіти. Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що за 

останні роки відбулися зміни в змісті програм, відхід від авторитарних форм 

навчального процесу надає педагогам самостійності у їх діяльності, значно 

поглибились і розширились теоретичні основи знань, які засвоюються учнями, 

загальною тенденцією стала інтеграція діяльності всіх ланок освіти у межах 

єдиного навчально-виховного процесу, особливо гостро постала проблема 

перспективності та наступності в роботі початкової та середньої ланок.  

Наростає суперечність між ведучими напрямками виховання і навчання 

дітей зазначеного віку: орієнтація на штучну акселерацію; форсування 

навчання, швидке «проскакування» окремих стадій дитячого розвитку [1, с.5]. 

Аналіз педагогічного досвіду говорить про наступність як двобічний 

процес, в якому на першому ступені освіти зберігається «самоцінність» 

шкільного дитинства і формуються фундаментальні якості особистості дитини, 

що стають основою для успішного навчання в школі другого ступеня. При 

цьому, основна школа не будує свою роботу «з нуля», а «підхоплює» 

досягнення, набуті в початковій школі, організовує свою роботу так, щоб краще 

розвинути накопичений потенціал молодшого школяра.  

Проблема наступності має комплексний і міждисциплінарний характер, 

перебуваючи на перетині проблемних сфер педагогіки, психології, філософії, 

соціології, фізіології. Тому її сучасний стан характеризується різнобічністю 

охоплення багатьох питань та неоднозначністю їх трактування. Поняття 

«наступність у навчанні» вперше отримало теоретичне обґрунтування в працях 

Е. Баллера, Г. Ісаєнка, ставши згодом предметом багатьох досліджень у 

вітчизняній та зарубіжній педагогіці. ІІонятійний апарат найбільш повно 

представлено в працях К. Абульханової, О. Славської, С. Батишева, 

В. Безрукової, А. Бєляєвої, А. Бушлі, Б. Величковського, Ш. Ганеліна, 

С. Годника, М. Махмутова, В. Сластьоніна, В. Тамаріна та ін. 

Необхідність наступності в роботі пов`язаних між собою ланок навчання 

обгрунтована в працях П. Кононенко, О. Вишневського, Я.-А Коменського, 

Й.Г. Песталоцці, К. Ушинського, С. Русової, О. Сухомлинського. Сучасні 

науковці та педагоги-практики звертають увагу на неузгодженість у змісті, 
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методах керівництва і формах організації педагогічного процесу початкової та 

середньої шкіл. Як наслідок, у п`ятому класі не реалізується набутий дітьми в 

початковій школі досвід, що призводить до ускладнення їх адаптації. Історико-

педагогічні дослідження набувають статусу інноваційних і відіграють дедалі 

вагомішу роль у процесі формування сучасного вчителя [2, с.87]. 

Вивчення спадщини педагогів минулого є закономірним результатом 

таких основних тенденцій: 

1) прагнення вчених знайти у минулому витоки провідних наукових 

ідей сучасності; 

2)  потреба переглянути і переоцінити у світлі даних сучасної науки ті 

концепції і теорії, що раніше не розглядалися або відкидалися як помилкові; 

3) вивчення і конструктивно-критичний аналіз розвитку дидактичних 

поглядів окремих педагогічних персоналій у певні історичні періоди дають 

змогу осмислити загальну картину історико-педагогічного процесу в Україні як 

цілісного багатогранного явища, відтворити розвиток української педагогіки, 

яка протягом століть розглядалась у загальносоюзному контексті. 

Питання наступності розглядається давно. Наступність – багатоаспектне 

педагогічне явище, визначається як необхідний зв`язок між явищами; між 

новим і попереднім, між різними етапами або щаблями розвитку. Але при 

всьому цьому сутність наступності полягає в збереженні тих чи інших 

елементів цілого або окремих сторін його організації під час переходу від 

одного етапу до іншого. 

Наступність зумовлюється попередніми етапами, щаблями розвитку, які 

визначають теперішнє і орієнтують на майбутнє. 

Наступність як філософська категорія ґрунтується на законі заперечення 

і законі переходу кількісних змін в якісні. Г.-В.-Ф. Гегель обґрунтовуючи закон 

заперечення, підкреслив об’єктивну потребу наступності в процесі розвитку. На 

думку філософа, діалектичне заперечення передбачає не тільки відміну, 

руйнування, знищення попереднього, але й збереження, утримання і розвиток 

того раціонального, що було досягнуто на цьому етапі розвитку [3, с. 434]. 

Процес утворення форм руху матерії свідчить, що кожна його вища 

форма, опираючись на нижчих, не відкидує їх, а підпорядковує собі. 

Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового 

періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім.  

Наступність надає можливості для реалізації єдиної, динамічної та 

перспективної системи вихованні і навчання, що сприяє зближенню умов 

виховання та навчання учнів початкової і середньої школи. Завдяки цьому 

перехід до нових умов навчання здійснюється з найменшими для дітей 

психологічними труднощами, забезпечується природне і комфортне їх 

входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання й 

навчання учнів з перших днів перебування у старшій школі. 

Перехід дитини до середньої школи – відповідальний і важкий період у 

житті кожного школяра. Це обумовлено зміною навчальної та соціальної 

ситуації яка висуває перед учнем нові завдання. Тому забезпечення адаптації 
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дитини до системи навчання у середній школі сприяє подальшого 

особистісного розвитку учня. 

Серед причин, які створюють проблеми під час переходу від початкової 

до середньої ланки науковці вбачають такі: 

- різні підходи до підготовки вчителів початкової, середньої та старшої 

школи; 

- -низький рівень знань учителів про психологічні та фізіологічні 

особливості кожного вікового періоду; 

- -неузгодженість у змісті навчальних курсів початкової і середньої 

школи; 

- -недостатня наступність у шкільних підручниках; 

- -невідповідність оцінок випускників початкової школи реальним 

результатам навчання; 

- - непідготовленість до сприйняття ускладненого змісту навчальних 

курсів у 5-му класі; 

- -нездатність учнів справитися із збільшеним обсягом домашнього 

завдання тощо.  

Зміна форм організації та умов навчання; невміння чи небажання 

вчителів-предметників враховувати індивідуальні особливості учнів; кабінетна 

система навчання; збільшення навчального навантаження; зміна режиму дня – 

основні чинники, що впливають на успішність переходу учнів до основної 

школи. 

Дослідження показали, що в Україні лише 28% п`ятикласників 

зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченню початкової 

школи. 

На сучасному етапі проблема перспективності та наступності між 

середньою та початковою ланками освіти набуває особливої значущості. 

Останнім часом, коли значно поглибились і розширились теоретичні основи 

знань, які засвоюються учнями, загальною тенденцією стала інтеграція 

діяльності всіх ланок освіти у межах єдиного навчально-виховного процесу, 

особливо гостро постала проблема перспективності та наступності в роботі 

початкової та середньої ланок. Національна доктрина розвитку освіти України 

у ХХІ столітті розглядає питання неперервної освіти, яка реалізується через 

«забезпечення наступності змісту та координації освітньо-виховної діяльності 

на різних ступенях освіти, які функціонують як продовження попередніх і 

передбачають підготовку осіб для можливого переходу до наступних ступенів» 

[4, с. 4]. 

Основні принципи освіти в Україні передбачають єдність системи освіти 

і спадкоємність усіх типів навчальних закладів, що забезпечують можливість 

переходу від нижчих ступенів освіти до вищих. Протягом усього життя всім 

людям доводиться адаптуватися до різних ситуацій. Адаптація учня до 

навчання у середній школі відбувається не одразу. Це досить тривалий процес, 

пов`язаний зі значними змінами у навантаженні та всі системи організму. 
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Вітчизняні педагоги К. Ушинський, С. Русова, В. Сухомлинський 

доводили, що принцип наступності повинен охоплювати всі сфери навчання та 

виховання дітей, реалізуючись через відповідні умови. 

Щоб досягти оптимальних результатів у забезпеченні наступності між 

початковою й середньою школою необхідно забезпечити якість освіти як умови 

сталого розвитку шкільного співтовариства; посилити увагу до проблем 

адаптації школярів, учнів, педагогів, батьків, адміністрації школи, фахівців 

психологічної служби, а саме, необхідно виконати систему завдань, необхідних 

для подолання негативних явищ: 

-  продовжувати вивчати психологічні можливості дітей молодшого 

підліткового віку; 

- розробити систему психологічного супроводу учнів у період адаптації; 

- продовжувати роботу з підвищення мотивації педагогів до оволодіння і 

пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації; 

- скоординувати вимоги, методи і прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х 

класах; 

- розробити систему контролю успішності процесу адаптації учнів; 

- знизити падіння успішності при переході в основну школу. 

Державна політика в галузі освіти вимагає різностороннього 

дослідження різноманітних аспектів її реалізації, зокрема – забезпечення 

наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різнях 

щаблях освіти, що функціонують як продовження попередніх і передбачають 

підготовку вихованців дитячого садочка, учнів, студентів для переходу на 

наступні щаблі. 

У Законі України «Про освіту» зазначено [5], що наступність є однією з 

обов`язкових умов здійснення непреривності здобуття знань, яка має 

забезпечити єдність, взаємозв`язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм 

навчання і виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних 

щаблях освіти. 

В Україні послідовними(суміжними) етапами освіти є: дошкільна освіта, 

початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна 

середня освіта, проф. тех. освіта, повна вища освіта, післядипломна освіта, 

аспірантура, докторантура. 

Наступність початкової і середньої школи досліджувалась у працях 

провідних науковців. Ананьєв Б.Г. [6] дав наступне визначення сутності 

наступності: «наступність у навчанні й засвоєнні знань учнями передбачає 

становлення зв`язків між попередніми й новими знаннями, засвоєними на 

різних етапах навчання, а також між системами знань, які засвоюють 

паралельно на кожному щаблі навчання». 

Ганелін Ш.І. говорив про наступність як про опору на пройдене. Він 

зазначає, що використання й розвиток в учнів знань, умінь і навичок, у 

результаті чого складаються різноманітні зв`язки, взаємодіють старі й нові 

знання, виникає система міцних, глибоких знань. 
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Годник С.М. характеризує наступність як процес послідовної зміни 

педагогічних явищ у динаміці навчання і виховання. При цьому розвиток 

педагогічної системи повинен враховувати особливості попередньої, акумулює 

в собі її прогресивні елементи, знімає традиційні. 

Кухта А.М. про наступність: «наступність в навчальному процесі 

забезпечує органічний перехід від минулого через сучасне до майбутнього і в 

процесі цього переходу виконує дві взаємопов`язані функції: забезпечує зв`язок 

між цими трьома етапами навчання і одночасно здійснення майбутніх [7]. 

Педагог Люблінська Г.О. бачить наступність як послідовність 

навчально-виховної роботи, коли на кожному наступному етапі закріплюються, 

розширюються, ускладнюються й поглиблюються ті знання, вміння і навички, 

які становлять зміст навчальної діяльності  на попередньому етапі її організації, 

навчання проводиться з певною перспективною спрямованістю, з орієнтацією 

на ті вимоги, які будуть висунуті на наступному етапі життєдіяльності. 

І.Ю. Ігнатенко, А.М. Кухта, Ю.В. Львов, О.Я. Савченко, М.Д.Ярмаченко 

дали визначення наступності як загальнодидактичної необхідності яка 

забезпечує органічний перехід від минулого через сучасне до майбутнього, 

зв`язок попереднього матеріалу з наступним, взаємодію попередніх і нових 

знань, поступове розширення і поглиблення знань, послідовність у викладенні 

навчального матеріалу, забезпечення внутрішньопредметних зв`язків, 

встановлення зв`язків між окремими етапами навчання, тобто це – зв`язок та 

узгодженість мети, змісту, організаційно-методичного забезпечення етапів 

освіти, які межують один з одним. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 

НАВИЧОК НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У 

ХОДІ ЗАНЯТЬ 

У дошкільних закладах підготовка дітей до навчальної діяльності 

здійснюється насамперед на заняттях. Основною умовою розвитку передумов 

навчальної діяльності є спеціально організований зміст навчання і відповідні 

йому методи та форми. Тому об'єктом засвоєння у дошкільному закладі повинні 

бути не лише знання і вміння, але і способи та засоби їх здобуття. Засвоєння 

дітьми способів дій, спрямованих на пізнання предметів навколишньої 

дійсності, залежить від запропонованих педагогом шляхів [3, с.20]. В одних 

випадках пізнавальні завдання ставляться ізольовано від практичних, в інших - 

окремо пропонуються практичні завдання. Можливе також поєднання 

практичних і пізнавальних завдань. 

Діти дошкільного віку, як свідчать дослідження, погано сприймають 

подане їм безпосередньо завдання на засвоєння загального способу дій 

(навчитися вимірювати, рахувати). Обґрунтовуючи необхідність засвоєння 

нових способів дій, розкриваючи їх смисл, потрібно пізнавальні завдання 

поєднувати з практичними. Діти легше виокремлюють і усвідомлюють їх, якщо 

вони є умовою досягнення зрозумілих їм практичних цілей. Із засвоєнням 

нових способів дій можна наблизити ці завдання так, щоб спосіб дії був і 

засобом досягнення практичної мети. На цій основі у дітей виникає інтерес до 

пізнання невідомого, розв'язання не пов'язаних із практичними цілями завдань. 

Найефективніше засвоюються загальні способи дій у проблемно-

практичних або проблемно-ігрових ситуаціях, у яких практичне (ігрове) 

завдання постає як уявне, перспективне. У проблемно-практичній ситуації 

завдання пропонують так, щоб його неможливо було розв'язати без засвоєння 

відповідних способів дій. Після цього дітям детально пояснюють і розкривають 

усі операції способу, який вони повинні засвоїти і застосувати при 

розв'язуванні однотипних завдань. Непросто дається дошкільникам з'ясування 

відношень рівності і нерівності, яке потребує опанування специфічною 

системою дій. 

Загальним методом опосередкованого вивчення об'єктів і їх 

властивостей є моделювання, яке допомагає дітям зрозуміти і засвоїти 

відношення рівності і нерівності. У дошкільному закладі ці відношення 

моделюють за допомогою різноманітних предметів: кружечків, квадратиків, 

фішок тощо [1, с.5]. Оскільки модель відношень діти зазвичай опановують без 
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підготовки, то вони, як правило, сприймають її не як модель, а як сукупність 

предметів. З огляду на це, вихователь повинен підвести дитину до розуміння 

того, що вона моделює, і для чого потрібна ця діяльність. Важливо, наприклад, 

допомогти дитині зрозуміти, що сукупність зелених і жовтих кружечків 

виражає відношення реальних предметів за величиною. У дошкільному закладі 

дітей спеціально вчать, що через кружечки і фішки можна моделювати рівність 

або нерівність будь-яких об'єктів. Під час навчання побудови моделі загальний 

спосіб буде сприйматися за умови, що завдання для його засвоєння 

пов'язуватиметься з предметною діяльністю, а вся діяльність із моделювання 

відбуватиметься у проблемно-ігровій або проблемно-практичній ситуаціях [1, 

с.5]. 

Поступово дошкільники починають розуміти, що предмети-замінники 

моделюють відношення нерівності і рівності між двома групами будь-яких 

реальних предметів. Після цього можна переходити до встановлення цих 

відношень [8, с. 78]. 

Основні компоненти схильності до навчання - узагальненість, гнучкість, 

стійкість і самостійність мислительної діяльності, усвідомленість мислення 

(співвідношення його практичної і словесно-логічної сторін). Ці особливості 

мислительної діяльності дітей обумовлюють темп їхнього розвитку у процесі 

навчання. 

Унаслідок використання педагогічно і психологічно не вмотивованої 

методики, яка ґрунтується на ідеї дитячої творчості, вільного вибору способів 

дій, виникає явище ненаучуваності.  

У дітей старшого дошкільного віку помітний суттєвий прогрес у 

навчальній діяльності, здатності до розумового і вольового зусилля. Про це 

свідчать питання, які вони ставлять, інтерес до пошуку зв'язків і відношень між 

предметами і явищами. 

Інтелектуальні запити старших дошкільників виявляються у байдужості 

до простих ігор та іграшок, в інтересі до набуття знань і вмінь на перспективу, 

підвищенні допитливості, вимогливості до себе і до інших. 

Навчальна діяльність у старших дошкільників часто виокремлюється з 

інших її видів. Вони починають цілеспрямовано засвоювати певні знання, 

уміння і навички, набувають здатності розв'язувати різноманітні пізнавальні 

завдання. Це вміння є найважливішим критерієм успішності навчальної 

діяльності дошкільників і має сформуватись до завершення дошкільного 

дитинства. 

Як показало дослідження А. Усової, для розвитку навчальної діяльності 

дитини необхідно формувати вміння слухати і чути вихователя, дивитися і 

бачити те, що він показує, слідувати його інструкцій при виконанні 

навчального завдання. Важливим показником розвивається навчальної 

діяльності А. Усова вважала ставлення дитини до оцінки з боку педагога. Якщо 

дитина реагує на позитивну або негативну оцінку виконання навчального 

завдання, значить, у нього відсутнє прагнення до самовдосконалення (потреба 

закріпити успіх, виправити помилку, поповнити досвід), а це знижує 



178 

 

можливості його навчання [5, с. 176]. 

Успішне формування навчальної діяльності залежить від того, якими 

мотивами вона збуджується. Якщо дитина не хоче вчитися, навчити його не 

можна. Зовні діяльність дітей на занятті може бути схожою, але внутрішньо, 

психологічно, вона дуже різна. Часто вона збуджується зовнішніми мотивами, 

не пов'язаними з засвоюваними знаннями і тим, що робить дитина. Малюкові 

нецікава математика, але на занятті він намагається виконувати завдання, щоб 

не викликати незадоволення педагога. Або дитина не любить малювати, але 

робить картинку, щоб подарувати бабусі на день народження. У дитячому саду 

діти часто займаються, тому що «так треба», «так велять», «щоб не сварили» [4, 

с.41]. 

Внутрішня мотивація викликана пізнавальним інтересом дитини: 

«цікаво», «хочу знати (вміти)». У цьому випадку знання є не засобом 

досягнення якоїсь іншої мети («щоб не сварили», «потрібно подарувати 

бабусі»), а метою діяльності дитини. Результати навчальної діяльності значно 

вище, якщо вона збуджується внутрішніми мотивами [4, с.42]. 

До показників сформованості передумов навчальної діяльності були 

віднесені: 

- вміння слухати і запам'ятовувати поставлене завдання, усне пояснення, 

зразок; 

- вміння аналізувати, виокремлювати спосіб дій, застосовувати його для 

вирішення поставленого завдання; 

- вміння контролювати свої дії, оцінювати завдання та результати 

діяльності [5, с. 182]. 

Критеріями оцінки сформованості передумов навчальної діяльності 

виступали: 

- високий рівень: розуміння навчального завдання, його точне 

виконання, виділення основного способу виконання завдання, вміння його 

пояснити, правильно оцінити роботу інших і власну; 

- середній рівень: прийняття та часткове виконання завдання, наявність 

окремих помилок, часткове виділення способу розв'язання задачі, не завжди 

чітке, логічне пояснення виконання завдання, несформованість оцінки та 

самооцінки; 

- низький рівень: не повне або невірне виконання завдання, наявність 

істотних помилок при виконанні, невміння пояснити виконання завдання, не 

чутливість до оцінки [5, с.186]. 

Всі перераховані види готовності виступають в системі і забезпечують 

всі разом безболісне включення дитини в режим навчального процесу, 

створюючи передумови для оволодіння навчальною діяльністю. 

Установлено, що феномен «готовність до навчання» відрізняється 

складністю та неоднозначністю підходів до його визначення, кількісних і 

якісних характеристик його компонентів [7, с.83]. Розробка проблеми 

готовності дитини до навчання в психолого-педагогічних дослідженнях 

здійснювалась у декількох напрямах. Перший напрям представлено 
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дослідженнями, що спрямовані на формування в дітей дошкільного віку певних 

знань, які полегшують у подальшому засвоєння навчального матеріалу під час 

систематичних занять у школі В. Логінова, Дж. Чепи, І. Будницька, Л. 

Артемова Л. Журова, О. Аніщенко, О. Усова, та ін.. Зазначений підхід вимагає 

чіткого планування й організації занять, використання спеціальної методики 

навчання, притаманної віковим можливостям старших дошкільників, 

особливостям їх мислення [2]. 

За другим напрямом феномен готовності дитини до навчання 

пов'язується з новоутвореннями і змінами в психіці дитини, які спостерігаються 

наприкінці дошкільного віку і співвідносяться з поняттям “навчальна зрілість” 

та передбачають комплекс якостей, що утворюють уміння вчитися В. Котирло, 

Є. Кулачківська Л. Божович, О. Запорожець, О. Проскура С. Коробко, 

С. Ладивір, та ін. [2]. У сучасному розумінні семантика феномену навчальної 

зрілості дитини деякими вченими розглядається як синонім до поняття 

«готовність до навчання» Є. Кравцова, І. Дубровина, І. Кулагіна, М. Бітянова, 

М. Безруких, М. Удовенко, О. Дьяченко [2]. 

За третім напрямом Л. Венгер, Н. Гуткіна, Н. Денісович, Н. Сафронов, 

Р. Бардін та ін. [2], дослідження скеровані на визначення в дитини передумов і 

психічних утворень, необхідних для навчання, на розробку відповідного 

діагностичного інструментарію. Розглядаючи дошкільника з точки зору його 

відповідності статусу навчальної діяльності, цей інструментарій не повною 

мірою забезпечують прогностичну інформацію про ймовірні темпи й успіхи 

дітей у подальшому навчанні. Зокрема, поза увагою дослідників залишається 

прогноз щодо можливих труднощів дитини в адаптації навчальної діяльності. 

Доведено, що готовність дитини до навчання раціонально розглядати як 

оптимальне поєднання взаємодії комплексу компонентів, який охоплює всі 

основні сфери розвитку дитини: інтелектуальну, емоційну, вольову, 

морфологічну, а також психічне і соматичне здоров'я. Їх сукупність на певному 

рівні розвитку виявляється як навчальна зрілість дитини, складові якої тісно 

взаємопов'язані і взаємозумовлені [6, с. 81]. 

Готовність дитини до навчання, на нашу думку, визначають єдиний за 

своєю природою, але різний за станом феномен: готовність - це стан 

потенційних і тому ідеальних можливостей дитини; навчальна зрілість - це стан 

її актуальних і реальних можливостей. Саме такий підхід створює необхідні 

передумови для повноцінного розвитку особистісних якостей майбутнього 

школяра, які гарантують йому всебічну психофізіологічну захищеність і 

сприяють успішній навчальній діяльності. 
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ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДНЗ З БАТЬКАМИ 

Пріоритетною метою українського  суспільства сьогодні є підтримка 

соціальної стабільності та забезпечення інноваційного розвитку. У цьому 

зв'язку значні зусилля держави у вихованні підростаючого покоління 

спрямовані на формування політики укріплення соціального інституту сім'ї так, 

як сім'я, батьки – перші вихователі дитини. 

Процес модернізації, що відбувається в освіті, вимагає активізації 

діяльності та управління навчальним закладом і  організацію соціального 

партнерства між навчальним закладом і сім’єю. 

Успіху цієї роботи сприяють принципи соціальногопартнерства ДНЗ та 

батьків. Коротко охарактеризуємо коженіз цихпринципів 

1. Принцип забезпечення суб'єктної позиції всіх суб'єктів освітніх 

відносин - дітей, їх батьків та педагогів ДНЗ. Суть цього принципу полягає в 

тому, що кожній  дитині, її  батькам, педагогу ДНЗ надається право і 

можливість реалізувати свої інтереси, вільно показати свою власну думку з 

різних питань освіти та виховання, проявляти ініціативу, активність і 

самостійність При цьому головним є співпраця, досягнення загальної згоди на 

вирішення того чи іншого завдання. При реалізації цього принципу педагоги 

ДНЗ повинні враховувати той факт, що сучасні батьки в своїй більшості  - це 

люди, розумні, освічені і, звичайно, добре знають, як їм слід виховувати своїх 

власних дітей і чого вони чекають від ДНЗ. Тому педагогам ДНЗ не слід 
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займатипозиціюпорад і простої  пропаганди педагогічних знань серед батьків. 

Це скоріше всього не принесе позитивних результатів увзаємодії з сім’ями.    

Ефективним буде створення атмосфери довіри і взаємодопомоги, підтримка 

сім'ї в складних педагогічних ситуаціях, вияв зацікавленості педагогічного 

колективу дитячого садка до проблем сім'ї та бажання надавати  допомогу в їх 

усуненні. 

Педагогічними умовами реалізації даного принципу всоціальному 

партнерстві ДНЗ та сім’ї є: 

- усвідомлення важливості та значимості спільної діяльності 

длярозвитку дитини; 

- особистий внесок педагога і батьків в загальний результат; 

- мотивованість  педагогів та батьків участі в партнерській взаємодії; 

- включення дітей та батьків у процес планування освітньої діяльності 

ДНЗ та сім'ї; 

- орієнтація педагогів ДНЗ на інтереси і потреби батьків ідітей, що 

забезпечує їм можливість добитися позитивнихрезультатів у навчанні та 

вихованні [1, с.87]. 

2. Принцип інтеграції та диференціації  цілей, завдань та 

дійсоціальнихпартнерів, спрямованих на індивідуалізацію розвитку особистості 

дитини. Цей принцип реалізується в спільній діяльностіпедагогів ДНЗ та 

батьків під час дотримання наступних умов: 

- забезпечення взаємної та достовірної інформованості педагогів і 

батьків про особливості дитини, її  досягнення і труднощі, виявлення спільних 

проблем для спільного вирішення; 

- визначення загальних та часткових завдань освіти дитини, на 

вирішення  яких направляються об'єднані зусилля педагогів і батьків; 

- спільне прийняття рішень, узгодженість дій при їхвиконанні;. 

- узгодженість вимог до дитини, що забезпечує єдністьпедагогічних 

впливів на неї; 

- дотримання зобов'язань, домовленостей кожним партнером - 

педагогами та батьками; 

3. Принцип гуманістичної орієнтації у взаємодії з сім'єю, який 

передбачає: 

- виявлення та облік інтересів, потреб учасників соціальногопартнерства 

при організації спільної діяльності та спілкування; 

- єдиний підхід до розвитку особистості дитини в сім'ї та в дитячому 

колективі ДНЗ; 

- забезпечення кожному батькові можливості побачити і знати, 

якрозвивається дитина в ДНЗ; 

- опора на позитивні якості батьків та дітей, позитивнийдосвід сімейного 

виховання; 

- розкриття індивідуальності кожної дитини та батька,надання 

можливості проявляти свою індивідуальність та досягненняуспіху та схвалення 

оточуючих у спільній діяльності; 
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- прийняття педагогами ДНЗ батьків у якості своїх союзників, 

однодумців у вихованні дитини; 

- прийняття та облік традицій сім'ї, толерантне та поважневідношення до 

кожного батька, його думки; 

- створення ситуацій, в яких необхідно розвивати взаємну 

повагу,турботу про дітей; 

- доброзичливий стиль спілкування педагогов з батьками [2, с. 56]. 

Робота педагогів ДНЗ будується на постійному спілкуванні з батьками 

вихованців, а позитивне налаштування батьків та їх бажання спілкуватися є 

 міцним фундаментом соціального партнерства. В спілкуванні педагога з 

батьками неприпустимий наказовий або вимогливий тон, категоричність 

суджень та оцінок. 

4. Науково-практичний принцип у соціальному  партнерстві педагогів 

ДНЗ та батьків заключається в: 

- створенні методичної бази для партнерської взаємодії ДНЗ і сімей; 

- використання оптимальних форм, механізмів і методів на різних етапах 

взаємодії між педагогами ДНЗ та батьками; 

- організація психологічної та педагогічної допомоги всім кому це 

потрібно. 

5. Принцип індивідуального підходу дуже важливий в соціальному 

партнерстві ДНЗ та сім'ї. Його суть у тому, що педагог, спілкуючись з 

батьками, повинен завжди відчувати  ситуацію, емоційний стан батька або 

матері. Тут знадобляться людські і  педагогічні уміння і тактична поведінка 

педагога: заспокоїти батька, поспівчувати, разом подумайте, як допомогти 

дитині в тій чи іншій ситуації. 

6. Принцип динамічності необхідний у соціальній партнерській 

діяльності ДНЗ та сім'ї, тому що сучасний дитячий садок знаходиться в режимі 

розвитку, він являє собою відкриту мобільну систему, яка здатна швидко 

реагувати на зміни соціального складу батьків, їх виховних та навчальних 

запитів. В залежності  від цього змінюються форми і напрями роботи дитячого 

садка з сім'єю [3,с.41]. 

Отже, особливості соціального партнерства ДНЗ з батьками полягає в 

тому, що воно будується на певних принципах, за певним напрямком і 

реалізується поетапно. Сумлінне проектування, а потімпродумана реалізація 

послідовних дій цього партнерствадозволяє повністю використовувати 

потужний ресурс взаємодіїдошкільної освітньої організації та сім'ї для 

поліпшення якості навчання і виховання дітей. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

Розвиток організацій неможливий без ефективної управлінської 

діяльності, тому значення керівництва є актуальним питанням сьогодення. 

Уміння керівника створити сприятливий соціально-психологічний клімат в 

колективі, зацікавити роботою працівників, застосувати певні мотиваційні та 

управлінські методи, виявити свої лідерські здібності, вміння спілкуватися та 

вирішувати конфліктні ситуації – все це залежить від обраного 

стилюкерівництва, впливає на ефективність та результативність організації. 

Керівник повинен до кожної людини знайти підхід, створити сприятливі умови 

для ефективного виробництва, мотивувати працівників до діяльності, бути 

лідером.  

Переважна частина визначень «стилю керівництва» зводиться до 

сукупності характерних для менеджера прийомів і способів вирішення задач 

управління, тобто стиль керівництва розглядають як систему постійно 

застосовуваних методів керівництва. Методи керівництва – це способи впливу 

керівної системи на керовану для досягнення завдань і цілей, що стоять перед 

організацією [2]. 

Класифікують стилі керівництва за різними ознаками. Найбільш 

поширеними і універсальними на практиці вважають виділені німецьким 

психологом К. Левіним три «класичних» стилі керівництва: директивний 

(авторитарний, автократичний), демократичний (колегіальний) і ліберальний 

(попустительський) [1]. 

Директивний стиль (одноосібний, вольовий, авторитарний). Для 

«директивного» лідера підлеглі йому люди – тільки виконавці. Керівник з 

таким стилем керівництва пригнічує у співробітників прагнення працювати 

творчо і проявляти ініціативу. Якщо вона виникає, то тут же пригнічується 

керівником. Часто поведінка такого керівника характеризується зарозумілістю 

по відношенню до працівників, неповагою до особистості підлеглого, 

переслідуванням за критику і т. д. Всі ці фактори в сукупності приводять до 

створення негативного соціально-психологічного клімату всередині робочих 
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груп. Авторитаризм негативно позначається на групових стосунках. Деякі з 

виконавців намагаються перейняти стиль свого керівника у стосунках з 

колегами, підлещуються до начальства. Інші намагаються ізолюватися від 

контактів усередині групи, треті впадають у депресію. 

Керівник-автократ повністю зосереджує в руках рішення всіх питань, не 

довіряє підлеглим, не цікавиться їх думкою, бере на себе відповідальність за 

все, даючи виконавцям лише вказівки. В якості основної форми стимулювання 

він використовує покарання, погрози, тиск. Зрозуміло, що співробітники 

ставляться до такого керівника негативно. У результаті в колективі формується 

несприятливий соціально-психологічний клімат, люди перебувають у постійній 

напрузі, стають нервовими і запальними, тобто створюється грунт для 

конфліктів. Зміна дисциплінарних заходів викликає в людині страх і злість, 

формується негативна мотивація до праці. Виконавці бояться задавати питання 

керівнику-автократові, оскільки бояться почути на свою адресу неприємні 

зауваження і нарікання. 

Втім, за таких умов не можна однозначно думати, що директивний стиль 

управління поганий за своєю сутністю і не може бути використаний з 

матеріальною вигодою для підприємства чи окремих його структур. Цей стиль 

має вигідність, до якої можна віднести чіткість і оперативність управління, 

забезпечення її єдності задля досягнення поставленої мети; скорочення часу для 

прийняття рішень та цим забезпечити швидке реагування зміни зовнішніх умов. 

З іншого боку, на початковому етапі діяльності організації, коли в працівників 

ще не сформувалися необхідні навички та чітке бачення їхніх насущних цілей, 

цей стиль може виявитися дуже ефективним. До основного браку директивного 

стилю управління можна віднести те, що при постійному застосуванні він 

зводить до мінімуму творчу ініціативу підлеглих, погіршує моральний клімат у 

колективі, призводить до плинності кадрів. 

Демократичний стиль (колегіальний) дає можливість відчути підлеглим 

свою причетність до вирішення виробничих завдань, проявити ініціативу. 

Організації, в яких домінує демократичний стиль керівництва, характеризується 

високим ступенем децентралізації повноважень, активною участю 

співробітників у прийнятті рішень [3]. 

Керівник намагається зробити обов'язки підлеглих більш привабливими, 

уникає нав'язувати їм свою волю, залучає до прийняття рішень, надає свободу 

формулювати власні цілі на основі цілей організації. Свої стосунки з 

підлеглими він будує на повазі до особистості працівника і на довірі, не 

боячись делегувати частину своїх повноважень. Серед стимулюючих заходів 

переважає заохочення, а покарання використовується лише у виняткових 

випадках. Співробітники в цілому задоволені такою системою керівництва і 

зазвичай надають своєму начальникові посильну допомогу. Все це згуртовує 

колектив. Керівник-демократ намагається створити всередині робочих груп 

нормальний психологічний клімат, заснований на довірі, доброзичливості і 

взаємодопомозі. 

Отже, до основних переваг демократичного стилю управління 
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відносяться: стимулювання проявів особистої ініціативи, розкриття творчого 

потенціалу співробітників; швидке та ефективне рішення нешаблонних завдань; 

використання психологічних механізмів для мотивації співробітників, що 

сприяє підвищенню їх задоволеності своєю працею; створення сприятливої 

моральної й трудової атмосфери у колективі.  

Ліберальний стиль, його суть полягає в тому, що керівник ставить перед 

виконавцями завдання, створює необхідні організаційні умови для роботи 

(забезпечує співробітників інформацією, заохочує, навчає), визначає її правила і 

задає кордону рішення, сам же при цьому відходить на другий план, залишаючи 

за собою функції консультанта, арбітра, експерта, оцінює отримані результати 

[3]. 

Підлеглі, позбувшись від тотального контролю, самостійно приймають 

необхідні рішення і шукають, в рамках наданих повноважень, шляхи їх 

реалізації. Така робота дозволяє їм виразити себе, приносить задоволення і 

формує сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, породжує 

довіру між людьми, сприяє добровільному прийняттю на себе підвищених 

зобов'язань. Але при ліберальному керівництві дуже сильні позиції приймають 

неформальні лідери і групи, воля яких практично нічим не обмежується. Тому 

колектив в такому стилі керівництва може не мати єдності. Клімат у ньому 

характеризується напруженістю у відносинах між групами і особистостями, 

рівень міжособистісної і міжгрупової довіри невисокий, як наслідок, люди не 

будуть задоволені своєю роботою, керівником, немає ніякого стимулу сумлінно 

трудитися [2]. 

Всі ці три стилі керівництва найчастіше зустрічаються у повсякденному 

житті. Більшість керівників застосовують різні стилі у різних ситуаціях. Деякі 

керівники діють у рамках певного стилю, та більшість фактично застосовують у 

залежність від обставин ці стилі [4]. 

На мою думку, для ефективної роботи колективу необхідно 

застосовувати демократичний стиль керівництва, адже він сприяє підвищенню 

продуктивності, дає простір творчості людей, підвищує їх задоволеність 

працею і своїм становищем. Його застосування знижує прогули, плинність, 

створює більш високий моральний настрій, покращує взаємини в колективі і 

ставлення підлеглих до керівника. 

Проте демократичний стиль буде ефективним у разі, якщо організація 

стабільно функціонує і можливість виникнення екстремальної ситуації, що 

вимагає прийняття швидкого й можливо, жорсткого рішення зведена до 

мінімуму. З іншого боку, тоді коли в колективі немає передусім ініціативних, 

нестандартно думаючих і головне дієвих працівників, то керівництво у 

демократичному стилі недоцільне, потрібні директивні (авторитарні) методи 

керівництва. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАСТУПНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КАТЕГОРІЇ 

Проблема наступності характеризується об’єктивним і всезагальним 

характером, маючи своє відображення у суспільстві, природі та пізнанні. У 

кожній окремій сфері вона носить конкретний зміст, який має свої особливості.  

Зміст принципу наступності можна дослідити у філософському 

розумінні цього поняття. У філософському енциклопедичному словнику 

наступність визначається як зв’язок між різними етапами чи ступенями 

розвитку, сутність якого полягає у збереженні тих чи інших елементів цілого чи 

окремих його характеристик при переході до нового стану.  

Принцип  наступності у філософії  досліджували Є.О. Баллер, 

Б.С. Батурін, Г.М. Ісаєнко, Б.М. Кедров та ін. Є.О. Баллер вивчав проблему 

наступності в розвитку культури і вважав її суттєвою особливістю те, що тут не 

виникає одноактних революцій, які відміняють, на зразок технічних революцій, 

закладені традиції. Він підкреслював, що в мистецтві нове відкриття не 

перекреслює набуті цінності.  

Поняття наступності торкається багатьох сторін буття людини і 

відображається в таких науках, як психологія, педагогіка, соціологія. 

Розглядаючи наступність як педагогічну категорію, у педагогічному словнику 

знаходимо таке трактування: “Наступність – зв’язок між етапами процесу 

розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному 

етапі зберігаються, відтворюються на новій основі елементи і характеристики 

попередніх етапів”. Наступність навчання тут розглядається як один із 

принципів дидактики, який вимагає формування знань, умінь і навичок у 

відповідному порядку, з тим, щоб кожний елемент навчального матеріалу 

логічно пов’язувався з іншими, а наступне опиралося на попереднє і готувало 

до засвоєння нового.  
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У педагогічній енциклопедії, зокрема, зазначено, що наступність у 

навчанні полягає у встановленні необхідного зв’язку і правильного 

співвідношення між частинами навчального предмета на різних ступенях його 

вивчення. Поняття наступності характеризує також вимоги, які пред’являються 

до знань і умінь учнів на кожному етапі навчання, форм, методів і прийомів 

пояснення нового навчального матеріалу і до всієї наступної роботи з його 

засвоєння.  

В українському педагогічному словнику С.У. Гончаренко розглядає 

наступність у навчанні як послідовність і системність у розміщенні навчального 

матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного 

процесу.  

Наступність як психологічна категорія розкривається у словнику-

довіднику з психології наступності, де дається таке визначення: “Наступність, 

спадкоємність – зв’язок між різними станами або щаблями розвитку, сутність 

якого полягає у збереженні тих чи інших елементів цілого або окремих його 

сторін організації при переході одного етапу до іншого і взагалі при будь-яких 

інших якісних змінах. Наступність у навчанні – послідовність і системність у 

розташуванні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів 

навчально-виховної роботи... Характеризується усвідомленням пройденого на 

новому, більш високому рівні, підкресленням набутих знань новими, 

розкриттям нових зв’язків, завдячуючи чому якість знань, умінь і навичок 

підвищується”. 

Проблема наступності, охарактеризована в педагогічній психології, 

полягає в тому, що у змісті та формах навчально-виховної роботи дошкільного 

закладу передбачаються елементи змісту і форм роботи школи, а школа у свою 

чергу враховує особливості навчально-виховної роботи з дітьми в дошкільному 

навчальному закладі (далі – ЗДО, заклад дошкільної освіти), ступінь підготовки 

дітей до навчання у школі. Наступність – одна з основних умов системності 

навчання – одного з основних принципів дидактики, утворення динамічних 

стереотипів, що є психофізіологічною основою навчальних умінь і навичок. 

Отже, проблема наступності є предметом вивчення різних наук і в 

кожній галузі вона відрізняється своїм змістом і характером, проявляючись як 

принцип, категорія, явище, спосіб, правило, засіб, фактор, закон чи умова. У 

кожній сфері наступність має свої особливості й значення – як філософське, так 

і конкретно-наукове: психологічне, педагогічне, дидактичне. Наступність як 

педагогічна категорія характеризується багатофункціональністю і в дидактиці 

трактується як: 

 принцип дидактики, у відповідності з яким знання, уміння й навички 

повинні формуватися у певному порядку: коли кожен наступний елемент 

навчального матеріалу взаємопов’язується з попереднім, опирається на нього й 

готує до засвоєння нового;  

 встановлення зв’язку, послідовності, системності та правильного 

співвідношення у розміщенні частин навчального матеріалу на різних етапах 

його вивчення; 
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 зв’язок та узгодженість у використанні методів, прийомів, форм і 

засобів навчання; 

 зв’язок етапів навчального процесу. 
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ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ В м. ВИНОГРАДІВ  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Поява інституту соціальної педагогіки в Україні знаменувала 

кардинальний поворот у ставленні суспільства до проблем дитинства й молоді. 

В умовах глибоких перетворень у  країні, які супроводжуються великою 

кількістю соціальних, економічних, морально-психологічних та інших проблем, 

допомога дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування та 

знаходяться в закладах інтернатного типу є актуальним завданням. Сьогодні 

назріла потреба конструктивно-критичного і творчого осмислення позитивного 

досвіду минулого з організації діяльності закладів інтернатного типу, що 

збагатить сучасну педагогіку новими фактами й теоретичними положеннями. 

Об’єктивний історико-педагогічний аналіз їх розвитку та подальше творче 

використання результатів з урахуванням нових вимог і можливостей держави, 

дадуть змогу якісно оновити й удосконалити організацію діяльності сучасних 

закладів інтернатного типу.  

В історико-регіональному аспекті проблеми виникнення, становлення та 

розвитку інтернатних закладів, дитячих будинків і притулків на території 

сучасної України досліджувалися А. Аблятиповим (становлення та розвиток 

інтернатних закладів АР Крим у 1920 – 2000 рр.), О. Ільченко (виховання дітей-

безпритульників на Полтавщині в 20 – 30 рр. ХХ ст.), Н. Касьяновою (боротьба 

з безпритульністю та бездоглядністю в Донбасі 1943 – 1953 рр.), М. Соловей 

(діяльність дитячих будинків Донбасу у 1943 – 1965 рр.), та ін. 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.  

З метою визначення стану дослідження цієї проблеми нами 

проаналізовано історично-педагогічну й психологічну літературу, нормативно-

правові документи в галузі освіти, унаслідок чого уточнено декілька вихідних 

положень щодо діяльності дитячого будинку в м. Надьсевлюш  (тепер - 

м. Виноградів, Закарпатська область) на початку ХХ століття. Вважаємо за 

необхідне поточнити, що цей дитячий будинок є діючим і на сьогоднішній 
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день. Впродовж своєї історії цей будинок неодноразово змінював профіль своєї 

діяльності, але незмінним залишалося – турбота про дітей, які потребували 

підтримки з боку держави. 

Для закарпатського краю перше десятиліття ХХ століття 

характеризується такими тенденціями соціально-економічного та суспільно-

політичного життя: розвиток інфраструктури, що призвело до покращення умов 

життя в містах і містечках; зниження життєвого рівня в сільській місцевості, а 

також в гірських районах унаслідок обезземелення селян; посилення 

міграційних процесів, внутрішня міграція (урбанізація, міграція вглиб Австро-

Угорської імперії, еміграція до інших континентів); збільшення кількості 

соціальних сиріт унаслідок міграційних процесів та бідності; збільшення 

кількості дітей, які потребували спеціального догляду через захворювання; 

збільшення кількості дітей-сиріт унаслідок загибелі батьків під час подій І 

Світової війни.  

Перед угорським урядом ще на початку ХХ століття постала проблема, 

пов’язана з особливою увагою щодо вирішення питання створення спеціальних 

закладів, які б могли не тільки забезпечити повне утримання дітей-сиріт і дітей, 

які потребували спеціального догляду, але й забезпечити їх повноцінний 

розвиток, освіту і виховання. Насамперед, потрібно було вдосконалити 

нормативно-правову базу щодо створення та розвитку закладів інтернатного 

типу, для чого був прийнятий важливий закон – Закон VІІІ «Про державні 

дитячі притулки» (1901 р.) [2]. Суб’єктами, які підпадають під дію цього закону 

є діти, що офіційно вважаються покинутими та яким не виповнилося 7 років. 

Так, у § 1 зазначається, що для цієї категорії дітей необхідно відкрити державні 

центри по догляду за дитиною (дитячі притулки) як у м. Будапешт, так і в 

інших регіонах країни. Зокрема, «державні дитячі заклади в інших регіонах 

держави, – зазначається в документі, – можуть створюватися за умови 

наявності там дитячих установ і спроможності місцевих громад забезпечити 

належним чином їх життєдіяльність» [2, §1]. У державних дитячих притулках 

можуть перебувати лише діти хворі, слаборозвинені, а також такі, які 

потребують особливого догляду та медичного обслуговування; інші – 

влаштовуються поза такими закладами [2, § 2]. Адже, відомо, що дітей-сиріт 

держава намагалася за наявності родичів або близьких осіб передати найперше 

в сімейні форми виховання. У своїй роботі дитячі притулки керувалися 

Законом XV «Про дошкільне виховання» (1891 р.) – для дітей віком від 3-х 

років, і Законом  XXXVIII «Про народну освіту» (1868 р.) – для дітей, яким 

виповнилося 6 років [2, § 3]. Нагляд за їх виконанням здійснювала Рада 

директорів. Варто зазначити, що дія цих законів була обов’язковою не тільки у 

відношенні до дітей, що перебувають у дитячому притулку, але й до  дітей, які 

перебували за його межами, тобто виховувалися в сім’ях. Щодо працівників 

дитячих притулків, то їхні обов’язки відповідають посадовим обов’язкам 

персоналу державних медичних закладів [2, § 6].   

Відкриттю дитячого будинку у м. Надьсевлюш передувала активізація 

діяльності Ліги захисту дітей,  яку заснував граф Ліпот Едельсхайм-Дюлаї у 
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1906 р. Це  громадська організація, мета діяльності якої полягала в підтримці 

всіх аспектів захисту дітей – урядова підтримка охорони дитинства, судова, 

юридична, цивільна тощо. Лігою захисту дітей разом зі спілкою правників 

організували Відділення захисту прав дітей в Угорщині, повноваження якого 

поширювалися й на захист угорських дітей, які проживали за межами 

Угорщини. Важливим напрямом діяльності  Ліги захисту дітей було організація 

гуртожитків для учнів ремісничих училищ, підтримка доброчинних організацій, 

підтримка сімей, які потрапили у складні життєві умови, боротьба з 

туберкульозом та організація літніх оздоровчих таборів для хворих дітей тощо. 

Окрім того, ця громадська організація мала свій друкований орган  – 

періодичний  журнал «Захист дитинства» [3, с. 162]. Відтак, угорським урядом 

на виконання Закону VІІІ «Про державні дитячі притулки», а також за 

підтримки організації був збудований та відкритий дитячий будинок у 

1907 році для хлопчиків - дітей-сиріт, безпритульних дітей та дітей, які мали 

вади у фізичному та/або розумовому розвиту в м. Надьсевлюш на 100 

хлопчиків (на фото). 

 

 

 

Проте вже у 1908 р. його передали до Крайового товариства охорони 

дітей, яке реорганізувало його в трудову колонію для морально-розбещених 

дітей віком від 12 до 21 року. У колонії була відкрита початкова школа для 

дітей від 12 до 16 років, ремісниче училище для дітей від 16 до 21 року, 

столярна, взуттєва, кравецька майстерні, а також для потреб школи слугували 

садово-городня ділянка та 1 га виноградника. Всього в школі-колонії 

виховувалося 150 хлопців. У 1910-1911 навчальному році у початковій школі 

при дитячому будинку відкритий клас для учнів, які мали відхилення в 

розумовому розвитку [1, с. 8-9]. Заняття з дітьми проводили вчителі, які мали 

спеціальну освіту й кваліфікацію педагогів-дефектологів. Події І Світової війни 

також втрутилися в життєдіяльність цього закладу: діти з вадами розвитку були 

повернуті в сім'ї, дітей-сиріт залишили в школі; припинили діяльність школа та 

майстерні; у головному корпусі було відкрито військовий шпиталь. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 

Головною особливістю пізнавально-дослідницької діяльності є 

активізація пізнавальної діяльності дошкільника, при цьому надавши йому 

творчий, дослідницький характер. І таким методом необхідно виконати 

передачу дитині ініціативи в організації своєї пізнавальної діяльності.  

На основі досліджень А. І. Савенкова визначаються ряд умінь, які в 

процесі організації пізнавальної діяльності повинні сформуватися у старших 

дошкільників. Сюди відносяться такі вміння, як задавати питання; бачити, в 

чому власне полягає проблема; висувати свої гіпотези; робити висновки; 

проводити досліди та експерименти; міркувати в частині визначення понять; 

класифікувати матеріал. 

Зіставляючи компоненти інформаційної, технологічної та соціально-

комунікативної компетентностей з інструментальними навичками і вміннями, 

які формуються в пізнавальній діяльності у старших дошкільників, можна 

зробити висновок про те, що засвоєння цього досвіду відбувається в одній 

площині. Тому організація пізнавальної діяльності дошкільника повинна мати 

практично-орієнтований характер і при цьому бути особистісно- орієнтованою 

на потреби і інтереси конкретної дитини.  

На думку А. І. Савенкова, «підготовка дитини до дослідницької 

діяльності, навчання її умінь і навичок дослідницького пошуку стає 

найважливішим завданням сучасної освіти». Все вище сказане дозволило 

визначити педагогічні умови формування ключових компетентностей дітей 

старшого дошкільного віку в пізнавальній діяльності [1, с. 28]. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6822
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Перша умова. При організації пізнавальної діяльності дітей старшого 

дошкільного віку необхідно враховувати зміст і форми, які проектують певний 

тип свідомості і мислення дошкільнят. Емпіричний зміст пізнавальної 

діяльності формує емпіричне мислення, зміст пізнавальної діяльності, 

спрямований на засвоєння системи наукових понять, формує теоретичне 

мислення і основи теоретичної свідомості.  

Друга умова. При організації пізнавальної діяльності дітей старшого 

дошкільного віку досліджуваний матеріал повинен представляти щось нове, 

незвичайне, контрастне, входити в протиріччя з якимись уявленнями старших 

дошкільників. Діти старшого дошкільного віку, як багато разів відзначалалося 

багатьма вченими, вже за своєю природою дослідники. Активно-діяльнісна 

природа дитини, її прагнення до участі в суспільному житті, діяльності, 

різноманітних відносинах, спілкуванні, з одного боку, і брак досвіду, знань, 

умінь і навичок для реальної, дієвої участі в життєвому процесі, її природна і 

соціальна незрілість пояснюють діалектичний характер освітньо-виховного 

процесу . 

Це протиріччя - реальна рушійна сила, стимул для дітей до пізнання, до 

активної участі в дослідженнях. А пошукова, дослідницька активність і є одним 

з основних механізмів розвитку в дитини дослідника. В основі дослідницької  

поведінки лежить увага. Для того щоб зацікавити старших дошкільників 

пізнавальною діяльністю, необхідно враховувати .особливості уваги, які 

формують інтерес до об'єкту дослідження. На думку К. Фопеля, «у головного 

мозку є вражаюча здатність фільтрувати надходжені до нього сигнали». Дитина 

дошкільного віку фокусує увагу на сигналі тільки тоді, коли він для нього 

представляє інтерес. Цікавим, як правило, є те, що становить контраст по 

відношенню до того, що ми в цей момент робимо, або переживаємо. Те, що діти 

вже знають, легко втрачає для них інтерес [2, с. 102]. 

Третя умова. При плануванні пізнавальної діяльності дітей старшого 

дошкільного віку необхідно використовувати зміну різновидів даної діяльності 

(дослідження, моделювання, проектування, експериментування), різноманітні 

інтерактивні форми організації діяльності, механізми індивідуального 

включення в діяльність дитини в залежності від її біологічних і психологічних 

особливостей.  

Формування інформаційної компетентності передбачає активну 

взаємодію дитини в інформаційному просторі. Старшому дошкільнику, 

включеному в пізнавальну діяльність, постійно доводиться безперервно 

освоювати нову інформацію, вирішувати завдання, аналізувати, порівнювати, 

зіставляти, виділяти головне, узагальнювати або робити ще щось, що вимагає 

високої концентрації уваги.  

За даними сучасних психолого-педагогічних експериментів, 

дослідницькою діяльністю людини керує переважно права півкуля головного 

мозку, що відповідає за цілісне синтетичне мислення. Ліва відповідає за 

обробку одержуваної інформації, в тому числі і тієї, що здобута в ході 

дослідницького пошуку. Дослідницька поведінка, таким чином, активізує 
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роботу обох півкуль і сприяє гармонійному розвитку пізнавальних процесів і 

формування у дитини цілісної картини світу.  

Четверта умова. При організації пізнавально-дослідницької діяльності 

дітей старшого дошкільного віку провідна роль педагога повинна зберігатися, 

але у дітей повинно залишатися відчуття, що проблема і способи її вирішення 

обрані ним самостійно. Педагог може підказати джерела інформації, а може 

просто направити думку дитини в потрібному напрямку для самостійного 

пошуку. Але в результаті діти повинні самостійно і в спільних зусиллях 

вирішити проблему, застосувавши необхідні знання часом з різних областей, 

отримати реальний і відчутний результат. Вся робота над проблемою, таким 

чином, набуває контури проектної діяльності. Януш Корчак писав: «Дитина - 

іноземець, він не розуміє мови, не знає напрямку вулиць, не знає законів і 

звичаїв. Часом воліє озирнутися сам. Важко - попросить вказівки і поради. 

Поважайте його незнання!» [2, с.98]. Завдання педагога вибрати для дитини 

індивідуальний дослідницький маршрут. 

 П'ята умова. При плануванні пізнавальної діяльності дітей старшого 

дошкільного віку необхідно використовувати метод проектів, який може 

охоплювати зміст декількох освітніх областей. Величезні, необмежені 

можливості розвитку людської природи, закладені в ній потенційними 

природними силами, не можуть розкритися в силу обмежень, що обумовлюють, 

що програмують розвиток умов соціального життя суспільства. Ще Ж. Піаже 

стверджував, що «одним з найважливіших властивостей природи людини є 

прагнення до контакту і взаємодії з навколишнім світом, прагнення перебувати 

в активному пошуку нових задач... часто, навчаючи дітей конкретним 

навичкам, ми позбавляємо їх шансу зробити власне відкриття» [2, с.47].  

Таким чином, надзвичайно важливо показати дітям їх особисту 

зацікавленість у придбаних знаннях, які можуть і повинні стати в нагоді їм в 

житті.  
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МЕТОДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

Ефективність виховання підростаючого покоління залежить від багатьох 

чинників і, зокрема, від шляхів організації виховної діяльності дитини. Існує 

ряд методів активізації виховного процесу, які впроваджуються у педагогічну 

практику, визначаючи перспективи її розвитку. 

Першочерговим у формуванні особистості є вплив на її свідомість, 

результатом якого повинні бути знання, погляди, переконання, які стимулюють 

вчинки вихованця, формують готовність активно включатись у передбачену 

змістом виховання діяльність. До найважливіших методів формування 

свідомості особистості відносять розповіді на етичні теми, пояснення, 

роз'яснення, лекції, етичні бесіди, умовляння, навіювання, інструктажі, 

диспути, доповіді [1].  

У виховній роботі з дітьми молодшого шкільного віку часто 

використовується методрозповіді, основною функцією якого є поповнення 

знань моралі, вироблення в молодших школярів правильних моральних понять, 

збагачення морального досвіду досвідом моральної поведінки інших людей, 

використання позитивного прикладу у вихованні.  

До змісту розповіді висуваються певні вимоги, зокрема: 1) розповідь 

повинна відповідати соціальному досвіду школярів, у молодших класах вона 

коротка, емоційна, доступна, з невеликою кількістю дійових осіб; 2) вона 

включає зіставлення фактів і деякі узагальнення; 3) супроводжується 

ілюстраціями, якими можуть бути твори живопису, художні фотографії, 

кінофільми, музичні записи тощо; 4) важливо потурбуватися про те, щоб 

враження від розповіді, почуття, які вона у дітей викликала, зберігались 

якомога довше. 

Бесіда – метод обговорення конкретних знань, фактів, подій, вчинків, 

який передбачає участь двох сторін – вихователя і вихованців. Бесіди можуть 

бути різного плану: пізнавальні, етичні, естетичні, екологічні, політичні та ін. У 

практиці шкільного виховання використовуються планові та позапланові 

бесіди. Перші плануються вчителем завчасно, до них готуються, другі – 

виникають стихійно, непередбачено, народжуються течією шкільного життя. 

Теми планових бесід визначаються, виходячи із змісту виховного процесу, 

напрямів виховання, віку і рівня вихованості учнів.  

Основними умовами ефективності використання цього методу є: 

актуальність обраної теми, яка повинна відповідати запитам учнів і виховним 

завданням; цікава постановка питань, переважно проблемного характеру, що 

викликає роздуми, активний обмін думками; позитивний емоційний фон бесіди 



195 

 

(довір’я, відвертість, невимушеність, увага до відповідей учнів, заохочення 

нестандартних питань, доречний гумор, жарт та ін.); увага до кожної точки 

зору, жодна думка не повинна ігноруватися; це сприяє об'єктивності, 

справедливості, культурі спілкування; підведення учнів до самостійного 

висновку. 

Метод прикладу базується на відомій закономірності: явища, які 

сприймаються зором, швидко і без труднощів відбиваються у свідомості. 

Приклад дає конкретні зразки для наслідування і тим самим активно формує 

свідомість, почуття, переконання, активізує діяльність. У процесі виховання 

використовуються різні приклади: батьків, вихователів, друзів, видатних людей 

(вчених, письменників, громадських діячів та ін.), героїв книг, фільмів. 

Природно, що виховання залежить від особистого прикладу вихователя, його 

поведінки, світогляду, ділових якостей, авторитету, єдності слова і діла, 

справедливого і доброзичливого ставлення до вихованців. 

У формуванні позитивного досвіду поведінки особистості, її переконань, 

ставлень до навколишньої дійсності вирішальну роль відіграє діяльність. До 

групи методів організації діяльності належать методи тренування, привчання, 

педагогічної вимоги, громадської думки, доручення, виховних ситуацій. Усі 

вони базуються на практичній діяльності вихованців [1].  

Велику різноманітність засобів його реалізації має метод тренування. У 

ролі таких засобів виступають різні форми навчальної роботи, різноманітні 

позакласні виховні справи, позашкільні форми виховання, спілкування, тобто 

будь-яка практична діяльність учнів, якщо вона відповідним чином 

організована.  

Педагогічна вимога – метод впливу, за допомогою якого педагог 

викликає і стимулює чи припиняє і гальмує дії вихованців, виявлення у них тих 

чи інших якостей. Залежно від форми пред’явлення вимоги бувають прямі 

(характерні конкретність, точність, однозначність) й опосередковані (порада, 

прохання, довір’я, схвалення тощо). Найважливішими формами 

опосередкованих вимог є: вимога-порада, вимога-довір’я, вимога-прохання, 

вимога-натяк, вимога-схвалення. Вимоги викликають позитивну, негативну чи 

нейтральну реакцію вихованців, тому виділяються позитивні і негативні 

вимоги. Прямі вказівки є здебільшого є негативними, тому що майже завжди 

викликають негативну реакцію у вихованців. До негативних опосередкованих 

вимог належить осуд і погроза. Вони здебільшого формують зовнішню 

покірність при внутрішньому опорові.  

Для учнів молодшого шкільного віку важливим є спонукання їх до дії, 

стимулювання діяльності. До групи методів стимулювання належить 

заохочення, змагання, покарання [1]. 

Заохочення – метод вираження суспільної позитивної поведінки і 

діяльності вихованців, який закріплює позитивні навички і звички. Дія 

заохочення заснована на збудженні позитивних емоцій. Саме тому воно вселяє 

впевненість, створює добрий настрій, підвищує відповідальність. Види 

заохочення досить різноманітні: схвалення, похвала, подяка, премія, нагорода, 
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важливе доручення. Схвалення – найпростіший вид заохочення, яке педагог 

може висловити жестом, мімікою, позитивною оцінкою поведінки чи роботи 

учня, колективу, довір’ям у вигляді доручення, схваленням перед класом, 

учителями, батьками.  

Використовуючи цей метод, слід дотримуватись таких правил: ретельне 

дозування і обережності; заохочувати слід не тільки вихованців, які домоглись 

успіху, а й тих, хто проявив працелюбство, відповідальність, хоча й не домігся 

високих результатів; обираючи заохочення, важливо знайти міру, гідну 

вихованця – непомірна хвала спричиняє зазнайство; заохочення потребує 

особистого підходу: важливо своєчасно підтримати невпевненого, відстаючого; 

головним у сучасному шкільному вихованні є дотримання справедливості. 

Змагання– це метод спрямування природної потреби учнів у суперництві 

й пріоритеті на виховання потрібних їм і суспільству якостей. Змагаючись, 

школярі швидко засвоюють досвід суспільної поведінки, розвивають фізичні, 

моральні, естетичні якості. 

 Покарання – це метод педагогічного впливу, який повинен 

попереджувати небажані вчинки, гальмувати їх, викликати почуття провини 

перед собою та іншими людьми. У сучасній школі практикуються різноманітні 

форми покарань: несхвалення, зауваження, догана, попередження, стягнення, 

звільнення від занять, виключення зі школи та ін.  

Таким чином, знання методів виховання, уміння правильно й ефективно 

їх використовувати – це одна з найважливіших характеристик рівня 

педагогічної майстерності вчителя початкових класів.Він повинен володіти 

цілою системою методів, тому проблема вибору методів виховання є 

надзвичайно складною. Слід пам’ятати, що не існує універсального чи 

універсальних методів виховання, але завдання удосконалення методів є 

необхідною умовою процесу навчання і виховання.   
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

В основу кардинальних змін у системі професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів покладено методологічні засади, які визначають 

роль педагога як суб’єкта полікультурного середовища. Ця роль випливає із 

провідних філософських ідей стосовно сучасних світових концепцій, що 

поширюються в освітньому просторі: концепція глобалізації, що передбачає 

відповідність педагогічної освіти особливостям глобального розвитку, 

об'єднання кращих інтелектуальних ресурсів, міжнародне співробітництво в 

освітній сфері, побудоване на засадах діалогу і взаємодії культур; концепції 

регіоналізації (локалізації) відповідності педагогічної освіти регіональним 

полікультурним особливостям; положення про розвиток культур корінних 

народів та етнічних груп; розвиток локального партнерства міжкультурної 

взаємодії в освіті; відповідність навчальних програм педагогічної підготовки 

майбутніх учителів потребам регіону; концепція індивідуалізації, спрямована 

на посилення у майбутніх учителів мотивації, ініціативи, творчості в навчанні; 

їх залучення до світової та національної спадщини; розвиток ціннісних 

орієнтацій, знань, технологій, норм поведінки; розвиток особистісного 

потенціалу майбутнього педагога в соціальному, культурному, освітньому 

аспектах [2, с.14]. 

У психолого-педагогічній літературі існує велика кількість понять для 

оцінки досконалості педагогічної діяльності: «професіоналізм», «педагогічна 

майстерність», «готовність до педагогічної діяльності», «професійна 

компетентність» тощо. Згідно з вимогами сучасної освіти, педагог, реалізуючи 

її основні завдання - навчання й виховання підростаючого покоління, у рамках 

своєї професійної діяльності повинен врахувати аспекти полікультурної освіти 

та виховання, пов’язані з питаннями формування культури міжнаціонального 
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спілкування, міжетнічної толерантності, терпимості, виховання у дусі миру та 

діалогу культур.  

Полікультурність визначається науковцями як одна із складових 

професійної компетентності сучасного педагога (І.Бех, О.Дубасенюк, 

О.Дубовік, О.Грива, О.Сухомлинська та ін.), а володіння полікультурною 

компетентністю стає невід’ємною складовою його професійної майстерності. 

Л. Перетяга розглядає професійну та полікультурну компетентності як 

однопорядкові елементи у системі загальної компетентності людини. При 

цьому вони, все ж таки, взаємопов’язані одна з одною та з іншими елементами 

компетентнісної системи. Дослідниця припускає, що зміни однієї із складових 

впливають на систему в цілому і, відповідно, на кожен її елемент окремо. З 

такої точки зору, взаємодія професійної та полікультурної компетеностей не 

безпосередня, а опосередковується особистістю людини [3]. 

Розглядаючи питання про полікультурну компетентність учителя 

іноземних мов та шляхи її формування, правомірно сказати про те, що відрізняє 

саме цього вчителя – це сформована іншомовна комунікативна компетентність. 

Вітчизняні учені-лінгвісти основними складовими компонентами галузі 

освіти «Іноземна мова» вважають три види компетенцій, розгалужених від 

родового поняття «комунікативна компетенція (іншомовна)», а саме: 

мовленнєва компетенція; мовна компетенція; соціокультурна компетенція. 

В рамках нашого дослідження погоджуємося з Т. Комарницькою, яка 

зазначає, що в майбутнього вчителя іноземних мов повинні бути сформовані 

таки види компетенцій, як особистісна, яка передбачає усвідомлення 

значущості ролі вчителя, соціальна (здатність затверджувати статус свого 

предмета в освітній концепції України), спеціальна, яка, в свою чергу, на думку 

дослідника, поділяється на мовну (доскональне володіння вчителем мовою, 

його вміння навчити інших) і філологічну компетенції (володіння самими 

сучасними теоретичними знаннями з культурології) та дидактико-методична, 

до якої відносяться володіння сучасними принципами комунікативної 

дидактики, орієнтованої на діяльнісний підхід до мови як інструменту до дії, 

когнітивний підхід, при якому учень є суб’єктом учбового процесу, й 

інтеркультурний підхід [1]. 

При навчанні іноземних мов, формуванню полікультурної 

компетентності майбутніх учителів на нашу думку сприяють: конструктивний 

відбір навчального матеріалу з полікультурною складовою; оптимальна 

організація системи занять з професійної науково-предметної та практичної 

підготовки з урахуванням специфіки полікультурного регіону; широке 

залучення студентів до виховної та громадської діяльності на факультеті, в 

університеті, до роботи у соціальних програмах, міжнародних проектах, у 

волонтерській діяльності тощо. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ 

Актуальність проблеми  зумовлена також нагальною суспільною 

потребою в покращенні психологічної підготовки вчителів початкової школи як 

фахівців, що здійснюють розвивальний вплив на особистість та мають особливу 

відповідальність за долю майбутнього покоління. 

Перед сучасним педагогом ставиться вимога володіти цілою гамою 

спеціальних, професійних умінь, передусім, пов'язаних з його психологічною 

підготовкою. У своїй професійній діяльності він зіштовхується з необхідністю 

вчити не лише знанням, але й способам їх одержання, формувати учбову 

діяльність школярів, будувати освіту як систему, що створює умови для 

самопроектування і формування багатомірної свідомості, здатності 

самовизначатися, розвивати у школярів техніки розуміння, мислення, дії, 

рефлексії. Унікальність професії вчителя полягає у тому, що він створює умови 

розвитку людини, її освіти, а основу педагогічної освіти складає психологічне 

знання як учіння про сутність людини і закономірності її розвитку. У цьому 

контексті стає очевидною необхідність підвищення психологічної грамотності 

сучасного вчителя, адже освітній процес, орієнтований на розвиток 

різноманітних здібностей людини, мож ебудуватися лише на адекватній творчій 

основі, ядро якої складають психологія та педагогіка розвитку. Психологічна 

компетентність вважається однією з визначальних у структурі педагогічної 

діяльності. Психологічна культура та компетентність вчителя початкової школи 

визначають його здатність оволодівати професійними цінностями та 

психологічним інструментарієм вивчення і розвитку індивідуальності 

молодшого школяра [4]. 

Недостатній рівень розвитку психологічної культури вчителя початкової 

школи негативно позначається на ефективності  навчально-виховного процесу. 
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Становлення психологічної культури вчителів початкової школи дозволить 

значно підвищити рівень їх психологічної підготовки, що сприятиме 

ефективності навчально-виховної роботи з школярами молодшого шкільного 

віку. 

Загалом психологічну підготовку трактують як комплексну 

психологічну освіту, що ґрунтується на використанні наукових досягнень 

психології, реалізації її засобів і методів для підвищення рівня психологічних 

знань, вмінь і навичок фахівців, виявлення й розвитку особистісних 

властивостей, здібностей і позитивної мотивації до професійної діяльності 

тощо. Психологічна готовність до педагогічної діяльності є результатом 

психологічної підготовки і формується через ряд етапів (психологічна 

грамотність, психологічна компетентність, психологічна культура). 

Психологічна грамотність учителя являє собою оволодіння психологічними 

знаннями (фактами, уявленнями, поняттями, символами, правилами й 

нормативами у сфері ділового й педагогічного спілкування, поведінки, 

психічної діяльності тощо), передбачає оволодіння системою знаків і їхніх 

значень, психологічно обґрунтованими способами професійної діяльності, 

способами психологічного пізнання. Психологічна компетентність формується 

на основі психологічної грамотності і являє собою сукупність психологічних 

знань, умінь, навичок щодо здійснення професійної діяльності й професійно 

важливих особистісних якостей. Психологічна культура  вчителя формується на 

основі психологічної компетентності, являючи собою цілісний комплекс 

психологічних знань, умінь, навичок і особистісних властивостей 

(цілеспрямованість, упевненість, ініціативність, комунікабельність, 

товариськість, емоційна зрілість, інтернальність, відповідальність тощо), що 

ґрунтуються на цінностях самоактуалізації, забезпечуючи ефективне 

здійснення педагогічної діяльності та творчу самореалізацію педагога. 

Психологічна культура вчителя - це якісно-професійна характеристика 

його особистості, в основі якої знаходиться система усвідомлених спеціальних 

психологічних цінностей, що творчо використовуються та примножуються в 

процесі професійної діяльності[1]. 

Сучасному вчителю недостатньо володіти лише теоретичними знаннями 

про психологію дитини та умінням формально діагностувати деякі сторони її 

психічного розвитку. Ці знання треба розглядати лише як передумову 

професійного підходу фахівця до вирішення проблем школяра. Важливіше, на 

наш погляд, навчити майбутнього спеціаліста здійснювати безпосередню 

психологічну підтримку своїх вихованців. Зокрема, він повинен володіти 

методами експрес-діагностики та інструментарієм, що дозволяє управляти 

психічним розвитком дітей, розвивати й коригувати окремі сторони особистості 

учнів. Психологічна освіта повинна служити зростанню власної психологічної 

культури майбутнього фахівця, що передбачає уміння розуміти  інших людей, 

адекватно відгукуватись на їхню поведінку, успішно взаємодіяти з ними. 

Потрібно також формувати у студентів уміння управляти власними психічними 

станами, уміння розвивати свою пам'ять, увагу, виховувати волю, характер і 
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т.д., тобто все те, що сприяє нелише їхньому зростанню як професіонала, але й 

як людини, яка прагне до самовдосконалення. 

Для успішної професійної діяльності педагогові необхідно мати 

психологічну підготовку, в якій можна виділити три основні компоненти: 

формування психологічної культури, психологічну компетентність у 

педагогічній діяльності та усвідомлення свого внутрішнього потенціалу, сильні 

і слабкі сторони своєї особистості. Усвідомлення свого внутрішнього 

потенціалу – це знання і розуміння сильних і слабких сторін своєї особистості, 

гуманна віра в себе і в дітей, реальна оцінка своїх якостей, можливостей і 

вчинків. Від усвідомлення свого внутрішнього потенціалу залежить можливість 

розкриття творчих здібностей у педагогічній діяльності. Психологічна 

підготовка студентів має відбуватись на основі активізації процесів їхнього 

самопізнання, самоспостереження, самоаналізу, самоконтролю та  формування 

навичок саморегуляції поведінки та емоційних станів [2]. 

Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності являє 

собою комплексну психологічну освіту, що ґрунтується на використанні 

наукових досягнень психології, реалізації її засобів і методів для підвищення 

рівня психологічних знань, умінь і навичок фахівців, виявлення й розвитку 

особистісних властивостей, здібностей і позитивної мотивації до даної 

діяльності тощо. Як уже зазначалось, результатом психологічної підготовки є 

психологічна готовність до професійної діяльності, що формується через ряд 

етапів (психологічна грамотність, психологічна компетентність, психологічна 

культура). 

Для підвищення рівня власної психологічної культури, студенту 

необхідно: 

1) поповнювати обсяг знань з різних галузей психології, розвивати 

вміння використовувати ці знання у роботі з учнями, формувати здатність 

бачити за поведінкою дитини її емоційний стан, рівень розвитку пізнавальних 

процесів, емоційно-вольової сфери, рис характеру, нахили та обдарування;  

2) вдосконалювати вміння орієнтуватися  творчо в педагогічних 

ситуаціях, оцінювати їх, вибирати відповідні способи спілкування з 

конкретною дитиною і колективом учнів, адекватно ситуації впливати на 

психіку школяра, дотримуючись основ педагогічного такту; 

3) актуалізувати психологічну готовність до вчительської праці, що 

включає психолого-педагогічну спрямованість особистості вчителя, в основі 

якої лежить любов до дітей і до педагогічної діяльності, бажання навчати і 

виховувати, інтерес до вчительської праці, орієнтацію на соціально значимий 

результат; 

4) розвивати любов, повагу до дітей, тобто систему гуманних почуттів 

як рушіїв педагогічної активності; 

5) стимулювати орієнтацію на власний прогрес, реалізацію потенційних 

можливостей, прагнення до самовдосконалення та саморозвитку професійно 

важливих якостей; 



202 

 

6) кожний вчитель повинен стати новатором, знайти свої підходи до 

навчально-виховної діяльності, що відповідають його особистим якостям і 

можливостям; 

7) підтримувати власне психологічне здоров’я, що включає здатність до 

саморегуляції, емпатії, толерантності, емоційної врівноваженості та саногенне 

мислення[3]. 

Досягнення належного рівня психологічної підготовки майбутніх 

педагогів прискорюється за умови застосування спеціальних заходів, зокрема, у 

формі ділових і рольових ігор, завдань, спрямованих на розвиток рефлексивних 

механізмів, групових дискусій, моделювання конкретних ситуацій, складання 

психологічних характеристик, обговорення проблеми надійності й 

прогностичності тих чи тих психологічних засобів діагностики в педагогічному 

процесі. 
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ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ 

ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Напрямки перебудови освіти на принципах особистісно-орієнтованого 

підходу та педагогіки співробітництва, визначені Національною доктриною 

розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, передбачають виховання 
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творчої особистості. Розвиток дитячої творчості, а відтак формування творчої 

індивідуальності дошкільника, потребує значної трансформації освітнього 

процесу. 

Ключовою фігурою в реалізації завдань формування творчої 

індивідуальності дошкільника є особистість педагога. У зв'язку з цим перед 

закладом вищої освіти постає особливе завдання   формування нового педагога, 

з високим рівнем професіоналізму, творчої активності, який відповідально 

ставився б до результатів свого навчання та підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі розкрито різні аспекти готовності 

майбутніх педагогів до професійної діяльності та особливості організації 

професійно-педагогічної підготовки (О. Абдулліна, К. Дурай-Новакова, 

Н. Кічук, В. Кузь, Н. Побірченко В. Моляко,    Г. Троцко та ін.); вивчення 

особливостей прояву творчості на різних вікових етапах розвитку особистості 

(І. Бех, І. Булах, М. Іванчук, С. Максименко, В. Моляко, В. Роменець тощо); 

положення про закономірності розвитку особистості та індивідуальності в 

дошкільному віці (А. Богуш, Д. Ельконін, В. Кузьменко, В. Мухіна, 

Ю. Приходько). 

Розвиток сучасної дитини як неповторної особистості передбачає 

максимальну реалізацію нею своєї активності, самостійності, творчої 

ініціативи, прагнення обирати на власний розсуд шляхи й засоби досягнення 

цілей, намірів, реалізувати свої власні потреби та інтереси. Нажаль, виховання 

й навчання орієнтоване не на формування в неї механізмів саморозвитку, а на 

кінцевий продукт - здатність у діяльності та поведінці відтворювати соціальне 

задані зразки. Але це не сприяє становленню творчої індивідуальності дитини 

дошкільного віку, її вміння самоорганізуватися, приймати самостійні рішення, 

виявляти вигадку й фантазію, висловлювати власні судження, довіряти власним 

самооцінкам. 

Визнання жорсткої зумовленості розвитку дошкільника виховними та 

навчальними впливами зумовлюють необхідність самовдосконалення 

вихователя як фахівця та особистості - його відкритість інноваціям, уміння 

застосовувати сучасні методи й засоби освіти дошкільника, сформованість 

педагогічної рефлексії, активно «задіювати» особистий потенціал дітей, 

враховуючи їх схильності і задатки, формувати в них творче ставлення до 

життя, розвивати зачатки творчого мислення [2, с.64]. 

Якість підготовки майбутніх педагогів до формування творчої 

індивідуальності дітей дошкільного віку неможливо розглядати у відриві від 

вимог, що висуваються характером конкретного середовища, в якому працює 

фахівець, і від особливостей освітніх завдань, що постають перед ним у закладі 

дошкільної освіти. І як наслідок, готовність майбутнього педагога до 

формування творчої індивідуальності дошкільника повинна формуватися з 

урахуванням основних параметрів готовності до педагогічної діяльності та 

враховувати специфіку процесу розвитку індивідуальності особистості дитини 

дошкільного віку. 
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Описуючи змістовні характеристики готовності педагога до формування 

творчої індивідуальності дошкільника, необхідно враховувати, що вихователь 

ЗДО виступає не тільки як педагог, а й як організатор життєдіяльності дитини, в 

силу чого в ході професійної діяльності йому необхідно реалізовувати цілу 

низку функцій: 

– інформаційну, яка полягає у вмінні користуватися мовною виразністю, 

точно й образно викладати матеріал, користуватися різними методами викладу, 

активізувати дітей в процесі творчої діяльності; 

– спонукальну, спрямовану на вміння збуджувати творчий інтерес і 

фантазію дітей, спонукати їх до активності; 

– організаторську, яка включає в себе вміння планувати розвиваючий 

педагогічний процес, підбирати матеріал, методи, прийоми і засоби для 

змістовної творчої діяльності дошкільників; 

– діагностична полягає у вмінні визначати особливості творчих 

здібностей, нахилів дітей і враховувати це в організації творчої діяльності, 

здійснювати облік та контроль ефективності розвиваючої роботи в цілому, 

бачити зв'язки актуалізації творчих можливостей у дітей дошкільного віку з 

використанням різних методів творчої та пізнавальної діяльності; 

– координуючу, яка передбачає в ході роботи із формування творчої 

індивідуальності дітей дошкільного віку вміння встановлювати контакти з 

батьками та колегами, брати участь у педагогічній просвіті батьків, розкривати 

їм сутність, зміст і методи творчого розвитку, спонукати батьків до активної 

участі в роботі  із  формування творчої індивідуальності  дітей дошкільного 

віку; 

- комунікативну, яка вимагає від педагога навичок міжособистісної 

взаємодії з дітьми у процесі їх спільної творчої діяльності, що виявляється в 

умінні бути завжди доброзичливим, тактовним, привітним і ввічливим [1, с.14]. 

Як бачимо педагог у ЗДО повинен забезпечувати умови для розвитку 

дитячої самостійності, ініціативи, творчості; створювати ситуації, які б 

спонукали дітей активно творити; націлювати їх на пошук нових, творчих 

рішень.  

Обов'язковим елементом способу життя дітей є участь у вирішенні 

проблемних ситуацій, у проведенні елементарних дослідів, у розвиваючих 

іграх, головоломках, у виготовленні іграшок-саморобок, найпростіших 

механізмів та моделей. При цьому педагог своїм прикладом спонукає дітей до 

самостійного пошуку відповідей на питання, що виникають, звертає увагу на 

нові, незвичні риси об'єкта, будує здогади, звертається до дітей за допомогою, 

націлює на експериментування, міркування, припущення. 

Позиція педагога закладу дошкільної освіти, що працює у напрямку 

актуалізації творчих можливостей у дітей дошкільного віку, повинна 

відповідати низці психолого-педагогічних вимог, що стосуються особистісних 

якостей вихователя і стилю його взаємодії з дітьми в процесі активного 

діяльнісного спілкування. 

1. Насамперед, основу позиції педагога повинні складати суб'єктно-
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суб'єктні взаємини, спрямовані на розвиток здатності дітей до співпраці, 

ініціативності, творчої активності, вмінню конструктивно вирішувати 

конфлікти. При цьому активізується складна робота розумових процесів, уяви 

(здогадка, ланцюг логічних  суджень, узагальнення); активізуються  знання 

(провідні ідеї, факти як докази); відбираються потрібні способи, апробуються 

різноманітні вміння; відбувається проба різних шляхів рішення. Вся діяльність 

набуває особистісної значущості для дитини, забарвлюється яскравими 

переживаннями (подив перед «відкриттями»), радістю самостійного 

просування, задоволення своїми знахідками, надбаннями [3, с. 245]. У цих 

умовах формуються цінні прояви творчої активності дітей, які при стійкому 

зміцненні суб'єктної позиції можуть стати їх особистісними якостями. 

2. Педагог повинен спиратися на можливості дитини, її особистісний 

потенціал, а не на авторитет своєї влади і примус. Його головним завданням 

має бути прагнення виявити, розкрити і розвинути все цінне в дитині, а не 

формувати звичку до слухняності. 

3. Педагогічна діяльність у ході становлення творчої індивідуальності 

дітей дошкільного віку вимагає від  педагога наявності наступних професійно-

особистісних якостей здатності до  активної, різнобічної  і творчої професійної 

та соціально-культурної діяльності; тактовності, почуття емпатії, терпимості у 

стосунках з дітьми; розуміння своєрідності у відносній автономності творчого 

саморозвитку особистості кожної дитини; уміння забезпечувати спілкування 

між дітьми в ході організації творчої діяльності; знання особливостей 

психічного розвитку дітей; націленості на власний творчий саморозвиток і 

самореалізацію [3, с. 34-36]. 

4. Вихователь закладу дошкільної освіти, що працює в напрямку 

розвитку творчих можливостей у дітей дошкільного віку, повинен бути 

референтною (особистісно значущою) фігурою, оскільки завдяки 

сформованому особливому емоційному контакту з дітьми такий педагог немов 

«вростає», включається в їх внутрішній світ, а його норми, цінності, смаки 

приймаються дітьми як свої.   

5. Процес становлення творчої індивідуальності у дітей дошкільного 

віку вимагає від педагога прояву творчого підходу до організації освітнього 

процесу.  

6. Вихователь, який працює над формуванням творчої 

індивідуальності дітей дошкільного віку, повинен бути захопленою 

особистістю, оскільки тільки захоплена своєю діяльністю людина може бути 

винахідливою у прийомах, які змушують дітей дивуватися, хвилюватися, силою 

уяви переноситься в далекі світи, в найскладніші глибини людських взаємин, 

діянь, в незвідане.  

7. Відбір методів, прийомів і принципів діяльності  педагога  повинен  

здійснюватися з  урахуванням того, щоб в умовах освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти ефективно працювати в напрямку формування творчої 

індивідуальності дітей дошкільного віку.  
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У їх числі, насамперед, слід назвати методи, стимулюючі розвиток 

творчості дітей:- метод несподіваних рішень, заснований на тому, що педагог 

пропонує нове нестереотипне вирішення тієї чи іншої задачі, яке суперечить 

наявному досвіду дітей; 

- метод пред'явлення завдань з невизначеним закінченням, що змушує 

дітей задавати питання, спрямовані на отримання додаткової інформації; 

- метод, що стимулює прояв творчої самостійності (складання 

аналогічних завдань за новим змістом, пошук аналогів в повсякденному житті); 

- метод «навмисних помилок» (за Ш. А. Амонашвілі), коли педагог 

обирає невірний шлях досягнення мети, а діти виявляють це і починають 

пропонувати свої шляхи і способи розв'язання задачі; 

- метод «лабіринту», коли дітям пропонується 5-6 готових рішень, і вони 

повинні проявити ініціативу, пов'язану із знаходженням оптимального рішення 

[3, с.124]. 

Перетворюючий характер творчої діяльності дитини в педагогічному 

процесі дозволяє їй побачити результати своєї участі в ньому, оскільки ця 

діяльність спрямована на активне оперування знаннями і на збагачення новими 

способами для отримання більш високих результатів [3, с.127].  

Отже, узагальнення результатів аналізу стану проблеми досліджень 

дозволило виділити характеристики професійної готовності майбутніх 

педагогів до формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю впровадження нових 

освітніх стандартів в систему вищої педагогічної освіти, обґрунтування нових 

підходів до формування активної, відповідальної, творчо мислячої і 

висококультурної особистості майбутніх учителів початкових класів. 

Підтвердженням цього є основні напрями розвитку освіти, що визначені 

Законом України «Про освіту», Концепцією Нової української школи, 

Професійним стандартом на професію «Вчитель початкової школи», Законом 

України «Про вищу освіту», «Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на 2012- 2021 роки», Проектом Концепції розвитку освіти до 2025 року. 

У цих та інших державних документах у галузі освіти особливого значення 

набуває підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної 

культури вчителя. 

У педагогічній науці проблема формування естетичної культури 

розглядалась та аналізувалась за різними напрямками: аксіологічним, 

діяльнісним та особистісним підходами (Н.Аніщенко, В.Бутенко, 

А. Макаренко, Г. Пономарьова, В. Сухомлинський, Т. Танько тощо). 

Формування естетичної культури особистості висвітлена в роботах Н.Бутенко, 

Т.Іванової, С. Коновець, Л. Масол, Н. Миропольської, О. Отич, О.Рудницької, 

Р. Хмелюк тощо. Проблема розвитку естетичної культури вчителів початкових 

класів знайшла відображення у працях С. Мельничук, О. Острянської, 

В. Попової, Ю. Шаповал та ін., які наголошують на тому, що визначальним 

чинником її розв’язання є визначення та гармонійне поєднання відповідних 

педагогічних умов.  

Узагальнення різних наукових поглядів і найбільш визнаних у сучасній 

науці концепцій із зазначеної проблеми дає підстави трактувати феномен 

естетичної культури як складову особистісно-професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів.  

Термін «культура» (від лат. cultura – оброблення, виховання, освіта, 

розвиток, шанування) - це специфічний спосіб організації і розвитку людської 

життєдіяльності, уявлень в продуктах матеріальної і духовної праці, в системі 

соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, в сукупності ставлення 

людей до природи, між собою і до самих себе [4, с.393]. 

Під поняттям «естетична культура» педагог-митець Я. Мамонтов 

розумів складну якість цілісної особистості, спрямовану на гармонізацію всіх 
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сторін життєдіяльності людини та її взаємовідносин з навколишнім 

середовищем. До складових естетичної культури особистості науковець 

відносив: естетичне споглядання (естетичне сприйняття), яке полягає в 

естетичній оцінці особистістю власного духовного світу, навколишньої 

дійсності; естетичне ставлення до творів мистецтва; мистецька творчість, яка 

передбачає діяльність особистості на перетворення й удосконалення її 

внутрішнього світу та оточуючого середовища за законами добра і краси. 

Зокрема, А. Макаренко висунув ідею необхідності свідомого управління 

процесом розвитку особистості, акцентуючи увагу на високих вимогах до 

культури вчителя, його педагогічної діяльності, при цьому розвиток естетичної 

культури педагога пов’язував з усіма аспектами виховання особистості 

(розумовим, моральним, фізичним, трудовим). 

В. Сухомлинський стверджував, що духовно-естетична культура є 

необхідною умовою педагогічної майстерності вчителя. Важливими духовними 

якостями вчителя видатний педагог вважав естетичне сприйняття як чуттєве 

розуміння оточуючого світу, здатність пізнавати його розумом і серцем, 

естетичну оцінку педагогічних явищ і процесів порівняно з естетичним ідеалом, 

естетичні почуття, уявлення і судження як результат такої оцінки, що і 

складають серцевину естетичної культури педагога, основу мистецтва 

виховання. При цьому вчений наголошував на внутрішній і зовнішній красі 

вчителя, вважаючи її потужним стимулом естетичного розвитку його 

вихованців. Учитель, у якого несформований певний рівень естетичної 

культури, не здатен виховати духовно багате покоління. Тільки той педагог, 

який сам вміє бачити та відчувати прекрасне у навколишньому, зможе навчити 

цього вихованців [3, с. 101.] Проте, С. Шацький наголошував на тому, що 

естетична культура повинна пронизувати ввесь навчально-виховний процес, 

усю педагогічну діяльність учителя. 

Таким чином, аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми 

засвідчив про відсутність єдиних підходів щодо визначення поняття «естетична 

культура». Даний феномен тлумачиться, по-перше, як загальний потенціал, 

зовнішня та внутрішня форми культури, а не як самодостатній, автономний її 

розділ (М. Каган); по-друге, як сукупність засвоєних цінностей і результатів 

творчої діяльності людства, як процес споживання, поширення та творення 

естетичних цінностей (Н. Вітковська, Д. Єменський, О. Молчанюк, 

Г. Пономарьова).  

Естетична культура майбутнього вчителя початкових класів, як зазначає 

С. Мельничук, є досить широке структуроване поняття, оскільки вчитель 

високої естетичної культури повинен мати чіткі уявлення про естетичні форми 

пізнання (сприйняття, переживання, судження, почуття, цінності, діяльність, 

смак тощо), розуміти естетичну сутність явищ дійсності та мистецтва, вміти цю 

сутність донести до учня, володіти вміннями виділяти специфічні можливості в 

кожній навчальній дисципліні, чітко уявляти необхідний мінімум естетичних 

знань і навичок, яким повинен оволодіти учень кожного класу і визначати 

рівень естетичної вихованості, бути озброєним навичками організації 
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індивідуальної і колективної естетичної творчості учнів, мати сформовану 

готовність до художньо-естетичної діяльності у різних галузях [1]. 

Н. Чернікова зазначає, що естетична культура студента педагогічного 

університету виявляється у сформованості естетичного ставлення до 

навколишньої дійсності й створює можливості для творчої в різноманітних 

видах навчальної та позанавчальної діяльності. При цьому дослідниця 

наголошує, що в контексті підготовки майбутнього педагога естетична 

культура виконує ряд функцій: пізнавальну (пізнання світу прекрасного), 

трансляційну (збереження і передача культури), нормативну (оволодіння 

нормами естетичної поведінки), аксіологічну (сприйняття культури як 

цінності), семіотичну (оволодіння специфічною мовою культури), гедоністичну 

(потреба в насолоді) [5].Розгляд естетичної культури як універсальної наукової 

категорії дозволяє стверджувати, що становлення естетичної культури є одним 

із значущих чинників усебічного розвитку особистості.  

Професійній діяльності майбутнього педагогічного фахівця властиві 

специфічні особливості, та передбачаються особливі умови формування 

естетичної культури у майбутніх учителів початкових класів. Успіх та 

ефективність формування естетичної культури майбутніх учителів початкової 

школи залежить від сукупності адекватних принципів, функціональної 

спрямованості навчання, методів і прийомів, засобів та педагогічних умов, за 

яких буде організовано навчання.  

На етапі реформування сучасної вищої школи в педагогічних 

дослідженнях, пов’язаних із проблемами вдосконалення функціонування 

педагогічних систем і підвищення рівня ефективності освітнього процесу, 

одним із аспектів, що викликають найбільший інтерес, є створення, 

обґрунтування й перевірка педагогічних умов, за яких забезпечуватиметься 

успішність підготовки до майбутньої діяльності [2, с. 224-225].  

Ефективність майбутньої професійної діяльності вчителя початкових 

класів залежить від багатьох чинників, в тому числі й рівня розвитку його 

естетичної культури, що передбачає: здатність вирішувати особистісні та 

професійні проблеми на основі естетичних критеріїв оцінки конкретних 

ситуацій, орієнтування в провідних естетичних цінностях та культурних 

домінантах сучасного світу, безперервність процесу набуття естетичного 

досвіду, освоєння та творення естетичних цінностей, широту естетичних 

інтересів, насиченість естетичних переживань, розвиненість естетичного смаку, 

потребу в естетичному саморозвитку.  

Узагальнення підходів (системного, діяльнісного, культурологічного, 

особистісно-орієнтованого, творчого та компетентнісного) дозволило 

визначити естетичну культуру майбутніх учителів початкових класів як 

комплексне інтегративне утворення в цілісній професійній структурі 

особистості фахівця, що характеризується певним рівнем теоретичних 

естетико-педагогічних знань та умінь і є показником сформованості 

особистісних естетичних якостей, цінностей та переживань, умотивованої 

діяльності, які в комплексі зумовлюють готовність майбутнього фахівця до 
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оптимального впровадження набутого досвіду художньо-естетичної діяльності 

в освітній процес початкової школи. Вивчення та теоретичне узагальнення 

наукових засад (О. Буров, О. Дубасенюк, М. Каган, В. Попова) дозволило 

визначити в структурі професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів необхідні компоненти, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діяльнісно- рефлексивний, кожен з яких має свою специфіку відображення у 

відповідних показниках. 

Аналіз вище зазначеного та осмислення наукових поглядів щодо 

сутності естетичної культури вчителя дозволяє стверджувати, що вона є 

важливою складовою загальної педагогічної культури вчителя, здатного до 

повноцінного сприйняття і розуміння прекрасного в мистецтві й дійсності, який 

виступає носієм, транслятором і творцем цієї культури та спроможний до 

творчого самовираження та самореалізації у професійно-педагогічній 

діяльності. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ 

В умовах трансформації суспільства, в період невизначеності і 

знецінення духових і культурних цінностей, зростає значення освіти, що 

ґрунтується на принципах життєтворчості, покликана допомогти визначити 

шляхи соціалізації індивіда, життя якого протікає сьогодні під впливом 

несприятливих соціально-психологічних факторів. Тому педагогічна підготовка 
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вчителя, до рівня професіоналізму якого на початку третього тисячоліття 

висуваються високі вимоги, не може обмежуватися отриманням базової 

спеціальної освіти. Професійний розвиток, фахове й особистісне зростання 

вчителя має забезпечуватися протягом усього педагогічного життя. 

Необхідність вдосконалення змісту діяльності системи післядипломної освіти 

неодноразово підкреслювали у своїх працях вчені, методисти, прогресивні 

педагоги-практики. Теоретико-методологічні засади функціонування 

структурних складових системи обґрунтували А.Зубко, В.Олійник, 

Н.Протасова, В.Пуцов, С.Гончаренко, Л.Сігаева, Н.Слюсаренко та ін. Аналізу 

історичного аспекту розвитку післядипломної педагогічної освіти присвятили 

свої дослідження С.Крисюк, В.Кузьменко, А.Кузьмінський, Т.Сущенко та ін. 

Вчені неодноразово наголошували на необхідності створення національної 

моделі неперервної післядипломної педагогічної освіти в Україні, здатної 

забезпечити професійний розвиток педагогічних кадрів, їх готовність до 

інноваційної діяльності з метою оптимізації навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах. 

Система післядипломної педагогічної освіти сьогодні є структурним 

компонентом національної системи освіти України. Її функціонування в 

сучасному вітчизняному освітньому просторі забезпечується і регламентується 

дією низки загальнодержавних документів, основні з яких: Закони України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Концепція розвитку післядипломної освіти, 

проект положення «Про післядипломну освіту» та ін. У вказаних документах 

визначено основні орієнтири, мета і завдання, на виконання яких спрямована 

державна політика у сфері освіти; окреслені перспективні напрями розвитку 

неперервної освіти в цілому, його післядипломної складової зокрема.  

Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення 

її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, 

спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного 

досвіду. Післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої 

освіти - здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на 

основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного 

досвіду [1]. Післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти 

або відповідні структурні підрозділи закладів вищої освіти і наукових 

установ.Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення 

її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) 

або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта включає: спеціалізацію - профільна спеціалізована 

підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та 

обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності; перепідготовку - 

професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією 

працівниками, які здобули первинну професійну підготовку; підвищення 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%EF%B3%F1%EB%FF%E4%E8%EF%EB%EE%EC%ED#w19
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кваліфікації - підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних 

завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові 

завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної 

діяльності або галузі знань; стажування - набуття особою досвіду виконання 

завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань 

спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та 

практичного досвіду [1]. Форми післядипломної освіти: професійне навчання 

працівників робітничим професіям; асистентура-стажування; інтернатура; 

лікарська резидентура; клінічна ординатура тощо спеціальністю на основі 

здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду [1].   

Діяльність системи дозволяє забезпечувати потребу держави і 

суспільства в підвищенні рівня професійної компетентності кваліфікованих 

кадрів, здатних гнучко й адекватно реагувати на стрімкі зміни в сучасному 

світі. Однією з головних її завдань є створення умов для постійного підвищення 

кваліфікації фахівців, розвитку їх потенціалу, професіоналізму, 

інтелектуального і культурного рівня спеціальністю на основі здобутої вищої 

освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду [2].   

На сучасному етапі, як вказує Е.Чернишова, нові реформи повинні бути 

спрямовані на розв’язання таких задач: постійне задоволення потреб у 

підвищенні кваліфікації та професійної перепідготовки кадрів; насичення ринку 

праці фахівцями з високим рівнем загальної культури та професійної 

компетентності; виконання гарантій соціальної захищеності, реабілітації та 

зайнятості фахівців; відповідність кадрового потенціалу фахівців світового 

рівня; розвиток у всіх ланках професійної освіти інтелектуального і духовного 

потенціалу суспільства, творчих здібностей людини [3]. Вище викладене 

дозволяє відзначити тільки деякі відмінності в орієнтирах на подальший 

розвиток післядипломної освіти в порівнянні з завданнями галузі попередніх 

періодів. Нинішня діяльність системи  більш відкрита для європейського 

освітнього простору, орієнтується на міжнародні зв'язки, зарубіжний досвід [3].   

Це зумовлює суттєві зміни, що в свою чергу, постійно відбуваються у 

структурі, змісті, підходах до реалізації поставлених завдань, викликають 

трансформацію форм і методів організації відповідної роботи системи 

післядипломної освіти. Актуальним стає також перегляд підходів до системи 

управління, використання інноваційних технологій, організаційно-правових 

форм суб'єктів освітньої діяльності та фінансово-економічних механізмів, що 

діють у цій галузі [2]. При цьому важливо враховувати, що автономний 

розвиток кожного з елементів системи післядипломної педагогічної освіти не 

дозволить досягти рівня, відповідного сучасному етапу та не забезпечить 

формування єдиного освітнього та інформаційного простору в Україні Тому 

розробка перспективних напрямів діяльності післядипломної освіти 

педагогічних кадрів повинна носити цілісний, конструктивний, консолідуючий 

характер. Визначаючи інноваційну підготовку вчителів у післядипломній освіті 

ще одним потужним перспективним напрямом розвитку освітньої галузі, 

трактуємо її як відкритий процес отримання глибоких знань і професійних 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%EF%B3%F1%EB%FF%E4%E8%EF%EB%EE%EC%ED#w119
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умінь для реалізації інноваційної діяльності, впровадження педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес загальноосвітнього закладу. 

Необхідність забезпечення інтеграції навчального матеріалу з різних 

навчальних дисциплін вимагає від учителя пошуку шляхів, використання форм, 

методів, застосування педагогічних технологій, що дозволяють оптимізувати 

навчально-виховний процес у школі [2]. Усвідомлення необхідності 

інноваційної підготовки, активне знайомство з новим у педагогіці, прагнення 

його використовувати і здатність об'єктивно відслідковувати результати 

реалізації інноваційної діяльності, потреба у самовдосконаленні та постійному 

розширенні професійного досвіду, формування педагогічної культури – важливі 

умови ефективності інноваційної підготовки вчителя в умовах неперервної 

освіти. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРГУВАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-

ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Зміст морального-вольового виховання підпорядкований вічним 

цінностям і конкретним потребам суспільства, які з плином часу змінюються. 

Засноване воно на принципах рівноцінності особистостей педагога і дитини, 

гуманістичності змісту і засобів виховання, довіри і поваги в процесі 

виховання, створення позитивної емоційної атмосфери, творчої взаємодії 

педагога і дитини. Морально-вольове виховання передбачає різноманітні 

впливи на думки, почуття, соціальну практику індивіда, його 

самовдосконалення.  

У Законі «Про дошкільну освіту» зазначено, що дошкільний заклад 

покликаний брати активну участь у процесі духовного відродження нації, 

забезпечивши наповнення різних ланок освітньо-виховного процесу змістом, 

який допомагав би педагогам виховувати чесні і сильні характери, формування 

сумління й громадські чесноти – працьовитість, самопожертву,  пошану до 

старших – і спонукав би дітей  зростати корисними своєму народові [2]. 
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Проведений нами психолого-педагогічний аналіз досліджень з проблеми 

трудового виховання дітей дошкільного віку доводить, що уже в цей період 

починається формування трудової діяльності дитини, завдяки чому 

створюються можливості залучення дошкільнят до праці і розв’язання таких 

важливих завдань, як формування трудових навичок та вмінь у 

самообслуговуванні, праці в природі, господарсько-побутовій та ручній праці; 

виховання поваги до людей праці; виховання у дітей працелюбства. 

Чергування ‒ це найбільш організована форма трудової діяльності дітей. 

Вихователь використовує його як засіб заохочення дітей до систематичного 

виконання ними трудових обов'язків. Обов'язки ці діти виконують для всього 

колективу. За своїм характером чергування є формою відповідальності окремої 

дитини і невеликого колективу чергових перед великим дитячим колективом. У 

процесі чергування у дітей формується почуття піклування про колектив. 

Кожен черговий відповідає перед колективом чергових і перед групою [3]. 

Під час чергування у дітей формуються такі морально-вольові якості як: 

завзятість, наполегливість, рішучість, витримка, дисциплінованість, 

самостійність, працьовитість, старанність, відповідальність.  

Експериментальна частина нашого дослідження проводилась на базі 

дошкільного закладу освіти с. Злазне Костопільського району, Рівненської 

області «Казка» впродовж 2017-2018 навчального року. Експериментальною 

роботою були охоплені діти старшої групи «Сонечко». Одним із методів 

одержання даних, що характеризують розвиток морально-вольових якостей у 

дошкільників, є систематичні тривалі спостереження в групах. Їх ми проводили 

під час чергувань та самостійної діяльності дітей. Ми фіксували, як діти 

спілкуються, як відстоюють свою думку, розв’язують конфліктні ситуації у разі 

їх виникнення під час праці, виконують обов'язки чергового. 

На цьому ж етапі дослідження провели вивчення морально-вольових 

якостей у дітей з допомогою спеціально підібраних діагностичних завдань, 

оскільки зробити висновок про рівень розвитку моральних якостей кожної 

дитини лише на основі спостереження неможливо. Дошкільнятам були 

запропоновані рухливі ігри та завдання. Це було зроблено з метою створення 

умов, що вимагають від дитини певних вольових зусиль, необхідних для 

досягнення особистого успіху. Проаналізувавши отримані відомості, ми дійшли 

висновків, що діти старшого дошкільного віку виявляють приблизно однаковий 

рівень морально-вольових якостей у різних видах діяльності, зокрема у ігровій 

(рухливі ігри) та трудовій діяльності (чергування), зокрема, у них недостатньо 

розвинені такі морально-вольові якості як: старанність та відповідальність. 

На формувальному етапі психолого-педагогічного експерименту ми 

спрямовували роботу на дослідження педагогічних умов виховання таких 

морально-вольових якостей, як відповідальність та старанність у дітей під час 

чергування. При цьому ми виходили з припущення, що для виховання у 

старших дошкільників старанності та відповідальності необхідно сформувати у 

дітей уявлення про моральну сутність цих вольових якостей, а у процесі 

чергувань створити умови для вияву дітьми старанності та відповідальності. 
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Для вирішення поставлених завдань ми розділили групу дітей на 2 

підгрупи: експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ), які були приблизно 

тотожними за рівнями сформованості таких морально-вольових якостей, як 

відповідальність та старанність, та організували навчально-виховну роботу в 

ЕГ та КГ по різному. У КГ чергування було організоване за традиційною 

методикою, а для ЕГ ми підібрали різні прийоми, які б допомогли сформувати у 

дітей відповідальність та старанність. 

Для формування уявлень дошкільнят про сутність відповідальності та 

старанності бути застосовані такі прийоми: з метою добитися осмисленого 

переживання у дітей із заниженим рівнем розвитку відповідальності та 

старанності був використаний ігровий прийом «Світлофор відповідальності та 

старанності». Важлива роль у вихованні відповідальності та старанності 

відводилася використанню художнього слова. Так, коли чергові дошкільнята 

виконували свої обов’язки, то вихователь завжди ставив їх у приклад і 

зачитував вірші, казки, оповідання про працю дітей і її значення для 

навколишніх і близьких людей: використовували  приклади казкових 

персонажів «Королева відповідальності» та «Старанний помічник». Також для 

формування відповідальності та старанності ми використали фольклор, що дало 

змогу на конкретних прикладах пояснити дітям значення таких морально-

вольових якостей, як відповідальність та старанність. Крім описаних вище 

використовувався прийом ігрових ситуацій. Коли діти погралися іграшками, то 

вихователь чи помічник вихователя створював ігрову ситуацію і дітям потрібно 

було її вирішити проявляючи відповідальність та старанність.  

На наступному етапі формувального експерименту ми використали 

змагання «Хто кращий і швидший». Цей прийом ефективний тим, що діти 

старалися все зробити швидко і якісно. Але були виявлені і недоліки у 

застосуванні прийому змагань: деякі діти, побачивши, що вони не встигають, не 

виконували всього обсягу роботи для того, щоб бути лідерами. Діти також 

навчилися старанно виконувати всі завдання, що допомагало у вихованні такої 

морально-вольової якості як старанність. 

Не менш важливим у формуванні відповідальності та старанності стало 

залучення до системного чергування по їдальні, підготовці до занять та в кутку 

природи вихованці ЕГ. З цією метою на спеціальному занятті, яке проводилося 

з цією підгрупою, в бесіді з дітьми запропонували пригадати обов’язки 

чергових, перерахувати їх і показати послідовність виконання. Пригадали, де 

розташований куточок чергового і що в ньому знаходиться. Потім допомогли 

дітям розділити обов’язки між трійкою чергових і перша підгрупа взялися до 

роботи. Цього разу до чергування залучили дітей, котрі самі виявили таке 

бажання  Всі інші вихованці спостерігали за роботою, при цьому ми не тільки 

коментували діяльність чергових, а й пояснювали дітям смисл кожної трудової 

дії. Після завершення роботи, всі разом впевнилися у тому, що своє завдання 

чергові виконали вірно, ретельно і охайно. 

Важливим прийомом роботи у ЕГ були спостереження за працею 

дорослих, які супроводжувалися роз’ясненням її моральної сутності. 
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Найчастіше діти спостерігали за роботою няні, двірника, працею дорослих у 

саду. В залежності від змісту та конкретних умов праці дорослих обиралися 

різноманітні форми організації спостережень – фронтальні, індивідуально-

групові та колективно-групові. Цінність таких спостережень у тому, що діти на 

конкретних прикладах бачать не лише сам зміст трудових дій, вони 

сприймають та, завдяки правильно побудованому обговоренню, переймають 

ставлення дорослих до своєї праці. Важливо й те, що діти розуміють, що до 

роботи потрібно ставитися відповідально та виконувати її старанно. Адже від 

того наскільки ти будеш старанним та відповідальним залежить і результат 

роботи. 

Експериментальна робота у ЕГ протягом всього формувального етапу 

дослідження включала також постійне використання системи різноманітних 

трудових доручень. Ми дбали про те, щоб трудові доручення виконували усі 

вихованці групи. До тих дошкільнят, які не виявляли бажання працювати, 

застосовували індивідуальний підхід. Прийоми індивідуального підходу 

передбачали звертання вихователя з особистим проханням до дитини та 

включення її у спільну трудову діяльність з вихователем чи 

експериментатором. Для цього добирався такий зміст трудового доручення, 

який можна було представити дитині як «надзвичайно складне та відповідальне 

завдання», як вияв «особливої довіри» з боку дорослого. Широко 

використовували у індивідуальному підході випереджаючу позитивну оцінку, 

яка мала підкреслити нашу впевненість у тому, що дитина здатна впоратися з 

дорученням. 

Велике значення у вихованні відповідальності та старанності має 

приклад вихователя. Звичайно, вихователь контролює всю діяльність 

дошкільнят, зокрема, чергування. Звісно, якщо вихователь бачить, що дитина 

виконує роботу не так, як слід, то він ставить в приклад іншого чергового. Але 

є такі випадки, коли обидва чергових не знають, як правильно виконати свою 

роботу. Тоді прикладом стає вихователь; він приєднується до дітей і разом 

ними послідовно виконує роботу чергових. Велике значення у вихованні 

відповідальності та старанності відіграє приклад вихователя. Діти орієнтуються 

на нього, як на зразок (у всьому). Вихователь завжди допомагає дітям, 

підтримує їх, вчить, як слід виконувати певну роботу. Дошкільнята повинні 

бачити, що вихователь – відповідальна та старанна особистість. 

Отже, формувальний етап експерименту довів, що у процесі чергувань 

можливе виховання старанності та відповідальності за умов поглиблення 

уявлень дітей про моральну сутність цих вольових якостей, та створення у 

процесі чергувань умов для вияву дітьми старанності та відповідальності. 
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СТРУКТУРА ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

Сучасна підготовка вчителя початкових класів у галузі початкової 

мовної освіти будується на компетентнісній основі, яка відображає практико-

орієнтовану модель професійного навчання. Професійна компетентність 

розглядається як найважливіша характеристика теоретичної і практичної 

готовності фахівця до здійснення педагогічної діяльності і містить сукупність 

інших приватно-методичних компетентностей. Одна з них – лінгвометодична – 

забезпечує становлення у майбутнього вчителя здатності здійснювати 

методичну діяльність, пов'язану з вивченням конкретної шкільної дисципліни – 

української мови.  

Готовність вчителя до навчання молодших школярів української мови 

забезпечується сформованістю лінгвометодичної компетентності, яку будемо 

визначати як його здатність на основі набутих знань і початкового досвіду 

продуктивно вирішувати професійні методичні проблеми в галузі початкової 

мовної освіти молодших школярів. 

Поняття про лінгвометодичну компетентність як компонент методичної 

освіти спостерігаємо у дослідженнях таких вчених: О.Анісімова, Р.Боданової, 

О.Кочетової, О.Лебєдєвої, Л.Митіної, Т.Гущиної, О.Біляєва, І.І.Срезневського, 

Л.В.Щерби, Д.І.Тихомирова, Н.М. Шанського, М.А. Рибнікова, Н.Є. Єрганової 

та ін. 

Структура методичної діяльності включає в себе комплекс таких 

компетенцій: лінгвістичної, приватнометодичної, проектувальної, виконавської 

та контрольно-оцінної. 

Перераховані компетенції забезпечують становлення у студентів 

лінгвометодичної компетентності, а через неї – методичної діяльності, 

спрямованої на навчання української мови. Дві перші компетенції (лінгвістична 

і приватнометодична) пов'язані з виконанням орієнтовного етапу методичної 

діяльності, третя – проектувальна - із здійсненням етапу планування змісту і 

способів здійснення діяльності, четверта – виконавська - з етапом реалізації 

наміченого плану і п'ята - контрольно-оцінна – з проведенням самоконтролю за 
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ходом і результатами виконання дій. 

 
Рис. 1. Структура методичної діяльності та взаємозв'язок складових її 

компонентів 

Так, на наш погляд, через становлення комплексу компетенцій, що 

співвідносяться з етапами методичної діяльності, в майбутніх вчителів 

початкових класів формуються основи лінгвометодичної компетентності, яка, в 

свою чергу, забезпечує початкову (стартову) готовність випускника 

педагогічного ВНЗ до методичної діяльності, пов'язаної з початковою мовною 

освітою школярів. 

Проблеми і труднощі здійснення методичної діяльності відчувають не 

тільки молоді фахівці, а й вчителі початкових класів з досвідом роботи. Можна 

припустити, що ці труднощі обумовлені недостатньою сформованістю якогось 

з компонентів професійної методичної діяльності, що призводить до 

недостатнього рівня сформованості лінгвометодичної компетентності в цілому. 

Для підтвердження або спростування висловленого припущення було 

проведено дослідження, в ході якого використовувалися методи анкетування і 

письмового рішення спеціально сконструйованих завдань у форматі 

методичних завдань. Дослідження проводилося з вчителями початкових класів 

(в якості 7 осіб), які мають вищу педагогічну освіту.  

Внаслідок аналізу отриманих результатів, ми дійшли до висновку: 

 -  існує певний зв'язок між рівнем лінгвометодичної компетентності 

вчителя і застосуванням в його професійній підготовці, пов'язаної з навчанням 

молодших школярів української мови, спеціальних навчальних завдань; 

 - рівень лінгвометодичної компетентності не залежить від досвіду 

роботи вчителя: не виявлено впливу педагогічного стажу вчителів на 

сформованість його лінгвометодичної компетентності. 

 - актуальною є необхідність пошуку засобів підвищення рівня 

лінгвометодичної компетентності вчителів початкових класів у ВНЗ. 

Припускаємо, що одним з таких засобів можуть бути методичні 

завдання, систематичне включення яких під час підготовки вчителя в усі форми 

навчального процесу (лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів), 

Реалізація наміченого плану (запланованих 

методичних рішень) 

Самоконтроль і самооцінка 

здійснення діяльності і її 

результатів 

Планування змісту, способів 

і засобів здійснення 

діяльності 

Орієнтування в лінгвістичному змісті і 

умовах, способах і засобах здійснення 

діяльності 
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дозволить підвищити рівень лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя до початку його реальної роботи з дітьми, а значить, підвищить і його 

готовність до здійснення методичної діяльності, пов'язаної з навчанням 

молодших школярів української мови. 

 Таким чином, в межах нашого дослідження визначені такі підстави 

класифікації методичних завдань: їх спрямованість, по-перше, на формування 

кожного з компонентів методичної діяльності вчителя (орієнтування, 

планування, реалізації наміченого плану, контролю і оцінки власних 

методичних рішень) і пов'язаних з ними компетенцій, і по-друге, на 

формування аналітичних і конструктивних методичних дій. 
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УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Управління сучасним навчальним закладом передбачає розвиток та 

активне функціонування широкого спектра управлінських умінь керівника, 

управлінський потенціал якого є провідною умовою досягнення нового, більш 

високого рівня функціонування ЗДО. Відтак самоосвіта керівника ЗДО та 

науково-методична робота з підвищення його кваліфікації з метою розвитку 

управлінських умінь стає необхідною умовою підвищення результативності 

функціонування і розвитку дошкільної установи.  

Основою будь-яких умінь є знання. Специфіка управлінських умінь 

керівника дошкільного навчального закладу зумовлюється, по-перше, 
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вимогами, які висуває перед ним діяльність з управління, що визначаються 

відповідним професійним рівнем та особистісними якостями, а по-друге, 

особливостями ЗДО як освітньої установи, що характеризується специфікою 

функціонування, об’єктом управління та результатами діяльності.  

Все це потребує від керівника ЗДО не лише виконання ролі менеджера-

організатора, але й вияву здатностей професіонала-педагога, який передбачає 

результати педагогічної діяльності, усвідомлює унікальність мети і, водночас, 

велику складність її досягнення та відповідальність за свою роботу. Отже, у 

сучасних умовах керівник ЗДО має володіти і виявляти високий рівень 

управлінської компетентності.  

Управлінська компетентність є складовою професійної кваліфікації 

керівника, визначальним чинником вдосконалення управління закладом і 

результативності його управлінських дій.  

У зв’язку з реформуванням сучасної вітчизняної освітньої системи 

виключно важливого значення набуває проблема формування якісно нового 

управлінського потенціалу в галузі дошкільної освіти. Разом з тим, більшість 

керівників дошкільних навчальних закладів недостатньо підготовлені до 

активної управлінської діяльності. Спостерігається низький рівень їх 

світоглядної, моральної, політичної, правової, виробничої, економічної, 

управлінської культури. Тож необхідність підготовки високопрофесійних 

керівників, здатних здійснювати культуро відповідне управління в галузі 

дошкільної освіти актуалізується нині в гостру державну проблему. 

Аналіз теоретичних засад дослідження засвідчує глибокий науковий 

інтерес А. Богуш, Г. Грама, Л. Поздняк, Т. Танько та ін.. до проблеми 

підготовки спеціалістів у галузі дошкільної освіти, зокрема, підготовки 

студентів до педагогічного менеджменту в дошкільній освіті. 

Аналіз теоретичних засад проблеми дослідження дав змогу визначити 

управлінську компетентність як основу управлінської культури керівників 

дошкільної освіти, що закладається на етапі університетської підготовки та 

являє собою готовність до здійснення управлінської діяльності на засадах 

культуровідповідності. Управлінська культура набуває цілісності в процесі 

професійної діяльності, тривалого виконання управлінського циклу, 

розвиваючись від управлінської компетентності до рівня управлінського 

професіоналізму, завдяки самоосвіті та цілеспрямованому її вдосконаленню в 

системі післядипломної педагогічної освіти. 

Методологічне підґрунтя формування управлінської культури керівників 

дошкільної освіти становить сукупність провідних наукових підходів: 

системного, синергетичного, гуманістичного, компетентнісного, 

андрагогічного, аксіологічного, культурологічного, акмеологічного. 

Компетентність – це особисті можливості посадової особи, її 

кваліфікаційні знання, досвід, що дозволяють брати участь у виробленні 

певного кола рішень або вирішувати самому питання завдяки наявності певних 

знань, навичок. 

Розглянемо саму суть поняття «компетентність». У перекладі з латинської 
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мови компетентність – це проінформованість, обізнаність, авторитетність, 

здатність до чогось. Таке визначення наявне у «Великому тлумачному 

словнику». Крім того, компетентність менеджера – це результативність та 

ефективність дій менеджера згідно з цілями та стратегіями організації [2].  

Управлінська компетентність керівника ДНЗ є інтегрованим 

особистісним утворенням педагога,  що відображає єдність його теоретичної та 

практичної готовності до ефективного здійснення різноманітних управлінських 

функцій (інформаційно-аналітичної, мотиваційно-цільової, планово-

прогностичної, організаційної, контрольно-регулятивної та ін.).  

Як специфічна якість управлінська компетентність керівника ЗДО 

передбачає високий рівень управлінських знань, умінь, досвіду та завжди має 

особистісне забарвлення якостями конкретної людини й виявляється в таких 

основних ознаках, як:  

▪оперативність і мобільність управлінських знань, розуміння їх значення 

для практики керівництва, що вимагає постійного оновлення фонду знань, його 

поповнення новими науковими даними, оперативними відомостями про стан 

керованого об’єкта;  

▪гнучкість методів управлінських рішень, алгоритмів розв’язання завдань, 

тобто здатність керівника не лише знати сутність управлінської проблеми, але й 

вирішувати її практично,  причому оптимальним способом;  

▪ критичність мислення, що надає можливість обирати оптимальні 

рішення, аргументувати вибір, відкидати помилкові шляхи;  

▪ наявність достатнього для управління досвіду керівництва (керівник 

систематично аналізує свій досвід й, виходячи з нього, приймає обґрунтовані, 

Найбільш оптимальні в конкретній ситуації, рішення).  

Отже, управлінська компетентність керівника ЗДО є динамічним 

утворенням, вимагає постійного розвитку й змістовного наповнення новими 

даними – педагогіки, психології, антропології, педагогічного менеджменту.  

Підвищення рівня управлінської компетентності керівників ЗДО, а саме 

на даному етапі розвитку освіти та й суспільства в цілому, стає важливою 

умовою успішної діяльності закладу. Сучасний керівник вбачає проблеми в 

навичках стратегічного планування роботи закладу, моделювання діяльнісних 

процесів навчального закладу освіти, організації ефективної професійної та 

особистісної взаємодії у педагогічному колективі. Звідси й виникає потреба у 

пошуках форм, методів, шляхів підвищення управлінської компетентності 

сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів [1] 

Таким чином, успішна діяльність сучасного закладу дошкільної освіти 

залежить від рівня управлінської компетентності його керівника. Від керівника 

ЗДО життя вимагає щоденної цілеспрямованої діяльності щодо забезпечення 

чіткого, якісного, скоординованого функціонування усіх систем роботи; 

ведення моніторингу, аналізу і прогнозування результативності їх реалізації. 

Керівникові ЗДО має бути притаманним постійне вдосконалення системи 

управлінської діяльності, опрацювання та використання передового 

вітчизняного і світового досвіду.  
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МОНІТОРИНГ» ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У сучасних умовах розвитку освіти принципового значення набуває 

пошук нових підходів щодо підвищення якості й ефективності освітньої 

системи. 

Актуальною є необхідність побудови механізму державного управління 

якістю дошкільної освіти в Україні, що ґрунтується на потужній системі 

інформаційного забезпечення і впровадження в освітню галузь адекватних 

систем якості та ефективних оцінних технологій. 

З метою покращення управління освітнім закладом останнім часом в 

Україні активно запроваджується практичне застосування нової управлінської 

технології – моніторингу. Моніторингові технології пов’язані з усіма стадіями 

управління. Організація моніторингового супроводу всіх ланок управління 

системою освіти покладено в основу багатьох сучасних педагогічних 

концепцій.  

Аналізпублікацій свідчить, що на сучасному етапі розвитку системи 

освіти в Україні моніторинг та моніторингова експертиза перебувають на стадії 

становлення. Серед досліджень з цієї проблематики можна виділити публікації 

Г. Єльникової, К. Крутій, Т. Лукіної, О. Майорова, О. Орлова, С. Подмазіна та 

ін. 

Управління – це процес впливу суб'єкта на ту чи іншу систему 

(біологічну, технологічну) з метою організації цієї системи, збереження, 

видозміни її структури, підтримки, зміни режиму діяльності, її програми [1, 

с.636].  

Важливу роль у процесі управління відіграє повна інформація про стан 

освітнього процесу. Освітній моніторинг забезпечує керівника відбірною і 

вчасною інформацією, що необхідна для прийняття управлінських рішень. 

«Сутність концепції моніторингу полягає в синхронності процесів 
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спостереження, вимірювання, вироблення на цій основі нових знань про стан 

об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням і прийняттям 

відповідного управлінського рішення» [2, с.30].  

Під функцією управління розуміється спеціалізована частина 

управлінських дій, які можна охарактеризувати як типові, регулярні та 

стабільні види діяльності суб'єкта управління, що відрізняються однорідністю 

цілей або дій, направлених на ефективність управління.  

Ефективність управління – це здатність керівника забезпечити виконання 

поставлених стратегічних цілей у відповідності з заданою якістю.  

Виділяють основні функції управління: аналіз, планування, організація 

виконання, мотивація, контроль. На сьогодні існує ще одна функція в 

управлінській діяльності, яка несе в собі ознаки інноваційності – моніторинг. 

У науковій літературі виділено такі функції освітнього моніторингу:  

- інформаційна – дає можливість з’ясувати результативність 

педагогічного процесу, отримати відомості про стан об’єкта, забезпечити 

зворотний зв’язок. На цій основі відбувається участь в управлінні педагогічним 

процесом, аналізується ефективність виховання і навчання. При дослідженні 

навчального процесу фіксуються не лише показники знань, умінь, навичок, 

основна увага спрямована передовсім на особливості протікання, розвитку 

власне освітнього процесу;  

- діагностична – функція моніторингу виявляється у вигляді перевірки 

рівня знань і вмінь в порівнянні з попередніми досягненнями, виявлення 

проблем, чинників, відхилень від певних норм і стандартів;  

- корекційна – допоможе усунути негативні моменти у професійному 

становленні педагога, спрямованість моніторингу на особливості поточних 

процесів передбачає виявлення і фіксацію не прогнозованих, несподіваних 

результатів реалізації освітньої роботи;  

- кваліметрична – визначає систему індикаторів і критеріїв якості освіти 

та проведення оцінних процедур, що дає змогу скласти думку про якісний стан 

системи освіти;  

- аналітична – результати одержані за показниками якості освіти 

аналізуються і відповідно інтерпретуються;  

- моделююча – ця функція тісно пов’язана з попередньою, оскільки 

побудова різноманітних моделей ситуацій, впливів на них суспільних, 

політичних процесів та інших факторів можлива лише після проведення 

детального аналізу виявленого стану системи освіти;  

- прогностична – моніторинг не лише фіксує поточний стан освітнього 

процесу на заданому часовому проміжку, але й сприяє прогнозуванню 

подальших тенденцій його розвитку і внесенню відповідних коректив, що 

створює передумови удосконалення;  

- управлінська – завершальним етапом реалізації моніторингової 

діяльності є прийняття управлінських рішень, спрямованих на усунення 

небажаних наслідків для поліпшення якості освіти [3].  

Таким чином, всі функції моніторингу підпорядковуються загальній меті 
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підвищення ефективності діяльності освітнього закладу і спрямовані на 

забезпечення наукового підходу в управлінні навчально-виховним процесом. 

Визначимо вимоги до моніторингу:  

- об’єктивність – це максимальне уникнення суб’єктних оцінок, 

врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов 

для всіх учасників навчально-виховного процесу;  

- надійність – сталість результатів, що можна отримати при повторному 

контролі, які проводять інші особи;  

- гуманістична спрямованість моніторингу передбачає створення умов 

доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного 

клімату. Результати моніторингу не можуть бути використані для застосування 

будь-яких репресивних заходів, а повинні мати тільки стимулюючий характер у 

випадку зміни ставлення об’єктів педагогічного процесу до своєї навчальної, 

професійної та суспільно корисної діяльності;  

- врахування психолого-педагогічних особливостей означає вивчення 

рівня освіти, професіоналізму, загального розвитку, індивідуальних 

особливостей об’єкта, а також умов і конкретних ситуацій проведення 

обстежень, що передбачають диференціацію контрольних та діагностичних 

завдань;  

- систематичність – проведення етапів і видів моніторингу в певній 

послідовності та за відповідною системою;  

- валідність – повна і всебічна відповідність пропонованих контрольних 

завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критерію оцінювання [4, 

с.97].  

Моніторинг проводиться, як правило, у строки, визначені адміністрацією 

закладу, і включає три етапи.  

1. Підготовчий: формулювання мети – правильно сформульована мета дає 

можливість чітко визначити наступний крок; визначення об'єкта і напрямів 

досліджень.  

2. Практичний: збір інформації; аналіз документації; анкетування, 

тестування; самоаналіз діяльності.  

3. Аналітичний: обробка отриманих результатів; систематизація 

інформації; аналіз даних; висновки, прийняття відповідного управлінського 

рішення; розробка рекомендацій, що корегують виконання планів, програм (за 

необхідності) і т.д.; визначення подальших об'єктів моніторингу. 

За наслідками моніторингу якості дошкільної освіти можна виявити:  

– відповідність (чи навпаки) статутних документів статусу ДНЗ;  

– урахування (чи навпаки) реальної соціальної ситуації, зв’язку з 

основними статутними документами річних планів;  

– відповідність сучасним вимогам перспективно-календарного 

планування, а саме: чи має місце дублювання статусних і додаткових програм, 

чи не використовуються програми, що не мають методичного забезпечення;  

– наявність (або відсутність) серйозної, планової роботи щодо розвитку 

кадрового потенціалу ДНЗ;  
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– відповідність (чи навпаки) психологічного супроводу розвитку дитини 

статусу дошкільного закладу і сучасній нормативно- правовій базі тощо. 
Отже, моніторинг у системі дошкільної освіти – це спеціально 

організоване, цільове, системне спостереження за якістю дошкільної освіти, що 

дає змогу відстежувати як відхилення від державних освітніх стандартів, так і 

рівень задоволення освітніх потреб населення. Ми розуміємо його як 

модернізовану функцію контрольно-аналітичної діяльності завідувача ДНЗ, як 

процес спостереження, оцінювання, регулювання та прогнозування його 

інноваційного розвитку на засадах особистісно орієнтованого підходу, 

спрямований на досягнення цілей модернізації. 
Список використаних джерел 

1. Словарь психолога-практика / сост. С. Ю.Головин. – Мн. : Харвест ; 

М. : АСТ, 2001. – 976 с.  

2. Єльнікова Г. В. Основи адаптивного управління: курс лекцій / 

Г.В. Єльнікова. – К. : ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.  

3. Темненков В. В. Теоретичні засади, цілі та завдання моніторингу якості 

освіти / В. В. Темненков [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=197  

4. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / 

Л.Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 528 с.  

 

 

УДК 373.2.091  

Добош Олена Михайлівна,  

кандидат педагогічних наук,  доцент, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти,  

Рябінчак Вікторія Василівна, 

магістр спеціальності «Освітні, педагогічні науки»,  

Мукачівський державний університет  

 

СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗДО 

Сучасний етап розвитку освіти характеризується пошуком шляхів, 

способів, засобів удосконалення, оновлення освітнього середовища, 

підвищення його ефективності та зміни парадигми саморозвитку, 

самоактуалізації, самовиховання та самоосвіти творчоїконкурентноспроможної 

особистості. 

Ураховуючи нинішні освітні реалії, вагоме місце в системі керівництва 

закладом дошкільної освіти займають функції управління. Специфіка 

професійної діяльності менеджера освіти зумовлює необхідність визначення 

функцій управління, з’ясування їх ролі в процесі вдосконалення керівництва 

ЗДО. 

Поглиблене дослідження функцій управління спостерігається внаукових 

працях сучасних вчених. Так, наукові роботи Г. В. Єльникової, 

Н.Л. Коломінського, Ю. А. Конаржевського, В. В. Крижка, О. І. Мармази, 
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Є.М. Павлютенкова, В. С. Пікельної, В. Є. Штанової та ін. розкривають 

сутність функцій управління та особливості менеджменту в освіті. 

Є. М. Павлютенков зазначає: «функція управління – це вид діяльності, що 

заснований на поділі й кооперації управлінської праці й характеризується 

визначеною однорідністю, складністю і стабільністю впливу на об’єкт і 

суб’єктуправління» [1, с. 26]. Науковець Ю. А. Конаржевський розглядає 

управлінську функцію як конкретну управлінську діяльність, що має цільове 

призначення [2, с. 15]. 

Аналіз стану наукової розробки зазначеної проблеми дозволив дійти 

висновку, що сучасний етап розвитку педагогічного менеджменту 

характеризується значною кількістю управлінських функцій. Ю.Конаржевський 

та Р.Сакуров описали функцію управління ЗДО за такою схемою:  

Педагогічний аналіз → Планування → Контроль → Регулювання та 

координування.  

Щодо наукового підходу П.І.Третякова та К.Бєлої, то вони описали 

управління дошкільним навчальним закладом набором таких функцій: 

інформаційно-аналітична функція; планово-прогностична функція; 

мотиваційно-цільова функція; організаційно-виконавча функція; контрольно-

діагностична функція 

За змістом ці підходи повторюють один одного, зміни помічаємо в назвах 

та кількості функцій. Проте, який би з підходів не використовував керівник, 

головне –пам’ятати, що всі функції управлінської діяльності, об’єднуючись в 

єдиний цикл, змінюють одна одну, утворюючи такий алгоритм:  

Мета + план → діяльність → результат → рефлексія. 

Ефективність управлінської діяльності керівника дошкільного 

навчального закладу залежить від розуміння і ґрунтовності здійснення 

управлінських функцій [5].  

Дослідник Г. В. Єльникова стверджує, що функцію організації управління 

доцільно назвати «організацією і мотивацією» [3, с. 3]. 

Сутність організації як специфічної функції управління полягає 

взабезпеченні технічної, економічної, соціально-психологічної і правової 

сторони діяльності та у визначенні впорядкування діяльності керівника та 

виконавців [4, с. 28]. 

Організацію (як функцію управління) тлумачать як діяльність керівників 

ЗДО, спрямовану на формування і регулювання структури взаємодій і відносин, 

яка необхідна для виконання прийнятих планів й управлінських рішень. 

Компоненти функції організації: 

1. Розподіл праці. Засіб — спеціалізація. 

2. Групування робіт.Засіб — створення об’єднань, груп, колективів.  

3. Розподіл влади.Засіб — моделювання організаційних структур (лінійна, 

функціональна, штабна, секційна, проектна тощо).  

4. Координація зусильяк засіб попередження дезорганізації. 

Сучасний дошкільний навчальний заклад – складна система, яка 

динамічно розвивається і вимагає грамотного управління. Соціально-



227 

 

економічні умови і політичні процеси кардинально змінили зміст управлінської 

діяльності в дошкільному навчальному закладі: зросла самостійність, а отже, і 

відповідальність керівників за результати. 

Система управління ЗДО може функціонувати лише тоді, коли всі її 

складові ланки відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління 

передбачає вдосконалення структури всієї організації навчального закладу, 

перехід на горизонтальний корпоративний принцип управління. Спрямованість 

всієї системи управління дитячим садком на кінцевий результат передбачає не 

лише особливу мотиваційно-цільову орієнтацію керівників ДНЗ, а й новий 

підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, 

організації, контролю і регулювання всієї діяльності. 

Отже, проблема виокремлення функцій пов’язана з тенденцією оновлення 

управлінської діяльності керівника ЗДО.Виходячи з вищезазначеного, можна 

стверджувати, що організація як специфічна функція управління відіграє 

надзвичайно важливу роль у розвитку менеджменту. 
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ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ «ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» 

Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, успішне 

здійснення якої забезпечує досягнення організацією її цілей. Через невміння 

якісно і раціонально здійснювати цей процес, через відсутність в організації 

механізму його здійснення, технології, страждає більшість фірм і підприємств, 

державних установ і органів в Україні. Успіх організації, у якій би сфері вона 

не функціонувала, багато в чому залежить від цього, а тим більше в Україні, де 

більшість організацій проходять перші етапи свого розвитку і дуже важливо 

яку технологію рішення проблем вони опрацьовують. 

Прийняття рішень, поряд з координацією і комунікацією, є одним з 

найважливіших внутрішньоорганізаційних процесів, а особливість цього 

процесу полягає в тім, що він безпосередньо спрямований на досягнення цілей 

організації. 

Розглянемо сутність феномену«прийняття управлінського рішення»в 

умовах організаційного розвитку. Як показує аналізлітератури, ефективність 

управління будь-якою організацією в сучасних умовах значною 

міроювизначається процесами прийняття управлінських рішень [2; 3; 5]. 

Поняття «управлінське рішення» відрізняється від поняття «рішення» 

взагалі. Людинапротягом життя приймає безліч рішень, але далеко не всі 

рішення можна віднести до управлінських. 

На думку В.В. Третьяченко, найважливішою ознакою управлінського 

рішення є його безпосередняспрямованість на організацію колективної праці. 

Крім того, управлінське рішення як керівнийвплив на колективну працю 

приймається не будь-яким працівником, а лише суб’єктом управління –

керівником організації (підрозділу) чи колегіальним органом.  

В.В. Третьяченко вважає, щоуправлінське рішення можна визначити як 

«процес знаходження зв’язку між існуючим станомсистеми (організації) та 

бажаним, що визначається метою управління» [5]. 

Основна мета управлінського рішення, на думку В.М. Колпакова, – 

забезпечитикоординуючий (регулюючий) вплив на систему управління, що 

реалізує вирішення управлінськихзавдань персоналом щодо досягнення цілей 

організації [3]. 

Під управлінськими рішеннями ми розуміємо тільки ті рішеннякерівника, 

що спрямовані на досягнення цілей організації, пов’язані з діяльністю 

організації істосуються її членів, їхньої праці, взаємостосунків як 

професіоналів; сприяють ефективномувирішенню завдань організації. 
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Управлінські рішення повинні відповідати певним вимогам.  Найбільш 

повна система вимог до управлінських рішеньописана в роботі 

Л.М. Карамушки [1]. Автор вважає, що управлінські рішення повинні бути: 

1) науково обґрунтованими, тобто базуватися на використанні законів та 

закономірностей такихнаук, як юриспруденція, теорія управління, педагогіка, 

психологія; враховувати останні науковідосягнення; ґрунтуватися на 

всебічному аналізі певної проблеми;  

2) своєчасними,тобто прийматисятоді, коли цього вимагає конкретна 

проблема. Затримка щодо прийняття управлінського рішенняможе негативно 

вплинути на результативність організації, породжувати відчуття незадоволення 

вучасників управлінської взаємодії, втрату додаткових можливостей для 

оптимізації діяльності; 

3) чітко сформульованими, тобто стисло і зрозуміло відображати зміст 

проблеми і способи їїрозв’язання; називати конкретних осіб, відповідальних за 

ті чи інші напрями та види діяльності;визначати конкретний термін, протягом 

якого проблему потрібно розв’язати; 

 4) бути реальними для виконання, тобто враховувати наявність умов для 

розв’язання тих чи інших проблем; 

5) передбачати механізм контролю виконання, оскільки сам факт 

прийняття рішення ще негарантує обов’язковість його виконання. 

Управлінські рішення відрізняються різноманітністю форм і змісту. 

Томувикористовують різні ознаки для їх групування та класифікації, виділяючи 

як загальні, так і особливі риси, притаманні окремим видам рішень. 

Управлінські рішення класифікують за такими основними ознаками: 

– за цілями: стратегічні; тактичні; оперативні; 

– за періодом дії: довгострокові; середньострокові; короткострокові; 

– за функціональним змістом: організуючі; координуючі; 

активізуючі;регулюючі; контролюючі, мобілізуючі; 

– за масштабом виконання: загальні (глобальні); спеціальні (локальні); 

– за умовами прийняття та ймовірністю результатів: в 

умовахвизначеності; в умовах ризику; в умовах невизначеності;. 

– за ступінню повторювальності:традиційні; нетрадиційні; 

– за методом розробки: формалізовані; неформалізовані; 

– за характером рішення: інтуїтивні; рішення, засновані на 

досвіді;раціональні; 

– за формою (способом) прийняття: одноосібні; колегіальні; колективні; 

– за кількістю критеріїв вибору: однокритеріальні, багатокритеріальні. 

На процес прийняття управлінських рішень впливає безліч факторів. 

Найважливішими з них є: ступінь ризику – завжди існує імовірність прийняття 

неправильногорішення, яке може несприятливо впливати на організацію. Ризик 

– фактор, якийменеджери враховують свідомо або підсвідомо при прийнятті 

рішення,оскільки він пов’язаний із зростанням відповідальності; час, 

відведений для прийняття рішення – на практиці більшість керівників не мають 

можливості проаналізувати усі можливі альтернативи, відчуваючи дефіцит 
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часу; політика організації – враховується суб’єктивний фактор при прийнятті 

рішення (статус, влада, легкість виконання тощо); ступінь підтримки керівника 

колективом – якщо порозуміння і підтримки інших керівників і підлеглих не 

вистачає, то проблему слід усувати за рахунок своїх особистих рис, які повинні 

сприяти виконанню прийнятих рішень; особисті якості керівника – один з 

найбільш важливих факторів. До них відносять досвід, професійний рівень, 

психічні та психологічні особливості, організаторські здібності тощо[4]. 

Таким чином, прийняття рішень є найважливішою функцією управління, 

що становить основу управлінського процесу. Прийняття управлінських рішень 

- це визначальний процес управлінської діяльності, оскільки формує напрямки 

діяльності організації та її окремих працівників. Робота з прийняття 

управлінських рішень вимагає від керівників високого рівня компетентності, 

значних затрат часу, енергії, досвіду. 
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РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЗА РОКИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. Зі здобуттям Україною 

незалежності, з’явилася необхідність в удосконаленні системи освіти. Метою 
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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 народу, 

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. 

Як зазначено в Енциклопедії освіти, «Початкова освіта – перший ступінь 

загальної середньої освіти, метою якої у більшості країн світу є одержання 

дітьми базових умінь і навичок загальнокультурного, загальнорозвивального 

характеру» [1, с.700].  

У Державному стандарті початкової освіти визначено мету в сучасному 

суспільстві «…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» [2]. 

Розвиток початкової освіти в Україні здійснюється на основі таких 

нормативно-правових документів: Закони України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту»; Державний стандарт початкової школи; Концепція Нової 

української школи; Укази Президента України «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Національну доктрину 

розвитку освіти» та ін.  

Основні аспекти розвитку змісту початкової освіти вивчали Н. Бібік, 

Н. Дем’яненко, М. Євтух, Н. Никало, О. Савченко, Р. Шиян та ін. 

В умовах сучасних інтеграційних процесів, кардинальних цивілізаційних 

трансформацій за період незалежності в Україні відбулися зміні у й початковій 

школі. Історико-педагогічний аналіз розвитку початкової освіти в Україні за 

роки незалежності показав, що з 1991-2000 рр. пріоритетом вважалося 

формування в молодших школярів життєвоважливих компетентностей у 

процесі загальної (соціальної, фізичної, психологічної, мотиваційної, вольової) 

та спеціальної (мовленнєвої, мовленнєво-творчої, логіко-математичної, 

екологічної, природничої, художньо-естетичної та підготовки до навчання 

грамоти) підготовки; включення вчителів і батьків до особистісно-

зорієнтованого процесу пропедевтики початкового навчання на основі суб’єкт-

суб’єктних взаємин.  

На думку О. Нікітіної, у 90-ті роки відбувається побудова нового змісту 

початкової освіти відповідно до мети та завдань національної школи. 

Нормативні документи цього періоду у галузі початкової освіти засвідчили 

оновлення її змісту. Зміст початкової освіти став варіативним. Велася активна 

підготовка до його реформування. Галузь педагогічної інноватики 

виокремилась у потужний напрям наукового супроводу модернізації освіти на 

всіх рівнях [3]. 

ХХІ ст. – це час переходу до високотехнологічного інформаційного 

суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури 

всього населення набувають вирішального значення для економічного і 
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соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і 

культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку 

української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого 

оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. В цей 

період почали функціонувати такі типи шкіл: традиційна, спеціалізована, 

інноваційна (авторська), школа розвивального типу, навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний 

заклад».  

Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення 

вітчизняних освітніх стандартів, зокрема щодо тривалості набуття загальної 

середньої освіти, у відповідності з нормами світового співтовариства (не менше 

12 років).  

У Концепції початкової освіти виокремлено основні завдання сучасної 

початкової освіти, серед яких: психолого-педагогічна адаптація дитини до 

шкільного навчання; подальше становлення особистості дитини, її духовного, 

психічного, фізичного, соціального розвитку, розвитку пізнавальних 

здібностей, інтересу до навчання; формування ключових і предметних 

компетентностей; формування культури спілкування та співпраці у різних 

видах діяльності і формах навчальної взаємодії, здатності до самовираження, 

соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної та безпечної 

поведінки у різних життєвих ситуаціях; формування цілісної наукової картини 

світу, емоційно-ціннісного ставлення дитини до самої себе, інших людей, 

суспільства і природи; естетичне, морально-етичне, патріотичне, громадянське, 

трудове, екологічне виховання дитини [4].  

Впровадження у навчальний процес Нової української школи – це новий 

етап у реформуванні початкової освіти. Реформа передбачає такі ключові 

аспекти: дитина – індивідуальність, батьки – партнери, умотивований учитель, 

навчання протягом 12 років, автономія школи, справедливе фінансування, 

гроші «ходять» за дитиною, інклюзивна освіта. Головна мета реформи – 

перетворити школу на таку, яка вчить учнів застосовувати отримані знання в 

житті. 

Проте, модернізація змісту початкової освіти можлива за умови 

ефективного, творчого впровадження інновацій в освіті загалом.  

Таким чином, розвиток початкової освіти в Україні за роки незалежності 

сприяв постійному її удосконаленню. В умовах нинішнього реформування 

початкової освіти важливо звертати увагу на прогресивний досвід країн 

зарубіжжя.  
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МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НУШ 

Радикальні зміни в соціально-економічному житті суспільства у останні 

роки призводять до принципової перебудови освітньої системи в закладах 

освіти (ЗО). Виявлені зміни в структурі педагогічної освіти України, відповідно 

до вимог Нової Української школи (НУШ), яка є ключовою реформою 

Міністерства освіти і науки, у своїй основі містять докорінний поворот до 

гуманістичних позицій функціонування сучасної освіти. Відповідно до 

Концепції НУШ, головна мета  реформи [1] – «створити школу, у якій буде 

приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 

зараз, а й вміння застосовувати їх у житті».  

Модернізація початкового навчання в Україні, перш за все, вимагає 

спрямованості на особистісно-орієнтовані освітні моделі, активне включення до 

освітнього процесу практичного складника діяльності учнів, який інтегрує 

теоретичні знання та практичні уміння та навички, розкриває потенційні творчі 

та креативні якості школярів, формує самостійність кожного. Сформована 

самостійність закладає підґрунтя для неперервної самоосвіти та здатностей до 

подальшого особистісного самовдосконалення. В умовах НУШ особливо 

значення набуває ідея неперервного інтегрованого навчання, що об'єднує 

знання та набуття широкого досвіду за весь період з 1 по 12 клас. На сьогодні 

https://rada.info/upload/users_files/02146436/41a6a11efbf2c8f97677e3a2fc1ab0d7.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02146436/41a6a11efbf2c8f97677e3a2fc1ab0d7.pdf
http://www.ranok.com.ua/resources/files/Koncepciya_pochatkovoi_%20osvitu_PROEKT.pdf
http://www.ranok.com.ua/resources/files/Koncepciya_pochatkovoi_%20osvitu_PROEKT.pdf
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одним із провідних аспектів розвитку сучасної освіти стає здатність і готовність 

вчителя надати кожному учневі можливість отримання знань необхідного рівня 

та глибини. 

Одним із напрямів удосконалення освітнього процесу у початкових 

класах є надання йому функціональної спрямованості з орієнтацією на розвиток 

особистості кожного учня та врахування особистісних потреб кожного. Робота 

вчителя має спрямовуватися на оволодіння учнями такими розумовими 

діяльностями, як: синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, індукція, 

дедукція, абстрагування тощо. При цьому особливої значущості набувають 

інноваційні підходи в організації спільної освітньої діяльності учителя та учнів 

на уроках, зокрема інтегративне використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ): прикладних та ігрових програм, графічних та засобів 

моделювання. 

У розвитку мислення учнів вчитель повинен ставити пріоритет на 

знаннях, які дозволять їм самостійно відкривати невідомі для себе властивості, 

особливості, закономірності тощо, знаходити способи поведінки та діяльності в 

проблемній ситуації. Як наслідок з цього, вчитель повинен уміти моделювати 

освітній процес відповідно до умов [2]: 

 Освітній процес повинен вмотивовувати кожного учня, викликати 

особистий інтерес до освітньої діяльності, до отримання нових знань, 

формувати зацікавленість до пізнання нового тощо. 

 При розробленні завдань різних ступенів складності, учитель повинен 

бути здатним змоделювати освітній процес так, щоб, у навчанні створювати 

певну площину труднощів для учнів. У освітньому процесі повинні бути 

змодельовані ситуації, які є проблемними для учнів та які вони не в змозі 

вирішити репродуктивним способом. Для їх вирішення учневі потрібні 

роздуми, колективні обговорення, висунення гіпотез і їх перевірка, 

консультація та допомога вчителя. 

 Для ефективного розвитку учнів важливо створювати для кожного учня 

своєрідний «банк ситуацій успіху», тобто таких навчальних дій, в яких учень 

відчуває себе переможцем, завойовником важкої вершини тощо. Сутність 

полягає в тому, що кожен учень повинен пройти певну проблемну ситуацію для 

отримання успіху, особисту перемогу, за рахунок якої він отримує можливість 

самостверджуватися для себе та для  однокласників.  

 При оцінюванні успішності береться до уваги процес його досягнення, 

при цьому вводиться принцип відносної успішності. Учні не повинні 

порівнюватися не один з одним в плані правильності та чіткості виконання 

якихось дій, а порівнюються вчорашні досягнення одного учня з його 

сьогоднішніми результатами навчальної діяльності. 

Зазначене вказує на необхідність включення до освітнього процесу у 

закладах вищої освіти (ЗВО) нових інтегративних технологій, серед яких 

центральне місце займає педагогічне моделювання за допомогою ІКТ.  

Таким чином, індивідуалізація та мотивація навчання, 

диференційований підхід, використання новітніх досліджень психології та 
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педагогіки з метою вдосконалення освітнього процесу, пошук оптимальних 

умов для засвоєння змісту навчального матеріалу вимагають від майбутнього 

вчителя початкової школи не тільки високої компетентності у предметній 

галузі, але й достатньої підготовленості до самоосвіти та прояву творчої 

активності. Нова Українська школа висуває підвищені вимоги до професійної 

підготовки вчителя початкової школи, як до творця освітнього процесу, який 

володіє інноваційними методиками та технологіями навчання. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У сучасній гуманістичній парадигмі освіти дитину розглядаємо як 

найвищу цінність, що володіє величезними потенційними можливостями 

саморозвитку, умови для якого створюються саме в процесі виховання. Однак 

реальний стан виховання підростаючого покоління свідчить про те, що його 

рівень не відповідає вимогам сьогодення. В умовах несприятливого впливу 

економічних і соціальних факторів сучасне виховання молодших школярів 

постає засадничою основою для перспективних соціальних змін.Об’єктивна 

ситуація зумовлює доцільність пошуку оновлених підходів і до підготовки 

майбутніх педагогів до позакласної виховної роботи з молодшими школярами з 

урахуванням вимог сучасних шкіл України. 

Проблема готовності вчителя до виховної взаємодії з учнями є 

стрижневим питанням педагогіки усіх часів. Її основи закладено в роботах 

класиків педагогічної науки (Я. Коменського, А. Макаренка, С. Русової, 

В. Сухомлинського, К. Ушинського). Важливими також є погляди на порушену 

проблему сучасних  українських  філософів:  В. Андрущенка,  Л. Губерського, 

І. Зязюна, В. Кременя, М. Михальченка, В. Огнев’юката ін., психологів   

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Виготського, М. Дьяченка, Л. Кандибовича, 

О. Киричука, Н. Лєвітова, В. Молякитощо. Педагогічна наука особливого 

значення надає професійній підготовці вчителів початкових класів. Фахова 

готовність майбутніх учителів до виховної діяльності стала об’єктом 

дисертаційних робіт С. Барановської, О. Демченко,  О. Дубасенюк, 

Н. Казакової, І. Казанжи, Г. Кіт, С. Лавриненко, С. Литвиненко, Л. Мацук,  

Б. Нестеровича, О. Отич,  Н. Савченко, З. Сироти, А. Степанко,  Г. Троцко, 

О. Філіпп’євої, Л. Хомич, Г. Шаха, О. Шквир, Г. Шпиталевської та ін. 

Підготовку майбутніх учителів до виховної діяльності досліджували в таких 

напрямах: готовність до здійснення національного виховання, до виховної 

роботи засобами народознавства на матеріалі пісенного фольклору, до 

створення виховних ситуацій, до музично-виховної та самоосвітньої діяльності, 

до естетичного виховання, до фізичного виховання, до валеологічного 

виховання, до економічного виховання, до право виховної роботи, до 

позакласної виховної роботи тощо.  

На думку сучасних дослідників (Н. Волкова, В. Воронова, В. Сергєєва, 

С. Смірнова), позакласна виховна робота є самостійною галуззю виховної 

діяльності учителя, що здійснюється у взаємозв’язку з виховною роботою на 

уроці.У позакласній роботі реалізуються загальна мета й завдання виховання як 

процесу. Як зазначають учені (А. Нісімчук, О. Падалка, І. Смолюк, О. Шпак), 

мета і завдання виховання визначені потребами сучасного суспільно-

економічного розвитку України. У освітніх нормативних документах 

знаходимо, що на сучасному етапі організації виховного процесу слід 

переглянути основні завдання позакласної роботи з молодшими школярами. 

Науковці у своїх дослідженнях обґрунтовують  умови ефективної  

організації позакласної роботи в початковій школі. Серед них − керівна роль 

учителя  як фасилітатора та модератора. Тому у процесі фахової підготовки на 

лекційних та семінарських заняттях, під час проходження різних видів 

педагогічної практики важливо ознайомити майбутніх учителів початкової 

школи з  основними закономірностями позакласної виховної роботи: 

обумовленість виховання суспільними потребами та умовами життя; 

взаємозалежність виховання, навчання, освіти та розвитку особистості; 

визначальна роль діяльності в спілкуванні та вихованні особистості; залежність 

виховання від вікових та індивідуальних особливостей учнів; взаємозв’язок 

учня та колективу [2; 5]. Студенти дізнаються, що позакласна робота 

спирається на певні принципи виховання, а саме: добровільність участі, що 

сприяє обиранню дітьми профілю занять за інтересами; суспільна 

спрямованість – зміст роботи повинен відповідати потребам розбудови 

української держави, відображати досягнення сучасної науки, техніки,  

культури й мистецтва; розвиток ініціативи та самодіяльності учнів, щоб робота 

приносила задоволення й була цікавою та корисною; розвиток винахідливості, 

дитячої технічної та художньої творчості; зв’язок із навчальною роботою – 

позакласна робота повинна бути логічним продовженням навчально-виховної 

роботи на уроках. 
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До основних напрямів позакласної освіти належать: соціокультурний, 

художньо-естетичний, дослідницько-експериментальний, науково-технічний, 

дозвіллєво-розважальний та еколого-природний [9]. Ці напрями створюють 

умови для орієнтації й самовизначення особистості: від формування стійких 

мотивів до самореалізації в професійній діяльності. Позакласна виховна робота 

є організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на 

розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток 

самостійності, творчих здібностей, інтересу до навчання в позаурочний час. 

Така діяльність базується на вподобаннях і бажанні дітей та повинна бути 

цікавою для учнів, задовольняти їхні потреби, запити тощо. Основна 

особливість її в тому, що зміст виходить за межі шкільної програми. Як показує 

практика, позакласна виховна робота сприяє розвиткові мислення молодших 

школярів, виховує повагу до праці та почуття відповідальності за доручену 

справу, сприяє дисциплінованості, ініціативності та творчості.  

Отже, зміни в соціокультурній сфері суспільства, нові вимоги щодо 

розвитку підростаючого покоління спричинили певні зрушення в змісті 

професійної підготовки вчителя. Значущим визнано компетентнісний підхід до 

підготовки студентів педагогічних ЗВО, відповідно підготовка майбутнього 

вчителя початкових класів до організації позакласної виховної роботи в 

контексті компетентнісного підходу до освіти посилює практичне спрямування. 

За результатами аналізу теоретичних джерел про готовність майбутнього 

учителя до позакласної виховної роботи,  ми розглядаємо професійну 

готовність до неї як складову загальної готовності до організації виховного 

процесу та як інтегроване соціально-психологічне утворення, що формується 

внаслідок укладання цілісного комплексу різних ознак активного стану 

особистості і є передумовою цілеспрямованої діяльності, усталеності, її 

регуляції та ефективності. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В Концепції Нової української школи зазначено, що провідною метою 

освітньої реформи є підвищення якості освіти. Серед чинників, які 

забезпечують якість початкової ланки загальної середньої освіти можна 

виокремити впровадження методик особистісно і компетентнісно 

зорієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших школярів, 

технологічність освітнього процесу, адекватну підготовку педагогічних кадрів. 

Як показує практика, у майбутніх педагогів ще не завжди сформована здатність 

динамічно реагувати на запити громадського життя, вони не повною мірою 

володіють сучасними передовими освітніми технологіями, які сприяють 

всебічному розвитку особистості молодшогошколяра. 

В контексті сьогодення, вчитель початкової школи має орієнтуватися не 

лише в типових педагогічних ситуаціях, але й розуміти специфіку організації 

навчальної діяльності в умовах варіативності освітнього простору в початковій 

школі, вміти застосовувати інтерактивні технології навчання з метою залучення 

всіх школярів до процесу пізнання [4]. 

З’ясовано, що основна причина труднощів в майбутніх учителів щодо 

реалізації інтерактивного навчання молодших школярів – недосконалість знань 

з особистісного розвитку учнів та недостатній рівень готовності до такого 
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навчання, розроблення та застосування системи інтерактивних завдань з 

урахуванням рівнів інтелектуального розвитку молодших школярів, надання 

педагогічної допомоги адекватної потребам учнів у засвоєнні навчального 

матеріалу, несформована комунікативна компетентність. Одним із шляхів 

розв’язання цієї проблеми в системі фахової підготовки, на нашу думку, є 

створення оптимальних педагогічних умов для вдосконалення педагогічної 

майстерності майбутнього вчителя початкових класів щодо застосування в 

освітньому просторі інтерактивних технологій навчання [2]. 

Насамперед, визначимося з поняттям «педагогічні умови». Під умовою 

традиційно розуміють філософську категорію, що виражає відношення 

предмета до довкілля, без яких він не зможе існувати, більше того, умови 

складають те середовище, обстановку, в якій явище виникає, існує й 

розвивається [1]. Трансформуючи значення слова «умова» на педагогічну 

діяльність викладачів і студентів, ми матимемо справу з педагогічними 

умовами підготовки майбутніх вчителів до запровадження інтерактивного 

навчання. Під педагогічними умовами розуміємо як обстановку, в якій 

організовується та проводиться робота у напрямі формування у майбутніх 

вчителів готовності до запровадження інтерактивного навчання, так і чинники, 

які на неї впливають. А тому до цієї категорії можна зарахувати все, що 

здійснюється під керівництвом викладачів та педагогів і впливає на оволодіння 

студентами інтерактивною технологією. Педагогічні умови завжди 

підпорядковані зовнішнім і внутрішнім чинникам: до зовнішніх можна 

віднести, наприклад, особливості організації навчально-виховного процесу; 

зміст навчального матеріалу; побудову міжособистісної взаємодії учасників 

навчання тощо, до внутрішніх – рівень професійної мотивації студентів; їхня 

потреба у самовдосконаленні; їхні нахили, уподобання, зацікавленість у 

професійному становленні тощо 

Спробуємо визначити педагогічні умови, реалізація яких може 

позитивно вплинути на досліджуваний нами феномен – підготовку студентів до 

застосування інтерактивних технологій в освітньому просторі початкової 

школи. На нашу думку, це: активізація мотивації майбутніх вчителів початкової 

школи до ефективного застосування інтерактивних технологій; удосконалення 

змістового компоненту фахової підготовки з метою розширення науково-

методичних аспектів майбутніх фахівців про інтерактивне навчання молодших 

школярів; використання різних видів педагогічної практики щодо реалізації 

інтерактивного навчання в початковій школі. 

Розглянемо реалізацію визначених педагогічних умов. Першою 

педагогічною умовоюєактивізація мотивації майбутніх вчителів початкової 

школи до ефективного застосування інтерактивних технологій навчання 

молодших школярів. Складність і багатоаспектність проблеми мотивації 

зумовлює різноманітність підходів до розуміння її сутності, природи, 

структури. Взаємозалежність зовнішніх і внутрішніх умов розвитку особистості 

та її мотиваційної сфери досліджували Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

В. Мясіщєв, С. Рубінштейн та інші. Дослідники: О. Галус, Є. Ільїн, 
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В. Семиченко виділяють такі функції мотивації: спонукальну, енергетичну, 

дозувальну, регулятивну, селективну, коригувальну, цілеутворювальну, 

змістоутворювальну. На підставі вивчення теоретичних засад мотивації 

майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтерактивного навчання 

розглядаємо як ієрархічну систему мотивів, що спонукають їх до активної 

навчально-пізнавальної діяльності, особистісного та  професійного 

самовдосконалення, зокрема до використання варіативних форм роботи на 

уроці. Серед з’ясованих нами мотивів щодо необхідності використання 

майбутніми фахівцями інтерактивних технологій на уроках в початковій школі 

переважають такі: усвідомлення професійної необхідності використання 

інтерактивних технологій, професійної самореалізації, потреба у самопізнанні, 

глибокі пізнавальні та професійні інтереси, пізнавальні мотиви пов’язані зі 

змістом навчальної діяльності та процесом її виконання. 

Друга педагогічна умова – удосконалення змістового компоненту 

фахової підготовки з метою розширення науково-методичних аспектів 

майбутніх фахівців  про інтерактивне навчання молодших школярів. Аналіз 

навчальних планів спеціальності «Початкова освіта» ОС «Бакалавр», ОС 

«Магістр» дає підстави стверджувати, що дисципліни суспільного, 

загaльнопрофесійного, гуманітарного циклів мають свої специфічні освітні цілі 

та завдання, особливий предметний зміст. Саме у процесі їх вивчення на 

лекційних та семінарських заняттях студенти знайомляться з теоретичними та 

практичними аспектами інтерактивного навчання [5]. До прикладу це: 

Педагогічні технології в початковій школі, Вибрані питання методики навчання 

в галузі «Математика», Робота з обдарованими дітьми в початковій школі, 

Сучасні педагогічні технології, Технології навчання освітньої галузі «Мови і 

література», Технології навчання освітньої галузі «Природознавство» та 

«Суспільствознавство», Технології вивчення освітньої галузі «Математика» 

тощо. Серед форм проведення лекційно-семінарських занять найбільш 

ефективними вважаємо такі: дискусія, інтерактивна лекція, лекція-відеотренінг, 

інструктивно-методичні заняття, консультації, конференції з обміну досвідом, 

майстер-класи, коучинги, круглий стіл, ситуативний аналіз. 

Третьою педагогічною умовою, на нашу думку, євикористання різних 

видів педагогічної практики щодо реалізації інтерактивного навчання в 

початковій школі.  

Педагоги характеризують поняття «педагогічна практика» як: 

− «навчання технологіям дії на основі певної концепції реальності в 

інтерактивній формі»; 

− один із специфічних способів одержання особистісного досвіду; 

групове заняття під безпосереднім керівництвом ведучого, скероване на 

розвиток особистісних навичок; 

− «запланований процес модифікації (зміни) ставлення, знання чи 

поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду, 

щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній 

галузі» [3]. 
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Саме під час проходження різних видів педагогічних практик майбутні 

фахівці разом з учнями включаються в освітнє середовище, де відбувається 

постійна активна взаємодія всіх учасників. Педагоги та школярі вчаться 

спілкуватися, бути демократичними, критично мислити, поважати думку один 

одного, приймати продумані рішення. Як показує практика, використання 

інтерактивних технологій у освітньому середовищі початкової школи розкриває 

перспективи для майбутніх педагогів для фахового росту, для 

самовдосконалення, для навчання разом з учнями. 

Таким чином, в процесі дослідження ми обґрунтували педагогічні умови 

формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій навчання. На нашу думку, це: активізація мотивації 

майбутніх педагогів до ефективного застосування інтерактивних технологій в 

освітньому просторі початкової школи; удосконалення змістового компоненту 

фахової підготовки; використання різних видів педагогічної практики. 
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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Зростання вимог до професійної підготовки фахівців у сучасних умовах 

конкуренції на ринку праці потребує реалізації інноваційних підходів до 
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системи формування професійної культури. Реалізація внутрішнього 

потенціалу особистості студента, побудова внутрішніх і зовнішніх факторів 

формування професійної культури залежить від успішної організації 

позааудиторної роботи студентів як процесу їх саморозвитку.  Аналіз сучасної 

науково-педагогічної літератури свідчить, що питання позааудиторної 

діяльності досліджувались у різних аспектах. Позааудиторну діяльність 

розглядають як фактор професійного самовизначення студента (Т. Іванайська), 

формування й розвитку творчих умінь студентів (О. Медведєва), розвитку 

їхньої творчої обдарованості (І. Карпова), організаторських здібностей 

(Н. Галєєва), формування міжособистісних відносин студентів (Н. Руденко), 

їхніх гуманістичних цінностей (О. Тепла). Увагу сучасних науковців 

привернули напрям соціалізації студентської молоді в позанавчальній 

діяльності (Г. Овчаренко, О. Сєваст’янова, Н. Шабаєва, С. Шашенко), проблеми 

формування соціально значущих якостей особистості (Т. Бурцева), соціальних 

особистісних смислів (Н. Грищенко). Організація самостійної позааудиторної 

роботи студентів стала предметом наукового пошуку Л. Онучак, Л. Якушкіної 

та ін. 

Серед науковців немає єдиної думки щодо визначення сутності поняття 

«позааудиторна діяльність» і, відповідно, її видів.  О. Кучерява 

індивідуальними формами позааудиторної роботи вважає роботу з навчальною, 

довідниковою, науковою, науково-популярною літературою, складання 

конспектів; роботу з електронними підручниками та посібниками; роботу в 

електронній мережі Інтернет; підготовку повідомлень, рефератів, курсових 

робіт; складання та виконання завдань; укладання та розв’язування кросвордів, 

ребусів, створення плакатів тощо [4]. Г. Овчаренко визначає такі напрями 

позанавчальної діяльності у ВНЗ: науково-дослідницька, суспільно-політична, 

художньо-естетична, трудова, історико-культурна й етнографічна, 

фізкультурно-спортивна, організаційно-управлінська, що відповідають 

специфіці стадій соціалізації студентської молоді. Провідне значення в 

позанавчальній діяльності, на думку дослідниці,  має змістовний компонент, 

оскільки йому властиво змінюватись залежно від традицій ВНЗ та фаху 

майбутнього спеціаліста [4]. 

Позааудиторна робота вищої школи здійснюється за допомогою різних 

форм та видів. Виокремлюють такі форми позааудиторної роботи, як 

індивідуальні, групові та масові. 

Під індивідуальною роботою розуміють самостійну діяльність окремих 

студентів, спрямовану на самовиховання, на виконання завдань викладача та 

доручень студентського колективу. Групова робота охоплює порівняно 

невелику кількість студентів і сприяє виявленню та розвитку інтересів та 

творчих здібностей, сприяє поглибленню знань з дисципліни, збагачує 

інформацією, формує професійно значущі вміння та навички. Групова 

позааудиторна робота має цільовий характер, тобто припускає наявність певної 

загальної мети та спільних інтересів. Масові форми роботи належать до числа 

найпоширеніших у вищих навчальних закладах. Вони дуже різноманітні, і, 
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порівняно з іншими формами позааудиторної роботи, мають перевагу в тому, 

що розраховані на одночасне охоплення великої кількості студентської молоді. 

Формам масової позааудиторної роботи властиві такі особливості, як 

яскравість, урочистість, великий емоційний вплив. Ці форми в основному 

мають як пізнавальну, так і розважальну спрямованість і мають широкі 

можливості для активізації діяльності студентів. 

 Види позааудиторної роботи, що забезпечують високі результати, 

повинні мати такі характеристики: 

 інформативність та змістовність, які сприяють реалізації практичних та 

загальноосвітніх  цілей позааудиторної роботи; 

 комунікативна спрямованість: усі види позааудиторної роботи повинні 

забезпечувати користування різними засобами одержання і передачі інформації 

в типових природних ситуаціях спілкування; 

 ситуативність: переважна більшість видів позааудиторної роботи 

повинна включати низку ситуацій,  які є предметним фоном і стимулом  до 

цілеспрямованих  вчинків; 

 орієнтація завдань на підвищення активності студентів; 

 емоційність форм і способів реалізації, що сприяє підвищенню інтересу 

студентів до діяльності [1; 2; 3]. 

Ефективними засобами, що сприяють творчій самореалізації студентів, є 

система групових, індивідуальних та масових форм діяльності, до участі в яких  

залучається максимальна кількість студентів. 

Хочеться відмітити, що до індивідуальних форм  позааудиторної роботи  

можна віднести: 

 роботу з навчальною, довідниковою, науковою, науково-популярною 

літературою; 

 складання конспектів; 

 роботу з електронними підручниками та посібниками; 

 підготовку повідомлень, рефератів, курсових робіт; 

 підготовка презентацій по різних темах; 

 складання та розв’язування задач, виконання вправ; 

 складання та розв’язування кросвордів, ребусів, продумування і 

створення плакатів та ін.; 

 консультації; 

 роботу в  електронній мережі Інтернет; 

 використання навчально-методичних матеріалів освітніх веб-сайтів. 

До групових форм  позаурочної роботи можна віднести: 

 гуртки та клуби (теоретичні; експериментальні; комплексні); 

 факультативні заняття; 

 консультації; 

 творчі ігри; 

 екскурсії тощо. 

До масових форм позаурочної роботи можна віднести: 
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 лекторії; 

 науково-практичні конференції; 

 олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі; 

 декади (тижні) окремих дисциплін, циклових комісій; 

 вікторини; 

 КВК, інтелектуальні бої; 

 випуск стінгазет; 

 зустрічі з відомими людьми різних професій тощо [1; 2; 3]. 

Позааудиторна форма складається із наступних основних видів 

навчальної роботи: консультаційна робота; навчальна робота студентів у 

групах; самостійна робота студента.  

Консультаційна робота відбувається при індивідуальному спілкуванні 

студента і викладача за допомогою комунікаційних технологій. Основною 

метою консультаційної роботи є уточнення розуміння студентом положень 

навчальної дисципліни. У ході консультаційної роботи студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання з поясненнями певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Навчальна 

робота у групах пов’язана з участю студентів у дискусіях, семінарських 

заняттях, які відбуваються з використанням комунікаційних технологій. Метою 

навчальної роботи у групах є отримання навичок групової роботи та 

підвищення ефективності засвоєння знань під час активної взаємодії учасників 

навчального процесу. Самостійна робота студентів пов’язана з оволодінням 

певним обсягом знань і набуттям необхідних вмінь у предметній області 

навчальної дисципліни. 

О. Стоян пропонує авторську структуру позааудиторної діяльності 

студентів, у якій виокремлює чотири групи: 

 самостійна робота з підвищення професійного рівня (конспектування 

першоджерел, підготовка до лекцій і семінарів, виконання курсових робіт, 

читання спеціальної літератури); 

 участь у створенні культурних цінностей (суспільна робота, заняття на 

факультеті суспільних професій, науково-дослідницька діяльність, участь у 

художній самодіяльності, любительські й творчі заняття); 

 засвоєння культурних цінностей (читання художньої, документальної і 

науково-технічної літератури, періодики, прослуховування музичних записів, 

перегляд кіно, вистав, концертів, відвідування музеїв, виставок, лекцій, зустрічі 

з письменниками, артистами, художниками); 

 відпочинок і розваги (заняття спортом, зустрічі із друзями, знайомими, 

родичами, відвідування розважальних закладів, зустрічі з коханою людиною, 

прогулянки містом, заміські виїзди тощо, настільні ігри, бездіяльний 

відпочинок, «байдикування») [4]. 

Отже, позааудиторна виховна робота у закладі вищої освіти передбачає 

реалізацію системи заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої 

особистості майбутнього фахівця зі сформованою особистісною моральною 

культурою, творчим мисленням, відповідальністю, різнобічними інтересами і 
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настійними прагненнями їх задоволення та дієвою конкурентоспроможністю.  
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ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

Психологічна  компетентність  вважається  однією  з  визначальних  у  

структурі педагогічної  діяльності.  Під  різними  найменуваннями  («розуміння  

учнів”, „розуміння душевного  стану  іншого”, „спостережливість”, тощо)  вона  

входить  до  структури загальних педагогічних  здібностей. Талановиті 

педагоги  завжди  відрізняються  хорошим знанням  психології  вихованців.  

Недаремно  у  структурі  базових  елементів  професійно-педагогічної  

компетентності  педагога  психологічним  аспектам  учені  відводять 

визначальну  роль.  Зокрема, Н.В. Кузьміна,  визначаючи  ключові  професійно-

педагогічні компетентності, вказала серед них і на такі як: соціально-

психологічна компетентність у сфері процесів спілкування; диференційно-

психологічна компетентність у сфері мотивів, здібностей,  спрямувань  учнів;  

аутопсихологічна  компетентність  у  сфері  переваг  і  вад власної діяльності й 

особистості [3].  

Важливість  психологічної  компетентності  сучасного  педагога  

сьогодні  не  викликає ніяких сумнівів. Однак, як показує практика, випускники 

вищих навчальних  закладів часто переживають низку труднощів, пов’язаних із 

застосуванням досягнень психології у практиці їх  професійної  діяльності.  Як  

стверджують  дослідники,  близько  половини  респондентів основну  причину  

незадоволеності  своєю  психологічною  підготовкою вбачають  у  низькій 

практичній спрямованості, абстрактності й описовості курсів психології, що 

викладаються у вищих навчальних закладах.  

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2196
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По-друге,  розробка  змісту  і  структури  навчального  матеріалу  з  

психології  повинна забезпечити  створення  цілісного  учбово-методичного  

комплексу,  у  якому  будуть диференційовані  й  повноцінно  представлені  як  

теоретико-науковий,  методологічний,  так  і практико-професійний 

(прикладний) компоненти психологічної освіти майбутніх педагогів. 

Психологічне  знання  —  це  не  лише  теорія,  проект,  але  й  

особливого  роду  дія,  що реалізується  на  практиці. Причому  акцент  

робиться  на  посиленні  прикладного  аспекту  під час  вивчення  

психологічних  дисциплін.  Наприклад,  сучасному  педагогу  недостатньо 

володіти  лише  теоретичними  знаннями  про  психологію  дитини  та  умінням  

формально діагностувати  деякі  сторони  її  психічного  розвитку.  Ці  знання  

треба  розглядати  лише  як передумову  професійного  підходу фахівця  до  

вирішення  проблем школяра. Важливіше,  на наш  погляд,  навчити  

майбутнього  спеціаліста  здійснювати  безпосередню  психологічну підтримку 

своїх вихованців. Зокрема, він повинен володіти методами експрес-діагностики 

та інструментарієм, що дозволяє управляти психічним розвитком дітей, 

розвивати й коригувати окремі сторони особистості учнів.  

По-третє,  психологічна  освіта  повинна  служити  зростанню  власної  

психологічної культури майбутнього фахівця, що передбачає уміння розумітися 

в  інших людях, адекватно відгукуватись  на  їх  поведінку,  успішно  

взаємодіяти  з  ними. Потрібно  також  формувати  у студентів уміння 

управляти власними психічними станами, уміння розвивати у себе пам’ять, 

увагу, виховувати волю, характер  і тощо, тобто все те, що сприяє не лише  їх 

зростанню як професіонала,  але  й  як  людини,  яка  прагне  до  

самовдосконалення.  Психологія  не  лише вивчає  людину  науковими  

методами,  не  лише  будує  проекти  і  замисли  людини,  але  й допомагає  їй  

пізнати  та  змінити  себе,  виступає  засобом  самовдосконалення.  Практичне, 

життєве  значення  психології  полягає  в  її  перетворювальній  функції,  у  

забезпеченні індивідуальними засобами роботи над собою, змінювання і 

розвитку себе, управління своїми процесами і станами [1]. 

Розвиткові психологічної компетентності педагогічних кадрів та 

покращенню ефективності взаємодії стосунків «вчитель-учень» сприятимуть 

такі форми роботи: 

 психолого-педагогічні семінари, присвячені проблемі особистісного 

зростання педагогів та батьків (для вчителів, заступників директорів та 

батьків); 

 лекторії з питань психологічного навчання для молодих вчителів; 

 тематичні виступи працівників психологічної служби на шкільних 

методоб’єднаннях, консиліумах, класних та загальношкільних зборах, 

присвячених актуальним питанням навчально-виховного процесу, особливо з 

попередження конфліктів у системі «учень-учитель» та  «учитель-учитель»; 

 профілактичі заходи, спрямовані на збереження психічного здоров’я 

педагогічних працівників; 
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 спільне планування (вчитель – практичний психолог) та проведення 

шкільних уроків, індивідуальних психолого-педагогічних консультацій,  участь 

у роботі гуртків, секцій, учнівських клубів, підготовка учнів до олімпіад, 

іспитів; 

 релаксації або розвантажувальні хвилини для вчителів та учнів  під час 

перерв за відповідним графіком, що проводитимуться працівниками 

психологічної служби;  

 планування лекцій, семінарів, тренінгів з організації психолого-

педагогічної освіти батьків, присвячених формам виховання, характерологічних 

особливостей дітей та стилів співпраці з вчителями; 

  семінари-тренінги, які передбачають інтенсивне навчання практичного 

спрямування з такими видами роботи: практикум, інтерактивна лекція, 

інтерактивні вправи – мозковий штурм, дискусія, робота в парах, виконання 

практичних завдань у групах, розгляд ситуацій та випадків, рольова гра, аналіз 

власного життєвого випадку, «домашнє завдання»; 

 психологічне консультування батьків, педагогів у формі індивідуальної 

співбесіди, під час якої актуалізуються психологічні та соціальні проблеми 

учнів/педагогів/батьків в школі та визначаються стратегії їх розвитку із 

залученням працівників психологічної служби, інших фахівців. 

 інформування батьків через неспеціалізовані засоби масової інформації 

про проблеми психології виховання дітей; 

 інформування представників педагогічної спільноти через 

спеціалізовані засоби масової інформації та інформаційно-комунікаційні 

технології про психологічні проблеми виховання дітей; 

 індивідуальне консультування педагогів-слухачів курсів підвищення 

кваліфікації (за запитом) [4]. 

На особливу увагу в роботі з педагогами з метою розвитку 

психологічної компетентності заслуговує такий метод активного навчання як 

соціально-психологічний тренінг. 

Психологічний тренінг - це особлива форма групової роботи зі своїми 

можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами. Він формує та 

розвиває навички; допомагає освоїти новий досвід поведінки в різних життєвих 

ситуаціях. Його особливість у тому, що він допомагає учасникам зайняти 

активну позицію, відстоювати її, знаходячи для цього все нові переконуючі 

аргументи. Вироблення та засвоєння життєво необхідних навичок відбувається 

у процесі переживання учасниками особистого досвіду поведінки, рефлексії та 

безпосереднього діяння. 

Провідна мета тренінгу - створення рівних умов для всіх присутніх під 

час заняття. Тренінг має формувати у членів групи почуття довіри одне до 

одного, до навчаючих, а також до нових ідей та до нової інформації. Для 

кращого сприйняття і засвоєння матеріалу у групі має бути створено такий 

мікроклімат, який заохочував би присутніх до вільного висловлювання думок, 

до пошуку відповідей на поставленні запитання. Тому тренеру потрібно 

заздалегідь подбати про те, як створити для всіх учасників рівні умови [2; 5]. 



248 

 

Ефективна робота психологічного тренінгу передбачає певний рівень 

особистісного переосмислення, готовність включатися у тренінгові ситуації, 

опановувати навички, кооперуватися з іншими людьми. Людина повинна бути 

здатна бачити світ вільно, як нову можливість, а не як відображення своєї 

проблеми. 

Під час проведення тренінгових занять слід враховувати те, що дуже 

важко вести роботу щодо оволодіння соціально-психологічними навичками, 

коли учасники починають «випадати» у клієнтську позицію і, по суті, очікувати 

психотерапевтичної допомоги тренера і групи навіть на вправах для розігріву, 

коли вони не можуть дати зворотний зв'язок іншим учасникам, тому що бачать 

не їхню, а відображення у їхній поведінці своїх особистих, невідреагованих 

переживань [6]. 

В роботі з педагогами можуть використовуватися різні типи тренінгів, 

як от:  

  рефлексивний тренінг «Самопізнання – шлях до пізнання інших»,  

  мотиваційний тренінг «Мотивація – чинник успіху діяльності»; 

  тренінг оптимізації конфліктної взаємодії «Конфлікт як джерело 

розвитку особистості і можливість захисту власних переконань»; 

  тренінг для управлінців «Особистісне та професійне зростання 

керівника»; 

 тренінг з арт-терапії «Мистецтво, що діагностує, розвиває, корегує, 

реабілітує….»  та багато інших. 

Факторами, які позитивно впливають на навчальну мотивацію педагогів 

під час проведення тренінгових занять, є: 

- бажання і потреба учасників у пізнання нової інформації, почуття 

відповідальності за процес навчання; 

-залучення вчителів до діяльності як спільної, так й індивідуальної; 

- створення та розв'язання реальних проблем, які пов'язані із 

професійною діяльністю; 

-використання досвіду роботи педагогів як мотиваційного компоненту; 

- створення позитивного соціально-психологічного клімату у групі; 

-добра підготовленість тренера, його професійна компетентність та 

толерантний підхід до проведення заняття; 

- використання практично-орієнтованих програм, що демонструють, як 

саме можна досягти конкретної педагогічної мети; 

- наявність партнерських стосунків у процесі роботи в тренінгу. 

- використання вправ, що безпосередньо пов'язані з темою тренінгу.  

Все у тренінгу має підсилювати його мету та економити час. Кожна 

вправа має крок за кроком розкривати глибше тему і бути одним із етапів до 

розв'язання проблеми. Це стосується і таких вправ, як знайомства, ігри, 

енергізатори та ресурсні вправи, це вправи, атмосфера, особливий станкожного 

учасника. 
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РОЗВИТОК ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

Розв’язання глобальних проблем сучасності – це спільна справа всього 

людства. Воно повинно розробити ефективні форми співтовариства, що 

дозволили б усім країнам діяти спільно, незважаючи на розбіжності в їхніх 

політичних, релігійних, етичних та інших світоглядних орієнтаціях. Для цього 

потрібно спиратися на певні базисні ціннісні орієнтири. Багато сучасних 

філософів справедливо вважають, що такими базисними орієнтирами є цінності 

гуманізму.  

Гуманізація освіти передбачає: спільну для всього освітнього простору 

гуманістично-орієнтовану мету освіти; зміну змісту навчання у плані його 

гуманітаризації; загальний підхід до освіти як особистісно-діяльнісний; 

створення умов, спрямованих на розкриття і розвиток здібностей людини, її 

позитивну самореалізацію, в основі чого лежить повага до людини, віра в неї, 

створення умов, змісту, організації засобів її  життєдіяльності, а також характер 

взаємодії з оточуючими людьми  (С. Іванова) [2, с. 20].  

Є. Адоньєв на основі порівняльного аналізу традиційної та 

гуманістичної парадигм освіти зробив висновок, що головною цінністю 
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гуманістичної парадигми освіти є учень із його інтересами, здібностями й 

індивідуально-особистісними характеристиками, здатний використовувати всі 

свої можливості задля власного та суспільного розвитку [1, с.13].  

У педагогічній літературі зазначається, що реалізація гуманістичного 

підходу в навчанні передбачає дотримання певних вимог, зокрема таких:  

1. Гуманізація освіти має бути спрямована не на 

формування особистості, а на створення умов для її розвитку на основі 

задоволення її базових потреб.  

2. Технології навчання мають бути переорієнтовані на самонавчання 

та самовиховання. Відповідно до цього принципу, розвиток здібностей учнів 

пов'язують зі створенням умов для їх саморозвитку; при цьому завдання 

педагога – навчити учнів учитися самостійно, сформувати у них потребу в 

пізнанні навколишнього світу.  

3. Організація навчально-виховного процесу повинно будуватися з 

урахуванням того, що людина (дитина) не є «незмінною величиною».  

4.  Гуманізація навчання передбачає створення умов для орієнтації 

поведінки учня на власні етичні норми й налаштування, тобто формування в 

нього внутрішньої потреби в самоконтролі.  

5. Гуманізація освіти передбачає перехід від статистично-

орієнтованих до особистісно-орієнтованих методів оцінювання сформованості 

особистісних властивостей і когнітивної сфери дитини.  

6. Навчання й виховання мають бути орієнтованими на розвиток учнів 

відповідно до певних соціокультурних нормативів, які повинні формуватися з 

урахуванням конкретно історичної соціокультурної ситуації розвитку 

суспільства.  

7. Оптимізація навчально-виховного процесу, орієнтованого на 

досягнення цілей гуманізації освіти, можлива на основі максимального 

наслідування продуктивних соціокультурних зразків поведінки та діяльності.  

8. Організація навчально-виховного процесу повинна сприяти 

створенню умов для вільного вираження учнями своїх емоцій і почуттів, а 

також для їх цілеспрямованого розвитку [3, с.153].  

І.А. Зязюн гуманістичну спрямованість педагога трактує як: 

найголовнішу характеристику педагогічної майстерності, показник високого 

рівня сформованості педагогічної культури. Спрямованість особистості 

педагога становлять ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації. Провідною для 

педагога є: гуманізація діяльності, гідне самоутвердження, доцільність засобів, 

врахування потреб вихованців; ставлення до дитини як до найвищої цінності 

(А. Сущенко) [1, с.15]. 

А. Кудусова розуміє гуманістичну спрямованість педагога як 

особистісне утворення, що є інтеграцією знань і уявлень людини про добро, 

істину, справедливість, необумовлену цінність інших людей, моральні норми 

суспільства і соціуму; детермінує її емоційно-ціннісну сферу мотивами 

альтруїзму, співпереживання та співчуття (емпатії), соціальну відповідальність 

за власні дії; стійко визначає її поводження і вчинки в ситуаціях морального 
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вибору шляхом їх співставлення з найвищими загальнолюдськими цінностями і 

ідеалами; а також є сукупністю інваріантних збудників і способів діяльності, 

відповідних цим цінностям і ідеалам, що діють незалежно від умов і ситуацій, в 

яких людина знаходиться [3, с. 154].  

 Професійна педагогічна спрямованість має бути орієнтованою на  

особистість. Проте сьогодні в системі вищої педагогічної освіти існує 

суперечність між переважно знаннєво-педагогічною формою підготовки й 

особистісним розвитком студентів у процесі навчання. 

Шляхи розв’язання цих суперечностей лежать у площині гуманізації 

освіти. Освіта, побудована на гуманістичних цінностях (сенс життя, цінність 

освіти, праці, повага до людини, індивідуальності, особистості, розвиток тощо), 

створює умови для засвоєння їх людиною, яка навчається. Відповідно до 

гуманістичних уявлень, педагог здійснює рефлексивне керівництво діяльністю 

студентів, яке базується на настанові, за якою студент є центральною постаттю 

навчального процесу, його головним учасником (І. Зязюн) [2, с. 29]. 

Рефлексивне керівництво забезпечується завдяки діалогу, ціннісно-

смисловій комунікації, центрації на особистості учня. Гуманістичну 

педагогічну взаємодію забезпечує: стимулювання суб’єктних якостей студента, 

зокрема здатності до самонавчання і самовиховання, орієнтування на різні 

аспекти діалогу (Г. Балл) [1, с. 14]. 

Формування гуманістичної спрямованості майбутнього педагога 

забезпечується завдяки актуалізації у студентів потреби в розвитку цієї якості, 

включенням їх в активну пізнавальну діяльність з оволодіння знаннями про 

сутність педагогічної гуманності, її значущість і формуванню на цій основі 

гуманних почуттів, поглядів, переконань; практичним формуванням умінь, 

навичок і звичок гуманної поведінки; зміцненням вольових зусиль, пов’язаним 

з дотриманням відповідних норм поведінки [3, с. 155]. 

 Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога 

здійснюється впродовж кількох етапів навчання (пропедевтичного, 

підготовчого, етапу оволодіння спеціальністю). 

 Пропедевтичний етап передбачає, що студенти ознайомлюються з 

історією виникнення гуманістичних ідей, авторськими підходами філософів, 

психологів, педагогів до проблеми гуманізму, з роллю особистості педагога в 

гуманізації освіти, завдяки чому й усвідомлюють сутність педагогічного 

гуманізму. В результаті у студентів укріплюється бажання стати педагогом, 

 розвиваються гуманістичні цінності.  

Упродовж підготовчого етапу на практичних заняттях з психолого-

педагогічних дисциплін відбувається формування фасилітаційної 

компетентності студентів, що передбачає сформованість здатностей: 

забезпечувати позиції рівноправ’я; здійснювати діалогічну взаємодію з 

партнерами по спілкуванню; навички відповідальної діяльності в ситуації 

свободи. Набуває розвитку позитивне ставлення до самого себе й інших людей, 

розвивається педагогічний оптимізм.  
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На етапі оволодінняспеціальністю у процесі розв’язання професійних 

завдань студенти усвідомлюють сутність педагогічної професії (підтримка, 

допомога дітям в їх вихованні і розвитку; формування здатності сприймати 

іншого як індивіда, що має безумовну цінність, незалежну від його поведінки; 

усвідомлення значення педагогічного впливу на особистість дитини, 

відповідальність за нього; усвідомлення власного ставлення до інших людей і 

прийняття власних почуттів) [3, с. 156]. 

 Під час вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» студенти 

набувають знань і умінь: орієнтація навчального процесу на особистісні якості, 

що забезпечують встановлення гуманістичних відносин (альтруїзм, емпатія), 

поєднання педагогічного контролю за їх розвитком із самоконтролем і 

самовихованням студентів; широке використання методів роботи, що дають 

можливість студентам повніше зрозуміти сутність гуманістичних відносин, 

отримати досвід розв’язання педагогічних проблем, виходячи з принципів 

гуманізму (моделювання педагогічних ситуацій, тренінгові вправи, ділові ігри, 

дискусії, вирішення проблемних задач). 

Викладачі моделюють гуманістичне навчальне середовище, яке б 

забезпечувало розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога, 

застосовують активні та інтерактивні методи навчання: робота в мікрогрупах, 

дискусії, кейс-метод, «мозковий штурм», «акваріум», драматизація, ігрові 

вправи, тренінг тощо.  

Підсумовуючи, зазначимо, що гуманні відносини у системі «викладач-

студент», застосування практико-орієнтованих завдань, активних та 

інтерактивних методів навчання забезпечують необхідні здатності майбутніх 

педагогів: будувати з дитиною партнерські стосунки; стимулювати цікавість та 

підтримувати пізнавальний інтерес, ідеї та творчі замисли дітей; розвивати їх 

індивідуальність, враховувати інтереси; ставитися до дітей без упереджених 

оцінок, на рівні особистісного ставлення; будувати відкриті, емоційно насичені 

відносини, створювати психологічно безпечну атмосферу на занятті; 

підтримувати живий інтерес, цікавість дітей до світу, який їх оточує; сприяти 

розвитку особистості дитини. 

Таким чином, розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх 

педагогів навчання сприяють: гуманізація процесу підготовки, практико-

орієнтоване навчання на заняттях з педагогічних дисциплін,  вивчення 

провідного педагогічного досвіду, використання інноваційних методів 

навчання.  
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СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Необхідність оволодіння майбутнім учителем початкових класів 

дослідницькими знаннями і вміннями обумовлена характером професійної 

діяльності педагога як у закладах загальної середньої освіти,  так і в системі 

вищої освіти, адже рівень готовності випускника до дослідницької діяльності 

визначає його конкурентоспроможність на ринку освітніх  послуг.  

Методологічні основи проблеми, що розглядається, знайшли 

висвітлення в працях Ю.Бабанського, С.Гончаренка, В.Загвязінського, 

В.Зінченка та ін. Зокрема, удосконаленню системи підготовки майбутніх 

учителів початкових класів присвячують свої роботи А.Коломієць, О.Митник, 

О.Савченко та ін. Л.Коржовою висвітлено педагогічні умови підготовки 

студентів до проведення педагогічних досліджень. В.Сотник розглядає різні 

аспекти організації самостійної дослідницької діяльності майбутніх фахівців. 

Формування професійної компетентності фахівця розглядалось у роботах 

Є.Барбіної, О.Заболотської, Л.Коваль, Л.Петухової та ін.  

Загальна структура категорії «дослідницька компетентність» є 

результатом інтеграції  наукових доробок як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених.  

Сьогодні в умовах модернізації освіти як ніколи необхідний фахівець, 

здатний до самостійного, активного і нестандартного вирішення професійних і 

дослідницьких завдань. Подібний підхід до характеру підготовки майбутнього 

вчителя орієнтує дослідників на виявлення і стимулювання такої інтеграційної 

характеристики, як готовність до дослідницької діяльності, яка могла б 

служити показником професійного становлення та розвитку, характеризувати 

прагнення особистості до активної, творчої та ініціативної дослідницької 

діяльності. 

Л. Коржова під поняттям «готовність студентів до проведення наукових 

досліджень» розуміє інтегральне особистісне новоутворення, яке охоплює 

стійке прагнення до творчого наукового пошуку в галузі освіти, наявність 

спеціальних знань і вмінь, а також комплекс індивідуально-психологічних і 

характерологічних особливостей, які забезпечують високу ефективність 
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професійного функціонування [1, с.9]. 

На наш погляд, готовність майбутніх учителів до дослідницької 

діяльності охоплює: 

 систему знань (дослідницькі, психолого-педагогічні, методичні 

знання з предмета, володіння науковими поняттями, методами та логікою 

науково-педагогічного дослідження); 

 систему вмінь (дослідницькі, інтелектуальні, організаторські, 

проективні, навчально-інтелектуальні, аналітичні, конструктивні, 

комунікативні, когнітивні); 

 активне позитивне ставлення до науково-дослідної роботи 

(схильність до наукових досліджень, розуміння необхідності дослідної роботи, 

творчо-пошукова позиція, високий рівень внутрішнього прагнення до 

постійного оновлення та збагачення знань); 

 дослідницькі риси особистості (допитливість, спостережливість, 

ініціативність, уважність, пізнавальна самостійність, активність, 

цілеспрямованість, винахідливість); 

 інтелектуальний розвиток (сформованість поглядів, уявлень, 

переконань, загальної ерудиції, наукового світогляду, творчої уяви, абстрактно-

логічної пам’яті); 

 морально-вольові риси особистості (гуманність, комунікабельність, 

доброзичливість, наполегливість у досягненні мети, рішучість, уважність, 

самостійність, вимогливість до процесу і результатів своєї роботи); 

 професійні риси особистості (творче педагогічне мислення, 

професійний інтерес, здатність до самовдосконалення, педагогічний такт, 

високий рівень загальної, методологічної та педагогічної культури). 

Узагальнення результатів аналізу відповідних наукових джерел 

(А.Андрєєв,  О.Овчарук, О.Пометун, О.Хуторський та ін.)  засвідчує, що у 

структурі  дослідницької компетентності фахівця іманентним складником є 

наявність комплексу відповідних якостей (комунікабельність, наполегливість, 

ініціативність, організованість, продуктивність, здатність до пошуку необхідної 

інформації, готовність до систематичної самоосвіти і самовдосконалення, 

активність, здатність до сприйняття нового, нетрадиційного тощо). Адже, як 

підкреслює Є.Огарьов, будь-який вид компетентностей пов’язаний з якісними 

характеристиками особистості і оцінною її спроможністю.  

Особливе значення для ефективної підготовки студентів до науково-

дослідної роботи є сформованість професійного мислення, що виступає базою 

для вияву вищих його форм – творчого мислення.  Це здатність до творчої 

роботи, креативність, інтуїція, творча увага, дивергентність,  асоціативність 

мислення тощо. Вітчизняними психологами доведено, що якість мисленнєвих  

операцій детермінується попереднім досвідом особистості, рівнем її емоційно-

вольової та мотиваційної сфери,  а також об’ємом засвоєних знань і вмінь. 

Причому для формування дослідницької компетентності більш важливою є така 

форма мислення, як абстрагування. Здатність до абстрагування дає змогу 

досліднику виділяти найбільш суттєві ознаки процесу або явища, знаходити 



255 

 

конструктивні рішення в нових, нестандартних ситуаціях, обґрунтувати 

альтеративні варіанти їх розвитку [2]. 

У структурі  дослідницької компетентності слід виділити наявність 

системи спеціальних знань, умінь і навичок, які забезпечують здатність 

майбутнього педагога до здійснення наукового пошуку.  

Проте, підготовка компетентного фахівця вимагає  виходу за межі 

знаннєвої, предметно-орієнтованої парадигми освіти, недоліками якої є 

відсутність уваги до формування компетенцій. Формування компетенцій і на 

їхній основі профільних компетентностей детермінує перебудову змісту 

професійної підготовки, що повинен моделюватися як  індивідуально-

професійний досвід. Виходячи з таких позицій, дослідницька компетентність 

характеризується наявністю компетенцій та системи спеціальних знань, умінь і 

навичок, які забезпечують здатність майбутнього педагога до організації і 

здійснення наукового пошуку. 

Дослідницька компетентність майбутніх учителів початкових класів 

характеризуються системою мотивів і спрямувань. Будучи компонентом 

компетентності, мотивація займає особливе місце в її структурі, оскільки 

відноситься до фундаментальних сутностей і коригується дією комплексу 

зовнішніх і внутрішніх чинників. Мотиви є спонукальним чинником вчинків, у 

нашому випадку, ставлення до наукової діяльності студентів. Ідеться про 

майбутні професійні потреби, запити, виробничий обов’язок, почуття, 

практичні установки, рефлексивність, що в процесі навчально-виховної роботи 

трансформуються у внутрішні переконання майбутнього фахівця. Як писав К. 

Ушинський, «… ні в чому так не виявляється справжня, непідробна людина, як 

у свої почуттях: в них чути характер не окремої думки, не окремого рішення, а 

всього змісту душі нашої та її ладу.  В думках ми можемо самі себе 

обманювати, але почування наші скажуть нам, що ми таке: не те, чим би ми 

хотіли бути, а те, що ми є насправді». Відтак, мотивація є рушійною силою 

формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів, що 

характеризує їх відношення до дослідницької діяльності через сформованість 

пізнавального інтересу, потреби у ствердженні, активності у вирішенні 

дослідницьких завдань, усвідомлення  необхідності здійснення  дослідницької 

діяльності.  

Принциповим для дослідницької діяльності фахівця є здатність до 

рефлексії – здатність до самоаналізу, самоспостереження, співставлення, 

оцінювання, саморегуляції, самоконтролю, прогнозування власної траєкторії 

професійного зростання. Поведінку людини, як відомо, програмує її «Я-

концепція», що розуміється як сукупність особистих уявлень індивіда, 

самооцінка, бачення свого місця в системі соціальних взаємин. Адекватність 

самооцінки залежить значною мірою від оточення та його оцінки конкретної 

особистості. Тому від вірної самооцінки і самоаналізу багато в чому залежить  

ставлення студента до своєї майбутньої професійної діяльності. У результаті 

неадекватної «Я-концепції» індивід не здатен  аналізувати і визнавати помилки 

та недоліки у своїй діяльності та поведінці. Водночас адекватна самооцінка 
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сприяє регуляції особистих дій, підвищує емоційний стан людини, забезпечує 

взаєморозуміння з оточуючими. Тож необхідним складником дослідницької 

компетентності є наявність таких якостей фахівця,  як оцінні здібності, 

здатність до критичного аналізу професійно-значущої інформації та особистої 

оцінки фахового досвіду, наявність умотивованої програми професійного 

самовдосконалення. В цілому, рефлексія виражається у здатності людини до 

самоспостереження, самооцінювання, володіння методикою самоаналізу [3]. 

Таким чином,  одержані результати дають підстави стверджувати,  що 

дослідницька компетентність майбутнього вчителя початкових класів є 

складним багатоаспектним утворенням, що в своїй структурі передбачає  

особистісні і якісні характеристики,  набутий досвід, комплекс фахових 

компетенцій, професійну спрямованість і здатність до рефлексивної діяльності.  
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Динамічні процеси, що відбуваються в Україні, торкаються і сфери 

освіти, загострюючи проблеми підготовки майбутніх педагогів. Процес 

входження до європейського освітнього простору зумовив зміну ставлення 

суспільства до проблем самоосвіти майбутнього фахівця, його самовиховання 

та професійного розвитку. В сучасній освіті особливої значущості набуває 

підготовка активного, ініціативного вчителя, здатного до постійного 

самовдосконалення, спроможного бути конкурентоздатним і реалізувати свій 

потенціал на користь суспільству. Відтак, ефективність професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів залежить від сформованості в нього 

здатності до професійного розвитку. 

Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступали 
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предметом наукових досліджень як вітчизняних (Б.Федоришин, В.Моляко, 

Г.Балл, К.Платонов ), так і зарубіжних учених (С.Балей, Д.Міллер, Й.Лінгарт, 

Л.Бандура). З кожним роком посилюється увага дослідників до проблем 

професійної підготовки й становлення майбутнього педагога, формування 

особистості вчителя, вивчення шляхів та етапів професійного розвитку 

(С.Архангельський, Т.Дмитренко, О.Дубасенюк, Н.Кузьміна, О.Мороз, 

Н.Ничкало, О.Савченко, В.Сластьонін).  

Разом з тим, у постановці та розв’язанні проблем саморозвитку 

майбутнього педагога головний акцент робиться або на формування 

професійних якостей, або на готовність до реалізації тих чи інших підходів. 

Певна фрагментарність, на нашу думку, не дає можливості реалізувати принцип 

освіти, на який вказує І.Зязюн: «Зміст і ціль освіти – людина у постійному 

розвитку, її духовне становлення, гармонія її відносин з собою й іншими 

людьми, зі світом. У такий спосіб освіта на державному рівні створює умови 

розвитку – саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – 

самонавчання всіх і кожного» [3, с. 8].  

Цілком слушно, на наш погляд, стверджує В.Лозовий, що вдосконалення 

суспільства може здійснюватися лише через саморозвиток особистості, а 

саморозвиток потребує зміни ціннісних орієнтацій, ціннісної свідомості. У 

цьому контексті формування готовності майбутніх педагогів до професійного 

розвитку є надзвичайно актуальним завданням.  

Проблема професійного розвитку майбутнього вчителя початкових 

класів є актуальною і затребуваною в руслі освітніх змін і відповідає вимогам 

формування конкурентоздатного фахівця.  

В Енциклопедичному словнику поняття «професійний розвиток» 

розглядається як процес підготовленості людини до певного виду трудової 

діяльності, що включає в себе засвоєння ним необхідних трудових навичок та 

функцій, соціальних норм поведінки, системи моральних цінностей. 

Важливою є думка К.Соцького, який вважає, що готовність студентів до 

професійного розвитку – це особливий особистісний стан, що передбачає 

наявність у студента мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності, прагнення до поглиблення і розширення знань і вмінь, 

спрямованість на вдосконалення індивідуальних якостей, необхідних у 

професійній діяльності. 

Готовність майбутніх учителів початкової школи до професійного 

розвитку – це складне професійно особистісне утворення, що спрямоване на 

підвищення рівня власної професійної компетенції, розвиток професійно 

значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності 

та власної програми професійного розвитку [1]. 

Слід зазначити, що розвиток потреби в постійному самовдосконаленні 

вимагає чіткого усвідомлення мети своєї діяльності, значущості професії, а 

також оволодіння як уміннями самостійно навчатися (інтелектуальні та 

організаційні уміння), так і професійними якостями (працьовитість, 

відповідальність, уважність, цілеспрямованість тощо). Успішність цього 
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процесу забезпечується розробленою індивідуальною програмою 

вдосконалення, контролем з боку викладачів, постійним самоконтролем за її 

здійсненням. 

Пріоритетним напрямком підготовки, на думку вчених, є побудова 

освітнього процесу таким чином, щоб забезпечити послідовне розгортання 

кожним студентом своєї індивідуальної траєкторії професійного становлення. 

О.Дубасенюк виділяє такі кроки в цьому процесі:  

1 крок – формування професійних ціннісних орієнтацій, пошук свого 

місця в майбутній професії;  

2 крок – формування основ професійного мислення, що орієнтує на 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію педагогів і учнів у майбутній професії;  

3 крок – розвиток педагогічної рефлексії, готовність до вирішення 

професійно-педагогічних завдань на конструктивному рівні [2]. 

Ідея особистісного та професійного розвитку майбутнього вчителя 

нездійсненна без самоосвіти. Під самоосвітою традиційно розуміють 

добровільно здійснювану пізнавальну діяльність, необхідну для вдосконалення 

будь-яких якостей людини. Будучи вищою формою задоволення пізнавальної 

потреби особистості, самоосвіта пов’язана з проявом значних вольових зусиль, 

з високим ступенем свідомості й організованості людини, прийняттям на себе 

внутрішньої відповідальності за свій розвиток. Самоосвіта передбачає розумове 

та моральне вдосконалення, тобто такий вид пізнавальної діяльності, при якому 

студенти, відповідно до своїх внутрішніх спонукань, поставлених перед собою 

цілей, розвивають свої духовні здібності й можливості, прагнуть до опанування 

спеціальними знаннями та вміннями, підвищують рівень культури.  

Найважливішою сполучною ланкою між теоретичним навчанням 

майбутніх учителів і їхньою самостійною роботою в освітніх закладах є 

педагогічна практика. Єдність формування системи знань, умінь і навичок у 

процесі навчальних занять і практики обумовлена тим, що теоретичні знання 

функціонують у практичній діяльності вчителя, а сама педагогічна діяльність 

являє собою єдність теоретичного і практичного компонентів, синтез теорії та 

досвіду. 

Таким чином, професійний розвиток починається з моменту прийняття і 

включення студента в процес опанування фахом. Активізація професійного 

розвитку є важливою умовою успішності освітнього процесу, оскільки суттєво 

впливає на підвищення рівня пізнавальної та професійної активності 

майбутнього вчителя початкової школи і ставить його в позицію суб’єкта 

освітнього процесу, який безпосередньо керує власною пізнавальною 

діяльністю та професійно-особистісним становленням. 
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СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Нове тисячоліття ставить нові виклики перед педагогами: оволодіння 

сучасними технологіями навчання, передовими досягненнями педагогічного 

досвіду, вміння активно використовувати інформаційне середовище, 

раціонально сприймати інновації, системно мислити, мати творчі та наукові 

здібності, високу професійну компетентність.  

Сучасний учитель початкової школи повинен бути фахівцем з високою 

професійно-педагогічною культурою, розвиненими творчими та науковими 

здібностями, високим рівнем інтелектуального потенціалу, уміти піднести себе, 

свій імідж, свої цінності, власну педагогічну систему, свою позицію, точку 

зору, манеру спілкування тощо. Професійно-педагогічна культура є одним із 

головних компонентів загальної педагогічної культури фахівця, 

найважливішим показником його професійної майстерності.  

Ідею педагогічної культури, важливість її прояву в різних аспектах 

діяльності вчителя розглядали П.Блонський, П.Каптерєв, А.Макаренко, 

К.Ушинський, С.Шацький, Г.Ващенко та ін. Зокрема, В.Сухомлинський, 

акцентуючи на схильності любові до дітей як однієї з найбільш значущих рис 

особистості вчителя, пов’язує її з педагогічною культурою, зокрема з 

культурою прояву почуттів. Він писав: «Якщо вчитель вдумливо аналізує свою 

роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення 

свого досвіду, бажання зв’язувати причинно-наслідкові зв’язки між 

ланцюжками учнів і власною педагогічною  культурою» [1, с. 15]. 

І.Микитюк зазначає, що культурного вчителя (з погляду норм 

педагогічної професії) характеризує: 

- пошана гідності іншої людини, збереження власної гідності в 

різноманітних ситуаціях соціальної взаємодії;   

- культура побуту, праці, відпочинку, здорового способу життя, 

спілкування;  
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- культура нормативної поведінки, етикету, відносин, соціальної 

взаємодії у полікультурному просторі;  

- культура інтелектуальної і предметної педагогічної діяльності;  

- культура саморегуляції, особистісного самовизначення;  

- культура соціального буття [3].  

За твердженням С.Дибського, професійно-педагогічна культура 

вчителя включає такі складові, як загальна культура, педагогічна культура, 

етична культура, естетична культура, філософська культура і т.д. Звідси, 

дослідник визначає її як сукупність загальної культури особистості та 

професійних знань за основними напрямами педагогічної діяльності [2].  

В.Гриньова вважає, що професійно-педагогічна культура складається 

з високого професіоналізму, педагогічної майстерності, знань предмета та 

методики його викладання, любові до предмета; інтелігентності, любові до 

дітей; комунікативності, педагогічного такту, поваги до аудиторії, культури 

мови, культури зовнішнього впливу, педагогічних здібностей, знань з 

педагогіки та психології, педагогічної етики, самоконтролю, саморегуляції, 

педагогічної техніки, ерудиції, інтелекту, ораторських здібностей, творчого 

підходу до справи, культури емоцій, культури поведінки, естетичної 

культури, здатності до самовдосконалення.  

Дослідник Г.Селевко вважає, що професійно-педагогічну культуру 

вчителя характеризує: гармонійний розумовий, моральний розвиток; стійка 

педагогічна спрямованість; майстерність; комунікативність; 

самовдосконалення; культура темпераменту; наукова та художньо-естетична 

обізнаність; здатність творчо мислити.  

Також учені виокремлюють такі складові професійно-педагогічної 

культури вчителя: психолого-педагогічна ерудиція та інтелігентність; 

педагогічна спрямованість особистості; моральна чистота; гармонія 

раціонального й емоційного; педагогічна майстерність; уміння сполучати 

педагогічну та наукову діяльність; система професійно-педагогічних 

якостей; педагогічне спілкування та поведінка; вимогливість; потреба у 

самовдосконаленні. 

Вартий уваги підхід, запропонований Л.Коваленко, згідно з яким 

професійно-педагогічна культура вчителя постає як результат сформованості 

його загальної та духовної культури, що виявляється у його професійно -

педагогічній діяльності. 

На переконання В.Пилипенко, складовими професійно-педагогічної 

культури вчителя початкової школи є:  

1) когнітивний компонент як система знань про цілі, призначення, 

способи реалізації діяльності вчителя у системі початкової освіти; дитину як 

об’єкта і суб’єкта освітнього процесу; способи використання цих знань у межах 

гуманістично спрямованої взаємодії учителя і його учнів як учасників 

навчально-виховного процесу;  

2) діяльнісно-поведінковий компонент як система 

культуровідповідних дій учителя початкових класів, його поведінки, навичок 
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регулювання дій і вчинків усіх учасників навчально-виховного процесу за 

нормами, що визнані суспільством;  

3) ціннісно-орієнтаційний компонент як система моральних 

орієнтирів, настанов і мотивів, що визначають гуманістичну спрямованість дій 

учителя на забезпечення в освітньому середовищі потреб, інтересів і 

можливостей кожного учня та інших учасників педагогічного процесу [4]. 

Реалізація означених компонентів вимагає спеціальної підготовки 

вчителя, здатного ввести дитину в культуру, навчити її бачити, відчувати, 

розмірковувати, адаптуватися до життя, здійснювати активну творчу 

самореалізацію і життєве самовизначення у межах наявного в суспільстві 

культурного досвіду.  

Професійно-педагогічна культура є одним із головних компонентів 

загальної педагогічної культури вчителя, найважливішим показником його 

професійної майстерності. Для того щоб учитель нетрадиційно, по-новому в 

реальному середовищі початкової освіти міг професійно виконувати свою 

педагогічну діяльність, умів викликати в дітей зацікавленість і бажання до 

навчання, він повинен володіти високим рівнем професійно-педагогічної 

культури. Відтак, завдання вищого навчального закладу на сучасному етапі 

розвитку національної освіти – формувати творчу особистість, оскільки 

сьогодні важливим є особистісне спрямування навчально-виховного процесу, 

орієнтування його на розвиток професійної майстерності та ключових 

компетентностей, забезпечення умов для поглиблення мотивації навчальної 

діяльності особистості, розвитку її зацікавленості та відповідальності за 

результати навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Завдання вищих педагогічних навчальних закладів полягає в підготовці 

інтелектуальної, наукової та науково-педагогічної еліти суспільства; якісному 

навчанні та формуванні нового рівня свідомості людини. Ми вважаємо, що 

фахова підготовка майбутніх педагогів до формування дослідницьких умінь 

зумовлює появу нового конкурентоспроможного, компетентного фахівця, який 

є творцем науково-дослідницької культури. 

З метою вдосконалення формування дослідницьких умінь майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти важливо з’ясувати сучасний стан цієї 

підготовки.  

Нами встановлено, що процес формування дослідницьких умінь у  

майбутніх вихователів дітей дошкільного віку та вчителів початкових класів 

здійснюється шляхом удосконалення змісту фахової підготовки. У педагогічній 

науці ведеться активний пошук технологій, зорієнтованих на розвиток 

майбутнього фахівця-дослідника, здатного не лише самостійно здобувати 

знання, а й творчо використовувати їх. Аналіз процесу формування 

дослідницьких умінь у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

передбачає визначення навчальних дисциплін, які безпосередньо спрямовані на 

підготовку тих, хто навчається, до дослідницької роботи з дітьми дошкільного 

віку. Навчальна діяльність студентів має стати основою для розроблення змісту 

і технологій цієї діяльності, а також повинна враховувати рівень їх творчих 

можливостей, навчальних здобутків, інтересів, активності, оскільки набуття 

майбутніми педагогами досвіду дослідницької діяльності може стати початком 

серйозних наукових пошуків. Зазначимо, що формування дослідницьких умінь 

є складним процесом, що залежить від багатьох компонентів діяльності на всіх 

етапах її проведення, головним із яких є мотиви, що зумовлюють ефективну 

роботу. 

Аналізуючи психолого-педагогічні особливості дослідницької діяльності 

студентів, розвиток їхньої творчої самостійності у навчальному процесі, ми 

встановили, що цю проблему висвітлено у працях С. Архангельського, 

П. Горкуненка, А. Карлащук та інших учених; застосування індивідуально 

орієнтованого підходу до організації дослідницької діяльності вивчають 

І. Кравцова, В. Лісовий; формування дослідницьких умінь і навичок подано у 

працях Г. Бєлєнької, І. Каташинської, Г. Кловак, О. Рєзіної, що допомагає 
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зрозуміти сутність готовності майбутніх вихователів ЗДО до 

експериментально-дослідницької роботи. 

Враховуючи специфіку нашого дослідження, вважаємо за доцільне 

зосередити увагу на сучасному стані формуванні дослідницьких умінь у 

майбутніх вихователів дошкільників. Встановлено, що існують об’єктивні умови 

підвищення ефективності формування дослідницьких умінь, які реалізуються 

шляхом удосконалення відомих та пошуку нових форм і методів організації 

самостійної дослідницької діяльності з відповідним урахуванням змін у системі 

фахової підготовки, структурі та змісті навчання. Вони передбачають також 

розширення й оптимальне поєднання методів навчання за кредитно-модульно-

рейтинговою системою, застосування комплексу технічних і дидактичних 

засобів, які б забезпечували взаємозв’язок аудиторної та позааудиторної форм 

занять; розвиток взаємодії в системі «викладач – студент» і вдосконалення 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на основі співпраці, розроблення подальших 

шляхів поліпшення формування дослідницьких умінь у студентів і педагогічної 

майстерності викладача.  

Розв’язання навчальних дослідницьких завдань має за кінцеву мету 

надання студентам необхідної допомоги для майбутньої повсякденної 

професійної діяльності. У процесі виконання подібних завдань 

використовуються наукові методи спостереження, аналізу, порівняння з 

наступним визначенням причинних зв’язків або їх систематизацією. За таких 

умов у Мукачівському державному університеті й відбувається накопичення 

досвіду пошуку та обробки інформації з фахових дисциплін за умови суб’єкт-

суб’єктного характеру взаємовідносин, особистісно орієнтованого та 

комунікативного підходу до процесу професійної освіти.  

Ми погоджуємось з думкою вчених стосовно того, що дослідницька 

діяльність майбутніх вихователів ЗДО охоплює постановку цілей, добір засобів, 

спрямованих на вирішення освітніх завдань, і сам процес їх розв’язання. 

Водночас зауважуємо, що на етапі формування готовності майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку до дослідницької діяльності, визначення 

змісту вказаних авторами етапів здійснення дослідницької діяльності може 

взяти на себе викладач вищого навчального закладу і відповідно спрямувати 

діяльність студента. Поступова дослідницька діяльність на всіх етапах навчання 

підготує студента до здійснення дослідницької діяльності у процесі його 

професійного становлення. 

Для нашого дослідження є актуальним те, що дослідники(В. Базелюк, 

С. Балашова,) теоретично обґрунтували й експериментально перевірили 

ефективність технології впровадження у навчальний процес дидактичної 

системи навчально-дослідних завдань з метою успішного формування 

навчально-дослідницьких умінь вихованців. Встановлено, що процес їх 

формування забезпечується поєднанням у навчальному процесі різноманітних 

форм і методів самостійної роботи студентів та методичною підготовкою 

викладача до організації навчально-дослідницької діяльності; обґрунтовано 

форми і методи організації навчально-дослідницької діяльності, розроблено 
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програми семінарів-практикумів для викладачів «Викладач – організатор 

навчально-дослідницької діяльності студентів» [1; 2]. 

Нами встановлено, що дослідницька діяльність у структурі педагогічної 

діяльності є механізмом більш успішного, вищого рівня розв’язання 

педагогічних завдань, які входять до основних функцій педагога. Система ж 

дослідницьких педагогічних умінь є «складовою структури педагогічної 

діяльності, умовою успішного розв’язання педагогічних завдань» [1]. Базуючись 

на тому, що дослідницька діяльність єтворчим процесом, який сприяє 

внутрішньому руху і саморуху суб’єктів творчої взаємодії і розвитку якостей 

особистості, формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів ЗДО ми 

розглядаємо як процес створення сприятливих умов для такої професійної 

підготовки, яка забезпечує розвиток особистісних якостей та професійних 

умінь, що сприяють педагогічний пошуково-перетворювальній діяльності, 

результатом якої є подальший професійний розвиток та саморозвиток педагога 

як дослідника [2]. 

Зосередивши наукову розвідку на формуванні у студентів – майбутніх 

педагогів готовності до дослідницької роботи, Є. Кулик визначає сутність, 

історичні аспекти і сучасний стан розроблення проблеми підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності, 

розкриває особливості дослідницької діяльності, критерії, показники та рівні 

готовності майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної 

дослідницької діяльності, науково обґрунтував та експериментально перевірив 

систему підготовки майбутніх учителів трудового навчання до зазначеної в 

назві дисертації діяльності. Підтримуємо висунуті Є. Куликом ідеї стосовно 

того, що основою для оволодіння будь-якою діяльністю є навчальна діяльність, 

тому педагогічна дослідницька діяльність може бути визначена як така, що 

спрямована на формування та розвиток творчої особистості студента. Автором 

досвід студентів розглядається як предмет, що «перетворюється та 

вдосконалюється в навчанні шляхом засвоєння елементів соціально-

історичного досвіду» [3]. Є. Кулик зазначає, що серед провідних мотивів, котрі 

збуджують і спрямовують науково-дослідницьку діяльність, доцільно вбачати 

таку їх динамічо-цілісну структуру, що складається із внутрішніх та зовнішніх 

мотивів. До внутрішніх мотивів науковець відностить: стійкий інтерес до 

навчального матеріалу, прагнення оволодіти знаннями, збагнути сутність явищ 

навколишнього світу; прагнення провадити наукову діяльність, виявляти 

інтелектуальну активність, проектувати й реалізувати накреслені дослідницькі 

завдання, потребу аналізувати, порівнювати, систематизувати, класифікувати, 

узагальнювати досліджувані явища педагогічної дійсності; мотиви вияву 

творчих якостей мислення, гнучкості, антиконформізму, комплексності, 

оригінальності, прагнення до творчої самореалізації; мотиви внутрішнього 

самовдосконалення та розвитку. До зовнішніх мотивів Є. Кулик зараховує: 

розуміння студентами значення знань у майбутній професійній діяльності, 

прагнення до їх нарощування для використання у своїй роботі; мотиви 

обов’язку та відповідальності перед батьками, викладачами, однокурсниками; 
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намагання отримати більш високий бал; прагнення до лідерства, запобігання 

неприємностей з боку викладачів та батьків; мотиви матеріального 

заохочення [3]. 

Актуального значення набуває також дослідження Л. Султанової 

«Формування готовності студентів психолого-педагогічних факультетів до 

науково-дослідної діяльності» (2007), в якому вчена висвітлює проблему 

науково-дослідної діяльності студентів і розглядає її як організовану 

підсистему системи професійної підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах, що передбачає інтелектуальну творчу діяльність студентів, 

спрямовану на вивчення конкретного предмета (явища, процесу) з метою 

отримання об’єктивно нових знань про нього і їх подальше використання в 

практичній діяльності. Під готовністю студентів психолого-педагогічних 

факультетів до науково-дослідницької діяльності Л. Султанова розуміє складне 

динамічне особистісне утворення, що виражається сукупністю складових 

психіки, які безпосередньо впливають на процес науково-дослідницької 

діяльності; якісну характеристику студентів, котра виявляється в практичному 

вмінні здійснювати психолого-педагогічне дослідження на основі здобутих 

теоретичних знань щодо сутності науково-дослідної діяльності [4].  

Таким чином, аналіз сучасного стану фахової підготовки студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів до дослідницької діяльності 

переконливо свідчить про наявність значної кількості наукових напрацювань, у 

яких порушено проблеми організації дослідницької роботи у вищих навчальних 

закладах, формування пізнавальної активності студентів, взаємозв’язок цих 

чинників із дослідницькою діяльністю майбутніх педагогів. Вченими доведена 

необхідність формування професіоналізму майбутніх фахівців дошкільної та 

початкової освіти, здатних до дослідницької діяльності у контексті особистісно 

орієнтованої освіти, що розглядається як процес поетапного нарощування 

професіоналізму (інтелектуального, комунікативного, мотиваційного 

компонентів) у фаховій підготовці відповідно до вивчення фахових дисциплін у 

вищих педагогічних навчальних закладах. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Динамічні трансформації системи освіти в Україні на сучасному етапі 

передбачають переосмислення сутності і цілей освіти, перегляд змісту та 

технологій навчання і виховання, посилюються вимоги до особистості педагога 

та його професійних якостей. Підготовка майбутніх педагогів потребує нових 

підходів до питань формування їх методичної готовності, зміну поглядів на 

діяльність учителя початкових класів і його підготовку. 

Сучасний вчитель початкової школи мусить одночасно бути і 

викладачем, і вихователем, і організатором педагогічного процесу, а також 

порадником для батьків. Саме тому сьогодні вчителеві вже недостатньо просто 

добре володіти змістом програмного матеріалу для якісного здійснення 

навчального процесу. Йому необхідно розуміти співвідношення навчання і 

розвитку, знати етапи, закони і принципи формування розумових, 

перцептивних дій, а також знайти найоптимальніший стиль спілкування і 

взаємодії з учнями, побудований на гуманній основі [1, с. 30]. 

Сучасний учитель повинен володіти такими професійно-педагогічними 

й спеціальними вміннями, які б були спрямовані не тільки на передачу 

відповідних знань, а й на формування особистості учня як людини нового типу 

з нестандартним мисленням, стабільною внутрішньою мотивацією, бажанням 

самореалізації. Розбудова української школи потребує перегляду  підготовки 

вчителів початкової школи. Саме в цьому руслі реформується державна 

політика України у сфері освіти: створено основне законодавче поле 

освітянської галузі, розроблено нормативно- правову базу для розвитку 

національної системи освіти: закони «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті де зазначається, 
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що важливим завданням сучасної освіти має бути розвиток особистості, її 

інтелектуальних здібностей, творчості, здатності реалізувати себе у 

професійній діяльності. Звідси вагомим є твердження про те, що процес 

особистісного та професійного становлення майбутнього вчителя початкової 

школи відбувається шляхом формування високого рівня його культури 

міжособистісної взаємодії, а відтак актуальною проблемою сучасної 

педагогічної науки є пошук шляхів оптимізації цього процесу [ 2, с. 274]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що формування 

міжособистісної взаємодії майбутнього вчителя початкової школи вважається 

одним із головних у педагогічній літературі. На сучасному етапі розвитку 

педагогічної науки розроблено достатній теоретичний та практичний матеріал 

щодо формування та розвитку взаємодії майбутнього вчителя з учнями, 

колегами, батьками.  

Сутність міжособистісних відносин розглянуто у роботах Л. Гозмана, 

М. Кагана, Я. Коломинського, В. Кушнірюк, А. Макаренка, В. Мясищева, 

М. Обозова та ін.; особливості формування культури міжособистісної взаємодії 

розкрито в наукових доробках Ю. Кана. Над проблемами підготовки вчителя 

початкової школи працювали В. Бондар, Н. Бібік, М. Вашуленко, О. Комар, 

О. Кучай, Н. Кичук, О. Савченко та ін.  

Актуальність проблеми формування культури міжособистісної взаємодії 

підтверджують численні дисертаційні дослідження: Ю. Кан (виховання 

культури міжособистісної взаємодії учнів основної школи у туристсько-

краєзнавчій діяльності), В. Коваль (виховання культури міжособистісних 

відносин студентів університету у позааудиторній діяльності), О. Маріна 

(формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників у 

навчально-виховному процесі педагогічного університету), Л. Мохнар 

(виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів у навчально-

виховному процесі вищих навчальних закладів системи МНС України), 

Н. Остапчук (формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного 

типу спілкування), Н. Руденко (формування міжособистісних взаємин студентів 

вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі на 

засадах гендерного підходу) та ін.[1]. 

Сутність міжособистісної взаємодії студентів розглядали у своїх працях 

Ш.О. Амонашвілі, О.О. Бодальов, Л. Гозман, М. Каган, А.Й. Капська, 

В.М. Кушнірюк, Я.Л. Коломинський, О.О. Леонтьєв, В.Н. Мясищев, 

А.С. Макаренко, М.М. Обозов. Вплив міжособистісних стосунків на процес 

спілкування досліджували Є.Козуб, Є. Цуканова, Є. Кондратьєва та інші 

дослідники. Формуванню міжособистісних взаємин у малому колективі 

приділяли увагу у своїх дослідженнях Л. Уманський, А. Лутошкін, Н. Анікєєва 

та ін. Такі вчені як І.Антонов, В. Богданов, Р. Кричевський, А Горбатенко, 

О. Гориманова, М. Рибаков, А.Видний, В. Каширин, Р. Кричевський, 

Ю. Астраханцева, Т. Вєрьовкіна, Т. Черкашина, О.А. Кузнєцова, В. Коваль, 

О. Батуріна, С. Духновський, С. Канаматова, А. Колюх, С. Смагіна, А. Фєдяєва 

та ін. у своїх наукових працях досліджували культуру взаємин у групі, роль 



268 

 

лідера, створення морально-психологічного клімату, врегулювання конфліктів 

у групі, вдосконаленню міжособистісної взаємодії, однак проблема оптимізації 

міжособистісних відносин студентської молоді на сьогодні не вивчена і 

потребує подальших досліджень. 

Нові освітні теденції вимагають зміни педагогічного мислення, 

визначення ролі вчителя. Педагогу початкової школи притаманні певні 

стереотипи в поведінці, міцно закріплена роль наставника, авторитетного 

педагога, оскільки вік молодшого школяра вимагає пошуку особливих підходів 

до організації співробітництва учнів. Без підготовки вчителя до взаємодії з 

молодшим школярем, яка передбачає зміну позиції вчителя з суб`єкта 

наставництва на суб`єкта співробітництва, використання інноваційних форм 

буде формальним.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Українське суспільство потребує висококваліфікованих, мобільних, 

відповідальних фахівців, наділених культурою фахової комунікації, готовністю 

до генерації власних наукових інновацій, їх реалізації в освітній практиці, що 

сприятиме економічному, соціальному розвитку держави, зокрема такої 

важливої її сфери, як педагогічна освіта і освіта дорослих. Важливість ролі 

педагога у суспільному розвитку обумовлюється тим, що сфера освіти є 

соціальним інститутом, через який проходить кожна людина на різних етапах 

життєдіяльності, починаючи з раннього віку. Саме завдяки навчально-виховній 

діяльності педагога реалізується політика держави у створенні 

інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки, 

техніки та культури. Становлення та формування національної системи освіти 

зумовлює потребу підготовки педагога нового покоління для всіх навчально-
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виховних систем.  

Зміни, зумовлені реформуванням сучасної освіти в Україні 

встановлюють нові вимоги до рівня професіоналізму, інтелектуальних, 

соціокультурних, моральних якостей вчителя початкової школи, зокрема постає 

гостра потреба в модернізації його фахової підготовки. Засадничі положення 

цього процесу розроблені І. Багаєвою, І. Бехом, І. Галяміною, С. Гончаренком, 

І. Зязюном, Л. Коваль, В. Куніциною, Б. Ломовим, Н. Ничкало, С. Сисоєвою, 

В. Сластьоніним, О. Савченко, Л. Хомич, Л. Хоружою та ін., які враховують 

концепції гуманізації освіти вітчизняних учених – К. Ушинського, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін. щодо зростання рівня комунікативної 

компетентності людини в усіх сферах її життєдіяльності.  

Здобувачі вищої педагогічної освіти отримують ступінь та кваліфікацію, 

яка є офіційним результатом оцінювання і визнання, який свідчить, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів 

вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. Як 

стверджують науковці, підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

формування комунікативної компетентності учнів здійснюється на основі 

інтегрування предметів лінгводидактичного циклу. Базовою навчальною 

дисципліною для студентів спеціальності «Початкова освіта» в Мукачівському 

державному університеті є: «Сучасна українська мова з практикумом», знання 

якої поглиблюються під час вивчення студентами курсів: «Основи культури і 

техніки мовлення», «Педагогічна майстерність (педагогічна творчість)», 

«Методика викладання української мови», спецкурсу «Вибрані питання 

методики навчання української мови», а також «Педагогічні технології в 

початковій школі» та «Технології навчання освітньої галузі «Мови та 

література» (державна)»[4]. Цей процес має суттєві внутрішні зв’язки, які 

простежуються між збагаченням словникового запасу студентів і розвитком 

граматичної будови їх мовлення; постійним духовним розвитком, дотриманням 

моральних, етичних норм, насамперед етики спілкування і здатністю берегти і 

розвивати мовні традиції народу; отриманням додаткової інформації про 

співрозмовника і уміннями оцінювати його емоційний стан, пояснювати зміст 

його висловлювань, розуміти можливий підтекст; уміннями готувати себе до 

слухання і підтримання розмови; швидким переглядом друкованого тексту і 

якісним засвоєнням прочитаного. Метою підготовки фахівців даної 

спеціальності, відповідно до освітніх програм є: формування особистості 

фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру у галузі початкової освіти, 

забезпечити навчально-виховний процес в умовах початкової школи, 

адаптуватися до змін в освітній галузі, інтегруватися в європейський освітній 

простір [4]. 

Вимогою часу є не засвоєння знань, а формування умінь самостійно 

оволодівати цими знаннями та застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях. 

Як зазначається в Концепції Нової української школи, сучасна школа повинна 

бути не школою знань, а школою компетентностей. Компетентності можна 
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тлумачити як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, які визначають здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні освіти[3]. Відповідно до нового Державного 

стандарту початкової освіти та Концепції Нової української школи 

визначаються освітні галузі, які основою для формування ключових та 

предметних компетентностей. Метою вивчення мовно-літературної освітньої 

галузі є формування комунікативної, читацької та інших ключових 

компетентностей, які передбачають: 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; розвиток мовленнєво-творчих здібностей[1]. Крім того, вивчення даної 

галузі є передумовою для формування таких умінь як:  уміння читати і розуміти 

прочитане, уміння висловлювати думку усно і письмово, критичне мислення, 

здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти, здатність співпрацювати в 

команді. 

В науковій літературі зазначається, що підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до формування комунікативної компетентності здобувачів 

освіти розглядалася в межах таких підходів: 1) професіографічного, який 

значною мірою орієнтований на вивчення сутності професії вчителя початкової 

школи, професіограм і моделей професійної діяльності, практичного, 

раціонального, оптимізованого професійного навчання і, в подальшому, 

формування комунікативної компетентності молодших школярів та ін. [5]; 

2) діяльнісного, який зумовлює парадигму дослідження підготовки 

майбутнього вчителя, де діяльність студента є специфічною формою його 

активності, яка включає в подальшому і процес формування комунікативної 

компетентності молодших школярів  [3]; 3) компетентнісного, у контексті якого 

передбачено приведення підготовки майбутніх учителів до формування 

комунікативної компетентності у відповідність до нових умов і перспектив, 

виникнення стратегічної установки освіти на адекватність [2]; 

4) технологічного, сутність якого визначається тим, що якість 

засвоєногоконкретного матеріалу під час підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів 

ґрунтується на потребах, здібностях, досвіді студента, вмінні самодіагностики 

психічного стану і прогнозуванні можливих варіантів своєї професійної 

поведінки в спілкуванні з іншими людьми та залежить від неухильного 

дотримання змісту й послідовності етапів упровадження нововведень [3]. 

Лише за умови поєднання компетентнісного, діяльнісного, 

професіографічного, особистісно орієнтованого, технологічного, 

інтегративного підходів можна досягти ефективної практичної орієнтованості 

технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування 



271 

 

комунікативної компетентності здобувачів освіти. 
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ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ШКІЛ 

В ЗАКАРПАТТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Початок ХХІ ст. характеризується активним включенням Української 

держави до євроінтеграційних процесів, які вимагають докорінних змін у всіх 

сферах життя – соціально-економічній, суспільно-політичній, культурній. 

Означені сфери є детермінантою та складовою частиною трансформаційних 

змін, які характерні для освітньої сфери. Знаковим у перебудові існуючої 

системи та змісту освіти України стало прийняття Державної національної 

програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), мета якої полягала у визначенні 

«стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI 

століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання 

для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного 

духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та 

культурного потенціалу як найвищої цінності нації» [1]. Особливо актуальним 

для Закарпаття, яке в силу історичних обставин є однією з найбагатших 

областей України за кількістю та розмаїттям національних меншин, які 

проживають на його території, є забезпечення державою права на рідномовну 

освіту. Так, на виконання ст. 53 Конституції України  – «Громадянам, які 

належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на 
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навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства» [3]; ст. 6 

Закону України «Про національні меншини в Україні» – «Держава гарантує 

всім національним меншинам права на національно – культурну автономію: 

користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства» [6]; ст. 8, п. 1, 

підпункти І-ІV «Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» – 

«передбачити можливість надання початкової освіти відповідними 

регіональними мовами або мовами меншин; або передбачити можливість 

надання суттєвої частини початкової освіти відповідними регіональними 

мовами або мовами меншин; або передбачити в рамках системи початкової 

освіти викладань і відповідних регіональних мов або мов меншин як складову 

частину учбової програми; або застосовувати один із заходів, передбачених у 

підпунктах І-ІІІ вище, принаймні до учнів з тих сімей, які цього бажають і 

кількість яких вважається для цього достатньою» [2], мережа державних 

освітніх закладів формується відповідно до освітніх запитів і національного 

складу населення держави.  

Важливим здобутком освітньої справи в Україні періоду її незалежності 

є запровадження національної школи, навчання учнів рідною (материнською) 

мовою, надання прав і можливостей школам задовольняти потреби всіх 

національних меншин здобувати освіту рідною мовою. Так, за даними 

останнього перепису населення, який проводився у 2001 році, 81% населення 

Закарпаття назвали рідною мовою українську, 12,7% – угорську, 2,9% – 

російську та 2,6% – румунську. Що стосується словаків, то майже половина від 

їх загальної кількості рідною мовою вважають українську (41%) та угорську 

(11%). Подібна ситуація серед ромського населення краю, 62% яких рідною 

вважають угорську мову, 18% – українську мову і лише 20% циганську мову 

вважають рідною. Ці випадки засвідчують про наявність асиміляційних 

процесів серед населення краю [4, с. 497-498]. Демографічні та етнічні 

тенденції, а також тенденції мовної політики відобразилися в системі освіти 

Закарпаття, зокрема за часів незалежності Української держави збільшилася 

кількість шкіл з українською та іншими національними мовами навчання, та 

зменшилась кількість шкіл з російською мовою навчання, аналогічна ситуація з 

кількістю учнів, які навчаються українською, угорською, румунською, 

російською або мовами інших національних меншин. Таким чином, на межі ХХ 

та ХХІ століття у Закарпатті функціонує 577 шкіл з українською мовою 

навчання, 68 – з угорською мовою, 11 – з румунською, 3 – з російською мовою 

навчання. Збереглися традиції, які сягають часів Австро-Угорщини й зумовлені 

строкатістю національного складу населення краю, створення дво- або 

тримовних шкіл, зокрема в ці ж роки в області працювало 14 шкіл українсько-

російських, 27 – українсько-угорських, 1 – російсько-румунська, 2 – українсько-

словацькі, 1 – українсько-угорсько-російська та 1 українсько-російсько-

румунська. Після 2000 р. спостерігається незначне, проте поступове, зростання 

кількості національних шкіл. Наприклад, за період незалежності України в 
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Закарпатті збудовано і введено в дію 14 шкіл з угорською мовою навчання, 

загалом на їх будівництво було використано 1 млн. 250 тис.грн [7, c. 223]. 

Відкриття такої кількості угорськомовних шкіл зумовило потребу у 

висококваліфікованих фахівцях – вчителях початкових шкіл, які б мали 

відповідну фахову освіту. Тому, крім Мукачівського гуманітарно-педагогічного 

коледжу та Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту, в яких діяли 

групи підготовки вчителів для початкових шкіл з угорською мовою навчання, у 

1996 р. у м. Берегово зусиллями угорських культурно-національних товариств, 

які діють в Закарпатській області, та за сприяння урядів України та Угорщини 

відкрито Закарпатський угорський педагогічний інститут імені Ференца Ракоці 

ІІ, який також забезпечує підготовку фахівців для угорськомовних початкових 

шкіл області.  

У період незалежності України в Закарпатті спостерігається зростання 

кількості шкіл з румунською мовою навчання в місцях компактного 

проживання румунів, а саме – в Тячівському та Рахівському районах. Загалом 

вже у 2006 – 2007 н.р. початкову освіту румунською мовою учні могли 

отримувати в 14 школах, з них у двох школах (с. Біла Церква (Рахівський 

район) та с. Діброва (Тячівський район)) працюють тримовні класи (українсько-

румунсько-російські) [7, c. 228]. Фахівців для румунськомовних початкових 

шкіл готує Рахівський навчально-консультаційний центр ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», хоча у 

80 – 90-их рр. у Мукачівському педагогічному училищі також паралельно з 

угорськими групами діяла й румунськомовна група, в якій здійснювалася 

підготовка майбутніх вчителів для румунськомовних початкових шкіл.  

Щодо задоволення освітніх потреб словацького населення Закарпаття, 

то у 2004 р. у м. Ужгород була створена спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. № 21 з двомовним навчанням – словацькою та українською мовою. 

Особливістю цієї школи є те,  що навчання в початковій школі здійснюється 

словацькою мовою, а в основній та старшій школі словацька мова вивчається як 

окремий навчальний предмет. У 2008 р. на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№4 також відкривається двомовна школа – українсько-словацька [7, c. 229]. У 

початкових класах цих шкіл здебільшого працюють вчителі з сусідньої 

Словаччини, адже в закладах, які готують фахівців для початкових шкіл, 

відсутня підготовка словацькою мовою. Незважаючи на те, що в ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» з 1994 р. працює кафедра 

словацької філології, фахівців, які б володіли необхідними знаннями та 

досвідом для роботи з учнями молодшого шкільного віку бракує, адже 

навчальними планами вищих навчальних закладів не передбачено вивчення  

специфіки початкової школи, а саме – методики навчання, вивчення 

психологічних особливостей молодших школярів тощо. 

Щодо шкіл із російською мовою навчання, то за роки незалежності 

України, як загалом по всій державі, так і в Закарпатті, спостерігається загальна 

тенденція до зменшення кількості шкіл з російською мовою навчання. 

Статистичні дані показують, що: у 1982 р. у Закарпатті нараховувалося 14 
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російськомовних шкіл, а вже у 2007 р. їх кількість скоротилася до 2, зокрема це 

загальноосвітні школи І-ІІІ ст. №3 та №4 в м. Ужгород. Також є класи з 

російською мовою навчання в школах м. Берегово (№2), м. Виноградово (№4), 

м. Мукачево (№1), м. Тячів (№2), м. Хуст  (№2), смт. Солотвино (№1). У двох 

школах в с. Біла Церква (Рахівський район) та с. Діброва (Тячівський район) 

працюють тримовні класи (українсько-румунсько-російські). Щодо професійної 

підготовленості вчителів для роботи в школах з російською мовою навчання, то 

варто зазначити, що в Закарпатській області відсутній вищий навчальний 

заклад, який готує фахівців для російськомовних початкових шкіл. Проте, 

враховуючи вимоги галузевого стандарту напряму підготовки 6.010102 

«Початкова освіта» та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкова освіта» (Київ, 2009), у навчальних планах Мукачівського 

державного університету для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» 

передбачено в нормативній частині вивчення студентами навчальних дисциплін 

«Сучасна російська мова з практикумом» та «Методика навчання російської 

мови» в кількості, відповідно, 144 год. (4 кредити) та 90 годин (2,5 кредити) [5], 

що й забезпечує підготовку майбутніх вчителів початкових шкіл з російською 

мовою навчання.   
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ 

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 невід'ємна 

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, 

пов'язані зі зростаючою роллю інформації та зі збільшенням її обсягів. 

Використовуючи термін "науково-технічна революція", В.М.Глушков основою 

інформаційної технології вважав мережу каналів автоматичного зв’язку 

обчислювальних центрів різних рівнів. 

Вперше ідея "інформаційного суспільства" сформульована наприкінці 

60-х років ХХ сторіччя. Введення самого терміна "інформаційне суспільство" 

приписується Ю.Хаяші – професорові Токійського технологічного інституту. 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, полягає в переході від бази даних до бази знань, тобто від 

“енциклопедії” до “мозку”, який розвивається. 

На практиці інформаційними технологіями навчання називають усі 

технології, які використовують спеціальні технічні інформаційні засоби 
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(комп’ютер, аудіо, кіно, відео), хоча, на думку Г.К.Селевко, будь-яка 

педагогічна технологія є інформаційною технологією, і тому доцільніше 

використовувати термін “комп’ютерна технологія навчання”. Комп'ютерна 

технологія навчання – це цілісний алгоритм організації засвоєння знань та 

формування умінь і навичок, де основним засобом навчання є комп'ютер. Як 

бачимо, головним критерієм належності певної педагогічної технології до 

переліку комп'ютерних, є засіб, за допомогою котрого вона впроваджується. 

Проте більш вживаним став термін “нові інформаційні технології” (НІТ). 

М.І.Жалдак визначає нові інформаційні технології як сукупність методів і 

технічних засобів їх отримання, організації, збереження, опрацювання, передачі й 

подання інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій. На 

основі цього означення О.М.Любарська складовими НІТ навчання виділяє засоби 

НІТ навчання і методи їх використання в навчальному процесі. 

Таким чином, підготовка вихователя дошкільної освіти до використання 

інформаційних технологій полягає в забезпеченні досягнення наведених вище 

педагогічних завдань НІТ. У подальшому таку підготовку називатимемо 

інформатичною. Поява цього терміна пов'язана зі спробами уніфікувати 

використання професійної лексики в галузі інформаційних технологій. Зокрема, 

паралельно з терміном "інформатика" в багатьох країнах світу 

використовується термін "computer science" (комп’ютерна наука). В українській 

мові похідні від слова "інформатика" терміни іноді втрачають своє змістове 

наповнення внаслідок переходу до слова "інформаційний". Прикладом цього є 

вираз "інформаційні технології", який за своїм лексичним значенням значно 

ширший, ніж його традиційно застосовують в розумінні технологій, пов'язаних з 

використанням комп'ютерних засобів. Щоб подолати цю розбіжність, іноді 

вживають термін "нові інформаційні технології", підкреслюючи тим самим 

сучасність і відмінність комп'ютерних засобів від традиційних інформаційних 

технологій. Як було зазначено вище, також вживається термін "комп'ютерна 

технологія навчання". Отже, ці терміни за своїм сутнісним і змістовим 

навантаженням є синонімічними, але не повністю тотожними за значенням. 

Ю.О.Дорошенком та Л.В.Скуратівським обґрунтовано доцільність та доведено 

правомірність вживання терміна "інформатичний". У цьому разі зберігається як 

сутнісне значення терміна, так і лексика та морфологія української мови. До 

того ж, зважаючи на те, що змістовим аналогом терміна "інформатичний" є 

взаємоуточнююче словосполучення "комп’ютерно-інформаційний", то для назв 

відповідних категорій у сфері інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій вдається зменшити кількість використовуваних слів. Саме тому в 

контексті нашого дослідження вживатимемо поняття "інформатична 

підготовка", розуміючи під ним навчання та отримання знань, умінь та навичок, 

які забезпечують подальше використання фахівцем комп'ютерних засобів та 

технологій у своїй професійній та повсякденній діяльності. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

Активний розвиток інформаційного суспільства і модернізація системи 

освіти висуває особливі вимоги до рівня професійної кваліфікації вихователя, 

зокрема його здатності до інноваційної діяльності в умовах інформаційного 

суспільства. Відповідно змінюється й оцінка ролі професійної кваліфікації 

вихователя, для забезпечення йому в навчальному процесі місця основного 

агента.  

Розглянемо сутність характеристики особи, вихователя зокрема, 

спроможної згідно із сучасним уявленням про навчальний процес бути 

активним носієм знань і створювати необхідні умови для їх надбання 

вихованцям. 

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту” педагогічною 

діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які 

мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких 

дозволяє виконувати службові обов'язки. 

В Українському педагогічному словнику С. У. Гончаренка зазначається 

“вихователь у широкому суспільному значенні - мислитель, громадський діяч, 

який формує погляди й переконання людей, допомагає їм знайти свій шлях у 

житті”. 

В умовах інформаційного суспільства педагогічна кваліфікація і 

майстерність не має обмежуватись тільки фаховими знаннями. Окрім 

традиційних педагогічних технологій вихователь покликаний створювати нові 

можливості для вихованців через інновації, застосування ІКТ і бути здатним 

постійно покращувати свою педагогічну майстерність. 

Так, В. Г. Кремень cтверджує, що навіть під час застосування 

найсучасніших комп'ютерних систем і телекомунікаційних технологій, 

використання яких стимулює динаміку і підвищення ефективності навчального 

процесу, ніщо і ніхто не спроможний повністю витіснити і замінити мистецтво 

безпосереднього педагогічного діалогу “педагог―вихованець”. Тому у XXI 

столітті особливо важливою є підготовка високопрофесійних педагогічних і 

кваліфікованих науково-технологічних працівників, які відповідають 

інтеграційному критерію “педагогічна майстерність + мистецтво комунікації + 

нові технології”. 
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І. Предборська, Г. Вишинська, В. Гайденко, І. Гамрецька у роботі 

“Філософські абриси сучасної освіти” звертають увагу на те, що сучасний 

педагог має враховувати основні принципи, на яких здійснюється розбудова 

національної освітньої системи, а саме, принцип діалогізму, гуманістичної 

спрямованості, світового плюралізму, персоналізації знань, й упроваджувати 

інноваційні технології у процес навчання і виховання, а також сприяти 

різнобічному розвитку вихованця, займатись професійним й особистісним 

самовдосконаленням. 

Важливим у роботі педагога є його безпосередні професійні завданя і 

функції, які він щоденно здійснює. Зупинимось на цьому детальніше. Так, 

термін “функція” походить від латинмського functio — виконання, звершення і 

означає “робота кого-, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності, роль когось, 

чогось”. Функції педагога обумовлюються особливостями морально-духовних 

цінностей і суспільно-економічними вимогами суспільства.  

Аналізуючи завдання і функції вихователя, особливу увагу слід звернути 

на його компетентність у сфері професійної діяльності у використанні всіх 

технологій, форм та засобів, якими він володіє.  

Розглянемо підходи до визначення і трактування поняття ІК-

компетентності вихователів і виділимо основні складові цієї компетентності. 

Слід особливо підкреслити, що в подальшій розробці поняття ІК-

компетентність сучасного вихователя ми виходимо з того, що досить значний 

період дослідники вели науковий пошук серед самого трактування термінів 

компетентність-компетенція і їх співвідношень до певної предметної галузі. А 

отже, низка дослідників, вживаючи термін “компетенція”, надавали йому 

характеристик, що притаманні поняттю “компетентність”. Ми звертаємо увагу 

на те, що нині виходимо з останніх досліджень і нормативних документів щодо 

даного поняття і розглядаємо вищезгадані неузгодженості в даних термінах, як 

науковий пошук і дискурс.  

Дослідник Н. В. Баловсяк зазначає, що інформаційна компетентність є 

сукупністю трьох компонентів: інформаційного компонента, що 

включаєздатність ефективно працювати з інформацією у всіх її формах 

представлення; комп’ютерного або комп’ютерно-технологічного 

компонента,що визначає уміння і навички щодо роботи із сучасними 

комп’ютерними засобами і програмним забезпеченням; компонента 

застосованості, який визначає здатність застосовувати сучасні засоби ІКТ до 

роботи з інформацією і розв’язання різноманітних задач.  

Ми погождуємось з Н. В. Баловсяк, що для визначення ІК-

компетентності фахівця потрібно визначити перелік завдань, що розв’язуються 

ним у процесі професійної діяльності [3]. 

Отже, ІК-компетентність сучасного вихователя, на наш погляд, 

передбачає: 

- знання ІКТ, особливостей їх використання, функціональних 

можливостей ІКТ для професійної діяльності і самоосвіти; 
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- уміння і здатності ефективно використовувати інформаційні ресурси; 

формулювати й розв’язувати інформаційно-пошукові пдагогічні завдання; 

використовувати методи аналітико-синтезуючого опрацювання даних і 

відомостей у професійній діяльності; використовувати ІКТ для самоосвіти; 

ефективно використовувати ІКТ в професійній діяльності і створювати на їх 

основі нові засоби навчання; оцінювати інформаційні ресурси, зокрема мережі 

Інтернет, відповідно до їх наукової важливості, цінності й доцільності щодо 

певних цілей навчання; уміння створювати інформаційні ресурси, як друковані, 

так і електронні, відповідно до цілей професійної діяльності; організовувати і 

створювати вербальні засоби комунікації відповідно до завдань і тем, 

враховуючи потреби вихованців; редагувати тексти за допомогою ІКТ; 

створювати дидактичні та інші навчальні матеріали за допомогою ІКТ. 
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ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Сьогодні багато що з минулого досвіду не відповідає потребам 

сучасного дошкільного закладу, як і суспільства в цілому. Тому для того, щоб 

освітня галузь продуктивно розвивалася, потрібні нові ідеї, нові технології 

навчання й виховання, керівництва закладом. Усе це вимагає апробації в 

інноваційній діяльності, яка повинна або довести доцільність і прогресивність 

висунутої ідеї, або спростувати її. Проте інноваційна діяльність - не мода, її не 

можна проводити без належного наукового обґрунтування. 

Добре організована інноваційна діяльність завжди має характер 

наукового пошуку, прогностичне спрямування. 

З цією метою треба опрацювати багато наукової й методичної лі-

тератури з проблем, що підлягають розробці. Отже, на рівні дошкільного 

навчального закладу інноваційна діяльність передбачає цілеспрямований 

процес застосування інновацій (зміни всередині системи) й експериментальної 

перевірки результативності й можливостей використання інновацій в інших 

дошкільних навчальних закладах. 

Визначилися основні напрями інноваційної діяльності дошкільних 

навчальних закладів.  Найголовнішими серед них є такі: 

− апробація вітчизняних і світових освітніх та педагогічних інновацій; 
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− апробація інновацій, розроблених у ході експериментальної роботи 

регіонального рівня; 

− розробка й експериментальна перевірка продуктивності й можливості 

застосування освітніх і педагогічних інновацій; 

− застосування освітніх і педагогічних інновацій. 

− Пріоритетними завданнями педагогічних колективів дошкільних 

навчальних закладів, які здійснюють інноваційну діяльність, є: 

− вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчизняною та 

світовою педагогічною наукою, а також ефективність їхнього упровадження в 

інших дошкільних навчальних закладах; 

− моніторинг ефективності впровадження інновацій, розроблених 

педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів; 

− створення бази даних щодо впровадження освітніх і педагогічних 

інновацій у дошкільних навчальних закладах; 

− розробка методичних рекомендацій щодо організації роботи 

дошкільних навчальних закладів, які здійснюють, інноваційну діяльність. 

Успішне здійснення інноваційної діяльності обумовлено наявністю 

інноваційного потенціалу.  

Чинниками, які визначають інноваційний потенціал освітнього закладу 

є: 

− матеріальна база; 

− рівень професійної кваліфікації, освіти, стаж роботи, вік педагогів; 

− можливості впровадження нововведень, та контролю за процесом 

упровадження; 

− готовність керівника до нововведень. 

Практика показує, що інноваційна діяльність завжди пов'язана з 

ризиком, бо інноваційна діяльність - це діяльність зі заздалегідь невідомим 

результатом. 

Це може статись тому, що: 

а)  частина задумів не здійснюється через несприятливі умови (кадрові, 

матеріальні, морально-психологічні тощо); 

б)  деякі передбачення виявляються помилковими. 

Оскільки негативних наслідків під час інноваційної діяльності не завжди 

можна уникнути, то виникає питання: як їх подолати? Окреслимо шляхи. 

Це можливо в разі ретельної підготовки і доброго науково-методичного 

забезпечення інноваційної діяльності. 

Окрім того, у програмі роботи слід передбачати резервний час, щоб у 

випадку невдачі виправити ситуацію традиційними методами. Практично це 

означає, що вивчення наслідків інноваційної діяльності доцільно здійснювати 

не наприкінці навчального року, а до його завершення, щоб мати можливість 

компенсувати недоліки у межах поточного навчального року. 

Дозвіл необхідний, коли інноваційна діяльність вносить радикальні 

зміни в освітній процес. 

Окреслюючи логіку дослідження, необхідно сформулювати ряд завдань, 
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які у своїй сукупності повинні з'ясувати - що необхідно зробити, щоб мета була 

досягнута. Так: 

•   розробити технологію; 

•    розробити основні  показники, діагностичні методики, які з'ясовують 

ефективність того чи іншого педагогічного впливу; 

•   створити систему роботи з окремого напрямку; 

•   визначити адекватні форми організації тощо. 

У кожному випадку завдання наповнюються конкретним змістом, тому 

що вони диктуються метою та гіпотезою дослідження. 

Як засвідчує практика, досить складною справою є конструювання 

гіпотези. 

До останнього часу гіпотезу розуміли як недоведене наукове 

передбачення, що висувається для пояснення певного явища, потребує 

перевірки на практиці й теоретичного обґрунтування для того, щоб стати 

дійсно науковою теорією.  

Отже, критерії оцінювання, параметри й показники будь-якого 

педагогічного процесу власне і є системою оцінювання педагогічних явищ, 

процесів, їхніх складових, в тому числі освітнього інноваційного проекту. 

Наводимо систему критеріїв оцінювання інноваційної діяльності 

закладів освіти як середовища, в якому відбувається розвиток особистості 

дитини, розроблену А.Каташовим: 

• можливості освітнього середовища щодо забезпечення полі-

культурного розвитку підростаючого покоління; 

• динаміка розвитку інтелекту особистості за період перебування в 

даному середовищі; 

• наповненість освітнього середовища духовним змістом; 

• створення умов для самореалізації особистості у творчій діяльності; 

• спроможність середовища задовольнити весь комплекс потреб дитини 

й сформувати в неї систему соціальних і духовних цінностей, що забезпечать 

успішну адаптацію до сучасної соціокультурної ситуації; 

• рівень естетизації освітнього середовища, естетична виразність; 

• здатність середовища до саморозвитку й самооновлення, ефективність 

використання наявних освітніх ресурсів. Згідно з означеними критеріями, 

А.Каташовим було розроблено діагностування окремих компонентів освітнього 

середовища, визначено основні вимоги до інноваційного освітнього проекту, 

розроблено карту оцінки ефективності освітнього середовища, основними пара-

метрами в якій є: 

− результативність діяльності закладу освіти (рівень знань і 

загальнокультурного розвитку дітей; ступінь привабливості освітнього закладу 

й освітніх послуг; ступінь засвоєння педагогами нових технологій, програм, 

методик; взаємодія з іншими ланками освіти); 

− комфортність (естетика середовища; санітарно-гігієнічні, 

матеріально-технічні умови; фізіологічне обґрунтування режиму роботи; 
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гнучкість формування груп; наявність ситуації вибору змісту, форм освіти; 

соціально-психологічний мікроклімат); 

−  забезпеченість навчальної діяльності (навчально-матеріальне 

обладнання закладу освіти; рівень нормативно-правової та організаційно-

функціональної забезпеченості; характеристика кадрового потенціалу; рівень і 

характер управлінської діяльності). 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

В умовах глобальної інформатизації, яка охопила  численні  сфери 

життєдіяльності, а також сучасний освітній простір, є потреба у підготовці 

вчителя, який здатний досягати соціально-значимих результатів у навчанні, 

вихованні, розвитку учнів. Це вчитель, що здатний успішно розв’язувати 

професійні завдання, толерантний, усвідомлює перспективи свого 

професійного й особистісного розвитку, психологічно компетентний, готовий 

до педагогічного співробітництва, творчості і постійного професійного 

зростання. 

Іншими словами, у сучасному інформаційному суспільстві є потреба у 

педагогах-професіоналах, які володіють високим рівнем розвитку 

професійної компетентності, інформаційної культури, 

конкурентоспроможності. 

ІКТ в початковій освіті в органічному поєднанні з традиційними 

засобами навчання і виховання підвищують якість навчання, сприяють 

розвитку творчої особистості. Успіх інформатизації педагогічного процесу 

багато в чому залежить від компетентності спеціалістів, використовуваних 

методів, якості засобів навчання і розвивального змісту комп'ютерних програм. 

На думку Л.І.Лазаревої інформаційна культура вчителя – це різновид 

інформаційної культури фахівця, частина культури особистості, детермінована 

сферою професійно-педагогічної діяльності, що охоплює «інформаційний 

світогляд та інформаційну компетентність, яка транслюється в освітній 

процес, визначає якість інформаційно-освітніх продуктів і спрямована на 

формування інформаційної культури учнів. 

Отже, ключову увагу треба приділити підготовці педагогів. 

Упровадження в школу технологічних нововведень самі собою не 

покращують якості освіти. Успіх освіти багато в чому залежить від учителів. 

У сучасних умовах освіта все більше орієнтується не тільки на 
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повноту відомостей, що повідомляються, а на вміння здобувати інформацію, 

осмислювати її, перетворювати, брати з неї необхідні знання. Важливо 

формувати у кожного вчителя потребу і готовність до безперервної освіти і 

самоосвіти протягом усього життя. Учителю необхідно знати особливості 

циркуляції інформаційних потоків в освітньому просторі, уміти проектувати 

інформаційно-освітнє середовище у своїй освітній галузі, уміти самостійно 

вести інформаційний пошук, здобувати інформацію з різних джерел, подавати 

її в доступному учням вигляді й ефективно використовувати в педагогічному 

процесі. 

Якщо вчитель володіє відповідними знаннями й уміннями опанування 

інформації, він зможе навчити цьому і своїх учнів Процес формування 

інформаційної культури можна вважати безперервним протягом усього життя 

людини. Сензитивним періодом для формування базису інформаційної 

культури, є період навчання у школі і виші. 

Аналіз рівня інформаційної культури особистості дозволив виявити дві 

групи недоліків, що відображають низький рівень інформаційної культури 

особистості. 

По-перше, зовнішні, явно виражені, які достатньо легко перевіряються 

на практиці. Це: невміння висловлювати свої інформаційні потреби, 

формулювати інформаційні запити; необізнаність з інформаційними 

ресурсами; незнання можливостей електронних бібліотек і невміння їх 

використовувати; брак навичок інформаційного пошуку, опрацювання і 

критичного оцінювання інформації. 

По-друге, внутрішні, приховані недоліки, виявлення і вимірювання 

яких дуже важко піддається формалізації: недостатнє усвідомлення своєї 

інформаційної некомпетентності; відсутність мотивації інформаційної 

підготовки; брак розуміння залежності між інформаційною підготовкою і 

результативністю навчальної (професійної) діяльності. 

Специфіку професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах 

ІКТ- насиченого середовища складає те, що вчитель початкових класів — це 

вчитель, який адаптує учня до цього нового для дитини середовища і першим 

показує призначення і переваги інформаційно-комунікаційних технологій не 

тільки як засобу гри,  а й як засобу навчальної діяльності 

Разом з тим поняття інформаційної культури особистості ширше, ніж 

поняття інформаційної грамотності. На відміну від інформаційної 

грамотності, воно охоплює такий компонент, як інформаційний світогляд, що 

припускає обов'язкову мотивацію особистості на необхідність спеціальної 

інформаційної підготовки. 

Педагог має оптимально організовувати з урахуванням індивідуальних 

інформаційних особливостей вихованців два принципових інфопотоки: 

перший – це настановча інформація і другий – інформація про те, де 

знаходиться необхідна інформація, і як отримати доступ до неї. 

Роль педагога, як джерела інформації для дітей, як вважає В.А. Сластенін, 

з року в рік знижується. Він перестає бути носієм знань, яких він намагається 
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навчити дитину. Його головним завданням стає мотивація дітей на прояв 

ініціативи і самостійності. Педагог стає організатором самостійної 

діяльності, де б кожен міг реалізувати свої здібності й інтереси,  тобто  

створює умови,  розвивальне середовище, у якому стає можливим розвиток 

особистості, набування знань і вмінь, необхідних для життя в 

інформаційному суспільстві. Педагог має вибудовувати процес формування 

інформаційної культури учнів молодших класів на основі поваги, довіри та 

оптимістичного підходу до дитини: не боятися насичувати його 

інформацією, щоб дитина сама навчилася розпізнавати і протистояти будь-

яким маніпуляційним намірам, у тому числі і з боку вчителя, відстоювати свою 

інформованість, компетентність, незалежність суджень. Повага й інтенсивний 

інформаційний обмін у навчально-виховному процесі, звичка до обговорення 

особистісних позицій, їх розвиток забезпечує можливість раннього виявлення 

негативних  моральних тенденцій, якщо вони виникатимуть. Обговорення, під 

час якого уточнюються і часом змінюються позиції суб'єктів без застосування 

прямого примусу, має стати основним компонентом взаємодії у навчально-

виховному процесі педагога з дітьми цього віку. 

Інформаційна культура особистості вчителя є невід'ємною частиною 

його загальної педагогічної культури, а також вагомим показником його 

професійного розвитку. 

Провідними способами педагогічної діяльності вчителя початкових 

класів із формування інформаційної культури є: здійснення комп'ютерного 

моделювання з молодшими школярами; організація ігрового моделювання 

ситуацій; налаштування проектної діяльності  школярів.  

Серед форм організації навчального процесу можуть бути: навчальне 

співробітництво; робота в малих групах; робота в проектних групах; віртуальна 

навчальна взаємодія; самостійна робота молодших школярів з різними 

джерелами інформації. 

Педагог має не лише вміти користуватися комп'ютером і сучасним 

мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко 

використовувати їх у педагогічній діяльності. Основна мета педагога – 

застосовувати ту чи іншу комп'ютерну програму з урахуванням конкретних 

умов освітнього процесу, використовувати її зміст для розвитку пам'яті, 

мислення, уяви, мови у кожної конкретної дитини. Саме від педагогічної 

майстерності залежить те, як ненав'язливо і непомітно можна пожвавити 

освітній процес, розширити і закріпити отриманий дітьми досвід. Застосування 

комп'ютерної техніки й інформаційних технологій дозволяє також 

підвищувати мотивацію дітей до занять, навчати їх співпраці й нових форм 

спілкування між собою і педагогами, формувати усвідомлену оцінку 

дитиною своїх досягнень, підтримувати позитивний емоційний  стан дитини 

в процесі занять, підвищувати ефективність корекційної роботи. 

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновки: запровадження 

інформаційних технологій слід здійснювати не шляхом навчання дітей 

молодшого віку адаптованим шкільним “основам інформатики та 
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обчислювальної техніки”, а шляхом комплексного перетворення середовища, 

у якому знаходяться діти, створення нових науково-обґрунтованих засобів 

для розвитку дитини, її активної творчої діяльності в тому числі спеціальних 

комп’ютерних програм і сучасних педагогічних методів їх використання. 

Потенціал учнів і розгляд особливостей формування структурних 

компонентів інформаційної культури молодших школярів дозволить педагогам 

ефективно підбирати педагогічні засоби і методи, що сприяють створенню 

оптимальних умов для творчої самореалізації дітей початкових класів. 

Найбільшого значення для ефективності формування інформаційної 

культури набуває комплексність взаємодії таких чинників, як: вивчення 

інформатики з початкової школи і розвиток індивідуальних здібностей 

особистості, формування міжпредметних зв'язків, розвиток операціонального 

стилю мислення, висока інформаційна культура педагога Про виховання в 

школі інформаційної культури мова може йти лише тоді, коли учень має 

можливість застосувати свої знання й уміння з інформатики для вивчення 

інших дисциплін. 

Дуже важливо, щоб учителі  замислювалися про формування у дітей 

інформаційної грамотності, а надалі й інформаційної культури якомога 

раніше. Доцільно починати роботу з молодшого шкільного віку, коли за 

допомогою розважальних і пізнавальних ігор та освітніх програм 

інформаційна культура може органічно увійти до загальної культуру 

особистості. 

Великий вплив на формування інформаційної культури школяра має 

компетентність і висока кваліфікація педагога. Відомо, що педагог не може 

передати учню ті знання, якими сам не володіє. Цьому потрібно приділяти 

велику увагу, оскільки вчитель постає для дитини у молодшому шкільному 

віці  прикладом наслідування. У сучасному суспільстві педагогу необхідно 

постійно вдосконалюватися і поповнювати свій запас знань. В умовах 

інформатизації суспільства постають нові вимоги до його членів, і щоб цим 

вимогам відповідати, ми зобов'язані формувати інформаційну культуру в 

сучасних школярів. 

Початкова школа має особливість, якої немає на інших етапах 

шкільного навчання: здебільшого один учитель веде уроки з базових 

навчальних предметів. Було б доцільно використати цю ситуацію для 

забезпечення перенесення розумових дій, що формуються на уроках 

інформатики, на уроки з базових предметів. Основу такого перенесення і 

створює ведення уроків інформатики вчителем початкових класів. Доти, доки 

вчитель початкових класів повсюдно не володітиме здатністю проводити 

повноцінні уроки з інформаційних технологій, ми змушені розглядати 

пропедевтику навчання інформатики і пропедевтику інформаційної культури 

в початковій школі як дві окремі сутності, як два окремих уроки з різними 

вчителями і в різних класах: звичайному і комп'ютерному. Бажано 

передбачати об'єднання цих двох змістових напрямів пропедевтики навчання. 
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