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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 

 

Нині суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а 

високо компетентний професіонал – педагог, який володіє глибокими 

педагогічними знаннями, надбанням національної та світової культури, здатний до 

творчих нестандартних рішень, готовий до роботи в сучасних умовах освітніх 

реформ. Вирішення цієї проблеми залежить від двох головних факторів: діяльності 

самого вчителя початкової школи, керівника з самоосвіти та дієвості системи 

безперервного підвищення професійної кваліфікації, тобто від методичної роботи 

вчителя та методичної роботи з учителем. 

Методичну майстерність вчителі початкових класів мають можливість 

підвищували шляхом участі у роботі методичного об’єднання, науково – 

методичних та психолого – педагогічних семінарах та шляхом самоосвіти. 

Відповідно до поставленої мети основними пріоритетними напрямками організації 

діяльності методичного об’єднання вчителів початкової школи можуть бути: 

1. Упровадження скорегованого Державного стандарту початкової освіти, 

використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання 

креативності учнів (звернувши увагу на формування галузевих компетентностей 

згідно ДСПО). 

2. Орієнтувати вчителів початкових класів на формування в учнів життєво 

необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної 

частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій. 

3. Орієнтувати вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-

синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової 

освіти, звернувши особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, 

текстів, інструкцій. 

4. Вдосконалення роботи щодо формування здоров’язберігаючої 

компетентності молодших школярів через формування доступних знань і уявлень 

про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності. 

5. Розвиток мовленнєвої та пізнавальної компетентності молодших школярів. 

6. Моральний розвиток дитини, формування її морально-правової свідомості, 

поведінки – основні пріоритети у вихованні підростаючого покоління 

7. Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. 

8. Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного 

учня. 

9. Орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до 

творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів. 

10.  Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та 

обдарованими учнями, готувати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних 

проектах. 
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11. Сприяти використанню здоров’язберігаючих освітніх технологій, 

зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів. 

12. Удосконалювати та розповсюджувати досвід особистісно-орієнтованого 

навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій. 

13. Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу , комфортне 

середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень 

спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного. 

Виходячи з цього, основними завданнями методичних об’єднань вчителів 

початкових класів є: 

– надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем 

навчально- виховного характеру у початковій школі; 

– стимулювати творчі пошуки вчителів щодо педагогічних інновацій та шляхів 

їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної 

активності; 

– сприяти активізації творчої діяльності, охоплюючи всіх учителів різними 

формами методичної роботи; 

– здійснювати науково-методичне забезпечення розвитку початкової освіти 

згідно  вимог освітніх реформ; 

– вдосконалювати форми і методи навчання, поширювати передовий 

педагогічний досвід вчителів початкових класів, які застосовують інтерактивні 

методики, нові особистісно-зорієнтовані системи навчання; 

– надавити методичну допомогу молодим спеціалістам та підтримувати їх 

позитивні педагогічні починання; 

– своєчасно виявляти і сприяти усуненню причин, які гальмують 

вдосконалення методичного рівня вчителя; 

– розкривати творчі здібності учнів початкових класів. 

– проводити предметні тижні,  шкільні олімпіади з навчальних дисциплін 

початкової школи. 

З метою впровадження нетрадиційних форм роботи та зацікавлення педагогів 

у результатах їх праці, ознайомлення з новітніми методами і формами роботи 

педагоги та науковці рекомендують розробити цикл нетрадиційних засідань, які 

викликають зацікавленість і дають достатній ефект для подальшої роботи та 

створюють позитивний мікроклімат у педагогічному колективі.  

На основі проаналізованої нами науково-методичної літератури нами 

виявлено, що до індивідуальних форм методичної роботи у ЗЗСО належать: 

стажування, самоосвіта вчителя, індивідуальні консультації, наставництво, 

фестиваль методичних ідей. До групових форм методичних об’єднань вчителів 

початкових класів відносять: робота методичних об’єднань у творчих групах, 

школа педмайстерності, тренінги. До масових форм методичних об’єднань вчителів 

початкових класів відносять: педрада, психолого-педагогічні семінари, методичні 

виставки, інструктивно-методичні наради, предметні декади, методичні наради за 

участю директора, творчі звіти вчителів, педагогічні читання, презентація творчих 

груп, методичний ринг тощо. 
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Таким чином, методичні об’єднання вчителів початкових класів є однією з 

дієвих способів підвищення педагогічної майстерності, що позитивно впливає і на 

результат освітнього процесу у закладах освіти. 
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ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД» У СУЧАСНІЙ  

ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 

Поняття «компетентнісний підхід» розглядається у законодавчих документах, 

дослідженнях науковців. Термін пов'язаний з дефініціями «компетентність», 

«компетенція». Розглянемо зміст ключових понять. 

У Законі України «Про освіту» «компетентність» формулюється, як динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та подальшу навчальну діяльність [3]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

«компетентність» розглядається, як який має достатні знання в якій-небудь галузі; 

який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий. «Який ґрунтується на знанні; 

кваліфікований»[1, с.443]. 

За О. Савченко, компетентність – це інтегрована здатність особистості, яка 

набута у процесі навчання. Вона охоплює: знання, уміння, навички, досвід, цінності 

та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не 

може бути зведена лише до фактичних знань [4].  

До ключових компетентностей відносять: 1) вільне володіння державною 

мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, 

чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття 

краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих 

ситуаціях; 2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 

житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 
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спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування; 3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення 

ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 4) 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають 

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи 

в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки 

на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 

спостереження та дослідження; 5) інноваційність, що передбачає відкритість до 

нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), 

формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, 

забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну 

діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 6) 

екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного 

використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для 

сталого розвитку суспільства; 7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що 

передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-

комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 8) 

навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, 

необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального 

середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання 

навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх 

досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 9) громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав 

людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і 

можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення 

спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння 

діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, 

цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина 

України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших 

людей, дотримання здорового способу життя; 10) культурна компетентність, що 

передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне 

та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, 

творчого вираження особистості; 11) підприємливість та фінансова грамотність, що 

передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, 

вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, 

прийняття власних рішень [2]. Таким чином, компетентнісний підхід передбачає 

реалізацію означених компетентностей у процесі навчання молодших школярів.  

Компетенція як дефініція визначається, «добра обізнаність із чим-небудь; коло 

повноважень якої-небудь організації, установи, особи» [1, с.443]. Йдеться про те, 
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що ці поняття не ідентичні, але взаємопов’язані. Отже, нами сформульовано 

ключові поняття дослідження. 
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СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Найбільш масовий тип спілкування людей у суспільстві – ділове спілкування. 

Без нього неможливо обійтися у сфері дипломатичних, адміністративних, правових, 

економічних, комерційних відносин. Специфічною особливістю ділового 

спілкування є його регламентованість, тобто підпорядкованість установленим 

правилам і обмеженням. Ці правила визначаються типом ділового спілкування, 

формою, ступенем офіційності, конкретними цілями і задачами, які стоять перед 

учасниками діалогу, а також національно-культурними традиціями і суспільними 

нормами поведінки, засвоєння яких здійснюється людиною і в молодшому 

шкільному віці.  

Проблема формування культури спілкування учнів початкової ланки освіти 

знайшла відображення у низці праць відомих науковців. Так, 

О. Денисенко, М. Пентилюк вивчали поняття і зміст культури спілкування; 

теоретичні засади успішного формування мовленнєвої культури розкривали 

М. Вашуленко, З. Курлянд; В. Бадер, Г. Васянович, Н. Головань звертали увагу на 

педагогічне спілкування у контексті проблеми формування окремих аспектів 

культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку.  

Оскільки для розроблення закладами загальної середньої освіти освітніх 

програм основою є Державний стандарт початкової освіти [1], ми звернемося до 

основних положень Державного стандарту з метою визначення орієнтирів навчання 

ділового спілкування у початковій школі. 

Підкреслимо, що метою початкової освіти є 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. Вимоги до обов’язкових 

результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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До ключових компетентностей належать: 1) вільне володіння державною 

мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, 

чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття 

краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих 

ситуаціях; 2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 

житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування. 

У процесі навчання української мови за програмою рівня стандарту необхідно 

розв’язати важливі загальноосвітні, виховні й практичні завдання: підготувати 

молодших школярів до використання мовних ресурсів у всіх ланках виробничої та 

невиробничої сфери; сформувати в них уміння й навички доцільного використання 

мовних засобів у різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського 

мовленнєвого етикету; виховувати шанобливе ставлення до української мови як до 

державної; створити умови для свідомого опанування учнями міцних знань про 

українську мову; виробити потребу в постійному вдосконаленні рівня знань, 

культури мовлення, зокрема і ділового спілкування. 

Наприклад, зміст навчального матеріалу для учнів другого класу з української 

мови у контексті ділового мовлення є вивчення формул мовленнєвого етикету, 

правил спілкування; складання записок (1-3 речень), адресованих батькам, 

однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо, 

використання в них слів ввічливості. Розширення змістового матеріалу відбувається 

для учнів третього (складання діалогу за малюнком, описаною ситуацією – з 

опорою на допоміжні матеріали і без них; розширення уявлень про культуру 

мовлення і культуру спілкування: етичні норми мовлення, правила культури 

спілкування; складання діалогу обсягом 4 – 5 реплік для двох учасників, без 

урахування етикетних формул початку і кінця розмови, складання записки, яка 

містить пояснення певного факту привітання, запрошення; написання листа 

(другові, письменникові/ письменниці тощо)  та четвертого  класу (відтворення 

інформації з елементами логічної обробки матеріалу, спілкування належним чином 

під час виконання групових і колективних завдань тощо) [1]. 

Набуття і вдосконалення мовленнєвої компетенції молодших школярів має 

здійснюватися в ході аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, у 

розв’язанні яких учні бачать особистісний сенс, унаслідок чого формується їхня 

пізнавальна мотивація щодо вивчення мови. У початковій школі дуже важливо 

врахувати нахили, здібності учнів і створювати умови для навчання, врахувати 

індивідуальні розумові особливості учнів, виявляти їхні інтереси й нахили до 

певних предметів з метою профорієнтації. Поступова активізація різних видів 

диференційованого навчання (внутрішньокласна, курси за вибором, факультативи, 

класи з поглибленим вивченням предметів) забезпечує реалізацію особистісно 
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зорієнтованого навчання, усвідомлення учнями своїх інтересів і пізнавальних 

потреб, а також спробу виявити себе в різних видах ділового спілкування. 

Список використаних джерел 

1. Державний стандарт початкової освіти (Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87) 

http://dano.dp.ua/attachments/article/303pdf 
 

АНДРАШКО О. І., 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДИТИНИ 

ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Вплив сім’ї та сімейного оточення на поведінку, психологічні особливості 

дитини та становлення її особистості безперечний. У сучасній сім’ї у зв’язку з 

кардинальними соціокультурними та морально-психологічними трансформаціями 

суспільства проблема дитячо-батьківських відносин стає все більш актуальною. Ця 

проблема визначається всією різноманітністю стосунків дітей та батьків, тими 

порушеннями в дитячо-батьківських стосунках, які можуть суттєво впливати на 

благополуччя дитини в сім’ї та її подальший розвиток [4]. 

Компонентами батьківства з психолого-педагогічної точки зору є:  

1. Особливості батьківських цінностей. Вони є основними для інших 

компонентів батьківства і реалізуються в спрямованості особистості батьків і 

спрямованості їхньої поведінки. Батьківські установки і очікування включають в 

себе три рівні презентації: відтворювальні установки, установки і очікування в 

дитячо-батьківських відносинах, установки і очікування щодо способу діяльності 

власної дитини Саме ці чинники багато в чому визначають особливості батьківської 

поведінки [1]. 

2. Батьківське відношення – відносно стійке явище, що включає в себе 

альтернативні елементи емоційно-ціннісного ставлення і здатного змінюватися в 

певних межах. Батьківське ставлення реалізується в підтримці контакту з дитиною, 

формах контролю, вихованні взаємовідносинами. За твердженням Г. Варги, «тип 

батьківських відносин і співвідношення їх структурних компонентів визначається 

не лише індивідуальними особливостями батьків, але і віком дитини» [2].  

3. Батьківські почуття – значуща група почуттів, які займають особливе місце 

в житті людини. Батьківські почуття суперечливі, реалізуються в батьківському 

відношенні і батьківських позиціях.  

4. Батьківські позиції  є реальною спрямованістю взаємодії з дитиною, в основі 

якої лежить свідома і несвідома оцінка дитини. Батьківські позиції реалізуються в 

рухливих комунікативних позиціях.  

5. Батьківська відповідальність – відповідальність перед соціумом і своєю 

совістю. Батьківська відповідальність виникає в контролі своєї поведінки і сімейної 

ситуації; характеризується займаною роллю в сімейному вихованні.  

http://dano.dp.ua/attachments/article/303pdf


26 
 

6. Стиль сімейного виховання є виразником взаємодії перерахованих вище 

компонентів, його прояви найбільш очевидні. Стиль сімейного виховання набагато 

ширше, ніж інші компоненти батьківства.  

В основі сформованого у батьків стилю виховання дитини в сімʼї є певне 

батьківське ставлення до дитини, що виступає як цілісна система різноманітних 

почуттів по відношенню до дитини, поведінкових стереотипів, що практикуються в 

спілкуванні з ним, особливостей сприйняття і розуміння характеру дитини, її 

вчинків.  

Батьківське ставлення – це багатовимірне утворення, що включає в себе, 

принаймні, три структурні одиниці: інтегральне прийняття або відкидання дитини; 

міжособистісну дистанцію, тобто ступінь близькості до дитини; форму і напрямок 

контролю за поведінкою дитини.  

Уявлення батьків про дитину можуть бути адекватними і неадекватними. 

Адекватне уявлення – це найбільш повне і об’єктивне знання психічних 

особливостей дитини, її інтересів, захоплень, схильностей, врахування 

індивідуальної своєрідності. Неадекватне уявлення батьків, як показують 

психолого-педагогічні дослідження [1; 3;] і спостереження, може бути у формі 

недооцінки психофізичних особливостей дитини, приписуванні хворобливості 

(інвалідизація), безпорадності, неможливості існування без батьків [4;5], перш за 

все без матері (інфантилізації), тривоги про майбутнє. 

В. Столін [5] виділяє осі емоційно-ціннісного ставлення: симпатія – антипатія, 

повага – неповага, близькість – віддаленість, домінування – підпорядкування; 

залежність – незалежність; співробітництво – конкуренція. У формуванні виховної 

системи в конкретній сімʼї важлива роль того, як батьки розуміють і як вони 

задовольняють потреби дитини. 
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ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 

МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 

ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В МАГІСТРАТУРІ 

 

Українським школам, де навчаються представники різних народів з різною 

національною культурою, звичаями, укладом і менталітетом властивий 

поліетнічний характер освітнього середовища, що пояснює значимість проблем, 

пов’язаних з подоланням певних ускладнень у взаємовідносинах. На формування 

культури спілкування в освітньому процесі накладає суттєвий відбиток національна 

особливість кожного етносоціуму, своєрідність рис національного характеру, 

традицій та стереотипів поведінки, які складалися протягом усієї історії тієї або 

іншої нації. У таких умовах завдання формування міжетнічної толерантності у 

майбутніх педагогів початкових класів, що прийдуть на роботу в Нову українську 

школу з багатонаціональним складом учнів набуває особливої актуальності. 

Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи 

вимагає пошуку наукових принципів, які доцільно покласти в основу системної 

діяльності по наповненню змісту професійної освіти у ЗВО. Саме принципи у 

педагогічній науці трактуються як «загальні орієнтири для визначення змісту, 

засобів, форм, методів організації навчання, основних положень, що визначають 

зміст, організаційні форми й методи навчальної роботи» [1, с. 88]. У методологічній 

площині освітній процес у ЗВО має розглядатися через призму задекларованих 

принципів як цілісна система професійної підготовки майбутніх учителів, 

результатом якої є їхня готовність до роботи в умовах поліетнічного середовища 

початкової школи. У нашому баченні принципи мають бути дієвими в контексті 

реалізації розробленої системи. Ми виходили з тих міркувань, що правильно 

підібраний арсенал наукових принципів забезпечить задоволення потреб 

українського суспільства у високопрофесійних фахівцях, які працюватимуть в 

поліетнічному освітньому середовищі початкової школи. До спектру найвагоміших 

принципів, які покладено в основу системи формування міжетнічної толерантності 

майбутніх учителів початкової школи відносимо такі принципи, як: 

полікультурний, гуманізації, толерантності та діалогічності. 

Полікультурний принцип забезпечує побудову гармонійних особистісних й 

професійних стосунків майбутніх учителів з учнями та колегами в поліетнічному 

освітньому середовищі початкової школи, що переростає у співпереживання. Цей 

принцип базується на потребі розробки та активного впровадження інноваційних 

освітніх технологій на основі творчого використання досвіду інших країн, при 

належній адаптації до українського соціуму. Його практична цінність полягає у 

налагодженні атмосфери довіри та взаємної поваги як між самими учнями, так і між 

самими педагогами в педагогічному колективі, що базуються на ідеалах 

терпимості, ненасильництва, збереження своєї культурної самобутності. 

Принцип гуманізації розглядаємо як один з найважливіших принципів у 

формуванні міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи. З 
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точки зору положень міжетнічної толерантності вважається, що гуманіст – це той, 

хто-впевнений, що кожна людина, як і він сам, наділена свідомістю, розумом, 

волею і здібностями не направляти на шкоду ні собі ні людству. У нашому 

дослідженні принцип гуманізації реалізується в двох напрямках: 1) через 

поглиблене вивчення та пізнання своєї етнічної культури, що збереглася в усній 

народній творчості, звичаях, обрядах, іграх, дитячих іграшках, декоративно-

прикладному мистецтві, фольклорі, традиціях; 2) дослідження процесу 

взаємопроникнення і взаємозв’язку значної кількості культур народів і етносів, які 

проживають на тій території, де знаходиться початкова школа, в якій працює 

учитель. 

У нашому баченні принцип толерантності пропагує перспективу рівноваги 

між правами і обов’язками, ґрунтується на договорі та вимагає відповідальності. 

Принцип толерантності під час формування у майбутніх учителів початкових 

класів міжетнічної толерантності охоплює милосердя і гуманізм та у методичному 

контексті базується на двох аспектах, по-перше, культуровідповідності (органічна 

єдність освіти з історією і культурою народу, мовою, народними традиціями й 

звичаями), яка забезпечує духовну єдність, наступність та спадковість поколінь; по-

друге, інтеркультурність (інтегрованість української національної культури у 

контекст загальнодержавних, європейських і світових цінностей). 

Значущим методологічним орієнтиром для формування міжетнічної 

толерантності у майбутніх учителів початкової школи виступає принцип 

діалогічності. принцип діалогічності передбачає наявність в процесі формування 

міжетнічної толерантності суб’єкт-суб’єктних відносин викладача і студентів, 

взаємної поваги викладача і студентів, бачення особистості в кожному учаснику 

освітнього процесу, а також систематичне звернення до суб’єктного досвіду 

студентів. Принцип діалогічності означає право кожного на власну точку зору, 

наявність різних думок, а також визнання рівноцінності цих думок. Наголосимо, що 

ми віддавали перевагу спільній діяльності, творчості, групового обговорення різних 

точок зору. Такий діалог збагачує всіх суб’єктів освітнього процесу, а також дає 

поштовх для їх подальшого розвитку. 

Отже, виділені принципи дозволили нам намітити основні напрямки 

формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи, 

провести аналіз категоріального апарату, визначити ієрархію практичної діяльності 

викладачів Мукачівського державного університету у цьому контексті та 

обґрунтувати логіку організації експериментальної роботи. Виокремлена 

сукупність наукових принципів дасть можливість системно вдосконалити освітній 

процес у ЗВО, а також побудувати стратегію і тактику організації пізнавальної 

діяльності студентів під час навчання в магістратурі. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Новітнє суспільство висуває нові вимоги до освіти, однією із яких є підготовка 

людей, спроможних приймати критичні рішення, знаходити спосіб спілкування в 

новому оточенні, які достатньо ефективно встановлюють нові стосунки у швидко 

змінюваній реальності. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися 

до стрімких змін – ці риси особистості стають найважливішими на сучасному етапі 

історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до 

процесу навчання. 

Вимоги часу, реформування системи освіти в Україні орієнтують учителів на 

відмову від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу й 

застосування методів, що сприяють розвитку творчих засад особистості з 

урахуванням її індивідуальних особливостей. 

Завдання, що постають перед сучасною освітою, чітко окреслюють головні 

напрями, за якими вони мають реалізовуватися. Серед них одним із вагомих є 

перехід від традиційної (предметно орієнтованої) до інноваційної (особистісно 

орієнтованої) парадигми освіти, що безпосередньо пов'язано з реалізацією у 

навчанні історії та правознавства особистісно орієнтованого та компетентісного 

підходів, оскільки це забезпечує самоцінність знань, розвиток умінь здобувати, 

опрацьовувати інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для 

індивідуального розвитку та самовдосконалення людини [1]. 

Характерною рисою педагогічної взаємодії вчителя й сучасної школи є 

запровадження у навчальному процесі інтерактивних технологій, які спрямовані на 

розвиток особистості учня. 

Новітнє суспільство спонукає сучасну педагогіку пропонувати і застосовувати 

нові методи навчання, які базуються на реальних стимулах поведінки людей, і ті з 

них, які відповідають завданням педагогічно доцільної організації життєдіяльності 

дітей, використовують у педагогічній практиці, тобто під час навчання. Для 

надання або вироблення тих чи інших знань, використовуючи інтерактивні 

технології, викладач застосовуватиме методи навчання. Тобто, через систему 

методів ми реалізуємо навчання за певними технологіями.  

Жоден учитель, попередньо не пройшовши школу сучасного педагога, не 

зможе оперувати відповідними знаннями, щоби полегшити навчання й покращити 

рівень компетентності учнів. Але вже сьогодні як в Україні, так і за кордоном 

педагогіка масово працює над апробацією в навчальних закладах інтерактивних 

методів. Навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх 

учнів; учитель та учень є рівноправними суб’єктами навчання. Інтерактивне 

навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, як предметних, так і загально 

навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери 

співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Інтерактивні методи 
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навчання містять у собі організацію парних, мікрогрупових і групових взаємодій у 

навчальному процесі. Вони сприяють закріпленню засвоюваної інформації в 

пам’яті, формуванню навичок, контролю правильності засвоєння знань і виконання 

дій. Завдяки опорі на відношення взаємопідтримки між учнями відбувається 

зниження психологічного бар’єра, напруженості і, як наслідок, активізуються 

процеси сприйняття, запам’ятовування і формування навичок. 

Пік творчої уяви, фантазії припадає на вік 8-11 років. Психологи стверджують, 

що в основі розвитку розумових можливостей молодших школярів лежить 

пізнавальна потреба, що виявляється як допитливість, потреба у нових враженнях, 

як потяг до нового. Тому перед учителями початкових класів стоїть завдання – 

максимально посилити роботу з розвитку творчих можливостей дітей [2]. 

Під час використання активних форм і методів навчання підвищуються вимоги 

до вчителя, який повинен виступати в ролі організатора пізнавальної діяльності 

учнів, а не переповідання інформації.  

У початкових класах доцільно використати такі інтерактивні вправи: 1-му 

класі: «Знайди когось», «Мікрофон», «Чарівна паличка», «Чарівна подушка», «4 

кути», «Робота в парах», «Мозковий штурм», «Незакінчені речення»; у 2-му класі 

застосувати всі вправи, що запропоновані для 1-го класу плюс: «Карусель», «Займи 

позицію», «Робота в малих групах», «Навчаючи - учусь», «2-4– всі разом», 

«Музичний вулик»; у 3-му та в 4-му класах доцільно використовувати усі вправи з 

переліку 1-го та 2-го класів плюс: «Графіті»,«Мозаїка» та інші інноваційні методи 

«Шість мислячих капелюхів» та різні практичні вправи «Знайомство», 

«Очікування», «Гронування», «Кола Венна» та ін.  

Переваги інтерактивного навчання 

1. Формування навичок культури спілкування (вміння вести дискусію, 

обговорення). 

2. Вироблення вміння приймати спільні рішення. 

3. Удосконалення вміння робити аналіз, синтез, висновки та узагальнення. 

4. Формування навичок ораторського мистецтва [3]. 

Інтерактивні форми та методи слід застосовувати лише тоді, коли вони 

необхідні й дадуть очікуваний результат. В іншому випадку вони радше принесуть 

шкоду, аніж користь. 
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ 

 

Зростання обсягу інформації – одна із характерних ознак сучасного етапу 

розвитку української школи. В таких умовах молодшому школяреві стає дедалі 

складніше зібрати її у цілісну картину і засвоїти, тому педагогу, для вирішення 

задач, поставлених сьогоденням, необхідно використовувати як класичну  методику 

викладання, так і постійно відшукувати нові підходи. На зміну урокам, на яких 

засвоєння теоретичного матеріалу стоїть на першому місці, поступово приходять 

компетентнісно орієнтовані, що допомагають цілісному сприйняттю навчального 

матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного ставлення до пізнання. 

Пошуки ефективних шляхів зміни існуючої системи освіти на кращу привели до 

впровадження в освітній процес інтегрованого навчання. У цьому контексті в 

проекті «Концепції середньої загальноосвітньої школи України» наголошується, що 

одним із визначних принципів функціонування нової школи України, відповідно до 

міжнародних стандартів розвитку освіти, має стати «трансформація змісту освіти на 

компетентнісних та інтеграційних засадах через запровадження компетентнісно 

орієнтованих стандартів, які характеризуються відходом від традиційної 

«предметності» в реалізації змісту освіти» [1]. 

Результати аналізу наукової і методичної літератури дозволяють 

стверджувати, що на важливості інтеграції навчального змісту освіти наголошували 

прогресивні педагоги всіх часів. Так, Я.А. Коменський запропонував концепцію 

інтеграції освіти. Він дотримувався думки, що послідовне встановлення зв’язків 

між навчальними дисциплінами сприятиме формуванню цілісної системи знань. 

К. Ушинський створив звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти на 

основі інтеграції читання й письма. Досвід В. Сухомлинського став найліпшим 

зразком інтегрування предметів, видів пізнавальної діяльності, зокрема, його 

«уроки мислення в природі» − це інтеграція основних видів пізнавальної діяльності 

з метою навчання, виховання і розвитку дітей. Дидактичні особливості інтеграції 

змісту навчання на сучасному етапі розвитку освіти досліджували вчені: Н. Бібік, 

Л. Виготський, В. Давидов, С. Вашуленко, В. Тименко, С. Якименко, О. Савченко 

та інші. 

Можна окреслити такі чинники на користь проведення інтегрованих уроків, 

обґрунтовані Н. Свєтловською [3]. Це: різнобічне пізнання конкретних явищ, 

фактів, існування інтеграції у всіх галузях діяльності людини, внутрішня 

необхідність молодших учнів цілісно сприймати навколишній світ (в уяві дітей 

простір, форми, кольори, час тісно пов'язані між собою), потреба уникнення 

перевантаження учнів, виключення дублювання навчального матеріалу, зменшення 

тижневого навантаження, використання вивільнених годин на дисципліни 

розвивально-виховного напряму. 
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В. Максимова розглядає інтеграцію як процес і результат створення 

нерозривно пов’язаного, єдиного, цілого. У навчальному процесі вона здійснюється 

шляхом злиття в один інтегрований курс, (розділ) елементів різних навчальних 

предметів 

Серед різноманітних підходів щодо реалізації інтеграції у змісті початкової 

освіти найбільш доцільним є тематичний, під час якого змістовою, методичною та 

організаційною одиницею процесу навчання є не урок, а система навчальної 

дисципліни. Такий підхід дозволяє зрозуміти те, що тема, яка вивчається, може 

бути пов’язана з іншими темами навчальної дисципліни, чи схожими з інших 

шкільних предметів. У кожній темі існують внутрішньопредметні та міжпредметні 

зв’язки одночасно. Наведемо приклад. Так, тема «Перші весняні квіти» вивчається 

на уроках української мови, літературного читання, музичного мистецтва, 

образотворчого мистецтва, трудового навчання, природознавства. Тому можна 

подати матеріал таким чином, щоб уява про весняні квіти розвивалася комплексно. 

Перший рівень – міжпредметні зв’язки. Як приклад – урок навчання грамоти 

у 1-му класі з теми «Читання і переказ тексту В. Сухомлинського «Барвисте 

коромисло», на якому під час проведення бесіди активізуються знання учнів про 

райдугу, демонструються роботи, виконані на уроці образотворчого мистецтва за 

темою «Малювання веселки» (міжпредметні звʼязки уроків навчання грамоти та 

природознавства). Прикладом інтеграції на елементарному рівні може служити 

урок на якому зінтегровано зміст предметів математики та природознавства (з 

відповідними темами «Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на 

рух», «Планети Сонячної системи»). Діти працюють з багатоцифровими та 

іменованими числами, досліджують середню віддаленість планет від Сонця, 

множать багатоцифрові числа на одноцифрові і дізнаються про діаметри планет, 

розв’язуючи задачі на рух, обчислюють відстань від Землі до інших планет. 

На середньому рівні інтеграція характеризується значним 

взаємопроникненням різнохарактерного змісту у новий якісний стан. Глибокій 

інтеграції характерне повне злиття різнохарактерного змісту значних обсягів 

навчального матеріалу. Прикладом такої інтеграції є курс «Мистецтво» (авт. 

Л. Масол, Е. Белкіна та ін.) [2]. 

Інтегрований урок вимагає від педагога ретельної підготовки. Вона містить: 

вивчення навчальних програм з предметів для виявлення можливих варіантів 

планування інтегрованих уроків; обдумування та формування основних понять, 

узгодження часу їх вивчення; підбір ефективних форм та методів реалізації 

навчального матеріалу, планування тематики, «побудова» уроку, визначення його 

основних задач; ретельний підбір оптимального навантаження молодших школярів 

різноманітними видами діяльності під час уроку; підбір цікавого і змістовного 

дидактичного матеріалу [1]. 

Отже, якісно, методично правильно  підготовлені й побудовані та проведені 

інтегровані уроки вносять ефективні зміни у традиційну систему шкільної освіти 

України, урізноманітнюють види діяльності, які допомагають зняти утому, 

напруження дітей та посилюють пізнавальний інтерес учнів, що сприяє всебічному 

розвитку особистості. Проведення таких уроків сприяє формуванню цілісної уяви 
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про предмети, явища, поняття, дозволяє систематизувати знання, створює належні 

умови для реалізації особистісно орієнтованого розвивального навчання молодших 

школярів. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

З початком шкільного навчання основним типом діяльності дітей стає 

навчальна. Головною особливістю цього періоду є подальше зростання фізичних 

сил і прискорений розвиток пізнавальних здібностей та мислення молодших 

школярів. Проблема розвитку мислення є однією з найактуальніших, адже вона 

органічно пов’язана з проблемою засвоєння і застосування учнями знань у 

навчальній діяльності. Саме за допомогою мислительної діяльності учні набувають 

знання, формують способи дій, що впливає на розвиток творчого мислення. На 

нашу думку «творчий потенціал являє складну підсистему, яка тісно переплітається 

з іншими структурними складовими психіки, детермінуючими творчі процеси 

елементами» [1]. 

Аналіз надбань психолого-педагогічної теорії і практики дає змогу виділити 

основні теоретичні підходи, які доцільно враховувати в організації освітнього 

процесу в сучасній початковій школі з метою розвитку творчого мислення учнів. 

Науковець О. Лоюк у своєму дослідження виділяє: культурологічний, діяльнісний, 

компетентнісний підходи [2]. Означені підходи обумовлюють напрям наших 

досліджень, що передбачає обґрунтування педагогічних умов розвитку творчого 

мислення молодших школярів в освітньому процесі початкової школи.  

В Українському педагогічному словнику сутність педагогічних умов 

трактується як «демонстрація сукупності процесів відношень, що необхідні для 

виникнення та існування певного об’єкта або обставин  процесу навчання, які є 

результатом відбору, конструювання і пристосування елементів, змісту, методів, 

засобів навчання для досягнення поставлених завдань [3, с. 255].  

Науковець О. Лоюк виокремила такі педагогічні умови розвитку творчого 

мислення молодших школярів: творча особистість вчителя початкової школи, 

організація суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогом та вихованцями, 

планомірна, систематична організація проблемно-конфліктних ситуацій.  

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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З приходом дитини в школу в її житті з’являється авторитетна людина, яка 

відіграє в ній особливу роль. Становлення і розвиток громадянського суспільства 

породжує гостру необхідність в педагогах, що володіють високою професійною 

компетентністю. Отже сучасний учитель – це не тільки предметник, а й знавець 

дитячих душ, вихователь.  

Професійні якості творчого вчителя: креативно-пізнавальні, особистісно-

індивідуальні, професійно-педагогічні, соціально-комунікативні. У Типовій 

освітній програмі для підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

затверджені базові компетентності вчителя Нової української школи, серед них 

виділяємо професійно-педагогічну – «обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для 

створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-

особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку» [4]. 

Друга умова – організація суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогом та 

вихованцями. Сформувати розвинену особистість, на думку багатьох вчених, 

можливо за умови суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогом та вихованцем, де 

кожному з них характерна активність та діяльність. Концепція Нової української 

школи базується на якісно новому рівні побудови взаємовідносин між педагогами, 

учнями, їхніми батьками та громадськими організаціями. Проблема співпраці сім’ї і 

школи у вихованні дітей досить складна і багатоаспектна. Насамперед це 

стосується структури взаємодії, розподілу обов’язків, ролей, завдань і функцій між 

усіма учасниками навчально-виховного процесу, вироблення спільних дій [5]. 

Третя умова – систематична організація проблемних ситуацій та їх 

розв’язання. Проблемна ситуація – особливий вид інтелектуально-емоційної 

взаємодії певного суб’єкта з об’єктом пізнання, в процесі якого суб’єкт усвідомлює 

протиріччя між необхідністю оволодіння об’єктом пізнання та недостатністю знань 

для цього. Проблемні ситуації класифікуються за різними критеріями: за 

спрямованістю на пошук нових знань або способів дії, на виявлення можливості 

застосування відомих знань і способів в нових умовах; за рівнем проблемності в 

залежності від того, наскільки гостро виражені суперечності; з дисциплін і 

предметів, у яких допустиме застосування тих чи інших проблемних ситуацій. 

Проблемні ситуації забезпечують учням реалізацію природної потреби 

творчо діяти та на цій основі розвиток такого рівня свідомості, який спонукав би їх 

до саморозвитку, самоорганізації. 

Таким чином, означені педагогічні умови сприятимуть реалізації мети 

розвитку творчого мислення учня початкової школи при найбільш раціональному 

використанні сил та засобів. 
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ПСИХОЛОГІВ 

 

Використання проектних технологій є одним із шляхів підвищення 

професійної компетентності сучасного викладача та ефективним інструментарієм в 

сучасному процесі розвитку вищої освіти. 

Метод проектів – це система самостійної, узгодженої, комплексної, 

комунікативно-пізнавальної діяльності, спрямованої на досягнення практичного 

результату – проекту, який поступово ускладнюючись, сприяє з одного боку, 

використанню різноманітних методів, а з іншого – інтеграції знань, умінь і навичок 

з різних галузей наук, розвиває здатність до самоорганізації, саморозвитку, та 

самовдосконалення майбутнього фахівця. Робота над проектом – практика 

особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці студента на основі 

його вільного вибору та з урахуванням його інтересів [1]. 

Метод проектів є ефективним доповненням до інших педагогічних технологій, 

що сприяють становленню особистості як суб’єкта діяльності та соціальних 

стосунків, оскільки освіта повинна набути інноваційного характеру. 

Дослідження особливостей впровадження проектних технологій в діяльність 

ЗВО в сучасних умовах здійснюється такими науковцями як Л.В. Зазуліна, О. 

Пєхота, О.Є. Полат, К.Ф. Скиба, С.М. Шевцова, Л. Чеховська та ін. Є. С. Полат 

поділяє проекти на [2]: 

1. Дослідницькі – виконуються за логікою наукового дослідження і мають 

структуру, наближену до справжнього наукового дослідження: чітко визначені цілі, 

актуальність предмета дослідження, висунення гіпотез, застосування відповідних 

методів дослідження, обробка і систематизація одержаних результатів. 

Домінуючою діяльністю є дослідницька, а кінцевим продуктом – реферат, наукова 

робота, тези, стаття, есе, аналітичні роботи, доповіді на наукові конференції; 

виконання дипломних робіт. 

2. Творчі – проекти, засновані на самостійній колективній творчості. У таких 

проектах особливого значення набуває оформлення результатів проекту (розробка 

плану проведення, сценарію конкретних дій кожного учасника проекту). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000044
https://vberz-osvita.gov.ua/news/07-55-59-27-01-2018/
https://vberz-osvita.gov.ua/news/07-55-59-27-01-2018/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Домінуючою діяльністю є творча, а кінцевим продуктом – твір, відеофільм, 

сценарій, гра та ін. 

3. Ігрові – проекти, засновані на самостійній колективній творчості, що 

здійснюється у вигляді ділової гри. 

4. Інформаційні – проекти, що передбачають збір інформації про об’єкт 

дослідження з джерел інформації, розроблених самими учасниками проекту: 

соціологічні опитування, інтерв’ю, анкетування, тестування, обробку інформації 

(аналіз, узагальнення, аргументовані висновки). Домінуючою діяльністю є 

пошукова, а кінцевим продуктом – публікації, відеофільми. 

5. Телекомунікаційні – проекти, в яких спільна навчально-пізнавальна 

діяльність, організована на основі комп’ютерної телекомунікації, яка має спільну 

мету (дослідження певної проблеми), узгоджені методи, способи діяльності, і 

спрямована на досягнення спільного результату. Телекомунікаційний проект 

виконується з використанням таких комп’ютерних засобів, як електронна пошта і 

мережа web-сайтів. 

6. Практико-орієнтовані (навчально-методичні) – проекти, які 

використовуються для підготовки викладачів і дозволяють повніше розвинути у 

них професійні потреби й інтереси, допомагають ознайомити із специфікою 

професійної діяльності, викликають інтерес і потребу в засвоєнні фахових 

дисциплін, створенні та застосуванні нових методів, засобів, технологій навчання і 

виховання у вищому навчальному закладі. Такими проектами можуть бути: 

методичні посібники і рекомендації, авторські навчальні плани, програми, заходи 

навчально-виховного характеру; збірники педагогічних задач, відеофільм, 

мультимедіа, продукти професійного спрямування, тощо.  

В рамках самостійної роботи студента з психологічних дисциплін можна 

використовувати як командні проекти, так і моно проекти. Вибір виду командної 

роботи надається студентам. Такі проекти повинні бути складними і комплексним, 

результати виконання яких слід представити в кінці семестру. Так, для студентів 

цікавими будуть проекти з створення збірника тренінгових вправ на розвиток 

комунікативних умінь та навичок; відео, аудіо та фото проекти для розвитку 

комунікативних здібностей майбутнього психолога; проект використання Інтернет-

ресурсів для педагогічної комунікації (соціальні мережі, сервіси відео – YouTube, 

блоги психологів); список освітніх Інтернет-ресурсів з курсу «Тренінг розвитку 

комунікативної компетентності психолога». При вивченні вікової психології можна 

використовувати проект «Психологія сучасної дитини» або «Сучасне цифрове 

покоління». Він вимагає інтегрованих знань різних аспектів загальної психології, 

вікової психології, психодіагностики, медицини, передбачає творчий пошук 

інформації в Інтернеті та друкованих джерелах. Проект планується студентами за 

умови сприяння викладача, який стимулює їх інтерес до проблеми і допомагає 

відібрати теми презентацій. Проект реалізується студентами самостійно в 

позааудиторний час, але певні його етапи реалізуються під час проведення 

семінарських занять. Кінцевим продуктом є розгалужена презентація, яка охоплює 

різні аспекти психології сучасної дитини. Такий проект може бути 
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охарактеризований як дослідницький, але має ознаки інформаційного та практико-

орієнтувального. 

Таким чином, проектна технологія є однією з інноваційних технологій 

навчання і виховання, яка поєднує теоретичні знання та їх практичне застосування 

для розв’язання конкретних життєвих чи професійних проблем. 

Список використаних джерел 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посібник. / Л.П. Батенко, 

О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с. 

2. Веретенников В.І. Управління проектами: Навчальний посібник. / 

В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 280 с. 

3. Освітні технології: [навчально-методичний посібник / О. М. Пехота, 

А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти]. – К.: А.С.К., 

2004. – 256 с. 
 

БАЧИНСЬКА О.М.,  

ГУМЕНЮК І.Л., 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж, Україна 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ  

 

Вища освіта є фундаментом розвитку продуктивних сил, створення умов для 

успішної діяльності кожної галузі народного господарства, подолання кризових 

явищ в економіці. Вона покликана давати системні знання про професійну сферу 

діяльності, її специфіку та має формувати особистісні якості фахівця. 

Передбачається, що це є одним з вирішальних чинників розвитку економіки та 

суспільства. Потреба у висококваліфікованих та ініціативних працівниках 

загострюється в нових умовах, де особливого значення набувають питання 

професійної і практичної підготовки та виховання конкурентоспроможного фахівця 

під час навчання у вищих навчальних закладах. Тому, основна проблема вищої 

школи України в теперішній час – це підготовка фахівців європейського рівня з 

вищою економічною освітою, які були б здатні розв’язувати складні соціально-

економічні проблеми розвитку держави 3. 

Завданням вищої школи є не тільки надання студентам системи знань, умінь та 

навичок економіста, але й забезпечення розвитку особистості кожного студента. 

Процеси навчання та становлення особистості нероздільні, вони повинні бути 

послідовними і безперервними, щоб забезпечити здатність до управлінської та 

підприємницької діяльності, оновлення знань, підтримування рівня кваліфікації, 

налагодження ділових контактів, індивідуальної і колективної творчості. 

Традиційний досвід професійної підготовки фахівців, який і досі переважає у 

ВНЗ, базується на засвоєнні та відтворенні студентами відповідних знань. Крім 

того, поширені у ВНЗ пасивні форми навчання відводять студентові роль імітатора 

або коментатора практичної діяльності, а не її організатора, конструктора, творця 

4. Як зазначає К. Акуленко, нинішня освіта носить, здебільшого, репродуктивний 
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характер підготовки, а спеціаліст повинен виконувати аналітичну та дослідницьку 

діяльність, яка має творчий характер. Сучасне виробництво потребує  фахівців, які 

можуть самостійно формулювати мету роботи, ставити завдання та планувати 

етапи її здійснення, приймати нетрадиційні та творчі рішення 1. 

На думку Т. Шахматової основним негативним фактором впливу на 

професійну підготовку фахівців економічного профілю є несформованість ділових 

якостей особистості та невідповідність їх вимогам відповідно до професії. З метою 

удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ економічного профілю 

необхідно реалізувати комплексний підхід до професійної підготовки  майбутніх 

фахівців. Значну роль у даному напрямі відіграє активізація пізнавальної діяльності 

майбутніх економістів, важливе місце в якій посідають нові форми та методи 

навчання, зокрема використання ділових ігор. Активність студента у навчально-

виховному процесі є одним з головних принципів дидактики вищої школи. 

Реалізація цього принципу передбачає таку якість навчальної діяльності, при якій 

досягається високий рівень мотивації, усвідомлення необхідності засвоєння знань, 

умінь та навичок 5. 

Грамотний економіст у сучасних умовах повинен відрізнятися глибокими 

теоретичними знаннями в галузі функціонування економічної системи, мати 

об’єктивне уявлення про сутність, структуру і тенденції розвитку економіки, 

володіти методологічним інструментарієм економічного аналізу господарських 

процесів на макро- та мікрорівнях, а також сучасними методами ухвалення 

рішень. Отже, інтенсифікація створення та впровадження в навчальний процес 

новітніх продуктів і технологій, здатних забезпечити навчання, виховання і 

розвиток конкурентоспроможність, мобільність випускників ВНЗ економічного 

профілю, їх вихід на світовий ринок, актуалізує та реалізує потребу в 

підготовці фахівців, здатних до самовдосконалення і самоорієнтації в складних 

умовах європейського співтовариства 2, с. 92. 

Отже, сучасна вища освіта покликана послідовно формувати фахівця як 

цілісну особистість, яка має цілу низку професійних та загальнолюдських якостей. 

Професійна підготовка повинна бути універсальною, адаптованою до сучасного 

ринку праці, з використанням особистісноорієнтованого підходу до навчального 

процесу. 
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ЖИТТЄВИЙ СЦЕНАРІЙ ОСОБИСТОСТІ В ТРАСАКТНОМУ АНАЛІЗІ  

ЕРІКА БЕРНА  

 

Трансактний аналіз (ТА) – це теорія людської особистості, соціальної взаємодії 

та система психотерапії, заснована Еріком Берном. Словосполучення «трансактний 

аналіз» дослівно означає «аналіз взаємодій». У нім закладені дві психологічні ідеї: 

а) мультиплікативна (багаторівнева) природа спілкування; б) розділення процесу 

спілкування на елементарні складові і аналіз цих елементів взаємодії.  

Згідно з цим напрямом в психології, певні стани ego несуть відповідальність за 

поведінку індивідуума. Ці стани, або самозвеличанню, визначають способи, які 

використовує людина у своїх трансакціях –  базових одиницях соціальної взаємодії. 

Кожна людина поводиться відносно інших або як Дитина (нетерпляча і 

інфантильна емоційна істота, уражена спілкуванням), або як Батько (диспозиція і 

віра, яка засвоюється шляхом сприйняття установок від батьків), або як Дорослий, 

такий, що має самостійність суджень (зріле і раціон. ego) [1]. 

Особливої уваги заслуговує поняття «Життєвий сценарій». Це життєвий план, 

що нагадує спектакль, котрий особистість змушена грати. Батьківські сценарії 

можуть бути: конструктивними, деструктивними і непродуктивними. 

«Психологічна позиція або основна життєва установка» – сукупність основних, 

базових уявлень про себе, значимих інших у навколишньому світі, що дають 

підстави для головних рішень і поведінки людини.  

Аналіз життєвого сценарію включає виявлення планів і установок, створених 

ще в ранньому дитинстві під батьківським впливом і спрямованих на найбільш 

важливі аспекти життя. Сценарій по Е.Берну — це психологічний імпульс, який з 

великою силою штовхає людину вперед, примушуючи діяти певним чином, і дуже 

часто незалежно від його бажання або вільного вибору. Він полягає у виникненні 

міфів з повідомлень, отриманих відносно власного самозвеличання і світу навкруги, 

і входять в основні категорії «переможця», «успіху, «переможеного», які є 

толерантними, але незадовільними, »втраченого«, яке представляє проблеми 

різного рівня [2]. 

Виділяють такі ключові позиції в «Життєвому сценарії»:  

– «Я благополучний – ти благополучний»;  

https://int-konf.org/ru/2014/sotsium-nauka-kultura-28-30-01-2014-r/694-trotsenko-r-v-suchasna-pidgotovka-majbutnikh-fakhivtsiv-ekonomichnogo-spryamuvannya-do-profesijnoji-diyalnosti-v-umovakh-rinkovoji-ekonomiki
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https://int-konf.org/ru/2014/sotsium-nauka-kultura-28-30-01-2014-r/694-trotsenko-r-v-suchasna-pidgotovka-majbutnikh-fakhivtsiv-ekonomichnogo-spryamuvannya-do-profesijnoji-diyalnosti-v-umovakh-rinkovoji-ekonomiki
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– «Я неблагополучний – ти неблагополучний»; 

– «Я неблагополучний – ти благополучний»;   

– «Я благополучний – ти неблагополучний».  

Так, позиція «Я благополучний – ти благополучний» – це позиція повного 

достатку і прийняття інших. Людина знаходить себе і своє оточення 

благополучним. Це позиція щасливої, здорової особистості. Така людина підтримує 

добрі відносини з навколишніми, прийнята іншими людьми, чуйна, викликає 

довіру, довіряє іншим і впевнена у собі. 

Позиція «Я не благополучний – ти неблагополучний». Це позиція 

безнадійного розпачу, коли життя сприймається марним і повним розчарувань. 

«Я не благополучний – ти благополучний». Людина з негативним образом 

власного «Я» обтяжена подіями, що відбуваються, і приймає на себе провину за 

них. Вона недостатньо впевнена в собі, не претендує на успіх. Людина з такою 

позицією вважає, що її життя варте небагато, на відміну від життя інших, 

благополучних людей.  

«Я благополучний – ти неблагополучний». Це установка гордовитої переваги. 

Ця фіксована емоційна установка може сформуватися як у ранньому дитинстві, так 

і в більш зрілому віці. 

Трансактний аналіз містить:  

–  структурний аналіз – аналіз структури особистості;  

–  аналіз трансакцій – вербальних і невербальних взаємодій між людьми;  

–  аналіз психологічних ігор, схованих трансакцій, що приводять до бажаного 

наслідку – виграшу;  

–  аналіз сценарію (скрипт-аналіз) індивідуального життєвого сценарію, 

котрому мимоволі підкорюється людина.  

Головною метою корекції є допомога особистості в усвідомленні своїх ігор, 

життєвого сценарію, «его-станів» і при необхідності прийняття нових рішень, котрі 

відносяться до поведінки й побудови життя. А також досягнення особистістю 

незалежності й автономії, звільнення від примусу, включеність у дійсні, вільні від 

ігор взаємодії, котрі потребують у відвертості та близькості. Основна задача 

психолога – забезпечити необхідний інсайт. А звідси вимога до його позиції: 

партнерство, прийняття особистості, поєднання позиції вчителя й експерта [2]. 
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ОРІЄНТИРИ ГУМАННОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ  

БАТЬКІВ І ДІТЕЙ 

 

Початок ХХІ ст. знаменується переосмисленням суспільства проблеми 

гуманних взаємин між батьками і дітьми. У працях провідних українських і 

зарубіжних учених – Ш. Амонашвілі, Г. Балла, М. Берулави, І. Беха, Р. Бєланової, 

А. Богуш, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, Г. Шевченко, О. Савченко, 

С. Сисоєвої та ін. акцентується увага на сутності гуманістичних ідей розвитку 

особистості який дослідники розуміють як важливий методологічний принцип, що 

передбачає створення умов для оптимальної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл, 

студентів у напрямі самовдосконалення, самоактуалізації, розкриття внутрішніх 

можливостей. 

В межах нашого дослідження вважаємо за доцільність розкрити зміст поняття 

«гуманізм». 

На переконання українського вченого С. Гончаренка, гуманізм – це 

«…прогресивна течія західноєвропейської культури епохи Відродження, 

спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне 

щастя, вільний прояв природних людських відчуттів і здібностей» [2, с. 76–77]. 

Автори педагогічного енциклопедичного словника дану дефініцію трактують, 

як «…визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і 

прояв своїх здатностей, ствердження блага людини як критерію оцінки людських 

взаємин» [5, с. 58]. 

Слід зазначити, що у відповідності до Концепції виховання гуманістичних 

цінностей учнів загальноосвітньої школи важливо дотримання таких принципів 

виховання гуманної особистості:  

– гуманізму (визнання людини найвищою цінністю, а її права – 

пріоритетними; шанобливе ставлення до кожного учня; ґарантування учням 

свободи совісті, віросповідання і світогляду; турбота про фізичне, психічне, 

духовне і соціальне здоров’я учнів);  

– індивідуалізму (утвердження цінності, унікальності й неповторності кожного 

індивіда; стимулювання в учнів прагнення до самоствердження, відповідальності за 

свої вчинки; визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожного учня з 

урахуванням його поглядів, інтересів, потреб, життєвої позиції, конкретного 

соціального статусу, взаємин з іншими людьми);  

– колективізму (орієнтування учнів на гармонізацію особистих і громадських 

інтересів);  

– соціального загартування (залучення учнів до ситуацій, які потребують 

вольового зусилля для подолання негативного впливу соціуму; вироблення 

соціального імунітету, стійкості до стресів, рефлексивної позиції);  
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– толерантності й комунікативної спрямованості (формування моральної 

якості учнів – терпимості до інших людей, їхніх поглядів, цінностей, поведінки; 

налагодження партнерського, емпатійного типу взаємин);  

– альтруїзму (виховання в учнів почуття безкорисливої любові до людей, 

турботи про їхнє благо);  

– адекватності виховуючого середовища (створення в кожному шкільному 

колективі надійних умов для балансу управління і самоврядування, комфортної 

життєдіяльності як учнів, так і педагогів, а також оптимальних умов для прояву 

творчості особистості) [1, с. 270–271]. 

У наукових доробках О. Карабанова батьківсько-дитячі взаємини 

характеризуються з такої позиції: батьківська позиція, зумовлена типом емоційного 

сприйняття дитини, мотивами й цінностями виховання, рівнем усвідомлення себе 

як батька (матері), моделями рольової батьківської поведінки, мірою задоволеності 

батьківством; типом сімейного виховання, що відзначається параметрами 

емоційних взаємин, стилем спілкування і взаємодії, ступенем задоволення потреб 

дитини, особливостями батьківського контролю та його реалізації [3, с.201]. 

О. Косарєва, з’ясовуючи педагогічні умови гармонійних взаємин між батьками 

і дітьми, визначає їх, як відносини, засновані на узгодженні основних компонентів 

взаємин: довірче рівноправне ставлення, особистісно зорієнтований стиль 

спілкування, врахування індивідуальних потреб батьків і дітей [4, с.107].  

Отже, гуманні батьківсько-дитячі взаємини ґрунтуються на емоційно-

ціннісному ставлення батьків до дитини та дитини до батьків, сприяють успіху 

взаєморозуміння при рівноправному діалозі, слугують чинником взаємного 

саморозвитку і самовдосконалення та є засадою взаємоповаги, синтез моральних 

знань, мотивів, почуттів батьків і дітей. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У Концепції Нової української школи зазначено, що сьогодні шкільна мовна 

освіта повинна формувати особистість, яка адаптована до життя у світі 

багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних. 

Перед сучасним закладом освіти стоїть важливе завдання – формувати в здобувачів 

освіти уміння і навички самостійно будувати висловлювання різних жанрів, які 

необхідні їм у процесі навчання і майбутньої діяльності.  Невипадково, що у 

Державному стандарті початкової освіти серед ключових компетентностей, якими 

повинен оволодіти сучасний школяр, виділено: «вільне володіння державною 

мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, 

чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття 

краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих 

ситуаціях…» [3, с.2]. 

Проблему компетентнісного підходу у вітчизняній освіті досліджували І. Бех, 

Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. 

Савченко, А. Хуторський та інші. Питанню комунікативної компетентності як 

інтегрованої властивості особистості, присвячено праці Ф. Бацевича, 

М. Вашуленка, Н. Гез, Н. Голуб, Ю. Жукова, І. Зимньої, К. Климової, Л. Мамчур. 

Науковцями, Л. Вознюк, В. Гринькова, З. Залібовська-Ільніцька, Л. Кліманова, 

Т. Олійник та ін. окреслено шляхи розвитку комунікативної компетентності 

молодших школярів. У Законі України «Про освіту» компетентність трактується як 

динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [4].  

В контексті дослідження розкриємо сутність поняття «комунікативна 

компетентність». Поділяємо думку науковців Ю. Жукова, Ю. Вторнікової, які у 

своїх працях трактують її як здатність встановлювати і підтримувати необхідні 

контакти з оточуючими людьми, це певна сукупність знань, умінь та навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування, передбачають уміння змінювати глибину і 

коло спілкування, розуміти й бути зрозумілим для партнера у процесі спілкування 

[2]. Варто зазначити, що вітчизняні науковці ототожнюють два поняття: 

«комунікативну компетентність», тобто здатність особистості, її готовність і 

спроможність до розв’язування комунікативних задач, та «комунікативну 

компетенцію», що виявляється в наявності комунікативних знань, умінь, навичок і 

досвіді комунікативної діяльності. 

У типових освітніх програмах для закладів загальної середньої освіти (для 1-4 

класів, за ред. О. Савченко) передбачена робота за такими змістовими лініями: 

«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», 
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«Досліджуємо мовні явища» [5]. Це сприяє формуванню у здобувачів освіти 

комунікативної компетентності через розвиток уміння слухати, розуміти, 

досліджувати мовлення, висловлювати та будувати його, шукати та аналізувати 

інформацію для задоволення своїх потреб. Оскільки комунікативна компетентність 

є індивідуальним інтегрованим утворенням, то вона передбачає міжособистісну 

комунікативну взаємодію, стимулює активність, ініціативність, і дає можливість 

молодшим школярам будувати власні висловлювання в різних формах. Як показує 

практика, цілком обґрунтованим є організація та проведення «Ранкових зустрічей» 

відповідно до вимог Нової української школи. Така форма організації освітнього 

процесу дає змогу учням брати активну участь у групових обговореннях, а 

вчителям – моделювати й активно розвивати в дітей уміння та навички ефективного 

спілкування, формувати комунікативну компетентність. 

Поділяємо думку Ф. Бацевич, Л. Вознюк, Т. Олійник, які виділяють три 

основні етапи формування комунікативної компетентності. Так, на першому 

відбувається розвиток уміння висловлювати думку, твердження в заданій сфері. 

Другий етап передбачає порівняння власного висловлювання з висловлюванням 

своїх однолітків, формуванням уміння співставляти та встановлювати контакт. 

Третій етап характеризується умінням виражати особисте ставлення до фактів, 

подій, враховуючу при цьому ставлення співрозмовників [1].  

Таким чином, комунікативна компетентність – це інтегральна якість 

особистості, яка виявляється у наступних чинниках: здатності формувати власну 

мотиваційно-ціннісну основу спілкування, можливості оволодіти мовними 

знаннями, уміннями й навичками та їх застосовувати у навчанні і повсякденному 

житті, майстерності встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми, 

використовуючи для цієї мети різні способи взаємодії, умінні ефективно працювати 

в групах та володіти різними соціальними ролями. Взаємодія цих чинників сприяє 

реалізації здібностей особистості у процесі міжособистісного спілкування. Саме 

тому, формування комунікативної компетентності у молодших школярів вимагає 

від педагогів урізноманітнення форм організації освітнього процесу, використання 

інтерактивної моделі навчання та застосування комунікативно-діяльнісного підходу 

до проведення уроків. 
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КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ 

АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИШІВ 

 

Характеристика аудіювання, як виду мовленнєвої діяльності, вимоги до 

текстів для навчання аудіювання, зміст та вимоги до рівня сформованості вмінь 

аудіювання, методика організації формування навичок і розвитку вмінь аудіювання 

у студентів технічних вишів, контроль сформованості вмінь розуміння мовлення на 

слух, функції та засоби контролю розуміння прослуханого тексту, тест як засіб 

контролю вмінь аудіювання з низкою згаданих аспектів можна детальніше 

познайомитися прослухавши доповідь. Детально розглянуто теоретичне 

обґрунтування передумов організації контролю рівня сформованості вмінь 

аудіювання, а саме контроль сформованості вміння розуміння мовлення на слух. 

Для вміння розуміння мовлення на слух необхідно розробити науково 

обґрунтований темп мовлення розповідача, в залежності від ступеню навчання. Ця 

діяльність реалізується за допомогою перцептивних, мисленнєвих, мнемічних та 

моторних дій. 

В дослідженні приділено увагу контролю сформованості вмінь розуміння 

мовлення на слух, зокрема функції контролю знань, вмінь та навичок: перевірочну, 

навчальну, діагностичну, коригувальну, керівничу, мотиваційно-стимулюючу, 

оцінювальну, узагальнюючу, виховну, розвиваючу, а також засобів контролю 

розуміння прослуханого тексту: невербальних засобів (виконання дій, контроль за 

використанням цифр, контроль за допомогою сигнальних та облікових карток, 

виготовлення схем, креслень, підбір малюнків) та вербальних засобів (рецептивних 

або рецептивно-репродуктивних та репродуктивних). 

Навчання іншомовному мовленню є актуальною задачею, яка стоїть перед 

викладачем, так як зростає мотивація з кожним днем. Тому питання про те, яке 

сприйняття зорове чи слухове є більш ефективним і повинне складати основу 

навчання монологічного мовлення в немовних вишах. Слуховий та мовленєво 

руховий апарати сприяють надійному засвоєнню мовного матеріалу, так як 

активізуються різні види пам’яті, добре розвинуті у дорослої людини. Тому саме 

слухова, а не зорова опора являє собою найкоротший і найраціональніший шлях до 

засвоєння нового мовного матеріалу, оскільки сприйняття на слух та 

репродукування здійснюють зворотній зв’язок, який дозволяє перевірити уявлення, 

які складаються у свідомості студента. Відповідно до вимог навчальних програм з 

іноземних мов для студентів немовних вишів вони повинні оволодіти вміннями 

сприймати і розуміти іншомовні тексти різнопланового характеру. На сьогодні 

аудіювання залишається недостатньо розвиненим і викликає ряд труднощів у 

студентів. Це пояснюється тим, що аудіювання до теперішнього часу розглядається 

як побічний, другорядний продукт мовлення в порівнянні з говорінням і читанням. 

Відповідно робота над ним носить епізодичний характер і проводиться викладачем 

http://osvita.ua/school/program/
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у тій формі, яка є найпридатнішою для тієї чи іншої групи і, як правило, є досить 

далекою від сприймання мовлення в природних умовах спілкування. Більшість 

викладачів не достатньо поінформовані з психологічними та лінгвістичними 

складнощами аудіювання, рівнями сприймання та способами їх визначення.  

Складність самого процесу аудіювання потребує великих індивідуальних 

зусиль, адже в ході аудіювання слухач виконує складну перцептивно-мнемічну 

діяльність і розумові операції аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння, 

протиставлення тощо, яких потрібно навчати цілеспрямовано. Завдяки принципам 

комунікативного підходу до навчання, який передбачає моделювання у 

навчальному процесі ситуацій адекватних реальній комунікативній діяльності, 

аудіювання може бути детальним із розумінням усіх деталей тексту, вибірковим 

коли слухача цікавлять окремі, конкретні деталі, і загальне розуміння тексту, що 

передбачає розуміння основної теми, намірів автора, жанру і структури 

висловлювання. 

Визначаючи аудіювання як мету і засіб навчання іноземної мови, зазначимо, 

що вона полягає у розумінні та усвідомленні сприйнятого на слух аудіо матеріалу з 

відповідним результатом, а саме, студент має вербально відреагувати на почуте або 

ж прийняти до відома отриману інформацію і зберігати її до того часу, поки вона не 

стане у нагоді.  

Деякі автори в своїх роботах наголошують, що аудіювання як засіб навчання 

іноземної мови використовується, по-перше, як засіб подачі мовного матеріалу в 

усній формі, а по-друге, як засіб створення міцних слухових образів мовних явищ 

(слів, словоформ, синтаксичних конструкцій) в єдності з їх значенням. Ми не 

можемо повністю погодитися з цими висловлюваннями, приймаючи аудіювання 

лише засобом подачі й антиципації мовного матеріалу.  

В межах нашого дослідження ми розглядалося аудіювання як засіб уміння та 

усвідомлення почутого аудіо- повідомлення, і як демонстрацію мовленнєвих, 

професійних, типових ситуацій, як джерело інформації, на основі якої студенти 

зможуть чітко, логічно сформулювати проблему, деталізуючи її, додаючи 

різноманітні факти й аргументи на користь своєї точки зору, ілюструючи сказане 

прикладами з власного досвіду, аудіо – та відео матеріалів, пояснити своє бачення 

проблеми.  

У доповіді зроблено висновок, щодо оволодіння студентами іноземною мовою 

процес поступового та систематичного формування іншомовних навичок та вмінь, 

придбання знань. В ході цього процесу змінюється рівень вказаних вмінь: 

здійснюється позитивна динаміка або виявляється негативний результат. Доведено, 

що контроль допомагає ліквідувати причини виникнення труднощів та одночасно 

діагностувати складності, які відчувають студенти, а процес та результати 

контролю дуже важливі для вдосконалення праці викладача. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК СКЛАДОВА 

ЗАГАЛЬНОХУДОЖНЬОГО, ЕСТЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ  

 

Проблема збереження примноження культурної спадщини та традицій нашого 

народу, одним з носіїв яких є декоративно-прикладне мистецтво, залишається 

актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку України. Декоративно-

прикладне мистецтво, охоплюючи багато різновидів народних промислів, є 

складним і багатогранним явищем культури, оскільки, його твори займають значне 

місце в середовищі життєдіяльності людини та її духовному світі. 

В роботах вітчизняних і зарубіжних вчених не одноразово розглядались 

психологічні та теоретичні аспекти естетичного та художнього виховання засобами 

мистецтва. До цього питання зверталися як педагоги-класики (Я. Коменський, 

А. Макаренко, Й. Песталоцці, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський) так 

сучасні вчені (В. Андреєв, І. Бех, П. Блонський, І. Богуславська, М. Боришевський, 

В. Бутенко, Л. Виготський, І. Зязюн, Н. Калашник, Є. Квятковський, О. Леонтьєв, 

С. Максименко, Л. Масол, Б. Падалка, Б. Теплов, Л. Фірсова, Г. Шевченко та ін.). 

У культурі кожного народну важливу роль відіграє декоративно-прикладне 

мистецтво – один із видів мистецтва, яке художньо-естетично формує навколишнє 

матеріальне середовище людини, а кожний витвір декоративно-прикладного 

мистецтва є органічним поєднанням утилітарного й художнього, сплавом 

практичної доцільності твору з красою його зовнішніх ознак. По цьому питанню 

І. Богуславська наголошує, що «усе, до чого торкалися руки народних майстрів, 

перетворювало буденне в явище мистецтва. Предмет набував форму, зручну й 

найбільш доцільну в своєму прямому призначенні та водночас художньо виражену, 

образну та естетично цінну» [1, с.10]. 

П. Гаврилюк пояснював розуміння «прикладного» у понятті «народне 

декоративно-прикладне мистецтво» так: «Живучи на лоні природи, людина праці 

вчилася у природи законам доцільності, гармонії, довершеності…А щоб усе це 

було не тільки зручним, але й красивим, до кожної такої речі з найдавніших часів 

«приклалась» різьба, малюнок, вишивка. Так виникає прикладне мистецтво. І у всій 

цій практично-утилітарній діяльності людина праці притримується, сама того не 

відаючи, законів доцільності, зручності, довершеності» [2, с.37]. 

Декоративно-прикладне мистецтво України є однією з головних складових 

виховання естетичних смаків та творчих можливостей сучасної молоді. Як вважає 

Н. Калашник, естетичний смак є важливим соціокультурним чинником і засобом 

виховання обдарованої молоді, сучасних школярів і студентів. «Воно 

характеризується такими рисами як декоративність, конструктивність та 

орнаментальність, має різнотипну структуру і включає спадщину багатьох поколінь 

ремісників (вишивання, різьбярство, гончарство, ткацтво тощо). Природно, що 

кращі їх зразки стали свідченням витонченості народного смаку» [3, с.93]. 
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Л. Фірсова, досліджуючи естетико-виховні можливості функцій декоративно-

прикладного мистецтва, виділила функції, які сприяють підвищенню рівня 

естетико-виховного впливу на особистість: комунікативну, пізнавальну, творчу. За 

дослідженнями Л. Фірсової, комунікативна функція декоративно-прикладного 

мистецтва забезпечує діалог з особистістю, що спонукає її до плідного спілкування 

зі світом прекрасного. Художні твори народних майстрів захоплюють людину, 

створюють психологічний комфорт, спонукають до естетичної взаємодії, 

впливають на почуття людини і тим самим утворюють неформальний, а 

особистісно-виражений зв’язок з етнохудожніми цінностями. 

Пізнавальна функція за допомогою народного декоративно-прикладного 

мистецтва збагачує естетичні смаки, зміцнює критерії естетичних оцінок художніх 

явищ, формує справжні духовні інтереси і потреби в галузі культури, естетики, 

одягу, побуту. Творча функція сприяє активізації людських емоцій, пробуджує 

почуття, стимулює фантазію, викликає творчу уяву, збагачує образне мислення 

[4, с.120]. 

У своїй роботі Е. Яковлев зазначає, що сила естетики мистецтва виявляється 

не лише у здатності впливати на естетичні смаки, ціннісні орієнтації, але й у 

здатності пробудити творчість особистості. Саме через творчу працю максимально 

розкривається і опредмечується духовний світ людини, формуються такі риси 

характеру, як почуття власної гідності, цілеспрямованість, прагнення до морально-

естетичних ідеалів, які впродовж століть виробив український народ [5, с.38]. 

Впровадження вивчення народно-прикладного мистецтва у навчально-

виховний процес освітніх закладів є досить ефективним засобом формування, 

виховання художніх та естетичних смаків, оскільки, вони найбільше збереглися в 

народному декоративно-прикладному мистецтві, в існуючих на сьогодні художніх 

промислах. Це сприятиме художньому, естетичному і духовному самостановленню 

та самодіяльності молоді, засвоєнню, створенню та передачі народних, культурних, 

моральних й матеріальних цінностей, стане засобом національного відродження та 

естетичного виховання майбутніх поколінь. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

В умовах сьогодення перед сучасною школою постає багато завдань для 

ефективного сприяння розвитку та прояву дитиною особистісних якостей, 

моральної та творчої реалізації, тобто умов виховного простору необхідного для 

розвитку творчої особистості. Сучаcні науковці та педагоги класифікують їх 

наступним чином: умови суб’єктивності, індивідуальності, самоактуалізації, 

вибору, успіху, творчості, довіри та підтримки [1; 2; 3]. Коротко охарактеризуємо 

кожну з них. 

Умова самоактуалізації. У кожній дитині існує потреба актуалізації своїх 

інтелектуальних, комунікативних, художніх, фізичних, та інших здібностей. Дуже 

важливо пробудити та підтримати прагнення школяра до самореалізації, прояву та 

розвитку природних і набутих здібностей. 

Умова індивідуальності.  Створення умов для формування індивіда учня чи 

педагога, унікальності загальношкільного або класного колективу – одне із 

головних завдань розвитку шкільної громади. 

Умова виховання суб’єкт-суб’єктних відносин. Суб’єктивність відносин, як 

стверджує педагогічна наука, є одним із головних компонентів і найважливішою 

умовою повноцінного розвитку дитини. Вони допомагають школяру стати 

реальним суб’єктом життєдіяльності класу чи школи, сприяють набуттю 

позитивного соціального досвіду, його збагачення. 

Умова вільного вибору. Без такого вибору неможливий розвиток 

індивідуальності, самоактуалізації здібностей дитини. Мета ідеї полягає в тому, 

щоб учень існував, навчався і виховувався за умов постійного вибору, а це 

сприятиме креативно-творчому вдосконаленню особистості кожного суб’єкта.  

Умова творчості та успіху. Індивідуальна та творча діяльність дозволяє 

виділяти та розвивати особливості учня або унікальність групи. Завдяки цьому 

дитина виявляє свої найсильніші сторони, здібності, а її досягнення у будь-якому 

виді діяльності сприяють формуванню позитивної Я-концепції, стимулюють 

дитину на подальше самовдосконалення та саморозвиток. 

Умова довіри та підтримки. Це рішуча відмова від ідеології та практики 

соціоцентричного за спрямованістю і авторитарного за характером освітнього 

процесу, які характерні для насильницького формування особистості дитини. 

Виникає необхідність збагатити педагогічну діяльність гуманістичними 

особистісно-орієнтованими технологіями навчання та виховання. Віра в дитину, 

підтримка будь-яких її починань на шляху самоактуалізації, самовдосконалення та 

самореалізації мають прийти на зміну прискіпливості, заангажованості, надмірному 

контролю. Не зовнішній вплив, а внутрішня мотивація визначає успіх у вихованні 

та освіті молодшого школяра [1; 3]. 

Важливим чинником щодо створення виховної системи освітнього закладу є 

створення життєтворчого простору. Основним критерієм школи довіри та 
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життєтворчості є здатність і готовність загального освітнього закладу управляти 

процесом здобуття учнем життєвого досвіду, необхідного для розвитку життєвої 

компетентності, здійснення життєтворчості, досягнення життєвого успіху. І 

головним механізмом є виховання довірчих стосунків між учасниками навчально-

виховного процесу. Значна роль в цьому належить саме створенню виховного 

простору. Під яким педагоги та науковці розуміють результат творчої діяльності 

школи (вчителів та учнів), спрямованої на створення спільного ціннісно-

нормативного середовища школи; це простір можливостей, динамічна система 

взаємопов’язаних педагогічних подій, які становлять основу життєдіяльності 

школи, спрямованих на особистісний розвиток учня, розвиток його життєвої 

компетентності [3]. 

На думку В. Кириченка основними принципами організації виховного 

простору сучасного освітнього закладу є: 

1. Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у 

виховному просторі, виборі напрямку та теми залучення до нього. 

2. Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення 

життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних 

технологій життєтворчості. 

3. Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення 

індивідуального плану участі у виховному просторі. 

4. Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, 

здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності. 

5. Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі. 

6. Визнання права учня на власну оцінку своєї і чужої діяльності (власних 

вчинків, форм роботи, вчинків вчителя тощо). 

7. Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів участі у 

виховному просторі. 

8. Дієва взаємооцінка всіх суб’єктів виховного простору [4]. 

Науковець С. Авдеєва у своїх дослідженнях доходить висновку, що 

систематична педагогічна взаємодія педагога та школяра є ключовою умовою 

проектування розвивального сучасного виховного простору, причому сама 

можливість перетворення педагогічної дії у педагогічну взаємодію, передусім, 

залежить від позиції педагога [1].  

Таким чином, якщо педагог, відповідно до положень гуманізації освіти, 

розглядає особистість молодшого школяра як суб’єкта свого власного розвитку, 

спроможного здійснити самостійний відповідальний вибір, то педагогічна 

взаємодія у виховному просторі буде носити розвивальний характер, за якої дитина 

на основі співвіднесення себе як особистості, своїх особливостей з реаліями 

виховного простору – здійснює акт вільного вибору змісту і способу дій, вчинків, 

поведінки. А це і є основним завданням сучасного закладу освіти. 
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ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Проблема підготовки психологів до професійної діяльності має розглядатись 

відповідно функцій, які майбутні фахівці будуть виконувати у професії. Для цього 

слід звернути увагу на професійні уміння психолога, найбільш змістове 

узагальнення яких подано у праці М. Марценюк:  

– дослідницькі вміння – вміння виокремлювати психологічну проблему; 

організовувати та проводити психологічне дослідження; обробляти, аналізувати та 

узагальнювати отримані результати; 

– комунікативні вміння – вміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими 

людьми; встановлювати та підтримувати контакти з оточуючими; вміння 

співпереживати, керувати власним емоційним станом і процесом спілкування; 

вміння аргументувати та переконувати; 

– дидактичні вміння – вміння продуктивно навчати, забезпечувати розвиток 

і корекцію діяльності особистості та колективу; здійснювати вибір і реалізацію 

ефективних моделей, алгоритму і технології діяльності, організовувати соціально-

психологічну роботу; 

– діагностичні вміння – вміння методично правильно проводити 

анкетування, тестування, заходи психологічної корекції та інших впливів на 

людину; використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачам та 

особливостям праці персоналу; 

– проектувальні та корекційні вміння – володіння конкретними методами 

та методиками психологічної корекції; вміння чітко визначати мету, коло завдань 

корекційної роботи, вибирати її стратегію та тактику; розробляти та реалізовувати 

корекційні програми; формувати позитивну «Я-концепцію» у клієнта, самоаналіз і 

адаптацію до нових реальних умов; здійснювати первинну профілакгику 

алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок людини; проводи-ти 

психологічну експертизу та реабілітацію людини; консультувати керівників і 

працівників установ з питань використання психології з метою ефективної 

організації виробничої діяльності [3]. 

О. Бондаренко проблему професійної підготовки психологів пов’язує із 

особистісним аспектом і визначає такі кроки її реалізації у межах вишу: побудову 

теоретичної моделі спеціаліста, яка передбачає розробку стандартів (норм і 

нормативів), вимог до особистості та діяльності практичного психолога; 

профорієнтація та первинний відбір професійно придатних кандидатів; розробку 
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змісту навчання і розвитку психологів-практиків; розв'язання проблем власне 

професійного самовизначення спеціалістів, провідною з яких є проблема 

професійної ідентифікації [1].  

Думка В. Панка щодо виокремлення особливостей професійної підготовки 

психологів залежно від змісту їхньої майбутньої діяльності, відбиває 

диференціацію змісту підготовки майбутніх психологів залежно від типу їхньої 

фахової реалізації, зокрема: 

–  специфіка підготовки практичних психологів має бути відмінною від змісту, 

форм та методів підготовки психологів-викладачів або психологів-дослідників; 

–  процес підготовки психологів має включати формування професійно 

важливих рис особистості спеціаліста (психологічний світогляд, спрямованість 

особистості, навички саморегуляції, розвиток професійної інтуїції, специфічну Я-

концепцію, альтруїстичні настанови та інше); 

–  форми та методи професійної підготовки в галузі психології мають бути 

домірними змістові цієї підготовки, тому в процесі навчання вони мають 

еволюціонувати від академічно-лекційних, на етапі теоретичного засвоєння знань, 

до практичних, більш активних – семінари, тренінги, воркшопи та інші; 

–  майбутні практикуючі психологи мають спеціалізуватися в конкретному 

виді практичної психології, у процесі професійної підготовки має здійснюватися 

відбір та поглиблен-ня професійної орієнтації майбутніх спеціалістів, певна 

спеціалізація в конкретному виді (техніці) роботи (дитяча психотерапія, подружнє 

консультування, індивідуальна психокорекція девіантної поведінки); 

–  центральним методом організації та викладу навчального матеріалу має бути 

випадковий (ситуаційний) підхід; 

–  професійна підготовка психолога є неможливою без теоретичного і 

практичного засвоєння етичних норм (психологічної деонтології) [2]. 

Узагальнюючи наукові підходи до розуміння змісту підготовки практичних 

психологів, можна зробити висновок про рівні опанування професією: 

загальнотеоретичні основи психології; теоретико-практичні основи конкретного 

напряму практичної психології (юридичної, спортивної, педагогічної тощо); 

спеціалізація у конкретному виді практичної психології (як сума практичних 

навичок та володіння технологіями професійної діяльності). 

Список використаних джерел 

1. Бондаренко А.Ф. Личностное и профессионаьное самоопределение 

отечественного психолога-практика // Московский психотерапевтический 

журнал / А.Ф. Бондаренко. – М., 1993. – No 1. – С. 63–76. 

2. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і 

консультантів ПМПК / за ред. В.Г. Панка, З.О. Гаркавенко. – Київ, Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон. опт. диск 

(CD-ROM), 12 см. 

3. Марценюк М.О. Особливості професійної та особистісної готовності психолога 

до професійної діяльності Ел. Ресурс. Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9826/1/41.pdf 
 

 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9826/1/41.pdf


53 
 

БОБЕЛА Ю. В., 

ТОВКАНЕЦЬ Г. В., 

Мукачівський державний університет, Україна, 

БОБЕЛА У. Ю., 

Верхньовизницька ЗОШ І-ІІІ ст., Україна 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Відповідно до потреб економічного, політичного, соціального розвитку 

суспільства змінилися вимоги і до організації освітнього процесу. Нові завдання 

шкільної освіти відображені в законі України «Про освіту» (2017) [1], Національній 

доктрині розвитку освіти, Концепції національного виховання. Початкова школа 

має створити вагомі передумови для розвитку комунікативних здібностей, умінь 

будувати ділові та міжособистісні стосунки. У формуванні та розвитку всебічної 

гармонійної особистості школяра важлива роль належить її оточенню, у взаємодії і 

спілкуванні з яким вона набуває людяності, стає активним творцем соціального та 

культурного прогресу. У зв’язку з цим перед педагогами постає завдання пошуку 

такого типу міжособистісних стосунків, який сприятиме найбільш повному й 

гуманному розкриттю творчих можливостей учасників комунікативного процесу 

[2; 3]. 

Для молодшого школяра провідним видом діяльності є навчання, водночас  

величезне значення має взаємодія з однолітками, учнями старшої школи. 

Спілкування молодших школярів відбувається, в основному, в рамках класу і 

пов’язане з тією діяльністю, яку організовує вчитель, або з тією, що спонтанно 

виникає в дитячому середовищі. 

При вирішенні проблем організації виховної роботи класоводу у початковій 

школі доводиться застосовувати певні освітні технології, забезпечувати певну 

технологічно-педагогічну послідовність. 

Насамперед звертається увага на вивченні міжособистісних відносин дітей. За 

допомогою методів соціометрії слід виявити неформальну структуру класу: 

визначити «зірок» і «аутсайдерів», прийнятих та пропущених, взаємні симпатії і 

антипатії, загальний рівень прийняття і неприйняття однокласниками один одного. 

Соціограма наочно покаже дружні об’єднання окремих дітей і великий хаос у 

процесі пошуку зв’язків у спілкуванні хлопчиків і дівчаток. Оскільки навчальний 

клас в складі 25 – 35 осіб не дозволяє організувати повноцінне спілкування 

молодших школярів, де учні просто не здатні підтримувати контакт з такою 

кількістю однокласників, тому, як правило, створюються невеликі неформальні  

мікрогрупи.  

Поставити в центр уваги не клас як навчальну одиницю, а структурні групи 

меншого розміру (в науковій літературі їх називають кооперативними або 

динамічними) дозволяє позакласна робота. Вони включають в свій склад від 2 до 5 

осіб. Одним з важливих технологічних питань є визначення складу малих груп. 

Перш ніж розподіляти дітей у групи, вчителю слід вирішити, якими будуть ці 

групи: окремо групи з дівчаток і окремо з хлопчиків або змішані. На рівні дружніх 

відносин дівчата, звичайно, спілкуються з дівчатами, а хлопчики – з хлопчиками. 
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Але позакласна робота для того і організовується, щоб збагатити і розширити 

соціальні відносини дітей. Тому перевага змішаних груп безсумнівна, хоча 

починати можна і з однорідних груп. 

Організацію дітей в групи можна забезпечити різними способами, наприклад: 

1. «Ліхтарик»: класний керівник називає імена «зірочок» – найпопулярніших 

дітей в класі (за результатами соціометрії) і просить дітей об’єднатися навколо них 

в групи. Як правило, на такий «ліхтарик» не відреагують діти, якими «знехтували» 

та ті діти, які почувають себе «відкинутими». Педагогу слід (спираючись на дані 

діагностики міжособистісних відносин дітей у класі) визначити, кому з яких дітей в 

якій групі буде комфортніше, і переконати вже школярів, які об’єдналися, що саме 

з ними таким однокласникам буде добре. 

2. «Магніт»: вихователь називає імена найпопулярніших дітей і просить їх 

самих скласти з однокласників групи. У такій ситуації кожен повинен мати шанс 

відчути себе потрібним. 

3. «Перевага»: молодшим школярам пропонується написати на листочку 

паперу своє улюблене заняття у вільний час (варіанти: своє улюблене свято, свою 

улюблену гру тощо), а потім знайти товаришів по групі, у яких написано те ж саме. 

Щоб групова діяльність набула характеру виховання, тобто залучала б дітей в 

соціально ціннісні  відносини, педагогу потрібно вміти розрізняти предметний і 

виховний результати, зберігаючи пріоритет другого і не виділяючи максимальну 

надійність першого. Предметний результат – це безпосередній продукт дії групи 

(наприклад, проспівана пісня, посаджене дерево, випитий чай, вирішене завдання, 

поставлений спектакль тощо), виховний - те ставлення, яке формується в ході 

отримання предметного результату [4, с. 31]. 

Виховний результат групової діяльності визначає саме спілкування дітей в 

групі: діти емоційно впливають один на одного, діляться інформацією і охоче 

передають уміння щось зробити, переживають один за одного в ситуації змагання з 

іншими групами [2]. 

Щоб домогтися забезпечення ефективної діяльності і дружнього спілкування 

дітей в групі, слід пам’ятати, що розподіл доручень в групі – це розподіл ролей. 

Дітям неважко пояснити, що в групі у кожного повинні бути свої функції, обов’язки 

(як у футбольній команді або в екіпажі бойового корабля). Психологічні 

дослідження показують, що в малій групі, щоб вона забезпечувала виховує 

діяльність і спілкування дітей, необхідні наступні ролі: лідера, організатора, який 

допомагає вихователю координувати роботу малих груп («командир»); 

функціональні ролі («артист», «художник», «поет»); ролі, які допомагають 

здійснювати пошук потрібної інформації в тому чи іншому виді діяльності 

(«бібліотекар», «журналіст», «консультант»); ролі, що стимулюють 

самоорганізацію і самодисципліну груповий діяльності («черговий командир», 

«боцман», «вахтовий»). 

Будь-яке доручення завжди має дві однаково значущі складові: міру 

повноваження (тобі довірили, тебе попросили, від тебе цього чекають, крім тебе 

цього ніхто не зможе зробити, від тебе залежить успіх спільної справи) і міру 

відповідальності (від тебе потрібне певне зусилля волі, потрібно відкласти свої 
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заняття і знайти час довести доручену справу до кінця). Якщо одна з цих складових 

організована слабко, доручення не буде «працювати», тобто його виховний ефект 

виявиться просто нікчемним або навіть викличе у молодшого школяра протест, 

небажання виконувати доручення. 

Технологія організованого спілкування молодших школярів буде 

результативна з точки зору особистісно орієнтованої освіти, якщо класовод 

забезпечить важливі педагогічні умови: організацію взаємодії мікрогруп в класі; 

навчання дітей культурі спілкування; гуманізацію відносин хлопчиків і дівчаток; 

вибудовування «регуляторів» життя класу (спільне вироблення законів, правил, 

традицій свого класу); створення ситуацій успіху як для окремих дітей, так і для 

мікрогруп, і для всього класу; надання дітям можливості вільного вибору значущою 

для них діяльності, форм її організації та спілкування; розвиток гуманістичного 

взаємодії класу з іншими класами і творчими групами школи. Перераховані умови 

матимуть різну значимість для кожного конкретного класу, але технологія 

організованого спілкування така, що головною турботою педагога є саме відносини 

дітей. Тому такі умови стають одночасно і конкретними педагогічними завданнями 

діяльності вчителя початкової школи. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 

 

Сьогодні змінюються підходи до навчання в початковій школі. Реформування 

закладено, в першу чергу, в законодавчих документах. У Законі України «Про 

освіту» в першому розділі визначено ключові слова, серед яких: педагогічна 

діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-

педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або 

неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її 

загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей (Розділ 

1., ст.21). Відповідно, компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
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навчальну діяльність [1]. Отже, «компетентність» розглядається як ключова позиція 

в освітньому процесі початкової школи.  

Концепція «Нова українська школа» пропонує застосування інноваційних 

методів навчання. Її особливістю є, з-поміж іншого, організація такого освітнього 

середовища, яке сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією 

метою змінюються просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. 

У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності 

у педагогічному процесі. Відповідно урізноманітнюються варіанти організації 

навчального простору в класі. Крім класичних варіантів, використовуються новітні, 

наприклад, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи 

[2]. 

Виходячи із цього, підготовка майбутнього вчителя початкової школи набуває 

нового змісту. Формування професійної компетентності фахівців у центрі 

дослідження низки науковців (А.  Алексюк, М.  Вашуленко, М. Захарійчук, 

С. Караман, М. Наумчук, М. Пентилюк, К. Пономарьова, О. Савченко, І. Хом’як та 

ін.). Вченими визначено підходи, принципи навчання, що забезпечують ефективну 

організацію освітнього процесу. Зосереджується увага на особистісно-орієнтованій 

моделі освіти, заснованої на принципі дитиноцентризму. Дитиноцентризм 

розуміється як наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, 

здібностей, підготовка її до різних життєвих ситуацій.  

Професійний стандарт початкової освіти визначив компетентності, якими 

повинен володіти вчитель. Серед трудових функцій передбачено: визначення мети 

й завдань освітнього процесу, його коригування шляхом зіставлення проміжних 

результатів із запланованими; добір доцільних методів, форм і засобів навчання, 

відповідно до мети і завдань уроку та інші [3]. Це націлює заклади педагогічної 

вищої освіти на засвоєння студентами нових підходів до освітнього процесу. 

Професійна компетентність майбутнього вчителя, на нашу думку, включає такі 

компоненти: 1) володіння державною мовою; іноземною для проведення порівнянь, 

узагальнень окремих положень; 2 ) фахова компетентність; 3) практична готовність; 

4) сформовані цінності. 

Проведений нами аналіз сучасних підходів до навчання в початковій школі дає 

можливість констатувати, що сьогодні методична наука поповнилася технологіями 

навчання, серед яких: «Шість цеглинок», «Щоденні п’ять», «Кубування» та інші. 

Наступне важливе завдання в підготовці вчителя – це ознайомлення студентів з 

новими методами навчання й апробувати їх у процесі проходження педагогічної 

практики, що дасть можливість застосувати їх в майбутній професійній діяльності. 

Лекційно-практичні заняття з фахових дисциплін спрямовані на формування 

професійної компетентності в майбутніх учителів початкової школи. 

Отже, нами окреслено загальні тенденції в підготовці майбутнього вчителя 

початкової школи. 
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РОЗВИТОК АРТИСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВОКАЛІСТІВ В КОНТЕКСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Інтеграція України до Європейських цінностей вимагає змін у національній 

освітній парадигмі в аспекті удосконалення процесу навчання на засадах його 

гуманізації, демократизації та гуманітаризації. Адаптація навчальних програм до 

сьогоденних і прогнозованих потреб суспільства потребує науково обґрунтованих 

високоефективних технологій становлення та розвитку особистості. На 

міжнародному ринку праці від випускників вимагаються не лише знання, а, 

насамперед, здатність ефективно використовувати їх у подальшій професійній 

діяльності, уміння мати власну точку зору і  креативні погляди. Сучасна вокально-

педагогічна освіта висуває до студента мистецького ЗВО вимоги не тільки щодо 

володіння вокально-технічними навичками, але й глибокого розуміння сутності 

вокального мистецтва, опанування сценічної майстерності.  

Проблемі професійної підготовки студентів-вокалістів до вокально-сценічної 

діяльності присвячено низку праць, зокрема О. Довгань, Н. Дрожжиної, О. 

Єрошенко, Н. Гребенюк, О. Прядко та ін., де порушено окремі питання реалізації 

творчого потенціалу й розкриття різносторонніх здібностей студентів-вокалістів в 

освітньому та вокально-сценічному процесі. Однак роль творчого перевтілення і 

створення сценічного образу студентом-вокалістом висвітлена недостатньо.  

Розгляд артистичних умінь майбутніх вокалістів в контексті професійної 

підготовки неможливий без уточнення змісту поняття «вокальне мистецтво», 

«артистизм» та «артистична підготовка вокаліста», якому було присвячено 

праці О. Арделян, П. Блонського, Г. Бурової, П. Сікорської, С. Суворової, Ю. Хам, 

Н. Шолохової, та ін. науковців. 

Тому, вбачалось за доцільне розширити пошуки інформації завдяки аналізу 

понять «артистизм», «вокальне мистецтво», «артистична підготовка вокаліста».  

Відповідно до різних методологічних підходів вивчення змісту поняття 

«вокальне мистецтво» зазначимо, що переважна більшість тлумачень 

охарактеризовує його як: 

– виконання музики голосом;  

– вид музичного виконавського мистецтва, який ґрунтується на майстерному 

володінні співацьким голосом; 

– мистецтво передавати засобами голосу співака ідейно-образний зміст 

музичного твору. 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/20180815.pdf
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Вокальне мистецтво може бути сольним, ансамблевим та хоровим, а також 

віддзеркалювати інтонації різних народів, ладові, ритмічні та інші риси народної 

музики, широко використовується у концертно-естрадній практиці та в театрі 

(опері, опереті, музичній драмі, музичній комедії та ін.) [1, с. 130].  

У зв’язку з недостатністю інформації щодо змісту поняття «артистична 

підготовка вокаліста»  ми вдались до аналізу такого спорідненого поняття як 

«артистизм». 

У психологічній науці артистизм вивчався з позицій особистісно-діяльнісного 

підходу. Зокрема, на особливу увагу заслуговують праці Б. Ананьєва, Л. 

Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, П. Якобсона та ін.психологів, де 

означений феномен розглядається як творчий початок будь-якої сфери діяльності, 

оскільки це універсальна якість кожної особистості щодо перевтілення в інший 

образ зі збереженням відчуття [1]. 

Артистизм – це краса і багатство внутрішнього світу особистості, це здатність 

яскраво, переконливо, емоційно передавати матеріал, представляючи його в 

образах, використовуючи фантазію, інтуїцію, імпровізацію, техніку та виразність 

мови і рухів, самопрезентацію та відкритість [1, с. 79]. 

Артистизм – це вміння передавати емоційну інформацію за допомогою мови, 

жестів, міміки та інтонацій. Артистизм є корисною, вродженою людською якістю, 

яка супроводжує її в повсякденному житті та, подеколи, і в професійній діяльності. 

Тож уміння демонструвати або, навпаки, стримувати свої емоції є проявом 

артистизму. 

Отже, артистична підготовка вокаліста є психолого-педагогічним феноменом, 

що являє собою не вроджену, а набуту універсальну систему дій, спрямованих на 

переконливе підсилення передачі інформації оточуючим сценічним перевтіленням 

й природно-пластичними і граційно-вишуканими комунікативними та 

регулятивними сценічними рухами під час реалізації створеного в уяві емоційно-

змістового образу музичного твору в інформаційному потоці вокально-

виконавської діяльності. Тому професійне навчання, що поєднує вокальну й 

спеціальну артистичну підготовку, спрямоване на виховання творчої особистості 

майбутнього вокаліста у творчих умовах та освітньому просторі, створеному в 

мистецькому ЗВО. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  

 

Розбудова системи початкової освіти потребує пошуку таких засобів навчання, 

які б надали учням можливість для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, 

уміння самостійно засвоювати нові знання та реалізовувати пізнавальні потреби. 

Вказаним вимогам відповідає метод проектів як спосіб організації пізнавальної 

діяльності учнів, що ґрунтується на їхніх інтересах у безпосередній активності на 

всіх етапах здійснення. Водночас його застосування у навчально-виховному 

процесі має переважно ситуативний характер, а використання потенціалу цього 

методу для розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів залишається поза 

увагою теоретиків і практиків. У зв’язку з цим розроблено модель організації 

проектної діяльності, метою якої є цілеспрямований розвиток пізнавальних 

інтересів молодших школярів.  

Теоретичний аналіз літератури дозволив охарактеризувати метод проектів як 

гнучку модель організації освітнього процесу, зорієнтованого на розвиток учнів і 

їхню самореалізацію у діяльності. Етапи проектної діяльності учнів розглядаються 

як механізм упорядкування роботи над навчальним проектом. Ці етапи охоплюють: 

особистісне сприйняття учнем задуму проекту (стратегія діяльності); проектування 

діяльності (розробка проектної технології); матеріальне втілення задуму (реалізація 

ідеї); презентація. Зауважимо, що останній аспект притаманний лише проектній 

діяльності учнів; його характерні складові – представлення та захист проекту – 

виділяє проектну діяльність в окремий вид навчальної діяльності [1]. 

Для досягнення поставлених цілей важливу роль виконують засоби та способи 

проектної діяльності [2]. З-поміж засобів проектної діяльності виділимо такі 

аспекти: інтегрований зміст предметів інваріантної частини навчального плану; 

базові знання, через включення до яких нові знання структуруються в 

індивідуальний досвід; інформаційні джерела (довідкова, науково-популярна та 

художня література, відеоматеріали, ресурси Інтернету); вербальні засоби, що в 

основі засвоєння нових знань, рефлексії та відтворення життєвого досвіду дитини 

[1]. Способи проектної діяльності передбачають широкий спектр дій – від 

репродуктивних до творчих і дослідницько-пізнавальних [4]. Вони складають 

основу пізнавальної та дослідницької функції проектної діяльності й 

обумовлюються як видом домінуючої у проекті діяльності, так і етапом, на якому 

відбуваються. Засоби та способи діяльності мають взаємний вплив: спосіб 

діяльності зумовлює необхідні засоби, а можливі варіації засобів, у свою чергу, 

корегують спосіб діяльності. 

Результат проектної діяльності розглядається як реальний виріб чи послуга, 

або особистісне новоутворення молодшого школяра, виражене в умінні вирішувати 

проблемні задачі [3]. Окремо виділимо найважливіший для нашого дослідження 

результат – пізнавальний інтерес, який не лише зумовлює позитивну мотивацію 
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учня до пізнавальної діяльності, а й спонукає до детермінації його навчальної 

діяльності загалом. Формування пізнавальних інтересів відбувається шляхом 

спрямування школяра до проектної діяльності. При систематичній роботі в такому 

напрямі продукт проектної діяльності органічно входить до індивідуального 

досвіду дитини й за сприятливого фону (успіх, схвалення, позитивні емоції, 

задоволення від роботи) сприяє розвитку пізнавальних інтересів.  

Важливо, що реалізація проекту передбачає самовизначення учня – прийняття 

рішень про ефективні способи своїх дій для втілення ідеї проекту. Ключовими 

елементами цих дій є зупинка та рефлексія. Зупинка предметної діяльності на етапі 

виконання проекту необхідна для переходу до іншого виду діяльності – 

рефлексивної. Вона передбачає аналіз дій; співвіднесення їх із складеним планом 

(алгоритмом); корекцію [4]. Цей компонент реалізується успішно за умов наявності 

в учня саморегуляції діяльності.  

Підсумок проекту пов'язаний із демонстрацією та оцінюванням його 

результатів [2]. Оцінювання є процесом зіставлення ходу діяльності з наміченим 

еталоном. У проектній діяльності застосовується зовнішнє та внутрішнє 

оцінювання, за переваги останнього. Формування в учнів уміння здійснювати 

самооцінювання сприяє трансформації цього процесу в якість, характеристику 

суб’єкта діяльності – його самооцінку. 

Отже, комплекс взаємопов’язаних компонентів моделі розвитку пізнавальних 

інтересів молодших школярів засобами проектної діяльності, включаючи 

інтеграцію суб’єктивних і об’єктивних умов, які створюють мотиваційно-

розвивальне середовище, забезпечить позитивний вплив на формування у них 

проектних умінь і соціальних навичок.  
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О. Кондратюк. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.  
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НАВЧАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ. 

 

Для студентів інженерних спеціальностей в галузі швейного виробництва 

важливою формою організації навчально-виховного процесу є проведення 

навчальних екскурсій на виробництвах галузі. Даний вид навчальної діяльності 

спрямований на розширення знань майбутніми фахівцями в галузі технологій 

швейних виробів у виробничих умовах конкретного підприємства. Основне 
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завдання освітньої екскурсійної діяльності – поглибити професійні знання 

студентів, сприяти закріпленню отриманих теоретичних знань під час аудиторного 

навчання, сприяти встановленню зв’язку теорії з практикою, розвивати 

спостережливість, пізнавальні інтереси, формувати професійний світогляд тощо. В 

системі занять з професійно-орієнтованих дисциплін екскурсія виконує ряд 

важливих дидактичних функцій: – реалізує принцип наочності навчання; – 

підвищує науковість навчання і закріплює його зв'язок із практикою та майбутньою 

професійною діяльністю; – розширює технологічний кругозір студентів; – 

студентам надається можливість спостерігати реальне виробництво і знайомитися з 

використанням наукових знань та технологічних досягнень в умовах виробничого 

процесу [1]. 

Змістові особливості навчально-виробничих екскурсій при підготовці фахівців 

швейної галузі розглянемо на прикладі їх організації та проведення в межах 

професійно-орієнтованих дисциплін кафедри легкої промисловості та професійної 

освіти Мукачівського державного університету (МДУ). Екскурсійна робота для 

студентів спеціальності «182 Технології легкої промисловості. Конструювання та 

технології швейних виробів» МДУ передбачена в змісті таких навчальних 

дисциплін та видів практик як «Вступ до фаху» (вступна, програмна екскурсія), 

«Навчально-виробнича практика» (поточна програмна екскурсія) «Основи 

технології швейних виробів» (поточна позапрограмна екскурсія), «Устаткування 

для виготовлення швейних виробів» (поточна позапрограмна екскурсія), 

«Моделювання і оптимізація технологічних процесів» (заключна позапрограмна 

екскурсія), «Інженерна практика» (заключна програмна екскурсія). Зміст екскурсій 

залежить від її виду (ввідна, поточна чи заключна), дисципліни, в межах якої вона 

проходить та виробничих особливостей підприємства. 

Навчальні екскурсії проходять на базі провідних підприємств м. Мукачева та 

Закарпатської області: ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», ТзОВ 

«Мукачівська швейна фабрика», СП ТОВ «Віадук», ПАТ «Ужгородська швейна 

фабрика», ПАТ «Гроно-Текс» та ін.  

Під час проведення екскурсійної роботи на швейні виробництва виділяють 

чотири етапи: 

1) теоретично-практична підготовка (до початку екскурсії студенти мають 

освоїти теоретичні знання стосовно обʼєктів спостереження, одержати завдання, які 

потрібно виконати під час екскурсії); 

2) інструктаж (ознайомлення з метою і обʼєктом екскурсії; правилами 

поведінки на об'єктах екскурсії, дотримання техніки безпеки та ін.); 

3) проведення екскурсії (огляд структурних підрозділів підприємства; 

заслуховування інформації про виробництво); відбір необхідного матеріалу для 

оформлення звіту (виконання записів, світлин, відбір нормативно-технічної 

документації тощо); загальні підсумки; 

4) заключний етап (повʼязаний із систематизацією та опрацюванням матеріалів 

екскурсії) – систематизація зібраного матеріалу; складання звітів; захист звітів; 

проведення підсумкової бесіди тощо. 
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Теоретично-практична підготовка та заключний етап екскурсії проводяться 

викладачем під час аудиторної роботи в навчальному закладі, інструктаж та 

безпосередньо проведення екскурсії здійснюється на підприємстві провідним 

фахівцем від виробництва. 

Важливе місце під час проведення екскурсії в умовах виробництва має 

посідати питання техніки безпеки та охорона здоров’я [2], оскільки на швейних 

підприємствах використовується значна кількість технологічного обладнання та 

оснащення, яке, у випадку недотримання належних умов безпеки, може бути 

джерелом травмування студентів. 

Підсумовування результатів екскурсійної роботи може здійснюватися у різних 

формах: – бесіди – під час якої викладач зʼясовує враження студентів від об’єкту, 

обговорює найважливіші етапи екскурсії; – конференції – під час якої студенти 

звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів); – диспуту – 

під час якого студенти висловлюють власну позицію щодо побаченого та почутого 

тощо [1]. З метою актуалізації знань і професійного досвіду студентів доцільно 

використовувати зібраний ними на екскурсії матеріал під час виконання інших 

видів завдань, постійно звертатися до отриманих під час екскурсії знань. 

Отже, екскурсія як один з видів організації навчально-виховного процесу 

займає важливе місце в системі підготовки майбутніх інженерів в галузі швейного 

виробництва. За умов якісної організації, грамотного проведення та 

результативного підсумовування сприяє реалізації дидактичного принципу зв’язку 

теорії з практикою, формуванню цілісної системи професійних знань студентів.  
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СУТНІСТЬ САМООЦІНКИ В ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА 

 

Формування самооцінки в умовах навчальної діяльності потребує знання 

сутності самооцінки, її структури та функцій в особистісному розвитку.  

Проблема пізнання людиною своїх внутрішніх можливостей, природи, 

сутності самооцінки, потребує усе більшої уваги представників різних наук, про що 

свідчать дослідження у філософії, психології, педагогіці. Автори справедливо 

зазначають, що, намагаючись оцінити себе, людина прагне зрозуміти, як оцінюють 

її оточуючі. Аналіз самооцінки через сутність «Я» відображений у роботах І. Беха, 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2011/Economics/2_79218.doc.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1341-14
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Л. Виготського, С. Ілляш, І. Кона, О. Леонтьєва, Г. Ліпкіної, С. Максименка, 

О. Онопрієнко, В. Століна, Г. Цукерман, І. Чеснокової, І. Шапошнікової та ін.  

Учені в своїх роботах розглядають самооцінку як внутрішнє ядро особистості, 

як її свідомий початок, як згущення індивідуальної самосвідомості, як систему 

уявлень людини про себе [2]. 

Становленню самооцінки у різних видах діяльності присвячені дослідження 

зарубіжних педагогів і психологів Р. Бернса, А. Маслоу, К. Роджерса, З. Фрейда, 

Е. Фромм. Специфіка трактування особистості у зарубіжній психології і педагогіці, 

як правило, полягає в тому, що вона прямо проектується на розуміння сутності 

самооцінки: вона або, як і особистість, визнається конфліктною, або розглядається 

як протиставлення справжнього і демонструвального уявлення про себе. 

Самооцінка як особистісне утворення посідає чільне місце у загальному 

контексті формування особистості, її можливостей, здібностей, спрямованості, 

активності, суспільної значущості [3]  

Питання самооцінки розглядаються у роботах Б. Ананьєва, Л. Божович, 

А. Захарової, І. Кона, Г. Ліпкіної, К. Роджерса та ін. Аналіз наукових праць показує, 

що зміст поняття «самооцінка» у розумінні авторів багато в чому збігається. У 

працях науковців самооцінка представлена як особистісне утворення, яке бере 

участь у регуляції поведінки і діяльності; як характеристика особистості, її 

центральний компонент, що формується за активної участі самої особистості і яка 

відображає своєрідність її внутрішнього світу.  

У роботах К. Балютіної самооцінка пов’язується з рівнем вимогливості до себе 

і включається у структуру потреб людини [1, с. 25].  

Поняття самооцінки К. Леонович розглядає як цінність, якою індивід наділяє 

себе в цілому й окремі сторони своєї особистості. Основу самооцінки складає 

система особистісних утворень індивіда, прийнятих ним як система цінностей. У 

роботах І. Ковалишина йдеться про самооцінку, як про «саморегуляції, що 

визначають напрям і рівень активності людини, її відношення до світу, інших 

людей, самого себе» [4, с. 48].  

Існує декілька трактувань самооцінки: самооцінка – показник ступеня 

задоволеності собою; самооцінка – відношення успіху до вимог особистості; 

самооцінка – фіксація результату пізнання себе [5, с. 150]. 

Отже, самооцінка – це психічна система, що функціонує на різних рівнях. 

Людина виступає для самої себе як особливий об’єкт пізнання. Пізнання себе 

включене в ще більш широкий процес пізнання зовнішнього світу і здійснюється в 

безупинній взаємодії людини зі світом. Як складне психологічне явище самооцінка 

не може бути ізольованою від усіх інших проявів психічного життя людини: вона 

пов’язана з її мисленням, пам’яттю тощо. 

О. Федоренко виділяє наступні шляхи оцінювання себе індивідом: 

– оцінка зіставленням рівня домагань з об’єктивними результатами своєї 

діяльності; 

– оцінка через порівняння себе з іншими. Оцінюючи себе, індивід свідомо 

або мимоволі порівнює себе з іншими з огляду не тільки на власні досягнення, але й 

на соціальну ситуацію в цілому; оцінка шляхом інтеріоризації чужих оцінок. 
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Виділяються два умовні рівні самопізнання. На першому рівні самопізнання 

здійснюється у межах відношення, «Я – інша людина». Якраз основну інформацію 

про себе людина одержує шляхом співвіднесення, порівняння самого себе з іншими 

людьми. На цьому рівні самопізнання виникають різноманітні образи себе і власної 

поведінки (у безпосередньому зв’язку із конкретною ситуацією). Відповідно на 

цьому рівні самопізнання знання про себе мають ситуативний характер. 

Найважливіші внутрішні прийоми самопізнання, що використовуються 

особистістю на даному рівні, самосприйняття та самоспостереження. 

На другому рівні самопізнання відбувається у межах відношення Я – Я. Тут 

особистість в основному оперує готовими знаннями про себе, що були одержані у 

різний час і у різних ситуаціях. Це знання про себе узагальнюється й залежно від 

індивідуальних особливостей та індивідуалізованого перебігу самопізнання можна 

розрізняти більш чи менш глибокий, інтенсивний, розгорнутий процес пізнання 

самого себе. Найважливіший механізм даного рівня – самоосмислення та 

самоаналіз, що ґрунтується на самоприйнятті та самоспостереженні. 

Самооцінка може бути адекватною, завищеною і заниженою. При сильних 

відхиленнях від адекватної самооцінки особистість може відчувати психологічний 

дискомфорт і внутрішні конфлікти. Сумніше за все те, що людина часто не 

усвідомлює дійсних причин цих явищ і шукає причини поза себе. 

Здійснений теоретичний аналіз наявних у літературі даних дає підстави 

стверджувати, що самооцінка є складним структурним утворенням, що виступає в 

різних формах і видах. Будучи включеною в усі види діяльності людини, 

самооцінка є невід’ємною рисою особистості і самосвідомості. 
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УКРАЇНСЬКА КОЛИСКОВА ПІСНЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЖАНР ФОЛЬКЛОРУ 

 

Усна народна творчість – невід’ємна складова частина національної духовної 

культури, яка в «концентрованій формі подає одночасно народну філософію, етику 

й естетику, створюючи неповторний національний образ світу» [1, с. 5]. Під цим 

останнім розуміється узагальнена картина соціальної та природної дійсності, що 

складається історично і відбиває загальнонародну точку зору на систему її явищ та 

процесів, у відповідності з духовно-практичним досвідом даного етносу, його 

мовою та культурою (М. Бахтін, В.Біблер, Г.Гачев). 

Дитячий фольклор представлений великим розмаїттям жанрів. Проте, наразі 

не існує усталеного поділу жанрів дитячого фольклору. деякі науковці керуються 

різними принципами поділу дитячої фольклористики. одні за основу беруть 

віковий, побутовий, генетичний, функціональний, гендерний принципи. 

дослідженням типологізації жанрів займалися П. Бессонов, М. Дерлиця, О. Капиця. 

остання якраз поділяє всі жанри на дві групи: 1) ті, що виконуються батьками 

новонародженим дітям до 5-6 років; 2) твори, які поширені серед дітей, коли ті є 

безпосередніми суб’єктами створення.  

Згідно з цим поділом виділяють такі жанри дитячої фольклористики: 

колискові пісні; твори дорослих для дітей – забавлянки; дражнилки; календарно-

обрядові пісні (колядки, щедрівки, посівалки тощо); загадки; скоромовки; казки та 

власне дитячі казки; лічилки; дитячі ігри; звертання до дощичка, сонця, веселки 

тощо [3; с.698-699]. 

Пропонуємо проаналізувати найбільш популярний жанр дитячої 

фольклористики: колискові пісні. Колискові пісні є особливим видом пісенної 

творчості. Вони, як і інші фольклорні жанри, тонко підводять до розуміння 

особливостей життя різних народів. Уперше колискова пісня зʼявилася на сторінках 

альманаху «Русалка Дністровая» у 1837 році, і з того часу цей жанр є об´єктом 

зацікавлення мовознавців, фольклористів, лінгвістів та педагогів. До найдавніших 

записів належать розвідки М. Максимовича, А.Метлинського, П. Чубинського, 

Я. Головацького та ін. Із сучасних дослідників найвагоміший внесок належить 

Г. Довженок, К. Луганській, М. Стельмаховичу, Н. Бабич, Л. Кіліченко, Н. Сивачук, 

М. та З. Лановик та інші. 

Колискові пісні – «ліричні пісенні твори, які виконуються матір’ю (рідше 

батьком чи іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її 

приспати» [2, с.568].  

Колискові пісні – жанр, який має чітко визначену конкретну функцію: 

заспокоїти і приспати дитину. З цим основним їх призначенням і пов´язані 

особливості поетики жанру. Емоційність, щирість, безпосередність, потяг до гри 

звуками й словами надають пісням неповторного колориту та таємничості («Ой 
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ходить сон, коло віко», «Котику сіренький», «Люлі, люлі, прилетели гулі», 

«Сонько-дрімко», «Гойда, гойда-гойта», «Люляй-люляй, мій синочку» та ін.).  

Обов’язковою функцією колискових пісень є виховна. У віршованих рядках 

можна побачити настанови для подальшого життя дитини, правила поведінки та 

шляхи виходів із скрутних ситуацій. [1; с.3]. Це підводить нас до розуміння 

безмежної мудрості пращурів, які передавали життєві настанови дитині шляхом 

співу. 

Українські колискові пісні мають свої особливості. вони славляться 

образністю та подеколи містичністю. Колискові пісні мають особливу манеру 

виконання. їх співають з ніжністю, безпосередністю, простотою. цей жанр дитячої 

фольклористики виконується безпосередньо для дитини, без стороннього слухача. 

основна функція колискових пісень – заспокоїти дитину, закликати сон та виразити 

свої переживання. через це колискові пісні дають багато місця для імпровізації. 

колискові пісні виконуються в одноманітному ритмі, який створюється за 

допомогою певних прийомів. наприклад, за допомогою повторів цілих рядків. 

Ой ходить сон коло вікон, 

а дрімота коло плота. 

Питається сон дрімоти: 

– А де будем ночувати? 

– Де хатонька тепленькая, 

де дитинка маленькая, 

Туди підем ночувати, 

І дитинку колисати. 

А на кота та й воркота, 

на дитинку тай дрімота 

Котик буде муркотати 

а дитинка буде спати. 

Отже, колискові пісні – особливий жанр дитячого фольклору, який 

вирізняється з – поміж інших своєрідною специфікою, неповторністю лексики, 

поетичних засобів, ритміки. Колисаночки відіграють важливу роль у вихованні 

дитини: вплив на розвиток мислення, пам’яті, музичних здібностей; саме з них 

починається формування гармонійно розвиненої особистості, національно свідомої 

людини. 
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БАТЬКІВСЬКІ КОМПЕТЕНЦІЇ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Основною вимогою до розвиваючого середовища є створення атмосфери, в 

якій будуть панувати гуманні відносини, довіра, безпека, можливість особистісного 

зростання, емоційна співзвуччя і ін. Середовище, в якому здійснюється розвиток 

особистості дитини, не є чимось спонтанним і випадковим. Воно повинно бути 

спроектоване, добре організоване і навіть побудоване. І основна роль в цьому 

належить батькам. 

Підвищення компетенції батьків (формування у них необхідних знань, 

навчання їх навичкам спілкування з дітьми, вирішення конфліктних ситуацій, 

поліпшення стилю батьківської поведінки тощо) – один із напрямів педагогічної 

допомоги сім’ї. 

У формуванні виховної системи в конкретній сім’ї важлива роль того, як 

батьки розуміють і як вони задовольняють потреби дитини [1]. Компетентне 

батьківство – це найважливіше завдання біосоціального призначення кожної 

людини. Рівень компетенції батьків безпосередньо впливає на ефективність їх 

виховних впливів на дитину і її гармонійний розвиток. Психолого-педагогічні 

положення шодо компетентного батьківства припускають активну батьківську 

позицію в отриманні необхідних педагогічних знань, постійну готовність 

поповнювати їх і застосовувати на практиці. 

Батьківська компетенція є провідним компонентом батьківської культури і 

характеризується певною сумою психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних і 

правових компетенцій, а також умінням батьків застосувати їх в практиці виховної 

діяльності. Основним полем благополучної взаємодії батьків з дитиною 

розглядається інтегрування різних аспектів особистого батьківського досвіду: 

когнітивного, емоційного, сенсорного, психомоторного, духовного, 

комунікативного, ігрового, рефлексивного та ін. Як для батьків, найважливішою є 

соціальна компетенція, тобто освоєна соціально-комунікативна й індивідуальна 

здатність, що забезпечує взаємодію людини з іншими людьми, комунікативні 

зв’язки і самостійність будь-якої діяльності індивіда [2].У соціальній компетенції 

виділяють три підструктури: соціально-психологічні, соціально-педагогічні, 

соціально-культурні батьківські компетенції.  

До соціально-психологічних батьківських компетенцій віднесемо: батьківські 

цінності, установки і очікування, батьківське ставлення, батьківські почуття, 

батьківські позиції, батьківську відповідальність, а також стиль сімейного 

виховання [4].  

Соціально-педагогічна компетенція – це: 

–  здатність до створення повноцінної сімейної соціальної групи, в якій 

представлені різні вікові, статеві та професійні «підсистеми»;  

–  встановлення всередині сімейної групи довірчих контактів з дітьми;  
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–  розуміння і усвідомлення відповідальності за виховання дітей;  

–  сталості, стійкості та тривалості виховних впливів в сім’ї;  

–  створення об’єктивних можливостей для включення дітей в побутову, 

господарську діяльність, формування практичних умінь організації життя і 

діяльності дітей в сім’ї;  

–  поступове залучення дитини до соціального життя.  

До соціально-культурних компетенцій відносять:  

–  поетапне розширення інформаційного кругозору і досвіду батьків, 

включаючи гігієнічні, етичні (поведінкові), правові аспекти;  

–  постійну роботу над створенням позитивного образу батька, усвідомлення 

необхідності власного внутрішнього зростання, всебічне самовдосконалення 

(культура, мистецтво, спорт і т.д.)  

–  вміння спільного проживання народних свят, осмислення традицій, 

співпраця з іншими виховними інститутами;  

–  формування педагогічної культури батьків – освоєння загальної культури 

людини, в якому знаходить відображення накопичений попередніми поколіннями і 

безперервне збагачення досвіду виховання дітей у сім’ї, розширення знань про 

розвиток, виховання, навчання дітей. 

Для розуміння батьківської компетенції як соціально-педагогічного феномена 

необхідно розглядати її як складну систему особистісних утворень індивіда, що 

включає ціннісно мотиваційну, когнітивну, поведінкову і емоційну складові [3]. 

Врахування емоційного, ціннісного і мотиваційного вибору батьків є запорукою 

успішності роботи по формуванню його батьківських компетенцій. Усвідомлення і 

прийняття батьками цінності свого досвіду, необхідність саморозвитку, досягнення 

більшої ефективності у виховній діяльності є основою освітньої діяльності.  
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ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Поступове входження України до європейського освітнього простору 

впродовж останнього часу детермінувало великий інтерес педагогічної науки до 

проблем гендерного виховання та гендерної культури у сфері освіти. 

Переосмислення традиційних, зазвичай стереотипних уявлень про соціальну роль 

жінок та чоловіків з огляду на нові соціально-економічні умови має актуально-

перспективний характер для прогресивних змін сучасної системи вітчизняної 

освіти, розробки її футуристичних моделей, про що зазначено в нормативно-

правових документах України найвищого державного рівня, починаючи з 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму 

«Освіта» (1993) і закінчуючи Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 рр.  

У науково-практичній спадщині педагога-гуманіста представлені численні ідеї 

та практичні рекомендації щодо розв’язання проблеми засвоєння гендерної 

культури, надзвичайно важливі для змісту освіти й виховання, що базуються на 

неупередженому ставленні до особистості, її пошануванні попри статеву 

належність, щодо виховання дівчат: «По-перше, треба, щоб кожна дівчинка 

виховувалась самобутньою і яскраво вираженою особистістю, щоб усім без винятку 

дівчатам нестерпною була навіть думка лишатися непомітною, пасивною, 

слабовільною. Орієнтація дівчинки-жінки на активну участь у суспільному 

виробництві, а не на пасивну роль домашньої господарки, на пасивне обмеження 

сфери її діяльності доглядом за дітьми – ось що дуже важливо в тому загальному 

тоні, який має характеризувати духовне життя школи» [1, с. 573].  

Як зазначають сучасні науковці й класики педагогіки, формування гендерної 

культури починається у сім’ї та продовжується в школі. Однак гендерні відмінності 

й необхідність формування гендерної культури найбільш помітні в молодшому 

шкільному віці. Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених [2], які 

досліджували вікові, індивідуальні й гендерні особливості дітей молодшого 

шкільного віку, переконує, що в саме в цей період у дітей формується стійке 

чуттєво-емоційне сприймання дійсності, починає закладатися основа абстрактного 

образу світу, яка проявляється у повсякденному житті індивідуальними рисами 

поведінки.  

Школа, в сучасному її вигляді, використовуючи свої методи і прийоми, 

починає активно впливати і на чуттєво-емоційну складову дитячої особистості, і на 

формування внутрішньої системи поглядів.  

Гендерна освіта в Україні має солідні напрацювання, але водночас існують 

проблеми у формуванні гендерної культури в системі освіти. Згідно з позицією 

українських учених (Т. Говорун, О. Кікінежді, В. Кравець та ін.), необхідність 

інтеграції гендерного підходу до вітчизняної системи освіти спонукають такі 

об’єктивні явища, як нові реалії соціальної дійсності, а саме:  
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– руйнування традиційної системи гендерної стратифікації й різке послаблення 

поляризації жіночої та чоловічої соціальних ролей;  

– нівелювання принципових розбіжностей у нормах поведінки й психології 

жінок і чоловіків, з огляду на спільність їхньої трудової діяльності та сумісність 

навчання;  

– принципова трансформація шлюбно-сімейних взаємин;  

– суттєві зміни культурних стереотипів маскулінності й фемінності, що стають 

менш жорстокими та полярними, більше внутрішньо суперечливими, зважаючи на 

переплетення у них традиційних рис із новими й більш чітку різноманітність 

індивідуальних ситуацій тощо [3, с. 80].  

Відповідно, на сучасному етапі розвитку гендерний підхід органічно 

вплітається в чинну концепцію освіти, адже гендерно-орієнтоване навчання значно 

розширює можливості особистості для вільного духовного розвитку. В гендерному 

підході відображається пріоритет спрямованості освіти на особистість, на розвиток 

і виховання гармонійної, високодуховної, самоактуалізованої людини, що долає 

життєві труднощі, здатної цінувати культурний і природний фонд держави. Він 

спрямований на розкриття особистісного потенціалу, самореалізацію 

індивідуальності, гармонізацію статевих взаємовідносин .  

При цьому пріоритети сучасної освіти і теорія гендерного підходу виходять з 

позиції, що людській природі властива самоактуалізація. Впровадження гендерного 

підходу в навчальний процес максимально сприяє реалізації внутрішнього 

потенціалу кожної дитини, незалежно від її статі, посилює можливості педагогічної 

взаємодії, створює гендерно-комфортну ситуацію і для педагога, і для вихованців. 

Уважаємо, що гендерно-комфортна ситуація передбачає звільнення професійного 

поводження педагогів від статево-рольових стереотипів як специфічних і серйозних 

бар’єрів виховання дитячої особистості. Вчитель зосереджує увагу на реальних 

задатках і здібностях, незалежно від статевої приналежності. Створення зазначеної 

ситуації у навчальному процесі для школярів передбачає можливість реалізації 

внутрішнього потенціалу дівчат і хлопчиків з різними гендерними типами і 

самовираження у різних видах діяльності. Відповідно, гендерний підхід є 

теоретичною основою ефективного навчання, виховання і соціалізації, і 

пріоритетною частиною сучасної освіти.  

Таким чином, сучасні вимоги особистісно-орієнтованого підходу до 

формування особистості не можуть бути реалізовані без врахування гендерної 

специфіки. Вивчення різноманітних питань, пов’язаних із гендерними аспектами, 

мають у педагогіці не лише теоретичне, але й велике практичне значення для 

людини, сім’ї, різних навчально-виховних установ. Гендерний підхід в педагогіці 

опирається на принцип гуманізму, культуровідповідності, природовідповідності, 

гармонізації, відкритості, гендерної комфортності. Побудова навчального процесу 

на теоретичній основі розглянутого підходу забезпечує створення умов для 

формування гендерної культури, сприяє самореалізації особистості дитини. 
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 КРИТЕРІЇ  І УМОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ    

 НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Педагогічне проектування – це вищий рівень педагогічної діяльності, що 

виявляється у творчості вчителя, в постійному вдосконаленні мистецтва навчання, 

виховання і розвитку людини. Педагогічна творчість розглядається як стан 

педагогічної діяльності, при якому відбувається створення принципово нового в 

змісті, організації навчально-виховного процесу, у вирішенні науково-практичних 

проблем. 

Педагогічне проектування – прояв постійної різнобічної творчості. Воно 

передбачає наявність у педагога сукупності творчих здібностей та дослідницьких 

умінь, серед яких важливе місце займають ініціативність і активність, глибока увага 

і спостережливість, мистецтво нестандартно мислити, багата уява і інтуїція, 

дослідницький підхід до аналізу навчально-виховних ситуацій, роз’язання 

педагогічних завдань,  самостійність суджень і висновків. 

Проектування навчальної діяльності молодших школярів виступає як 

попередня розробка системи дій учителя (на організаційно-педагогічному рівні) і 

учнів (на суб’єктно-діяльнісному рівні) по реалізації всіх структурних компонентів 

навчальної діяльності, що передбачає в якості прогнозованого результату розвиток 

учня як суб’єкта цієї діяльності [2]. Найбільш ефективною формою проектування 

навчальної діяльності молодших школярів є векторно-модульна модель, яка 

забезпечує єдину векторну спрямованість на рівні взаємодії вчителя і учня в рамках 

кожного структурно-модульного компонента навчальної діяльності: мотиваційного, 

орієнтовного, змістовного, операційно-діяльнісного, контрольно-оцінного, 

результативно-коррекційного і реалізується на основі розробленого алгоритму в 

рамках кожного структурного компонента навчальної діяльності.  При реалізації 

векторно-модульної моделі проектування навчальної діяльності молодших 

школярів в практиці початкової школи критеріями є компоненти навчальної 

діяльності, а показником виступає рівень суб'єктності учня при здійсненні 

навчальної діяльності. 

 Ефективність реалізації моделі проектування навчальної діяльності молодших 

школярів визначена наступними психолого-педагогічними умовами: вираженою 

суб’єктною позицією молодших школярів при розвитку компонентів навчальної 

діяльності; специфікою освітнього процесу в розвиваючому навчанні; 
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взаємозв’язком компонентів навчальної діяльності на організаційно-педагогічному 

та суб’єктно-діяльнісному рівнях. 

Важливим чинником  успішності навчального процесу у початковій школі є 

чітке проектування сучасного уроку як головної складової педагогічної діяльності 

вчителя, де немає нормативів, є тільки рекомендації. Це пояснюється наявністю 

безлічі суб’єктивних чинників у реалізації уроку: віковими та індивідуальними 

особливостями дітей, стилем педагогічної діяльності вчителя і рівнем його 

професіоналізму, рівнем сформованості навчальної діяльності дітей і їх 

навчальними можливостями, здібностями і ін. 

Потрібно звернути увагу, що сучасний урок, повинен бути результативним, 

дієвим, який мають безпосереднє відношення до інтересів дитини, її батьків, 

суспільства, держави [1]. Для того щоб урок відповідав таким вимогам, необхідно 

спочатку технологічно його спроектувати, а потім технологічно реалізувати. 

Технологічна побудова навчання в цілому позначає технологізації цього процесу, 

тобто уточнення навчальних цілей і послідовність процедур їх досягнення, з 

докладним описом змісту діяльності учасників цього процесу. Сценарій уроку 

передбачає докладний опис дій учителя для вирішення педагогічних завдань, дій 

учнів з освоєння змісту навчального матеріалу і досягнення освітніх результатів в 

ході виконання навчального завдання. Технологічна карта уроку – це спосіб 

графічного проектування уроку у формі таблиці, що дозволяє структурувати і 

деталізувати зміст і процес уроку за обраними параметрами. 

Педагогічне проектування у початковій школі з технологічної точки зору – це 

система, основними компонентами якої є висока загальна культура, гуманістична 

спрямованість, професійні знання і вміння, творчість і педагогічні здібності,  

технологічна компетентність [3]. Рівень педагогічного проектування залежить від 

рівня технологічної компетентності вчителя і визначається на основі наступних 

основних критеріїв: доцільність (за спрямованістю); творчість (за змістом 

діяльності); технологічність (за рівнем педагогічна техніка); оптимальність (за 

вибором ефективних засобів); продуктивність (по результату). 

Отже, педагогічне проектування – це сукупність практичних умінь, 

необхідних для організації творчої діяльності педагога. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 

Вивчення досвіду професійної підготовки педагогів в нашій країні та в 

розвинених зарубіжних країнах відкриває нові можливості дляудосконалення 

системи управління підготовкою спеціалістів для початкової школи в сучасних 

умовах реформи освіти в Україні вумовах її адаптації до вимог 

загальноєвропейського освітньогопростору. Значний науковий інтерес становлять 

прогресивні здобуткикраїн, що демонструють високий рівень професійної 

підготовкипедагогів, відповідно до світових стандартів; мають багаті 

історичнітрадиції освіти, що сприяє їх провідній ролі у галузі науки і освіти 

нарегіональному і глобальному рівнях; накопичили значний досвід у галузі 

професійної підготовки педагогів у нових соціокультурних умовах. 

Дослідниця педагогіки Ольга Сухомлинська зауважує: «Нині неможливо 

розпочати розв’язання проблеми, не визначивши, що ж було зроблено до цього, від 

чого потрібно відштовхнутись, розвиваючи, розбудовуючи нове знання» [1]. 

Проаналізувавши теоретичні роботи зарубіжних дослідників, ми прийшли до 

висновку, що шкільне управління – це багаторівнева (директор школи, педагоги, 

учні, батьки, громада) управлінсько-організаційна стратегія в централізовано 

визначених рамках, спрямована на розширення шкільної автономії у фінансових, 

кадрових, навчальних питаннях з метою підвищення якості освіти та задоволення 

індивідуальних потреб учнів [2]. 

Виявивши закономірності досвіду європейських країн з найефективнішими 

шкільними системами (Данія, Фінляндія, Угорщина, Польща, Іспанія і Нідерланди) 

за такими показниками, як ступінь шкільної автономії в плануванні та затвердженні 

бюджету, ступінь шкільної автономії в управлінні персоналом, участь шкільних рад 

у розподілі фінансів, оцінка діяльності школи й успішності учнів, підзвітність 

школи, експерти Світового банку охарактеризували те, що: історично в 

досліджуваних країнах освіта була і залишається національним пріоритетом; 

децентралізоване управління є ключовою тенденцією політики в галузі освіти; 

країни фінансують шкільну освіту за участю муніципальної влади, покриваючи 

витрати на заробітну плату вчителів як цивільних службовців, утримання 

інфраструктури і шкільного приладдя; від країни до країни шкільні ради виконують 

різні функції, участь батьків у роботі школи доволі пасивна; результати оцінювання 

діяльності школи та успішності учнів використовуються для отримання зворотного 

зв’язку й внесення змін у методи навчання, розподіл ресурсів і підготовку 

педагогічних кадрів; у досліджуваних країнах стандартизовані тести оцінювання 

успішності учнів називаються недостатніми, такими, що не дають змоги виявити 

рівні розвитку учнівського лідерства, підприємництва та співпраці (маючи високі 
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показники загальної академічної успішності учнів, розвинуті країни більше 

зацікавлені такими аспектами, як інновація, мотивація та лідерство); оцінювання 

має охоплювати і шкільний клімат, який може бути одним із найважливіших 

компонентів успішності педагога та учнів; для вчителів «сильні» стимули 

охоплюють високі критерії відбору, конкурентні зарплати, можливості для 

професійного зростання та академічної свободи дослідженнями [3].  

Ми дійшли до висновку, що близько третини країн ЄС мають високий ступінь 

автономії в школах для управління фінансовими та людськими ресурсами, а в 

невеликій групі країн (Німеччина, Греція, Франція, Кіпр, Люксембург, Мальта) на 

рівні початкової освіти свобода шкіл дуже обмежена або зовсім не існує [4]. 

Аналіз інформації, наданої країнами-членами ЄС із питань функціонування 

національних систем початкової освіти, дає змогу відстежити такі рівні реалізації 

автономії вчителя в контексті шкільної автономії [5]: рівень змісту початкової 

школи; рівень викладання дисциплін; рівень системи внутрішнього оцінювання 

академічних досягнень учнів.  

Разом з тим саме на рівні початкової освіти кількість годин обов’язкових 

предметів є майже однаковою у всіх країнах ЄС – це полегшує порівняння між 

ними. В усіх країнах ЄС, крім Греції та Бельгії (фламандська громада), початкові 

школи, а на практиці – учителі, вільні у виборі методів навчання, навіть якщо діють 

механізми зовнішнього контролю у вигляді інспекцій чи перевірок [6]. 

З розширенням шкільної автономії в кадрових питаннях та з метою 

забезпечення якості освіти змінюються вимоги до професійної підготовки 

педагогів. Більшість країн уже вимагають від майбутніх учителів початкової школи 

ступінь бакалавра або його еквівалент, який передбачає професійну підготовку 

протягом не менше трьох або чотирьох років. Паралельно спостерігається 

тенденція подовження терміну навчання в університеті: Чеська Республіка, 

Німеччина, Естонія, Франція, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія і 

Хорватія здійснюють підготовку вчителів початкової освіти на рівні магістратури, 

що зазвичай триває п’ять років [4]. Порівняно з учителями середньої школи вчителі 

початкових класів мають тривалішу педагогічну практику на базі навчального 

закладу в усіх країнах ЄС (за винятком Угорщини та Румунії) [6]. Професійна 

підготовка вчителів початкової освіти у певних країнах (Швеція, Сполучене 

Королівство (Англія, Уельс і Північна Ірландія), Словенія, Румунія, Данія, 

Португалія, Угорщина, Естонія, Австрія) обов’язково охоплює період стажування 

безпосередньо після отримання кваліфікації, що розглядається як структурована 

програма підтримки молодих учителів. Політика шкільної автономії у країнах ЄС 

зумовлює зміни не лише в системі професійної підготовки учителів початкової 

школи, а й в умовах їхньої праці. У середньому щотижневе навантаження учителів 

початкової школи становить близько 20 годин викладання (мінімальне у Болгарії – 

12, максимальне в Естонії – 25 годин) без урахування часу, який учителі проводять 

у школі, виконуючи інші обов’язки. 

Отже, входження України в інтегровану світову культуру, подальший 

розвиток традицій української школи спонукає до необхідності подальшого 

дослідження європейської освіти, а також вироблення нових підходів до 



75 
 

педагогічного процесу, переосмислення соціальних цілей освіти, організаційно-

структурну перебудову, якісне поглиблення реформ освіти. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Формування професійної особистості вчителя іноземної мови передбачає 

наявність у студентів старших курсів відповідної мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної бази, тобто знань, навичок і вмінь здійснювати іншомовну 

міжкультурну комунікацію на достатньо високому рівні.  

Навчання спілкування іноземною мовою неможливе без навчання учнів 

комунікативного етикету, під яким розуміють етикетну поведінку, що 

підпорядкована соціально, культурно, історично та традиційно визначеним 

стандартам комунікативної поведінки у стандартних ситуаціях спілкування.. 

Соціокультурна компетенція (СКК) – це знання культурних особливостей носіїв 

мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти 

комунікативну поведінку носіїв [1, с. 42]. Акцент у процесі формування СКК 

повинен робитись на процесах усвідомлення студентами фактів взаємодії рідної та 

іноземної мов і культур у під час міжкультурного спілкування та на розвитку 

чутливості до такої взаємодії. Із факту існування своєрідних «мовних картин» 

культурно-мовних спільнот випливає необхідність розкриття під час навчання ІМ 

соціокультурного потенціалу лексичних одиниць.  
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Відмінності у лексичних фонах культурно нейтральної лексики зумовлені не 

лише відмінностями між культурами, але й соціальними чи індивідуальними 

особливостями комунікантів. Проте ігнорувати у цьому випадку вплив 

соціокультурних факторів не можна. Про це свідчить, зокрема, наш власний досвід 

міжкультурного спілкування, досвід наших колег, студентів, іноземців з якими нам 

довелось спілкуватись. На заняттях з ІМ викладачі обмежуються переважно 

встановленням денотативного значення лексичної одиниці, дуже часто просто 

перекладаючи її РМ, тобто відбувається лише процес ідентифікації між 

сигніфікатом (лексемою) і денотатом (об’єктом). При цьому ігнорується той факт, 

що одне поняття може виражатися декількома лексемами з різними значеннями, а 

поняття та їх прототипи в різних культурах не є ідентичними. Це призводить до 

того, що студенти, не здогадуючись про відмінності у соціокультурних фонах 

культурно нейтральної лексики у РМ й ІМ, неповністю чи невірно розуміють 

автентичний текст чи поведінку особи у ситуації міжкультурного спілкування, і, 

таким чином, не здатні точно і адекватно здійснити переклад. У них відсутнє 

прагнення розкрити специфічні значення лексем у ІК і, як наслідок, не відбувається 

формування вміння оволодівати ІК під час вивчення ІМ. Тому пошук у РМ 

лексичного відповідника для слова ІМ (встановлення його денотативного 

значення), повинен стати лише першою фазою у розкритті значень лексичних 

одиниць в іншокультурному контексті чи у ситуації міжкультурного спілкування.  

У другій фазі цієї роботи повинне відбуватися розкриття соціокультурного 

потенціалу лексеми, тобто визначення місця і функції поняття, якому відповідає ця 

лексема, у системі понять культури ІМ, і таким чином відбувається 

культурозумовлене і культуроспецифічне утворення поняття. Для розкриття 

соціокультурного потенціалу значень лексем слід застосовувати на заняттях 

відповідні прийоми, за допомогою яких звертається увага студентів на фактори, що 

вказують на соціокультурні елементи значень лексичних одиниць [2, с. 150]. Ними 

є: контекст, у якому вживається лексема, її специфічні функції у контексті, зв’язки 

лексеми з іншими поняттями ІМ. Для формулювання цих прийомів нами були 

модифіковані і використані ідеї Б.-Д. Мюллера, Б. Томаліна та С. Стемплеського 

(B.-D. Müller, B. Tomalin, S. Stempleski ) щодо прийомів словникової роботи на 

заняттях з ІМ [3, с. 158]. Отже, пропонуємо застосовувати на заняттях із ІМ для 

розкриття соціокультурного потенціалу лексики наступні прийоми: утворення 

асоціацій: порівняння студентами в процесі їх − роботи з автентичним навчальним 

матеріалом асоціацій, які пов’язують українці та носії ІМ з певною лексемою; 

аналізу контексту і функцій лексичної одиниці у ньому: − встановлення 

соціокультурного значення слова у конкретному контексті; встановлення зв’язків 

між поняттям, яке досліджується з − іншими поняттями суспільного життя країни 

ІМ; виявлення прототипів або ментальних образів, які − переважно пов’язуються у 

носіїв мови з певною лексемою; визначення соціальної цінності: встановлення 

позиції − поняття, позначеного лексемою, у шкалі соціальних цінностей ІК і РК; 

встановлення ієрархізації: співвідношення поняття, яке − позначається відповідною 

лексемою, з більш загальним і більш частковим у системі понять ІМ; виявлення 

впливу історичних, політико-економічних − факторів культур РМ та ІМ на зміну 
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значення лексеми. Як вже було зазначено, сприймання ІК відбувається на основі і 

через призму власного, особистого, і суспільного, зумовленого РК, досвіду. При 

цьому поняття і моделі поведінки РК діють як критерії розуміння, аналізу і оцінки 

понять культури ІМ. Таким чином, відбувається співставлення явищ РК і культури 

ІМ, тобто порівняння культур. Отже, практично у будь-якій ситуації 

опосередкованого чи безпосереднього міжкультурного спілкування відбувається 

порівняння культур, наслідком якого часто є судження-оцінка щодо цих культур [4, 

с. 308]. Таке порівняння відбувається найчастіше поверхово, тобто предмети, 

обставини, способи поведінки у різних культурах просто співставляються, при 

цьому не звертається увага на те, чи порівнюється однакове з однаковим.  

Окремо слід зазначати, що використання цих прийомів на практичних 

заняттях з ІМ йде паралельно із безпосередньою роботою над формуванням мовної 

і мовленнєвої компетенцій. Проте запропонований нами підхід до формування СКК 

шляхом розвитку СКС студентів та методичні засади його реалізації дають змогу не 

лише сформувати СКК іноземної мови а й оволодіти загальними міжкультурними 

знаннями, вміннями, навичками, стратегіями без огляду на конкретну культуру, які 

є суттєвим елементом полікультурної компетенції [5, с. 147]. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ І ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИКИ 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Цивілізаційний розвиток підійшов до нового рубежу своєї історії, на якому 

стихійний розвиток продуктивних сил, неконтрольоване зростання населення, 

відсутність дисципліни індивідуальної поведінки можуть поставити людство, на 

край загибелі. Ми стоїмо перед проблемами нової організації життя, нової 

організації суспільства, нового світобачення. Зараз виникло словосполучення 

«екологічне мислення». А.Леонтьєв підкреслював, що мислення «дає знання про 

істотні властивості, зв’язки і відносини об’єктивної реальності, здійснює в процесі 

пізнання перехід» від явища до сутності «показує і його відмінність від відчуття і 

http://www.tudresden.de/
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сприйняття, тобто від процесів чуттєвого відображення дійсності, таким чином – 

«мислення дає непряме, складно опосередковане відображення дійсності» [3, с. 214 

– 219]. 

Суб’єктами, які впливають на рівень екологічного мислення, постають 

соціальні групи, які складаються з людей (вчених, письменників, культурологів, 

філософів та ін.), у яких дійсно є спрямованим цілісне бачення світу, розвиненою – 

екологічна культура, що базується на знанні зв’язків, які існують в природі. 

Екологічне мислення впливає на формування екологічного світогляду, для якого 

характерним є розуміння світу природи вже не як фізичного середовища, 

заповненого молекулами, електромагнітними полями, елементарними 

мікрочастинками і квантами енергії, а як основи людського існування, як 

синергетичної  системи – саморозвиваючої, самоорганізованої, саморегульованої. В 

цій системі діяльність людини, її масштаби, її наслідки оцінюються по іншому. У 

зв’язку з цим по іншому сприймаються якості людини, які визначають цей 

світогляд і вплив світогляду на подальший розвиток людства. 

Людина з екоцентричним підходом до проблем розвитку екологічної культури 

характеризується певним типом свідомості, якій властиві такі  особливості:  

1. Найвищу цінність представляє гармонійний розвиток людини і природи. З 

самого початку природне визнається самоцінним, яке має право на існування тому, 

що воно є незалежно від корисності або даремності і, навіть, шкідливості для 

людини. Людина – не повноправний власник природи, а лише один із членів 

природного співтовариства . 

2. Відмова від ієрархічної картини світу. Людина не визнається такою, що 

володіє якимись особливими привілеями на підставі того, що вона є розумною 

істотою. Навпаки, розумність людини накладає на неї додаткові обов’язки щодо 

природи, яка її оточує. Світ людей не протиставлений світу природи, вони обидва є 

елементами єдиної екосистеми. 

3. Метою взаємодії з природою є максимальне задоволення як потреб людини, 

так і потреб всього природного співтовариства. Дія на природу замінюється 

взаємодією . 

4. Характер взаємодії з природою визначається свого роду «екологічним 

імперативом»: абсолютно правильно і тому – дозволено тільки те, що не порушує 

існуючу в природі рівновагу. 

5. Природа і все природне сприймається як повноправний суб’єкт у взаємодії з 

людиною. 

6. Етичні норми й правила однаковою мірою поширюються як на взаємодію 

між людьми, так і на взаємодію зі світом природи . 

7. Розвиток природи і людини розуміється як процес коеволюції, 

взаємовигідного єднання. 

8. Діяльність по охороні природи викликана необхідністю зберегти природу 

заради її самої [4].  

Дослідники виокремлюють характеристики суб’єктивного ставлення людини 

до природи, що має вплив на формування нової екологічної свідомості: 
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1. Емоційність, що характеризує суб’єктивне ставлення за схемою 

«раціональне – емоційне».  

2. Узагальненість, яка характеризує суб’єктивне ставлення за схемою 

«часткове – загальне».  

3. Домінантність, що характеризує суб’єктивне ставлення за схемою 

«незначуще – значуще».  

4. Когерентність, що характеризує суб’єктивне ставлення за схемою 

«негармонійне – гармонійне» (показник ступеню узгодженості всіх ставлень 

особистості до навколишнього середовища).  

5. Принциповість, що характеризує суб’єктивне ставлення як «залежне –

незалежне».  

6. Особливість свідомості, що характеризує суб’єктивне ставлення за схемою 

«несвідоме – свідоме».  

7. Стійкість, що набуває особливого значення; характеризує суб’єктивне 

ставлення за схемою «нестійке – стійке» (показник стабільності суб’єктивного 

ставлення).  

8. Модальність суб’єктивного ставлення індивіда до природи, яка також має 

неабияке значення, адже характеризує суб’єктивне ставлення за схемою «знак – 

ставлення» (ця схема набуває якісно змістовної характеристики, адже в межах 

модальності можна виокремити схеми «прагматичне – непрагматичне» ставлення 

та відношення людини та природи за моделлю «об’єкт – суб’єкт» [2]. 

Екологічне мислення і екологічна свідомість стають основою формування 

екологічної культури особистості. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Школа разом із світовою спільнотою вступила у третє тисячоліття, яке 

характеризується глобалізацією суспільного розвитку; переходом людства від 

індустріальних до науково-інформаційних технологій, що базуються на 

інтелектуальній власності, знаннях і зумовлюються рівнем наукового потенціалу 

країни.  

Актуальним є питання поліпшення якості освіти, яке неможливе без створення 

інноваційного простору. Особливістю роботи школи в нових умовах є вивчення, 

активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, 

що робить школу конкурентно-спроможною на ринку освітніх послуг. 

Найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання, а 

найбільших – інтерактивного. Результати цих досліджень можна відобразити в 

схемі, що отримала назву «Піраміда навчання»: лекція – 5%, читання – 10%, зорове 

й слухове сприйняття – 20%, демонстрація – 30%, групова дискусія – 50%, 

практичні вправи – 75%, навчання інших або негайне застосування знань – 90%. З 

піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного 

навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільш інтерактивного (дискусійні 

групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 

90%. Ці дані є середньостатистичними, тому у конкретних випадках результати 

можуть різнитися, але в середньому таку закономірність може простежити кожен 

педагог. 

Інновація в педагогіці – це процес створення та впровадження нових засобів 

(нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися 

по-іншому, відкриття нових форм, методів, способів педагогічної діяльності, вихід 

за межі відомого в науці й масовій практиці, творча реалізація нових теоретичних 

концепцій, ідей, технологій, систем навчання і виховання.  

До вашої уваги ствердження: «Перед кожним із нас два шляхи: жити 

минулими, хоча і великими заслугами заплющивши очі на кардинальні зміни у 

світі, прирікаючи своїх учнів на життєву неуспішність, або пробувати щось змінити 

у своєму ставленні до новітніх освітніх технологій»  

Порівняємо традиційну та інноваційну освіту, що на даний час паралельно 

співіснують в Україні. На думку великої кількості дослідників традиційна система 

навчання є без особистісною. У ній людина постає об’єктом, яким можна управляти 

за допомогою інших впливів, загальних стандартів і нормативів. Для неї характерні: 

–  авторитарний стиль керівництва. 

- пояснювально-ілюстративний тип навчання й репродуктивна діяльність 

учнів. 

- переважання фронтальної роботи, обмеженість діалогічного спілкування. 

- відсутність у дітей прагнення до здобуття освіти. 
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Кожний загальноосвітній навчальний заклад має свої особливості. Тому й 

підхід до впровадження інновацій має бути особливим. Вивчення реального стану 

справ, внутрішніх та зовнішніх передумов дає змогу визначити доцільність і 

готовність педагогічного колективу до впровадження інновацій різного типу в 

практичну діяльність навчального закладу. 

З огляду на це найбільш уживаними є: 

-  при фронтальній формі роботи такі технології: «Криголами», «Вузлики», 

«Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи - учусь»; 

-  при кооперативній формі навчання: робота в парах, робота в малих 

групах; 

-  інтерактивні ігри: «Рольова гра», «Драматизація»; 

-  технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Дискусія», «Так - ні». 

Інтерактивні методи навчання дають можливість активізувати мислення учнів, 

залучати учнів до плідної бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, 

допомагає ставити свої запитання та формувати власну думку. 

У процесі виховання доцільно урізноманітнювати форми діяльності 

(практикувати ділові ігри, захисти проектів, творчі естафети, політтурніри, 

пресконференції, фестивалі, аукціони, ігри-тренінґи, психологічні практикуми, 

шкільні референдуми, «філософські столи», ток-шоу; музичні та інтелектуальні 

ринги, конкурси, подорожі, КВК тощо). 

Будь-які інновації не обходяться без використання комп’ютера. 

Використання комп’ютерної техніки набуло загальнодержавного значення. Одне з 

найважливіших завдань сучасної школи – забезпечити використання учнями 

комп’ютерів та інформаційних технологій із навчальною метою. Комп’ютер як 

універсальний засіб пошуку, обробки, збереження і демонстрації інформації міцно 

увійшов в наше повсякденне життя. Широкі можливості використання ІКТ – 

переконливий аргумент на захист комп’ютеризації навчання та інших інновацій. 

Будь які технології чи методики навчання мають свої переваги та недоліки і 

труднощі у використанні.  

Переваги інновацій: підвищують інтерес та позитивну мотивацію учнів до 

навчання,активізують пізнавальну діяльність, розвивають мислення і творчі 

здібності дитини, формують активну життєву позицію в сучасному 

інформаційному суспільстві, оволодіння комунікативними навичками, залучення до 

роботи всіх та зацікавленість  в ній, розвиток уміння працювати разом, формування 

вміння висловлювати свою думку і відстоювати її, формування таких якостей, як 

самостійність, виваженість, розсудливість, прагнення до пізнання навколишнього 

світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення, створення атмосфери 

саморозвитку та самореалізації, провідним стає творче переосмислення дійсності, 

розкривається зміст індивідуального досвіду учнів та узгодження його з 

навчальним и завданнями формах, пошуку і відбору актуальної інформації, 

проводити дослідження, застосовувати набуті знання на практиці. 

Недоліки та труднощі у використанні інновацій: великі затрати часу на 

підготовку уроку, в Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що 

шкодить психіці і вихованню, шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я 
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дитини, може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера, діти стали 

менше читати художньої літератури, не обладнанні комп’ютерною технікою 

навчальні кабінети 

Переваг використання інноваційних технологій значно більше, ніж недоліків. 

Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох чинників, і в 

першу чергу від рівня обізнаності та готовності вчителів до їх використання. 

Отже, інновації – це процес, якого на сучасному етапі неможливо уникнути. Їх 

використання є запорукою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу, 

створення атмосфери саморозвитку та успішної самореалізації учня як суб’єкта 

навчального процесу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ОГІЄНКА У 

ВИХОВНІЙ РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

 

В умовах швидких змін у педагогічній освіті сьогодні особливо важливо не 

втратити позитивні здобутки минулого. Досить часто, з’ясовуючи актуальність тієї 

чи іншої освітньої проблеми, ми звертаємося до досліджень зарубіжних учених, 

безпідставно забуваючи про величезну вітчизняну наукову скарбницю. В 

контексті сучасних виховних традицій доречно згадати про теоретичні та 

практичні аспекти виховання дітей молодшого шкільного віку, які трактовані 

видатним українським мислителем І. Огієнком.  

Протягом останніх років у періодичних виданнях України з’явилася низка 

публікацій, в яких автори розглядають неординарну постать педагога-мислителя 

крізь призму архівних документів з відповідним аналізом відтворених у них подій, 

думок, досягнень, прорахунків. У їх числі наукові праці В. Ляхоцького, 

А. Марушкевича, З. Тіменика, І. Тюрменко. Його погляди на вироблення 

стабільної політики в галузі народної освіти, піднесення ролі української 

національної школи в житті суспільства вагомі і сьогодні. Вони співпадають з 

деякими положеннями про зміст освіти і виховання Державної національної 

програми «Освіта» («Україна XXI століття»). 

І. Огієнко належить до числа фундаторів національної системи освіти, яка 

утверджувалася в роки відродження Української держави. Він зробив значний 

внесок у розвиток змісту освіти, наукове обґрунтування виховного процесу; один 

із перших доводив, що родинне і шкільне та позашкільне виховання матиме 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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високу результативність лише тоді, коли зміст освіти концентруватиме в собі 

ідейні, морально-духовні здобутки рідного народу, відображатиме його 

національні традиції, звичаї, обряди.  

Вчений залишив помітний слід у розвитку педагогічної науки. Він відповів на 

ряд найважливіших і у наш час питань: якою повинна бути система навчання та 

виховання у національній школі, якими шляхами і засобами втілювати її в життя, 

як досягти високої результативності на уроках тощо. Педагог доводив, що в 

навчально-виховному процесі мають формуватися, насамперед, національна 

свідомість і самосвідомість, світогляд, патріотизм, повага до споконвічних 

традицій свого народу, глибока духовність особистості. 

На думку І. Огієнка, мова – це найкращий вихователь, бо завдяки їй 

формуються основи духовного світу дитини, тільки вона може забезпечити 

повноцінне життя особистості. Педагога завжди турбувало питання збереження 

вміння спілкуватися рідною мовою як в Україні, так і за межами Батьківщини. Він 

доводив, що «жодна мова не бренить нам краще» як рідна українська. Педагог 

покладав великі надії на батьків-українців, які повинні донести до власних дітей 

мову своїх батьків у такому вигляді, щоб вона була прийнята ними і 

використовувалась протягом всього життя як найбільш бажана і дорога. 

Спілкування з дітьми своєю мовою веде до підвищення свідомості, формує 

гідність, високі моральні якості. «Рідна мова – то найголовніший наріжний камінь 

існування народу, як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу, бо 

рідна мова – то основа нашої історії, як душа цього народу»  І. Огієнко доводив, 

що «... щаслива та людина, яка рідну мову свою береже і шанує» [1, с.118]. 

До цінних джерел національного виховання вчений відносив і фольклор. 

Виховання фольклором впливає на світосприймання, правильне розуміння учнями 

багатьох природних явищ і зародження потреби змінювати життя на краще. Рідні 

пісні, особливо обрядові, поговірки, приказки, оповідання, голосіння, казки, 

заговорки, заклинання, колядки, щедрівки і т. ін. часто дають цінний стародавній 

матеріал. Вчителям сучасної школи варто використовувати його на уроках історії, 

літератури, музичного мистецтва, географії і т.п. У центрі виховної системи 

І. Огієнка лежить виховання засобами історії, тобто реальними подіями, фактами 

про виникнення, становлення і розвиток свого народу, нації. Аналіз таких явищ як 

козацтво, релігійні багатства, стан і рівень освіти, науки відповідних періодів 

поглиблюють духовність, сприяють розвитку самосвідомості учнів.  

У справі виховання дітей учителі та батьки повинні виступати як партнери, 

постійно доповнювати і підтримувати один одного. У школі шліфуються і 

вдосконалюються якості вихованців, які формуються батьками. Кваліфіковані 

педагоги мають допомогти сім'ям долати труднощі у вихованні, пропагувати ідеї 

народної педагогіки, сприяти їх реалізації. І. Огієнко вважав, що справжній педагог 

у навчально-виховному процесі спирається на досвід дітей, здобутий у спілкуванні 

з батьками та іншими членами родини. Учитель повинен бути порадником у справі 

виховання підростаючого покоління як спеціаліст-професіонал. Надання батькам 

допомоги в теоретичному плані – це його першочергове невідʼємне завдання. 
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Таким чином, феноменальна постать видатного І. Огієнка, який творчо 

відроджував скарби народної педагогіки, досліджував могутній виховний потенціал 

українознавства і обґрунтовував ефективні шляхи розвитку національної системи 

освіти і виховання, і сьогодні становить великий інтерес. Аналізуючи творчу 

спадщину педагога-мислителя, можна зробити висновок: вона винятково актуальна 

в умовах становлення незалежної України. Педагогічні погляди вченого щодо 

проблеми національного виховання стосуються, як показало наше дослідження, 

чотирьох аспектів: принципів виховання; змісту виховного процесу; суб’єктів 

виховного впливу; засобів виховання. Вся педагогічна теорія і практика мислителя, 

його історико-педагогічні, теоретичні і методичні праці переконують у тому, що 

ідеї і засоби народної педагогіки мають бути основою розвитку національної 

системи освіти і виховання, наукової педагогічної думки. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕНЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ 

ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ 

 

Теоретико-методологічні концепції Л. Виготського, О. Лурія, О. Леонтьєва 

розкривають глибокий взаємозвʼязок мовлення і формування вищих психічних 

функцій [1; 4]. Психологи (Л. Виготський, О.Запорожець, О. Леонтьєв, 

Г. Люблінська, Г.Розенгард-Пупко та ін.) довели, що оволодіння мовною системою 

перебудовує всі основні психічні процеси у дитини [1]. Слово виявляється 

потужним фактором, відповідним відображенням дійсності, якісно змінюючим 

психічну діяльність. Слово дозволяє розкрити загальний зміст та значення речей, 

викликати в уяві образи-уявлення різної модальності (зорової, слухової, тактильної) 

й оперувати ними. 

О. Гвоздєв зазначає, що первинний період засвоєння дитиною морфологічних 

елементів характеризується певною свободою їх використання. Морфологічні 

елементи з одним значенням не розмежовуються при вживанні. Вони можуть 

змішуватися, вживатися один замість іншого. Один із морфологічних елементів, 

виявляючись панівним, може вживатися замість усіх інших [2, с.76]. 

Для дітей дошкільного віку в нормі характерним є досить легке засвоєння 

суфіксів, що виявляється в різноманітному словотворенні. О.Гвоздєв підкреслює, 

що діти засвоюють суфікси впродовж усього дошкільного періоду. Вчений серед 
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слів, утворених за допомогою демінутивних суфіксів, найпершими зазначає появу в 

мовленні дітей іменників із суфіксами -очк-, -чик, -к-, -ок- (2 роки 2 місяці – 2 роки 4 

місяці). Іменники з суфіксом -ик- з’являються в мовленні дитини у віці 2 років 8 

місяців, через місяць – прикметники із суфіксом -еньк-.  

Суфікси -щик-,  -ник- дитина засвоює у 3 роки 3 місяці – 3 роки 6 місяців; -ец- 

– в 3 роки 6 місяців – 3 роки 9 місяців; -тель- – у 3 роки 9 місяців – 5 років; -ар-, -

ун- – у 5 років – 5 років 6 місяців; -ух-, -х-, -к-, -ач- – у 6 років – 6 років 6 місяців. 

Суфікси на позначення дитинчат тварин з’являються у 3 роки 9 місяців – 4 роки, 

проте процес їх засвоєння триває до семи років. У 6 років 5 місяців утворюються 

слова – із суфіксом -к(о)-; у 6 років 10 місяців ученим зафіксовано появу 

прикметників, утворених за допомогою суфікса -уват-.  

Д.Богоявленський, досліджуючи розуміння дошкільниками 5-6 років значення 

суфіксів -онок-, -ище-, -щик-, -ник- при словотворенні, встановив, що слова з 

новими суфіксами -ьонок-, -ище- діти добре розуміють, тому що вони не змінюють 

лексичного значення слова. Оскільки суфікси -ник- і -щик-змінювали лексичне 

значення слова, то для розуміння дітьми були більш складними.  

На думку Г.Ніколайчук, дитина повинна засвоїти вмотивовану лексему, 

співвідносячи її з предметом, явищем або об’єктом навколишньої дійсності; 

навчитися добирати афікси потрібної семантики, виділяти правила словотворення 

та користуватися різними способами словотворення не лише у звичних, але й у 

незнайомих комунікативних ситуаціях. Словотворення дошкільників, за 

Г.Ніколайчук, розвивається в такій послідовності: першим спостерігається 

вмотивоване дієслівне словотворення за моделлю “корінь+суфікс”. Пізніше (3-5 

років) у дітей фіксується процес утворення неологізмів. На цьому етапі 

продовжується дієслівне словотворення префіксальним способом. Наприкінці 

дошкільного віку у переважної більшості дітей процеси оказіонального 

словотворення згасають. 

Ф. Сохін виділяє три стадії засвоєння граматичних відношень. На першій – 

відбувається становлення стереотипу та його генералізація. На основі стереотипу 

виникає шаблонне вживання одних і тих же форм. На другій стадії, внаслідок 

розшарування генералізованих відношень, з’являються нові форми вираження тих 

самих граматичних відношень; виникає новий стереотип, якому підпорядковується 

попередній. На третій стадії відбувається диференціація генералізованих відношень 

[6]. 

Дослідники мовленнєвого розвитку дітей у нормі (О. Гвоздєв, С. Жуйков, 

К.Чуковський та ін.) стверджують, що дитина в дошкільному віці оволодіває 

закономірностями словотворення, майже безпомилково утворює слова, розуміє 

значення, яке вносить у слово певна морфема, правильно вживає створені слова. 

У дослідженнях Е. Бейтс, Л. Блум, І. Сікорського, К. Нельсон, С. Цейтлін та ін. 

встановлено, що існують діти з різною тактикою засвоєння мови.  

Одні з них, за словами С. Цейтлін, («референціальні» діти) мають значно 

вищий рівень лексичного розвитку, вони «захоплені розвішуванням ярликів на різні 

обʼєкти» [5, с. 47], інші («експресивні» діти) – швидше засвоюють синтаксис і 
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морфологію, прагнуть використовувати мову для регуляції власної діяльності та 

встановлення контактів. 

Крім того, діти першої групи менш схильні до імітації, ніж діти другої групи: 

на початковому етапі розвитку мовлення вони повторюють, в основному, загальні 

іменники і використовують розповідні конструкції. У старшому дошкільному віці у 

дітей обох категорій виникають неусвідомлені мовні узагальнення (О. Божович). 

Отже, аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що процес засвоєння 

граматичної будови мовлення у дітей із нормальним рівнем мовленнєвого розвитку 

відбувається нерівномірно. Доступність початкових словотворчих відомостей для 

розуміння дітьми обґрунтували вчені-психологи. Мовлення дітей закономірно 

супроводжується різноманітними порушеннями та відхиленнями від граматичних 

норм, які в дошкільній лінгводидактиці одержали назву «типових граматичних 

помилок». 
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РОЗВИВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

В сучасних умовах реформування освіти, долучення її до європейських 

цінностей однією з важливих проблем є підвищення ефективності навчання, 

забезпечення різнобічного особистісного розвитку учнів відповідно до їх 

індивідуальних нахилів і здібностей. Відтак, однією з актуальних проблем на 

сучасному етапі розвитку освіти є активізація пізнавальної діяльності учнів в 

умовах розвивального освітнього середовища. 

Серед факторів, що впливають на розвиток особистості, вагоме місце займає 

середовище дитини. У цьому контексті важливо не лише забезпечити учнів 

системою галузевих знань, а й навчити їх самостійно здобувати потрібну 

інформацію, осмислювати її, робити висновки та приймати відповідальні рішення, 

забезпечувати розвиток пізнавального інтересу до навчальної діяльності. 
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Досягненню цієї мети сприяє розвивальне освітнє середовище початкової школи як 

один із факторів особистісного розвитку  молодшого школяра. 

Проблему розвивального освітнього середовища, його понятійно-

категоріальний апарат досліджували Н. Гонтаровська (освітнє середовище як 

фактор розвитку особистості школяра); В. Ясвін (формування особистості в 

освітньому середовищі); В. Рубцов (освітнє середовище як форма співробітництва 

суб’єктів навчання) та інші науковці. 

Насамперед, з’ясуємо значення основних понять дослідження, зокрема: 

«середовище», «освітнє середовище», «розвивальне освітнє середовище», 

«розвивальне навчання».  

Середовище – це оточення, сукупність природних, предметних та соціальних 

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

особистістю з притаманними їй індивідуальними особливостями.   

Освітнє середовище є частиною соціокультурного і дослідники визначають 

його як комплекс спеціально організованих психолого-педагогічних умов, 

унаслідок взаємодії з якими відбувається розвиток і становлення особистості. 

Розвивальне освітнє середовище – це сукупність духовно-матеріальних умов 

функціонування закладу освіти, що забезпечують саморозвиток вільної й активної 

особистості, реалізацію її творчого потенціалу. 

Розвивальне навчання – це цілеспрямований організований, планомірно і 

систематично здійснюваний процес удосконалення властивостей особистості учня, 

спрямований на якісну зміну структури особистості, що формується. 

Ретроспективний аналіз джерельної бази дозволяє зробити висновок, що 

починаючи вже з ХVІІ століття класики педагогіки наголошували на важливості 

освітнього середовища у розвитку і становленні особистості. Так, ідею впливу 

середовища на особистість відстоював творець класно-урочної системи 

Я. Коменський, який вважав, що розвиток здібностей дитини варто розпочинати від 

самого народження, але для цього потрібна відповідна система виховання і 

сприятливе середовище. Англійський філософ і педагог Дж. Локк наголошував, що 

соціальне середовище, в якому перебуває вихованець, має вирішальне значення для 

його особистісного становлення. Освітнє середовище, на думку С. Русової, 

необхідно проектувати, базуючись на принципах гуманізму, демократизму, 

народності, історизму, природовідповідності, зв’язку навчання з життям. Значущі 

ідеї щодо створення розвивального освітнього середовища акумулює педагогічна 

спадщина В. Сухомлинського. Домінантною ознакою створеного ним середовища 

була підпорядкованість і спрямованість впливу всіх його компонентів на 

формування особистості школяра [1]. 

Слід зазначити, що розвивальне освітнє середовище реалізовує навчальну, 

розвивальну, виховну, стимулювальну, соціокультурну, інформаційну, емоційно-

регулювальну, інтегративну, адаптивну, компенсаційну, комунікаційну та 

координаційну функції [2]. 

Важливими умовами формування розвивального освітнього середовища є 

створення сприятливого емоційного клімату та розвиток інтересу до навчання, 

утвердження авторитету педагога, підбір спеціальних форм, методів, засобів 
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навчання. Важливим є те, щоб у освітньому процесі між учителем та учнем 

розвивалася суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Значущим виступає наявність здорового 

психологічного клімату в класі, дотримання організаційних, дидактичних, 

виховних, психологічних, гігієнічних вимог [3]. 

Таким чином, 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, але більшість фахівців 

використовують поняття розвивального освітнього середовища для цілісного опису 

специфічних особливостей конкретного закладу освіти. Встановлено, що 

розвивальне освітнє середовище – сукупність духовно-матеріальних умов 

функціонування закладу освіти, що забезпечують саморозвиток вільної й активної 

особистості, реалізацію її творчого потенціалу. 
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ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

 

Важливість вивчення програмування у школі сьогодні вже ні в кого не 

викликає сумніву. Серед дванадцяти причин, навіщо вивчати програмування в 

школі, наведених у статті [1], менше половини з них торкаються саме цифрових 

навичок, а більшість спрямовані на соціальну активність особистості. Все більше 

починають говорити про інтеграцію програмування (кодування) в освітню систему 

[2, 3]. В системі сучасної освіти України досі немає однозначності щодо вивчення 

програмування в середній школі: яку мову, з якого віку і в якому обсязі вивчати. 

Проте можна відзначити переважну схильність до початку вивчення алгоритмізації 

та програмування із так званого блочного програмування у візуальному середовищі 

Scratch [4]. Наступний етап у вивченні програмування зовсім неоднозначний. 

Пропонується Pascal, Java, C++, HTML, Python, Visual Basic і це далеко не повний 

перелік. Ідеї блочного програмування, закладені у Scratch, отримали подальший 

розвиток, зокрема, у МІТ App Inventor. Зручний інструмент для розробки мобільних 

додатків на платформі Android, App Inventor можна розглядати як логічний перехід 

від наче «дитячого» програмування на Scratch до вивчення класичних чи новітніх 

мов програмування, який сприяє фасилітації розуміння базових ідей процесу 



89 
 

розробки програмних продуктів [5]. Освітні можливості такого програмування 

підтверджуються зростаючою кількістю відповідних відкритих навчальних 

ресурсів та імплементацією вивчення App Inventor в навчальний процес в освітніх 

закладах зарубіжжя [5]. Можна відзначити зацікавленість українських педагогів та 

науковців створенням android-додатків [6, 7]. Дослідження можливостей 

використання App Inventor з освітньою метою та створення відповідного 

навчально-методичного забезпечення є актуальною проблемою.  

Метою даного дослідження є аналіз можливостей розробки мобільних 

додатків в середовищі MIT App Inventor 2 в освітніх цілях. В результаті проведених 

досліджень систематизовано та проаналізовано інформаційні джерела з проблеми, 

на основі чого зроблено висновок про перспективу вивчення не тільки 

програмування, а й процесу розробки програмних продуктів на прикладі розробки 

мобільних додатків в середовищі App Inventor 2. Розроблено програму навчального 

курсу «Розробка android-додатків в середовищі App Inventor 2», розрахованого на 

20 годин. Даний курс може бути використаний для проведення факультативів, 

гуртків, а також у вигляді навчального модуля дисципліни «Програмування» при 

підготовці майбутніх вчителів інформатики. Завданнями курсу є оволодіння 

основними знаннями і навичками для проектування і створення мобільних додатків 

в середовищі App Inventor 2; формування творчого і креативного мислення; 

реалізація індивідуального творчого потенціалу особистості у процесі виконання 

індивідуального чи командного проекту; формування вміння працювати в команді 

при роботі над проектами. Програма передбачає вивчення наступних модулів: 

знайомство з середовищем та створення перших інтерактивних проектів; графіка та 

інструменти малювання; взаємодія з сенсорами пристрою; багатоекранні проекти; 

мережі та геодані. При розробці курсу було враховано такі основні принципи: 

індивідуальність, доступність, наступність, результативність. Навчальна програма 

відповідає основним чинним вимогам: короткотривалість курсу, поступове 

збільшення складності навчального матеріалу, практична спрямованість, 

можливість застосування інтерактивних методів навчання. Навчальний зміст курсу 

сформовано з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій та 

програмування, зокрема, а також відповідно до вимог нової української школи. 

В ході дослідження розроблено методичні рекомендації в підтримку 

викладання курсу. Курс пройшов апробацію в Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника для студентів спеціальності «Середня освіта 

(Інформатика)» та в Козарівській гімназії для учнів 8-х класів. В перспективі 

планується розробка методичного забезпечення курсу із застосуванням проектних 

технологій навчання. 
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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Нова українська школа – це школа самореалізації та самоактуалізації 

особистості. ЇЇ головне завдання – виявити самостійні творчі здібності дитини та 

дати їй поштовх для розвитку. Серед принципів на яких ґрунтується Державний 

стандарт початкової освіти виділимо «Визнання того, що кожна дитина 

талановита». Відповідно нього повинно здійснюватися «Забезпечення рівного 

доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься 

відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, 

груповому та інституційному рівнях» [1]. 

У творчості кожний з нас має змогу певною мірою втілити в життя свої 

знання, уміння та здібності, тобто самореалізуватись. Саме у процесі розв’язування 

творчих завдань, пошуку нестандартних способів їх вирішенню в дітей 

виробляється вміння критично ставитись до звичайного, виробляється навичка 

дискутувати, придумувати нове. Цілеспрямований розвиток творчості учнів сприяє 

й формуванню в них морально-етичних і вольових якостей.  

Одним із найважливіших факторів творчого розвитку дітей є створення умов, 

що сприяють формуванню їх творчих здібностей. Умови успішного розвитку 

творчих здібностей молодших школярів: 

Першим кроком до успішного розвитку творчих здібностей є ранній фізичний 

розвиток малюка: раннє плавання, гімнастика, раннє повзання та ходіння, а потім – 

раннє читання, лічба, ознайомлення з різними інструментами. 

Другою важливою умовою розвитку творчих здібностей дитини є створення 

обстановки, що випереджає розвиток дитини.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2018_5_12
http://bit.ly/2UFrvPM
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Третя, надзвичайно важлива, умова ефективного розвитку творчих здібностей 

впливає з самого характеру творчого процесу, що вимагає максимального 

напруження сил. 

Четверта умова, полягає в наданні дитині свободи у виборі діяльності, у 

чергуванні справ, у виборі способів тощо. 

П’ятою умовою успішного розвитку творчих здібностей – тепла дружня 

атмосфера в сім’ї та в дитячому колективі. 

Обдарований учень потребує такого навчання, що забезпечувало б розвиток 

творчого мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності. Головні 

умови ефективної організації роботи з обдарованими дітьми: 

1. Відхід від форм і методів навчання, що гальмують розвиток дитини й не 

залишають місця вільному вибору видів та методів її самостійної інтелектуально-

творчої діяльності; 

2. Активна педагогічна підтримка ініціативи, самостійності, оригінальності 

мислення; 

3. Заохочення будь-яких навчальних та творчих успіхів; 

4. Обов’язкова організація дослідницької діяльності, для якої в навчальних 

планах має бути відведено соціальне просторове і часове поле; 

5. Активне запровадження гуманістичних моделей і технологій спілкування, 

навчання, виховання. 

Розвивати творчі здібності можна в різний спосіб. Окремі учні (обдаровані) 

переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і 

удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих 

здібностей більшості школярів важливо є саме роль вчителя. Завдання педагога – 

управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: 

створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, 

розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірність, 

прагнення постійно вдосконалюватися.  

Найефективнішим засобом розвитку обдарованості учнів є впровадження 

інноваційних технологій навчання. Саме інноваційний підхід забезпечує позитивну 

мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових 

сфер, сприяє розвиткові творчої особистості. 
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МЕДІЙНІ ЗАСОБИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

При розробці дидактичних засобів активізації іншомовної професійно 

значимої діяльності студентів доцільно включення в освітній процес сучасні 

можливості інтернету та мультимедійних засобів, спираючись на концепт 

міжпредметної інтеграції. 

Інтернет і мультимедійні методики значно розширюють іншомовне діалоговий 

простір, і мають велику педагогічну цінність. Вони поєднують інформацію, рух, 

графіку, звук і орієнтують особистість студента на розвиток інтерактивності в 

реальному часі і просторі.  

Методи мультимедійного навчання, технології яких активно впроваджуються 

повсюдно, змінили і модель викладання. У студента більше немає шансів 

відволіктися від матеріалу, як у випадку стандартної лекції. Тепер саме він вирішує 

завдання, безпосередньо взаємодіє з технікою, а викладач лише підтримує його в 

разі потреби. Відповідно з цим зростає і ефективність оцінювання: комп'ютер 

складніше «обдурити», а методи для цього вимагають набагато більш глибокого 

знання предмета. Крім того, техніка не проявляє особистих симпатій. 

Особливо важливо відзначити, що сьогодні вже не так важливо багато знати, 

набагато важливіше розуміти, де це «багато» можна знайти і як ним скористатися. 

Розвиток логіки у кожного - ось головна перевага, яку принесли мультимедійні 

технології в навчанні. 

Інтернет як інформаційна система пропонує своїм користувачам різноманіття 

інформації і ресурсів. Ці ресурси можуть бути активно використані на занятті з 

іноземної мови та в поза аудиторній роботі. Базовий набір послуг може включати в 

себе: 

–  електронну пошту (e-mail); телеконференції; відеоконференції; 

–  можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої 

сторінки (homepage) і розміщення її на Web-сервері; 

–  доступ до інформаційних ресурсів; 

–  довідкові каталоги (Yahoo !, InfoSeek / UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 

пошукові системи (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); розмова в 

мережі (Chat). 

Мультимедійні педагогічні технології в рядових заняттях на уроках 

застосовуються для наступних компонентів навчання: 

–  створення презентацій під час вивчення нових тем з метою залучення уваги 

студентів; 

–  оцінки знань студентів, яка дозволяє вивести моніторинг ефективності 

навчання на принципово новий рівень; 

–  стимуляції самостійного творчого самоосвіти в роботі з оригінальними 

іншомовними джерелами, пошуку необхідних джерел інформації; 
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–  реалізації результатів самостійної роботи студентів у вигляді їхньої 

творчості: підготовка рефератів, проектів. 

Максимальний навчальний ефект при використанні телебачення досягається 

через демонстрацію інформації з телеекрана і через безпосередню участь студентів 

у підготовці та проведенні телепередач, навчальних телефільмів, теле-драматизацій 

і теле-лекцій, в процесі яких студенти набувають вміння і навички, необхідні їм у 

майбутній професії. Тематика телепередач визначається навчальними планами і 

змістом основного навчального посібника, що дозволяє студентам отримувати 

знання в області іноземних мов за своєю спеціальністю. 

У навчальний процес доцільно включати різні за своїм характером і структурі 

наступні телепередачі, що відображають діалогічні і монологічні форми 

спілкування: теле-лекція; навчальний телефільм у навчальний та поза навчальний 

час; навчальна телепередача на занятті; навчально-ігровий телефільм. 

Використання телебачення дозволяє продемонструвати різноманітні за структурою 

і характером зразки, що практично неможливо зробити в умовах традиційного 

заняття. При цьому студенти активно залучаються до різних за формою 

комунікативних теле-ситуацій, що сприяє міцнішому засвоєнню матеріала на 

основі екстралінгвістичної і мовної наочності. 

Вище наведені технології використання можливостей інтернету і навчального 

телебачення являють собою методичні можливості, які відкривають перед 

викладачами перспективи інтенсифікації навчання іноземних мов у вищих 

навчальних закладах немовного профілю з метою формування творчої  особистості 

фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти та інноваційної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

  

Ключовою метою сучасної початкової школи є збереження цінностей 

дитинства, гуманізація освітнього процесу, розвиток здібностей учнів, створення 

навчально-предметного середовища, що забезпечує психологічний комфорт і 

сприяє вияву творчості молодших школярів. Орієнтація на врахування 

індивідуальних здібностей, потреб, інтересів кожної дитини вимагає від педагога 

знання інноваційних тенденцій в освіті, володіння сучасними особистісно 

орієнтовними технологіями. Одним із шляхів реалізації інноваційного підходу до 

навчання і виховання молодших школярів є використання пісочної терапії. Ця 

технологія є нетрадиційною і малопоширеною у початковій школі, але, як показує 

практика, володіє значним корекційно-розвивальним, освітньо-виховним та 

психотерапевтичним потенціалом у роботі з молодшими школярами. 

Питання використання пісочної терапії висвітлено в наукових роботах 

вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема С. Баришнікової, Н. Бережної, 

Т. Грабенко, Н. Дикань, О. Зайви, Т. Зінкевич-Євстигневої, М. Кисельової, 

Л. Лебедєвої, Т. Павленко, Н. Сакович, Л. Штейнхардт та інших. У дисертаційних 

дослідженнях І. Малишевської, Т. Мірошніченко, О. Сороки, Ю. Степури, О. Федій 

розкриті окремі теоретичні та практичні аспекти використання педагогічної 

пісочниці у професійній діяльності сучасного вчителя.  

Цікавими для нашого дослідження є наукові погляди Н. Сакович, яка ввела в 

науковий обіг поняття «педагогічна пісочниця». У своїх працях учена звертає увагу 

саме на виховний та навчальний потенціал пісочної терапії у роботі з дітьми різного 

віку. Аналіз літератури з проблеми дослідження [1; 2; 3] дає підстави стверджувати, 

що перенесення традиційних педагогічних занять в пісочницю має такі переваги: 

істотно посилюється бажання дитини дізнаватись щось нове, експериментувати і 

працювати самостійно; розвиваються всі пізнавальні процеси (сприйняття, увага, 

пам'ять, мислення), а також мова і моторика; удосконалюється розвиток предметно-

ігрової діяльності, що в подальшому сприяє розвиткові комунікативних навичок 

дитини; пісок, як і вода, здатний «заземляти» негативну енергію. 

Окремі аспекти використання педагогічної пісочниці висвітлені у науковому 

доробку Т. Павленко [5]. Науковець наголошує на дидактичній функції цієї 

технології, що передбачає формування предметних (математичних, граматичних, 

природознавчих та ін.) компетентностей молодших школярів у процесі ігрової 

діяльності з піском. Крім того, вчений зазначає, що під час роботи учнів в пісочниці 

відбувається формування цілісного, сильного і здорового «Я» дитини, гармонізація 

загального психоемоційного стану учня, зниження тривожності, удосконалення 

координації рухів, дрібної моторики, формування навичок позитивної комунікації, 

розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини, зокрема тактильно-кінестетичної 

чутливості.  
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У докторській дисертації О. Сорока досліджує проблему підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій [6]. До 

найпоширеніших технологій в арт-терапевтичному процесі вчена відносить: 

музикотерапію, казкотерапію, пісочну терапію, ігрову терапію, театральну терапію 

тощо. Науковець акцентує увагу на доцільності проведення пісочних ігор на уроках 

математики при вивченні властивостей предметів, геометричних фігур, на уроках 

природознавства при проведенні дослідів з різними речовинами, створенні 

ландшафтів природних зон. До прикладу, на уроках образотворчого мистецтва діти 

можуть малювати на піску, на уроках художньої праці – створювати аплікації з 

кольорового піску або манки, вигадуючи різні композиції з використанням 

природних матеріалів. Ефективною є, на нашу думку, використання цієї технології 

у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної 

проблеми свідчить про значний інтерес науковців та педагогів-практиків до 

використання у освітньому середовищі початкової школи інноваційних особистісно 

орієнтованих технологій, зокрема й пісочної терапії. 
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

На сьогодні великого значення набули графічні засоби передачі інформації: 

технічні креслення, схеми, рисунки, знакові моделі та ін. Мова графічних 

зображень усе більше поширюється в процесі вивчення багатьох предметів у 

загальноосвітніх закладах, оскільки графічна підготовка учнів є складником їхньої 

політехнічної освіти, що сприяє раціональному засвоєнню елементів техніки, 

допомагає глибше зрозуміти будову об’єктів і засобів праці, які не можна 

спостерігати безпосередньо.  
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Трудове навчання в початковій школі закладає фундамент графічної 

підготовки учня, формуючи графічні вміння для передачі набутої інформації. Під 

поняттям «графічна грамота молодших школярів» розуміють первинні уміння 

читати й виконувати зображення чого-небудь штрихам та лініями на площині, що 

є значно вужчим від загальноприйнятого, тому його можна розглядатися лише як 

елемент графічної грамоти.  

Основою графічної грамоти є розвиток просторових уявлень і просторової 

уяви учнів, а також їх забезпечення різними методами реалістичних, спрощених та 

умовних зображень, що застосовуються в різних галузях науки, техніки й у 

виробництві. У навчанні це дає змогу переходити від обʼєктів і процесів до їхніх 

графічних зображень і від графічних зображень – до об’єктів і процесів. Виховне й 

освітнє значення графічної грамоти полягає в розвитку вміння висловлювати різні 

характеристики й відношення об’єктів тими графічними зображеннями, які 

найбільш повно визначають потрібний зміст, наприклад, форму й колір предметів 

(рисунок), їхню форму й розміри (технічний малюнок), просторове розташування 

предметів на місцевості та їхні відносні розміри (карти і плани), конструкцію 

предметів і дані, важливі для їх виготовлення (креслення деталей), конструкцію та 

взаємодію вузлів і деталей виробу (креслення для зборки виробу), співвідношення 

величин (діаграми), взаємозв’язок елементів та їхню функціональну залежність 

(схеми й графіки). 

Планування роботи по виготовленню виробу проводиться на основі аналізу 

зразка виробу, малюнку, фотографії, словесного опису предмета або графічних 

зображень. Графічними називаються всі зображення, виконані олівцем, чорнилом, 

тушшю або фарбами за допомогою ліній, штрихів і точок. Не уроках трудового 

навчання, під час виготовлення виробів, учні зустрічаються з графічними 

зображеннями: технічним рисунком, ескізом, кресленням. Наочне зображення 

предмета, виконане від руки, з показом розмірів називається технічним рисунком. 

На практиці використовують конструкторський документ разового користування 

побудований від руки, без дотримання масштабу, але який містить дані про форму 

деталі, її розміри. Такий документ називають ескізом. Як правило, ескізи 

виконують на міліметровому папері. Креслення – це графічне зображення 

предмета або його складових частин, виконане за допомогою креслярських 

інструментів з показом розмірів виробу, з дотриманням масштабу та інших даних; 

необхідних для його виготовлення і контролю. На уроках трудового навчання учні 

зустрічаються ще з одним зображенням – розгорткою. Розгортка поверхні 

предмету – це суміщення точок його поверхні з площиною при якому довжина 

всіх відрізків , ребер, твірних залишаються незмінними. Правила виконання 

креслень усіх видів установлено єдиною системою конструкторської документації 

[2].  

Для роботи з учнями початкових класів досить використовувати п’ять типів 

ліній: основну суцільну (робочу лінію), тонку суцільну, штрихову, штрих-

пунктирну з двома точками, а також цифрові та буквенні і деякі інші позначення.  

Формування графічних знань і навичок здійснюється шляхом виконання 

учнями двох типів завдань – теоретичних та практичних. Саме наявність в 
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програмі з трудового навчання завдань практичного характеру забезпечує 

реалізацію зв’язку шкільної освіти з повсякденним життям індивіда. Відповідно 

забезпечується формування відповідних загально- трудових умінь. 

Одним із важливих компонентів графічної грамоти учнів початкових класів є 

вимірювальні навички. Адже саме від них залежить як успішно учень зможе 

орієнтуватися в навколишньому просторі, формуватиме уявлення про геометричні 

фігури, набуватиме досвіду вимірювань та розв’язку задач з геометричним 

змістом. Програма з трудового навчання початкової школи орієнтує школярів на 

вироблення необхідних графічних умінь. У ній передбачено також опанування 

учнями елементарних графічних умінь, навичок роботи з креслярськими 

інструментами (лінійкою, циркулем), які використовуються і в процесі 

вимірювання величин [1].  

У процесі формування елементів графічної грамоти молодших школярів 

важливе значення має використання технологічної картки. Навчально-

інструкційна карта – це комплексний документ, який складається з таких 

компонентів:  

1) зображення й опис готового виробу (зразка);  

2) опис усіх матеріалів та інструментів, потрібних для роботи;  

3) послідовний опис усіх операцій з виготовлення деталей і зборки виробу. 

Найчастіше інструкційну карту зазвичай використовують в організації 

репродуктивної роботи учнів з метою відтворення зразка. Постійне використання 

таких карт може суттєво загальмувати розвиток пізнавальних процесів учнів, 

оскільки детальне розпізнавання дії не сприяє ні самостійному мисленню, ні 

самостійній організації роботи. Навчально-інструкційну карту навіть у 

репродуктивній діяльності дітей слід застосовувати лише в роботі із ще не 

освоєними способами та прийомами дій. З метою активізації мислення школярів в 

процесі використання технологічної картки не розкривати покрокове виконання 

виробу, а , навмисно (з дидактичною метою) ускладнювати його. Наприклад, у 

поетапній інструкції можна пропускати окремі «кроки», щоб змусити учнів 

думати самостійно. З іншого боку, не завжди доречно викладати в ній повну й 

детальну інформацію про предмет, а краще поставити учням запитання, які 

потребують самостійного аналізу конструкції тощо. Загалом у повному вигляді 

інструкційну карту мало хто використовує. У підручниках з трудового навчання 

часто представлено лише «фрагменти» таких карт: більш-менш розгорнутий 

текстовий та графічний опис ходу роботи над виробом. 

Таким чином, розвиток графічної грамоти молодших школярів 

забезпечується в залежності від конкретних завдань, етапів навчання, 

застосування різних методів і є важливою складовою в побудові змісту трудового 

навчання початкової школи. Уміння учня розв’язувати будь-яке графічне завдання 

ґрунтується на знаннях теоретичного матеріалу, правил і нормативних положень з 

курсу трудового навчання, навичок виконувати графічні побудови. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Під терміном «фізична культура» розуміють всі надбання та практичний 

досвід застосування матеріальних і духовних цінностей, здобуті в процесі 

історичного розвитку людства, з метою фізичного вдосконалення громадян [1]. 

У цьому сенсі фізичну культуру школяра слід розглядати не тільки як заняття 

фізичними вправами і різноманітними процедурами загартування. Поняття 

«фізична культура» включає широке коло компетенцій, що стосуються 

правильного режиму дня, раціонального харчування, дотримання правил гігієни, 

вироблення вінь і навичок з життєво-важливих рухових вмінь і навичок, 

збереження здоровця та покращення функціонування організму. Для школяра – це 

принцип його відношення до свого здоров’я, до розвитку і збереженню 

можливостей свого організму. На його основі будується повсякденне життя учнів, в 

якому фізична культура являється складовою частиною загальної культури. 

Основним та специфічним засобом фізичного виховання є фізичні вправи. 

Організм всебічно розвивається, якщо систематично зазнає дії різноманітних 

фізичних навантажень при виконанні фізичних вправ. Відомо, що в організмі є 

понад 630 м’язів і 230 суглобів. Їхнє нормальне функціонування передбачає 

інтенсивне і систематичне завантаження кожного з них. Однак у виконанні певної 

вправи бере участь лише обмежена кількість м’язів і суглобів. Тому для 

оптимального фізичного розвитку необхідно використовувати комплекс 

різноманітних вправ, які б забезпечували функціонування всіх м’язів і суглобів. 

Чим більше м’язів бере участь у виконанні конкретної фізичної вправи, тим 

істотніші фізіологічні і біохімічні зрушення відбуваються в організмі, тим 

ефективніший їхній вплив на всебічний фізичний розвиток дитини [2]. 

Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в організації 

фізичного виховання, і зокрема занять фізичними вправами, таким чином, щоб вони 

сприяли профілактиці захворювань учнів, зміцненню їхнього здоров’я. В ході 

фізичного виховання слід забезпечувати таке поєднання роз’яснювальної, виховної 

роботи і різних форм практичних занять фізичними вправами, при якому фізична 

культура стає усвідомленим обов’язковим компонентом режиму для школяра.  

Особливе значення для формування здорового способу життя мають 

фізкультурно-оздоровчі форми роботи, які проводяться в процесі навчальної і 
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виховання. Якраз вони сприяють залученню кожного учня до щоденних 

самостійних занять фізкультурою і спортом. 

Здоров’я людини також великою мірою залежить від обсягу її знань і 

практичних умінь у використанні оздоровчих сил природи для зміцнення здоров’я 

й профілактики захворювань. Свідоме застосування загартовуючих процедур 

потребує від дітей певного рівня фізичної культури. Вона формується в учнів 

протягом усіх років навчання в школі шляхом роз’яснювання, переконання, 

організації практичної діяльності на уроках та в позакласній роботі [3]. 

Серед засобів фізкультурно-оздоровчої роботи важливе значення мають 

гігієнічні умови занять фізичними вправами. Сюди відносяться оптимальний режим 

дня, під яким розуміється правильно організований розпорядок повсякденного 

життя, раціонального розподілення часу праці і відпочинку, сну і харчування. Крім 

цього, чітке дотримання режиму дня виховує в людини як дисциплінованість, 

акуратність і організованість. 

У режим дня школяра повинні входити ранкова гімнастика з водними 

процедурами, чіткий розпорядок і час для харчування, відпочинку і підготовки до 

сну [4]. 

Таким чином, слід відмітити, що формування у школярів здорового способу 

життя включає: 

− виховання в учнів інтересу до занять фізичними вправами; 

− озброєння їх знаннями з фізичної культури, фізіології та гігієни людини і 

вироблення на їхній основі переконань в необхідності систематично займатись 

фізкультурою; 

− практичне навчання учнів кожен день самостійно займатись фізичними 

вправами в режимі шкільного й позашкільного часу.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  

ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Професійна підготовка педагога повинна спрямовуватися на забезпечення 

здатності фахівця кваліфіковано реалізовувати у своїй діяльності професійні 

завдання, визначені державним стандартом загальної середньої освіти. Вирішення 

цих завдань залежатиме від того, наскільки ефективним буде процес професійного 

становлення майбутнього фахівця, що, в свою чергу, значною мірою забезпечить 

його успішну адаптацію до умов навчання та життєдіяльності у навчальному 

закладі. 

Дослідженню питань професійної підготовки майбутніх педагогів приділяли 

увагу такі вчені, як В. Андрущенко, О. Антонова, І. Бех, Г. Васянович, С. Вітвіцька, 

О. Дубасенюк, М. Євтух, В. Кузь, В. Луговий, Н. Ничкало, В. Майборода, Н. 

Побірченко, С. Сисоєва та ін. 

На думку Л. Панченко добуваючи фахову підготовку в умовах педагогічного 

коледжу особлива увага акцентується на значенні педагогічної практики, а саме: 

–  закріпленні, поглибленні, критичному осмисленні студентами спеціальних 

психолого-педагогічних знань, застосуванні їх в організації навчально-виховного 

процесу, формуванні особистої позиції як майбутніх учителів, соціальних 

педагогів;  

–  вивченні студентами творчого педагогічного досвіду і застосуванні його в 

пошуках власних шляхів розв’язання практичних проблем;-формуванні у 

майбутніх фахівців індивідуального стилю педагогічної діяльності, власного 

досвіду активної взаємодії з дітьми, організації педагогічно доцільних взаємин, 

творчого підходу до практичної роботи;  

–  ознайомленні студентів з інноваційними змінами у закладах освіти та їх 

аналізі;  

–  вихованні стійкого інтересу та любові до професії вчителя, соціального 

педагога потреби в самопізнанні й професійно-педагогічному вдосконаленні;  

–  формуванні у студентів інтересу до науково-дослідної роботи та потреби в 

експериментуванні під час педагогічної практики [1].  

В. Шевчук та О. Сідельник зазначають, що завдання практичної підготовки 

передбачають: 

– підготовку фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в 

сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими 

новітніх технологій; 

– набуття професійних навичок; 

– формування готовності до прийняття самостійних рішень, виходячи із 

конкретної виробничої ситуації; 

– формування здатності до впровадження у виробництво прогресивних 

технологій та результатів наукових досліджень; 
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– розвиток компетенцій співпраці з трудовим колективом та вміння 

адаптуватися в ньому; 

– набуття відповідної кваліфікації [2, с. 191].  

Освітнє середовище професійної підготовки майбутніх педагогів в системі 

забезпечення якості підготовки майбутнього фахівця, як стверджує О. Ярошинська, 

має такі властивості: територіальна цілісність (освітнє середовище з його 

елементами є єдиним цілим); багатовимірність (відбувається зіткнення різних 

середовищ професійної підготовки, що функціонують автономно); контактність 

(зв’язок і взаємодія між структурними компонентами освітнього середовища 

професійної підготовки майбутніх педагогів); дискретність (поділ освітнього 

середовища на складові підсередовища професійної підготовки, при цьому воно не 

втрачає цілісності); відкритість (ресурсний обмін з іншими суб’єктами та освітніми 

закладами, що входять до складу освітнього середовища навчального закладу); 

детермінованість: функціонування і розвиток освітнього середовища професійної 

підготовки зумовлене впливом зовнішніх і внутрішніх факторів); різнорівневість 

(освітнє середовище професійної підготовки має рівні адекватні системи 

забезпечення якості підготовки майбутнього вчителя); варіативна гнучкість 

(швидка адаптація освітнього середовища до мінливих соціокультурних умов); 

динамічність; наповненість освітніми та творчими ресурсами: взаємозбагачення 

ресурсами освітнього середовища ВНЗ; вільна творча комунікація (створення 

розгалуженої системи обміну інформацією) [3]. 

Отже, практична підготовка сприяє появі стійкого професійного інтересу, 

сформованості ціннісного ставлення до майбутнього фаху, поліпшує професійне 

спрямування навчально-виховного процесу в системі вузівського навчання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

В УМОВАХ НУШ 

 

В умовах сучасної школи значно зросли вимоги до керівництва навчально-

виховного закладу. Сьогодні український освітній менеджмент, увібравши кращі 
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традиції світових теорій управління, активізує пошуки нових траєкторій розвитку 

функцій управління закладами загальної освіти. Відбувається реформування 

освітньої парадигми. Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти має стати 

інструментом забезпечення успіху Нової української школи. Запровадження ІКТ в 

освітній галузі має охопити всі види діяльності. Це суттєво розширює можливості й 

оптимізує управлінські процеси, формуючи в учня та вчителя важливі для нашого 

сторіччя технологічні компетентності [1] 

Однозначно тлумачення сутності та призначення внутрішньошкільного 

контролю (ВШК) а ні в теорії, а ні на практиці нині немає. Дослідник 

Ю. Конаржевський вважає, що ВШК – одна з найважливіших управлінських 

функцій, що безпосередньо пов’язана з функціями аналізу та цілепокладання [2]. 

Також до проблеми внутрішньошкільного контролю у своїх працях зверталися такі 

науковці: П.Третьяков, Т.Чекмарьова, О.Чоботарь, М.Поташнік. 

Організація внутрішньошкільного контролю – одна з найскладніших функцій 

адміністрації навчального закладу. На відміну від інспектування, 

внутрішньошкільний контроль здійснюють безпосередньо працівники 

загальноосвітнього навчального закладу відповідно до планів роботи. Одна з форм 

внутрішньошкільного контролю − педагогічний нагляд, коли провадять 

моніторингове спостереження за суб’єктами освітнього процесу, щоб: виявити 

позитивні тенденції і стимулювати їх розвиток запобігти можливим помилкам 

тощо.  

Об’єктами внутрішньошкільного контролю загалом та педагогічного нагляду 

зокрема найчастіше є: навчальний процес виховний процес методична робота 

науково-дослідницька та експериментальна діяльність стан учнівського, 

педагогічного та батьківського колективів матеріально-технічне забезпечення 

навчально-виховного процесу. Педагогічний нагляд, на відміну від контролю, 

більш демократизований, не містить категоричних висновків. Оскільки в Концепції 

нової української школи проголошено розширення автономії вчителя, за 

педагогічним наглядом як формою контролю  −  майбутнє. 

Найпоширенішими методами внутрішньошкільного контролю є такі, як: 

спостереження та аналізування уроків і виховних занять; аналізування шкільної 

документації; аналізування робіт учнів; бесіди з учителями, учнями та батьками 

учнів; проведення директорських контрольних робіт та опитувань учнів із 

програмового матеріалу; діагностичні зрізи знань учнів; анкетування, тестування, 

хронометраж [3] 

Внутрішньошкільний контроль передбачає: всебічне вивчення й аналіз 

навчально-виховного процесу в школі; об’єктивне оцінювання досягнутих 

результатів; запобігання можливим помилкам; координація зусиль відповідно до 

визначених завдань[4]. Щоб контроль був ефективним, адміністрації необхідно: 

відображати і підтримувати загальні цілі школи; об'єктивно вимірювати і 

оцінювати те, що дійсно важливе; дотримуватись нормативно-правової бази; 

виходячи з аналізу роботи, планувати перспективні завдання розвитку навчально-

виховного процесу.  
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 Одним із дієвих засобів підвищення ефективності організації  навчального 

процесу в закладі загальної освіти є використання електронного класного журналу, 

що дає можливості робити глибокий, детальний та індивідуальний аналіз різних 

питань, у тому числі й оцінювання учнів, їхньої активності на уроці. Це досить 

зручно, оскільки адміністрація бачить повну картину та витрачає мінімальну 

кількість часу в порівнянні з паперовим класним журналом [1]. 

Якими б різноманітними не були управлінські функції керівника школи, 

головна з них – бути організатором навчально-виховного процесу. Висока якість 

навчально-виховного процесу в школі можлива тоді, коли в керівників є достатньо 

фактів для аналізу і відповідних висновків. Саме урок – те місце, де відбуваються 

основні процеси навчання, виховання і розвитку особистості. Тому керівники 

школи значну частину свого робочого часу повинні розподіляти для відвідування 

уроків. Лише той керівник, який часто, систематично відвідує уроки й аналізує їх, 

може робити правильні висновки про якість навчально-виховного процесу. За 

діючими нині нормативними документами, кожний адміністратор повинен 

відвідати стільки уроків, щоб знати стан справ у школі. Плануючи відвідування 

уроків, потрібно чітко визначити мету відвідування як системи викладання 

предметів, так і епізодичного відвідування уроку [4]. 

Роль адміністрації полягає в системному та детальному проведенні 

внутрішньошкільного контролю, який передбачає всебічне вивчення та аналіз 

освітнього процесу в школі для координування всієї роботи відповідно до 

поставлених завдань. Контроль за процесом і результатом – одна з найважливіших 

управлінських задач. Але, водночас, контроль – це та професійна функція яку 

керівник надає своїм колегам. Він подвійно мотивований, тому що повинен 

вберегти школу та її колектив від втрат. Саме тому контроль повинен включати 

спостереження за перебігом роботи та аналіз її результатів. Інакше не можна 

забезпечити якісне виконання цілей і задач, що стоять перед організацією [1]. 

На нашу думку, ефективність контролю залежить від управлінської культури 

керівника закладу. Це значить − правильно розставити кадри на вирішальних 

ланках, працювати творчо, з перспективою, завжди бачити кінцеву мету і вибирати 

найбільш раціональні методи її досягнення. Зрозуміло, що кожна з цих функцій 

вимагає високої відповідальності, виконавчої культури, яка цілком і повністю 

залежить від компетентності керівника школи, а також його найближчих 

помічників, від їх майстерності і педагогічного таланту працювати з людьми. 

Отже, система внутрішньошкільного контролю повинна бути планомірною, 

обґрунтованою й всебічною, а його результати – основою для прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 
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МОТИВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

(НА МАТЕРІАЛАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

 

Сучасний підхід у дослідженні мотивації вивчення другої іноземної мови 

орієнтований на освітню аудиторію, як навчальне середовище[2; 3]. Наше 

дослідження дотримується підходу орієнтованого на навчальний клас, 

демонструючи важливість навчального середовища з точки зору прагматичного та 

соціального простору. Дослідники мотивації навчання другої іноземної мови 

розпочали новий напрям, змістивши фокус з теоретичних питань, пов'язаних з 

мотивацією до вивчення практичних стратегій, які можуть сприяти мотивації 

мовного навчання учнів [1, c.12]. Ця тенденція призвела до розробки більш 

динамічної перспективи щодо мотивації навчання другої іноземної мови. Зарубіжні 

науковці М. Вільямс, Р. Берден та З.Дьорний були одними з перших дослідників, 

які зрозуміли важливість динамічного характеру мотивації [4, c.576]. У їх 

динамічній моделі мотивації виділено три стадії: 1) причини для 

навчання;2)рішення щось вивчати та 3)підтримувати зусилля чи наполегливість до 

досягнення мети навчання [5, c.60-63].  

Вони стверджували, що перші дві стадії зосереджувалися більше на ініціації 

мотивації, тоді як остання стадія стосується підтримки мотивації. 

З. Дьорний побудував на цій моделі та синтезував різні рамки навчання 

іноземної мови, де запропонував процесуально-орієнтовану модель мотивації учнів, 

яка є більш складною ніж модель М. Вільямса і Р. Бердена. З. Дьорний та деякі інші 

науковці розділили дію мотивації на три окремі етапи: попередній, діючий та 

післястаціонарний [2;3;4]. 

Попередній етап являє собою вихідну точку мотивації поведінки, де 

встановлюються цілі і формується намір. Другий етап, або фаза дії, складається із 

застосування дії, що супроводжується оцінкою успішності учня, підготовки 

вчителів та їх самоосвіти щодо наміченого результату чи мети. Останній етап 

починається після досягнення мети і закінчується оцінкою результатів та 

планування майбутніх дій [4, c.571-594]. З. Дьорний визнає динамічний характер 

мотивації в міру розвитку рамки мотиваційної стратегії, визначаючи стратегії як: 

«мотиваційний вплив, який усвідомлено здійснюється для досягнення певного 

систематичного і стійкого позитивного ефекту» [1, c.28]. З. Дьорний поділяє 

мотиваційні стратегії на 4 основні категорії. 

Перша група основних категорій відповідає темі «створення основних 
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мотиваційних умов». Це група, що включає стратегії, які З. Дьорний називає 

«неодмінними», зокрема стратегії «відповідної поведінки вчителя», «приємна та 

прихильна атмосфера в класі» та «згуртована група учнів та відповідні групові 

умови навчання» [1, с. 31]. Для того, щоб аудиторія працювала добре, усі три 

стратегії повинні вирівнятись і працювати разом. Приклади відповідної 

мотиваційної поведінки вчителя включають: «ентузіазм», «відданість навчанню 

учнів» та «налагодження стосунків із учнями». Друга група стратегій підпадає під 

другу категорію: «генеруюча початкова мотивація», яка слугує стратегіями, які 

ініціюють спробу вчителів будувати мотивацію в класі. З. Дьорний розрізняє три 

окремих значення мотивації навчання: «фактичний процес вивчення цільової мови 

(внутрішня)»; «мова як ціль та розуміння її носіїв (інтегративна)»; і «наслідки та 

переваги, які матиме учень, що усвідомлює мовні цілі (інструментальна)»[1, c.64]. 

Третя група стосується стратегій, які зосереджено на «захисті та підтримці 

мотивації, яка вже була створена заздалегідь для створення мотивуючого 

середовища в класі». Якщо мотивація не впроваджується активно, негативні 

мотиваційні «впливи» можуть мати місце, і учні, й викладачі можуть втратити з 

поля зору кінцеву мету або натомість втомитися та відволіктися, що може 

призвести до початкового зниження мотивації. На думку З.Дьорного мотивація 

повинна бути «активно виховуваною», щоб зберегти свою силу та принести 

загальний успіх у процесі навчання [1, c. 71]. Четверта група, яка сприяє 

«заохоченню позитивної самооцінки», зосереджується на стратегіях, які дають 

можливість учням замислитись над власним навчанням. Ця група стратегій 

зосереджується на тому, як навчити учнів аналізувати минулі успіхи та невдачі та 

обрати конструктивний шляху та як їм допомогти отримати більше задоволення під 

час навчання другої іноземної мови» [1, с.118]. Конкретні стратегії на завершальній 

стадії включають «надання позитивної інформації та відгуків про результати 

навчання»; «виконання регулярних завдань, що передбачають публічний прояв 

навичок учнів»; «нагороджування в мотиваційній формі»[1, с.120]. 

Отже, чотири групи основних категорій мотиваційних стратегій навчання 

другої іноземної мови відображають круговий рух і міцний взаємозв’язок, а також 

динамічний характер впровадження мотиваційних стратегій у навчальне 

середовище. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 

Політичні кризи постійно вносять у державу проблеми різних поглядів на 

минуле, що стає ще одним дестабілізуючим чинником, а історична памʼять для 

певних політичних сил – засобом маніпуляції народною свідомістю з метою 

досягнення певної політичної вигоди. 

Незалежність Української держави зіткнулася з питанням існування 

неоднозначних, часто навіть кардинальних протилежних поглядів на минуле, які 

існують серед громадян [3].  

З огляду на це, особливої уваги потребує вивчення гуманітарної освіти в 

Україні радянського періоду, що є надзвичайно важливим для роботи над 

програмами і підручниками, враховуючи різний історично-педагогічний досвід в 

окремих етнічних та регіональних спільнотах України. 

У ХХ столітті (особливо в другій половині) – розумова праця стає ознакою 

часу; освіченість охоплює майже всі верстви населення і стає типовою нормою. 

Поглиблюється диференціація в сферах як наукового (природничого, 

гуманітарного), так і науково-технічного знання.  

З гуманітарними науками пов’язане формування системи цінностей, 

орієнтирів та потреб, сталість інтересів суспільства, морально-правовий клімат у 

державі [3].  

Гуманітарні науки, як відомо, виконують важливі пізнавальну, інформаційну 

та соціокультурну функції, формуючи не лише власний інтелектуальний простір, а 

й суспільну свідомість через актуалізацію тих чи інших подій в історії.  

Важливого пізнавального та практичного значення набуває осмислення ролі 

наукових осередків щодо гармонійного та всебічного розвитку українства, 

формування національної еліти з державницьким мисленням. Як відомо, 

історичний процес залежить від характеру й рівня демократичності політичного 

режиму.  

Тематику досліджень, зокрема з питань суспільно-політичних процесів в 

УРСР повоєнного двадцятиріччя, їх ідейну спрямованість визначали замовлення 

директивних органів із заздалегідь запроектованими висновками та оцінками, що 

штучно обмежувало поле нових пошуків [2].  

Починаючи з післявоєнних років, з 1945 р., пріоритетними напрямами 

залишаються питання, пов’язані з розвитком і формуванням гуманітарних наук.  Не 

випадково, що виняткова увага приділялася закладам народної освіти. В Україні 

поширився рух за відбудову зруйнованих шкіл, спорудження нових методом 

народної відбудови.  

Якщо на кінець 1943/44 навчального року працювало лише 12802 початкові, 

семирічні та середні школи, де навчалось 1770 учнів, то з визволенням усієї 
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України на початок 1945/46 навчального року працювало вже 30512 шкіл, де 

навчалось 1851 дітей. 

Саме, починаючи з періоду повоєнної відбудови, розвитку й оптимізації  

освітнього рівня населення, визначення основних напрямів її подальшого розвитку, 

гуманітарні цикли наук дали змогу Україні вийти з кризового стану. СРСР на 

партійних зʼїздах прийняв декілька пʼятирічних планів, в яких надавалося все 

більшого значення освітній галузі, де визначалися нові підходи щодо її розвитку 

суспільно-гуманітарним наукам [1]. 

Проблеми гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу знайшли своє 

відображення в науковому доробку багатьох вчених, зокрема Ю.Бабанського, 

Г.Балла, І.Беха, Р.Бєланова, В.Галузинського, С.Гончаренка, М.Євтуха, І.Зязюна, 

В.Кременя, Б.Ліхачова, М.Нікандрова, Ю.Пелеха, О.Пєхоти, В.Рибалка, М.Розова, 

М.Романенка, О.Романовського, В.Семиченка.  

Науковці, аналізуючи праці в історико-педагогічних та науково-методичних 

журналах за 1945 р., зазначали, що радянські вчителі широко популяризували 

радянську владу. Пояснити такі дії можна продовженням ідеологічного наступу 

радянської влади на суспільство через безсистемність навчальних закладів, задля 

того, щоб забезпечити зростання авторитету влади та подальшого впливу 

непопулярної системи радянського правління. 

У публікації В.Даниленка та А.Слюсаренка визначено головні аспекти 

дослідження історії освіти й шкільництва у післявоєнні роки. Діяльність 

педагогічної еліти західного регіону знайшли відображення у монографії Т. 

Марусик. Розвитку народної освіти присвячено ряд праць С.Сворака. Історія 

повсякденності, яку фундаментально дослідили і представлили у наукових працях 

вчені  О.Удод, О.Коляструк, О. Прохоренко. Російські вчені Л.Денісова, 

В.Миронова, Н. Чарушнікова дослідили і розкрили окремі питання, що стосуються 

історії повсякденності освітян періоду десталінізації та «відлиги». Особливим 

внеском у дослідженні теми мають наукові праці І.Лисяка-Рудницького, в яких 

розкрито окремі питання з історії гуманітарної освіти в Україні повоєнного періоду 

[2].  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ  

В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблема іміджу, іміджології 

та іміджування – процесу створення або конструювання іміджу – почала цікавити 

наукову громадськість із другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 

Дослідженням проблем іміджу присвячено роботи таких закордонних та 

вітчизняних учених та науковців, як М. Апраксина, П. Берда, Є. Богданова, Л. 

Брауна, Е. Галицька, Н. Гузія, Ф. Тейлора, В. Шепеля, В. Черепанова, К. Роджерса 

та інших. Зокрема, Н.Гузій трактує його як «полісемантичну категорію, що 

характеризує стиль професійно-педагогічної діяльності, манеру спілкування, 

уміння індивідуалізувати свій образ, надавати йому естетичної виразності» [2, с. 

29]. 

Схожої позиції дотримується А.Калюжний, який пропонує розглядати імідж 

як «стереотип образу педагога в уявленні учнів, колег і соціального оточення», 

«символічний образ суб’єкта, який створюється в процесі взаємодії педагога з 

учасниками педагогічного процесу» [3, с. 32–33]. 

Так, Е. Галицька під «іміджем» розуміє багато характеристик людини, серед 

яких основними є вихованість, ерудиція, професіоналізм, уміння одягатись, 

охайність, стиль [1, с. 12]. 

На думку Н. Прус, імідж особистості – це сукупний образ, уявлення, що 

виникає в інших про особу та формує ставлення до неї. Під сукупним образом 

науковець розуміє візуальну картинку – зовнішній вигляд, дії, поведінку, жести, та 

внутрішню складову – характер, моральні якості, мислення, ставлення до себе, до 

інших, емоції та їх вираження [5, с. 45]. 

Таким чином, стає зрозумілим, по-перше, що імідж створюється не стихійно, а 

з метою вирішення певних завдань і досягнення поставлених цілей. По-друге, імідж 

– це категорія, що може характеризувати не тільки особистість, але й предмета та 

явища. По-третє, імідж покликаний впливати на емоційну складову людини для 

подальшого формування її ставлення. 

Процес створення іміджу характеризується своєю багатоетапністю. Так, 

наведемо основі з них, запропоновані українським науковцем В. Олексенко:  

– сприйняття образу, що стане підґрунтям для побудови іміджу – на цьому 

етапі особливо впливає реальний образ вчителя, якщо його не має, учень створює 

його з власних ідеалів;  

– корекція реального образу до ідеального з урахуванням особливостей 

педагога, що формує імідж;  

– програвання та примірювання бажаного іміджу до реального образу 

педагога;  

– входження в образ у процесі вчительської практики; – індивідуалізація 

набутого образу вчителя [4, с. 260]. 
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Як би не був професійно підготовлений майбутній спеціаліст, він просто 

зобовʼязаний постійно вдосконалювати свої якості вчителя, створюючи, таким 

чином, власний імідж. З метою диференціації професійних якостей ми умовно 

розділили їх на рівні, що знаходяться стосовно один до одного у ієрархічній 

залежності: практично-методичній (уміння правильно визначати зміст й доцільність 

навчального матеріалу, принципи, методи, форми роботи, удосконалення методики 

та технології викладання навчального предмета, здатність до врахування рівня 

підготовки учнів, їх психофізіологічні особливості: темперамент, індивідуальний 

стиль навчання, комунікативні уміння тощо), психолого-педагогічній (здатність до 

передбачення, прогнозування результатів педагогічної діяльності, рефлексивних, 

регулятивних навичок, саморегуляції, креативності, інноваційного потенціалу, 

новаторських умінь, уміння вчителя відповідно до педагогічної ситуації адекватно 

вирішувати проблеми учнівського колективу), особистісно-мотиваційній (любов до 

дітей, доброта, порядність, щирість, правдивість, чесність, національна гідність, 

толерантність тощо). 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що не існує 

єдиного, чіткого визначення даного концепту. При цьому, незважаючи на деякі 

наявні розбіжності у визначеннях сутності іміджу особистості, автори єдині в 

думці, що це феномен, покликаний дати цілісне бачення характерних особливостей 

і ціннісних орієнтацій особистості, що функціонує в процесі соціальних 

комунікацій. Імідж сучасного педагога є складним інтегративним утворенням у 

структурі особистості, де гармонійно поєднуються зовнішні характеристики 

(зовнішність, одяг, зачіска, манера спілкуватися, жести, міміка тощо) та внутрішні – 

індивідуальні та професійні якості. Імідж дає змогу продемонструвати свою 

професійну майстерність, культуру педагогічної діяльності, рівень готовності до 

суб’єкт-суб’єктного спілкування з учасниками освітнього простору, а також 

здійснити вплив на емоційну сферу учня, а через неї – на його свідомість. 
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ 

 

Сформованість методичної культури майбутніх фахівців музичного мистецтва 

створює можливості для успішної самореалізації, сприяє набуттю способів 

взаємодії з оточенням, досвіду розв’язання педагогічних ситуацій. Перевірити 

рівень сформованості методичної культури майбутніх викладачів вокалу потребує 

обгрунтування діагностичного інструментарію для виокремлення системи критеріїв 

та показників, що й визначає мету даної розвідки.  

В процесі відбору критеріїв і показників сформованості методичної культури 

майбутніх фахівців ми виходили з того, що критеріальна система має відображати 

специфіку методичної культури майбутнього викладача вокалу як цілісного 

утворення, у єдності та взаємозв’язку структурних компонентів: мотиваційно-

потребового, когнітивного, технологічного та контрольно-коригуючого. Відповідно 

до структури методичної культури майбутніх викладачів вокалу виділяємо 

спонукальний, інформаційно-аналітичний, операційний та результативно-

корекційний критерії. Обрана система критеріїв є інтегральною єдністю, що 

відображає цілісний системний характер досліджуваного особистісного утворення 

стосовно майбутнього фахівця музичного мистецтва. 

Спонукальний критерій методичної культури студентів-магістрантів 

характеризується професійно значимими потребами фахового зростання, 

можливістю підвищення свого статусу, сформованими методичними установками 

щодо вокально-педагогічної діяльності; виявленням інтересу до вирішення 

методичних завдань. Інформаційно-аналітичний критерій методичної культури 

характеризує рівень засвоєння студентами-магістрантами психолого-педагогічних, 

фахових та методичних знань. Операційний критерій методичної культури 

студентів характеризується здатністю використовувати тезаурус знань в процесі 

вирішення методичних завдань. Результативно-корекційний критерій методичної 

культури студентів-магістрантів характеризується здатністю до самоаналізу та 

самооцінки своєї діяльності та інших і зумовлює розкриття ресурсів розвитку через 

самовдосконалення.  

Відповідно до визначених критеріїв сформованості методичної культури 

майбутніх викладачів вокалу сформовано їх показники, які відповідають трьом 

рівням: репродуктивному, конструктивному та творчому (див. табл. 1): 
 

Таблиця 1 

Рівні сформованості методичної культури студентів-магістрантів 

СПОНУКАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ 

Репродуктивний рівень Конструктивний рівень Творчий рівень 

- доволі низький ступінь 

спрямованості студенів на 

методичну діяльність в 

процесі вокальної підготовки;  

- не стійкий інтерес до 

- достатній ступінь 

спрямованості студенів на 

методичну діяльність в процесі 

вокальної підготовки;  

- стійкий інтерес до 

- виявляють спрямованість 

на методичну діяльність в 

процесі вокальної підготовки;  

- достатньо стійкий інтерес 

до виконавської та 
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виконавської та викладацької 

діяльності; 

- низька потреба 

досягнення вокально-

виконавської і вокально-

педагогічної майстерності 

виконавської та викладацької 

діяльності;  

- достатній рівень вокально-

виконавської і вокально-

педагогічної майстерності 

викладацької діяльності;  

- демонструють достатній 

рівень вокально-виконавської і 

вокально-педагогічної 

майстерності 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ 

Репродуктивний рівень Конструктивний рівень Творчий рівень 

- не достатність  

сформованості інтегративних 

психолого-педагогічних, 

фахових, методичних знань та 

вмінь оперувати ними в 

процесі вокально-педагогічної 

діяльності;  

- низький рівень загального 

інтелектуального розвитку, 

слабка ерудованість та 

здатність емоційно сприймати 

вокальне мистецтво;  

- початкова міра 

сформованості системи знань 

з теорії та практики  

вокального навчання і 

виховання  

- достатній ступінь 

сформованості інтегративних 

психолого-педагогічних, 

фахових, методичних знань і 

вмінь оперувати ними в 

процесі вокально-педагогічної  

діяльності,  

- здатність емоційно 

сприймати вокальне мистецтво 

та спроможність аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші 

зв'язки між явищами, фактами, 

робити висновки;  

- достатня міра 

сформованості системи знань з 

теорії та практики вокального 

навчання і виховання для 

розуміння принципів роботи з 

дитячими та дорослими 

голосами 

- високий ступінь 

сформованості інтегративних 

психолого-педагогічних, 

фахових, методичних знань і 

вмінь,  

- високий рівень загального 

інтелектуального розвитку, 

сприяє здатності емоційно 

сприймати вокальне мистецтво 

та застосовувати засвоєний 

матеріал у стандартних і 

нестандартних ситуаціях; 

- висока міра сформованості 

системи знань з теорії та 

практик вокального навчання і 

виховання   

ОПЕРАЦІЙНИЙ 

Репродуктивний рівень Конструктивний рівень Творчий рівень 

- не спроможність 

самостійно укласти вокально-

дидактичний матеріал для 

формування вокально-

технічних і артистичних 

навичок  особистості в процесі 

вокального навчання;  

- низький ступінь 

здатності до вокально-

педагогічної інтерпретації 

музичних творів;  

- невміння 

проаналізувати вокальний твір 

та виявити складні місця для 

виконання 

- здатні укладати 

вокально-дидактичний 

матеріал для комплексного 

формування вокально-

технічних і артистичних 

навичок  особистості в процесі 

вокального навчання; 

-  аналізують й 

систематизують інформацію в 

процесі вокально-педагогічної 

інтерпретації музичних творів,  

 

- здатні укладати вокально-

дидактичний матеріал для 

комплексного формування 

вокально-технічних і 

артистичних навичок  

особистості в процесі 

вокального навчання; 

- в процесі вокально-

педагогічної інтерпретації 

творів виявляють вміння 

аналізувати й систематизувати 

інформацію,  

- використовують 

загальновідомі факти і 

аргументи 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-КОРЕКЦІЙНИЙ 

Репродуктивний рівень Конструктивний рівень Творчий рівень 

- неадекватна оцінка 

результатів вокально-

педагогічної діяльності,  

неефективна організація 

- адекватно оцінюють 

результати вокально-

педагогічної діяльності,  

продуктивно організовують 

- адекватно оцінюють 

результати вокально-

педагогічної діяльності,   

- продуктивно організовують 
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педагогічного спілкування;  

- неемоційне 

відтворення образного змісту 

вокального твору;  

- не вміють аналізувати 

особисті технічні та 

інтерпретаційні недоліки 

педагогічне спілкування;  

- виявляють ініціативність в 

процесі вербального 

передавання емоційно-

образного змісту вокального 

твору;  

- здатні за допомоги 

викладача проаналізувати 

особисті технічні та 

інтерпретаційні недоліки 

педагогічне спілкування з 

приводу творчого 

опрацювання авторського 

тексту вокального твору; 

- виявляють ініціативність в 

процесі вербальної передачі 

емоційно-образного змісту 

вокального твору;  

- аналізують особисті 

технічні та інтерпретаційні 

недоліки. 

 

Таким чином, визначені нами критерії та рівні сформованості методичної 

культури студентів-магістрантів є основою діагностування наявного стану 

означеної інтегрованої якості майбутніх викладачів вокалу. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

 НА УРОКАХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

 

Час невпинно йде вперед, змінюються державні стандарти, програми, 

трансформуються і методи навчання. Зміни в освіті неможливі сьогодні без 

застосування в навчальому середовищі початкової школи сучасних методів 

навчання, які дають можливість розвивати активність, самостійність, творчий 

потенціал молодших школярів.  

У Державному стандарті початкової освіти зазначено, що навчаючи дітей 

співу, виховуючи в них активний, жвавий інтерес до музики, сповненої глибокого 

змісту, здатної пробудити в людині прекрасні піднесені почуття, сучасний заклад 

освіти має стати одним з осередків масової музичної культури в нашій країні. Саме 

на уроках мистецької освітньої галузі здобувачі освіти пізнають мистецтво, 

інтерпретують художні образи, набувають емоційно-чуттєвого досвіду тощо. 

В дидактиці існує багато різноманітних підходів до виявлення сутності 

методів навчання, їх визначень, структури, що породжує проблему класифікації. 

Значний внесок у розвиток теорії методів навчання зробили Є. Голант, М. Данилов, 

Б. Єсипов, М. Скаткін, М. Лернер, А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Бондар, 

В. Паламарчук та ін. Через складну природу цього феномену, його 

багатофункціональність у дидактичній теорії не існує єдиної універсальної 

класифікації . 

Дітям молодшого шкільного віку притаманне емоційно-образне сприйняття 

навколишнього світу, зазвичай вони не можуть швидко запам’ятовувати та 
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відтворювати «суху» інформацію: наприклад, тексти віршів, пісень, слова ролей 

тощо.Саме тому уже кілька років поспіль педагоги активно використовують у 

роботі з дітьми ейдетику, методи навчання якої спираються на образне мислення 

людини. Відтак учні успішно засвоюють інформацію, адже її сприймання 

відбувається кількома різними аналізаторами – слуховими, зоровими, тактильними 

тощо. Ейдетизм (з давньогрецької – образ, зовнішній вигляд) – це різновид образної 

памʼяті на зорові враження, здатність памʼятати і відтворювати образи предметів 

або явищ. Тож ейдетика – це і є, насамперед, уміння мислити по-дитячому, 

дивуватися і фантазувати, а отже бачити світ у яскравих фарбах.Найефективніше 

ейдетика «працює» саме під час засвоєння дітьми об'ємних інформаційних блоків – 

зокрема, текстів пісень та музичної грамоти. Для того щоб використовувати 

ейдетику на уроках освітньої галузі «Мистецтво», необхідно запастися 

різноманітними дидактичними матеріалами. 

Піктограми – це нескладні рисунки або значки, у яких зашифровані певні 

слова. Можна зобразити у вигляді піктограм будь-який текст, який потрібно 

запам’ятати, – наприклад, слова пісні. Для цього потрібно діяти за таким 

алгоритмом:вигадати піктограми до слів пісні;зобразити піктограми на папері; 

пояснити дітям, яким словам пісні відповідають піктограми; запропонувати дітям за 

піктограмами відтворити слова пісні;попросити дітей заплющити очі, пригадати 

зображення піктограм та відтворити слова пісні по памʼяті. 

Активувати можливості дитячої ейдетичної памʼяті на уроках музичного 

мистецтва можна за допомогою листівок зі звичайними зображеннями. На відміну 

від піктограм, вчителю треба вигадати та намалювати самому, підібрати готові 

листівки із зображеннями значно простіше. Однак для роботи з ними потрібна 

неабияка фантазія: щоб допомогти дітям засвоїти слова пісні, музичний керівник 

має вигадати міні-історії за «сюжетом» пісні та повʼязати ці міні-історії з 

листівками. Діти асоціюватимуть певне зображення з конкретною міні-історією, а 

отже – й зі словами пісні. 

Вивчати слова пісень або нотну грамоту можна за допомогою «казки-

мультфільму», складеної за принципом розгортання послідовних асоціацій. Для 

цього кожне слово, яке потрібно запамʼятати, треба повʼязати з попереднім і 

наступним так невимушено, немов вони природно повʼязуються у фразу. У 

результаті з цих слів має вийти сюжет або розповідь – ланцюжок 

асоціацій.Ейдетика – це ціла наука. Не викликає сумніву те, що залучення деяких 

ейдетичних прийомів до освітнього процесу розвиває у дітей швидкість та 

систематичність розумових дій, уміння аналізувати, узагальнювати.  

Таким чином, освітній процес в новій українській школі сьогодні повинен 

будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, 

зростання їх самостійності й творчої активності. А ці зміни неможливі без 

застосування на уроках освітньої галузі «Мистецтво» сучасних методів навчання та 

виховання, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільному 

обміні думками. 
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ФАНДРАЙЗИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ОСВІТУ 

Сьогодні в Україні система управління й фінансування освіти перебуває в 

процесі реформування, обумовленого як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. 

З урахуванням складної ситуації з бюджетним фінансуванням закладів освіти, 

питання пошуку та залучення додаткових коштів у освітнє середовище на часі є 

актуальним. Серед існуючих у світовій практиці інвестиційно-освітньої діяльності 

технологія фандрайзингу вже досить відома. 

Основними законодавчими актами у сфері фандрайзингу в Україні можна 

вважати акти, які регламентують діяльність громадських організацій, а саме 

благодійних та неприбуткових, що в цілому відповідають європейськими та 

міжнародним нормам – це: Конституція України, Господарський Кодекс України, 

Податковий Кодекс України, Закони України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», «Про громадські об’єднання», «Про волонтерську 

діяльність», «Про гуманітарну допомогу» тощо. У Конституції України, зокрема, 

зазначається, що держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо 

дітей. 

Аналіз публікацій з проблем фінансування освіти в Україні свідчить, що 

вітчизняні науковці приділяють дедалі більше уваги дослідженню зазначеної 

проблематики. Питаннями додаткового фінансування та вдосконаленням 

механізмів управління фінансовими ресурсами освіти займаються наукові установи 

Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук 

України, галузеві науково-дослідні інститути. Про це свідчать дослідження В. 

Андрущенка, Й. Бескида, В. Боброва, О. Василика, О.  Грішнової, Б. Данилишина, 

М. Євтуха, Є. Жваво, В. Євтушевського, К.  Корсака, В. Кременя, В. Куценко, В. 

Лугового, О. Навроцького, Ю.  Ніколенка, Є. Ніколаєнка, О. Падалки, О. Пометун, 

О. Сидоренка, А.  Чухно, Г.  Штейну, В. Юхименка, О. Яблонського та інших. 

Однак, не зважаючи на досить жваву дискусію щодо проблеми пошуку та 

залучення додаткових джерел фінансування в освітянську галузь багато питань 

щодо можливостей потенційних донорів, а також механізмів і технологій пошуку та 

залучення додаткових фінансових ресурсів в освіту залишається відкритими. 
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Фандрайзинг (від англ. Fandraising) – пошук та залучення фінансів з метою 

здійснення освітніх проектів/програм, це систематична та наполеглива діяльність, 

постійна співпраця керівництва, волонтерів, благодійників, різноманітних фондів, 

яка потребує не тільки додаткової уваги, а й подальшого вивчення механізмів його 

практичної реалізації. В Україні поняття «фандрайзинг» асоціюється зі зверненням 

за підтримкою до різних благодійних фондів (установ) з метою отримання 

додаткового фінансування (благодійної допомоги) для розвитку освітнього 

середовища. Логіка нашого дослідження вимагає з’ясувати сутність понять 

«донор», «меценат», «спонсор». Науковці [1; 2] трактують ці дефініції по-різному: 

–  донори – це організації, в місії яких передбачено надання фінансової 

допомоги на конкурсній основі; 

–  меценати – це благодійна допомога фізичних осіб на добровільній основі; 

–  спонсори – це конкретна допомога юридичних та фізичних осіб на певних 

взаємовигідних умовах. 

Для зменшення плутанини в термінах, всі джерела залучення ресурсів можна 

називати «партнерами». Як показує практика, невід’ємною складовою 

фандрайзингу є волонтерська діяльність, оскільки за допомогою досвідчених 

волонтерів можна охопити більшу кількість донорів, до яких необхідно звернутись 

особисто. Тому сприяння розвитку волонтерського руху в Україні є однією з 

перспектив фандрайзингової діяльності.  

Як показує практика, проведення фандрайзингової кампанії передбачає 

використання спеціальних технологій. Ефективними є так звані заходи (прийоми, 

вечори, конкурси, марафони, аукціони, презентації, конференції, форуми), під час 

підготовки й проведення яких привертається основна увага потенційних донорів до 

певного проекту/програми, а з іншого – виявляються необхідні кошти. Останнім 

часом великої популярності набув маркетинговий інструмент – QR–код (англ. 

Quick Response – швидкий відгук), який теж є перспективним фандрайзинговим 

засобом збору коштів. QR–код являє собою віртуальне гіперпосилання, за 

допомогою якого відбувається з’єднання фізичного світу до онлайнової інформації. 

QR–коди складаються з 2D штрих-код матриці, в якій закодовано посилання на 

певний сайт, доступ до інформації якого можна дістати, навівши мобільний 

телефон (смартфон) на QR–код. Споживачі мобільних телефонів з відповідним 

«QR» програмним забезпеченням можуть сканувати QR–коди, що знаходяться в 

газетних і журнальних оголошеннях, на листівках, плакатах, наклейках, продукції, 

біл-бордах, щоб отримати швидкий доступ до інформації в Інтернеті. Багато 

підприємств, освітніх установ у світі вже використовують QR–коди для реклами 

своєї продукції та послуг на рекламних щитах, плакатах і листівках, щоб 

направляти людей на власні сайти. 

Світова практика свідчить, що освіта може розвиватися тільки за рахунок 

залучення й акумулювання ресурсів як бюджетних так і позабюджетних. В цьому 

зацікавлені різні як державні так і недержавні структури, оскільки це дає їм 

можливість повної реалізації інтересів. Однак, повномасштабне й ефективне 

залучення додаткових фінансових ресурсів в освітянську галузь в неабиякий мірі 

залежить й від самовизначення та самоактивності самих працівників освіти, від 
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їхньої здатності до пошуку, організації, можливостей впливу на суспільно-

громадську думку, а також бажання позиціонувати свій педагогічний досвід як на 

професіональному так і на законодавчому рівнях. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Соціально-економічна та політична криза в суспільстві призводить до 

зростання кількості неблагополучних сімей, сиріт і напівсиріт, тенденційного 

збільшення в освітньому середовищі школи девіацій серед неповнолітніх. Заклад 

освіти сьогодні розглядають як відкриту соціально-педагогічну систему, у зв’язку з 

цим, професійна діяльність учителя початкової школи поширюється на соціальне 

виховання молодших школярів.  

В контексті дослідження соціально-педагогічну діяльність ми розглядаємо як 

різновид професійної діяльності вчителя, що ґрунтується на загальних 

філософсько-психологічних і педагогічних трактуваннях її сутності та структури, 

водночас втілює в собі соціальний аспект (соціальні проблеми вихованців, їх 

психолого-медико-педагогічне вивчення, соціокультурні особливості шкільного 

середовища).  

Сучасні вітчизняні дослідники (О. Безпалько, О. Будник, Р. Вайнола, 

А. Капська, Г. Товканець та ін.) соціально-педагогічну діяльність розглядають як 

відкриту систему, що активно взаємодіє з іншими соціальними системами, оскільки 

педагог використовує знання з низки теоретичних дисциплін, вирішуючи 

професійні завдання різних галузей суспільної практики [3]. Акцентуючи на 

специфіці змісту та функцій саме соціального педагога, автори визначають сутність 

соціально-педагогічної діяльності через її загальну мету – створення оптимальних 

умов соціалізації дітей. Відповідно до мети пріоритетними її завданнями є: 

зміцнення та активізація адаптаційного потенціалу особистості; збереження та 

покращення фізичного, психічного й соціального здоров’я особистості, створення 

сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та самореалізації 

особистості; надання їй соціальної, психологічно-педагогічної підтримки; 

попередження та локалізація негативних впливів чинників соціального середовища 

тощо [3]. 
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 На основі аналізу літератури з проблеми дослідження [1; 2; 3] доходимо 

висновку, що соціально-педагогічна діяльність учителя початкової школи – це 

різновид його професійної діяльності, що має на меті створення належних умов для 

успішної соціалізації молодших школярів в освітньому середовищі, засвоєння ними 

соціокультурного досвіду задля підготовки до самореалізації в суспільстві, надання 

допомоги дітям та їхнім сім’ям у випадках негативного впливу соціальних 

чинників. Пріоритетними завданнями сучасного педагога визначено: створення 

належних умов для збереження і зміцнення фізичного, психологічного, 

соціального, морального здоров’я молодшого школяра; формування моральної 

свідомості, духовних якостей, соціально значущих орієнтацій у життєвому 

самовизначенні; активізацію адаптаційного потенціалу особистості, пропедевтику 

девіантної поведінки; формування потреби в саморозвитку, надання допомоги в 

самопізнанні, самоствердженні та самореалізації; кваліфікованої соціально-

педагогічної підтримки; створення гуманізованого виховного простору в 

мікросоціумі закладу освіти; попередження та локалізацію негативного впливу 

факторів соціального середовища [1]. 

Як показує практика, підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

соціально-педагогічної діяльності є ефективною за умови її комплексності, тобто 

здійснення у навчальному процесі (на лекціях, семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях, індивідуальних і групових консультаціях, у процесі 

самостійної роботи з науково-педагогічною літературою, під час педагогічної 

практики тощо), а також у контексті залучення їх до наукової та позанавчальної 

виховної роботи відповідного змісту, моделювання соціально-виховного 

середовища ЗВО з урахуванням життєвого досвіду особистості.  

Важливою складовою у системі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до соціально-педагогічної діяльності є змістове наповнення, яке, 

на нашу думку, потребує відповідного коректування в аспекті його соціально-

педагогічного спрямування. Це стосується навчальних планів, програм, навчальних 

і методичних посібників, удосконалення різних видів практики, самостійної та 

науково-дослідної роботи майбутніх учителів початкової школи задля формування 

й розвитку в них професійно значущих і професійно важливих якостей, опанування 

соціально-педагогічними знаннями та методичними вміннями й навичками 

(соціально-педагогічної діагностики, технологій планування й організації 

соціально-педагогічної діяльності, налагодження співпраці з батьками учнів, роботи 

з різними категоріями учнів, моделювання соціально-виховного середовища 

навчального закладу), Надзвичайно важливе значення в сенсі педагогічної 

прогностики має вирішення низки питань, пов’язаних з методикою підготовки 

майбутніх фахівців до реалізації функцій соціально-педагогічної діяльності згідно з 

виокремленими напрямами: пропедевтика девіантної поведінки, робота з 

обдарованими учнями та їхніми батьками, діяльність в умовах інклюзії, 

соціокультурна анімація тощо.  

Варто закцентувати увагу на використанні ефективних форм і методів роботи 

зі студентами в плані ознайомлення їх з методичним інструментарієм соціально-

педагогічної діяльності в початковій школі. Зокрема, це: вирішення проблемних 
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ситуацій, моделювання фрагментів уроків і виховних заходів, ділові ігри, тренінги, 

інтерактивні форми соціально-педагогічної взаємодії, медіа-технології та ін. 

Таким чином, професійне самовдосконалення майбутніх учителів початкової 

школи забезпечується шляхом наповнення соціально-педагогічним змістом 

методичного інструментарію їх підготовки; посилення соціально-комунікативного 

й морально-естетичного компонента готовності та системи практичного 

використання набутих знань і умінь у процесі педагогічної практики в школі, 

оптимізація яких забезпечує формування позитивної динаміки професійно-

педагогічного самовдосконалення та підвищення фахового рівня майбутніх 

учителів у соціально-педагогічному аспекті.  
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ВИВЧЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ  

 

Поповнення словникового складу будь-якої мови відображає не тільки 

загальний прогрес зроблений людством, але також тенденції розвитку науки і 

культури та особливості стилю життя того чи іншого мовного суспільства. 

Поповнення лексичного складу мови, як відомо, здійснюється за допомогою 

запозичення лексичних одиниць з інших мов та за рахунок розширення об’єму 

значень вже існуючих слів. Однак «самим яскравим та визначаючим процесом у 

розвитку лексики виступає постійне та інтенсивне збагачення її за рахунок нових, 

раніше не відомих слів» [3, c. 84].  

Формування мовної особистості учня – це процес формування відповідних 

вмінь та навичок, які необхідні для володіння цією мовою. Серед таких вмінь є 

розуміння способів утворення слів в англійській мові, що є важливим моментом 

для правильного їх вживання.  

Існують різноманітні класифікації словотворчих способів. Усі ці класифікації 

носять взаємодоповнюючий характер та відрізняються поглядами лише на деякі 
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аспекти словотворчих відносин. Відносно кількості способів словотворення 

існують різні погляди. Ці розходження пояснюються тим, що різні способи 

змінюють свою активність та на довгий час можуть виявитися більш-менш 

продуктивними або взагалі завмирати. Згідно з Ю.А Жлуктенко найбільш 

продуктивними способами на сьогодні є афіксація (модель «основа + афікс»), 

словоскладання (модель "основа + основа"), конверсія (модель V> N или N >V), 

реверсія (модель "основа + квазі-афікс"), словозлиття (про модель можна говорити 

умовно, як про зєднання фрагментів основ) та скорочення. Інші другорядні та 

непродуктивні способи: чергування (feed – food), подвоєння (murmur), а також не 

модельовані способи – ономатопія (cuckoo, splash) та римований повтор (tip-top).  

Одним з традиційних шляхів поповнення словникового складу є афіксація – 

«утворення слів за допомогою додання до основи слова словотвірних елементів – 

афіксів» [3, c. 86]. Залежно від місця розташування у слові розрізняють префіксацію 

(agree – disagree) та суфіксацію (luck – lucky).  

Префіксація, як словотвір, полягає в модифікації особи, до якої префікс 

приєднується. «Префіксами називають словотворчі морфеми, що передують 

кореню та змінюють лексичне значення слова, але у більшості випадків вони не 

впливають на його належність до будь-якого лексико-граматичного класу». [3, c. 

91]. Оскільки префікс рідко змінює граматичний характер слова, тому і просто 

слово, і його префікс – дериватив у більшості випадків належить до однієї частини 

мови, наприклад abuse – dis-abuse, approve – dis-approve, beliеve – dis-beliеve, close – 

dis-close. Префікси розрізняються за своїм походженням: вони можуть походити із 

власної мови або бути іншомовними. Власні англійські префікси походять від 

окремих слів. Таких префіксів небагато – a-, un-, be-, fore-, mid-, over-, with-, out-, up-

, under-, un-. Префікс mis- змішаного типу (нім. mis, лат. minus, фр. me, mes); dis-, in-, 

non-, con-, re- і безліч інших – запозичені з латинської та французької мов [1]. 

Аналіз суфіксальних утворень дозволяє стверджувати, що словотвірний суфікс 

в англійській мові – це такий елемент, котрий, приєднуючись до основи, виконує 

одну з наступних функцій: 1) переводить вихідну основу в іншу частину мови; 2) 

переводить вихідну основу в інший лексико-граматичний розряд; 3) надає вихідній 

основі інше конотативне значення; 4) змінює іменник, що означає чоловічий рід, в 

іменник, що означає жіночий рід. Якщо виділена у слові морфема не виконує 

жодної з цих функцій, вона не є словотвірним суфіксом [4, c. 44]. 

Менш розвиненим ніж морфологічний, але вельми продуктивним в сучасній 

англійській мові є спосіб морфолого-синтаксичний, тобто словотворення без зміни 

основної форми вихідного слова або конверсія, при якому завжди мають місце як 

нова синтаксична сполучуваність, так і нова морфологічна характеристика, 

оскільки нове слово належить до іншої частини мови, ніж початкове (напр.: He 

papered, carpeted, mirrored and curtained his room). 

Словоскладання є основним напрямком розвитку словникового складу мови, 

оскільки саме в галузі словоскладання особливо наочно виступають закони 

розвитку мови. Серед усіх способів словотворення словоскладання – 

найпродуктивніший. За його допомогою було побудовано майже 40% усіх 

лексичних неологізмів [2]. 
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Скороченням (shortening words, abbreviation) називається морфологічне 

словотворення, при якому деяка частина звукового складу початкового слова 

опускається. Цей спосіб одержав особливу продуктивність у наш час. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Якість освіти – це якість не лише кінцевих результатів (оцінки, рівня зрізів 

знань, умінь тощо), але і всіх процесів, що впливають на остаточний результат [1]. 

Щоб бути ефективним, упраління якістю початкової освіти має стати системою, що 

поєднує усі види контролю і оцінювання, упорядковує об’єкти, процедури й 

інформацію у часі і просторі, передбачає види, форми, критерії оброблення даних 

та їх подальше використання з метою впливу на якість початкової освіти на різних 

рівнях управління. За цією умовою можна буде відстежувати рівень реалізації цілей 

початкової освіти, у тому числі тих, які визначають особистісний розвиток дітей, їх 

здоров’я, помітити найважливіші зміни у її якості й здійснити відповідні кроки як 

для корекції стану «Питання управління якістю освіти є предметом дослідження 

багатьох вчених: О. Ануфрієвої, М. Поташника, В. Лазарєва, О. Моісеєва, 

Д. Матроса, В. Панасюка та ін.  

Найґрунтовніше визначення якості освіти як наукового терміна надане 

Т. Лукіною. Якість освіти визначається збалансованою відповідністю певного 

освітнього рівня до численних потреб, цілей, умов затверджених освітніми 

нормами і стандартами, які встановлюються для виявлення причин порушення цієї 

відповідності та управління процесом поліпшення встановлення якості» [2]. 

«Управління якістю освітнього процесу – це цілеспрямований, 

скоординований процес як на даний процес в цілому, так і на його основні елементи 

з метою досягнення найбільшої відповідальності параметрів його функціонування і 

результатів вимогам, нормам та стандартам» [2]. 

Науковці-педагоги виокремила такі чинники якості освіти: 

1. Забезпечення реальної доступності і обов’язковості масової початкової 

освіти для всіх дітей молодшого шкільного віку, незалежно від місця 

проживання, етнічного походження і матеріального становища батьків. 

2. Як найповніше використання досягнень шкільного періоду дитинства. 
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3. Створення і «окультурення» освітнього середовища на засадах 

загальнолюдських і національних цінностей. 

4. Системоутворюючим чинником якості шкільної освіти є якість її змісту. 

Від того, якими є мета і теорія відбору змісту, його структурування за освітніми 

галузями, предметами, наскільки точно він співвідноситься з потребами і 

можливостями дітей конкретного класу, значною мірою залежить ефективність 

початкової освіти. 

5. Повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти. 

6. Сформованість у молодших школярів ключових компетентностей. 

7. Технологічність методики початкового навчання. 

8. Моніторинг як інструмент управління якістю початкової освіти. 

9. Особистісна і професійна підготовка вчителя – локомотив якісних змін в 

освіті [1; 3]. 

У початковій школі якість освіти проявляється в рисах учня, яка формується і 

розвивається в освітніх процесах. Якість освіти стає дедалі багатофункціональним 

об’єктом. Основними показниками якості освіти учнів у початковій школі є: 

–  цілеспрямованість (орієнтованість на результат); 

–  системність управління, що розкривається у взаємозв’язку і взаємодії його 

різнопланових функцій; 

–  оперативність, що передбачає своєчасне внесення коректив; 

–  інноваційність, що заснована на творчому підході до організації процесу 

управління [3]. 

У відповідності до представлених факторів та показників якості освіти 

опишемо алгоритм проведення моніторингу а відтак та управління якістю освіти: 

1. Формування мети і цілей моніторингу (навіщо потрібно його проведення, 

що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності). Даний етап 

передбачає визначення критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання. 

2. Добір інструментарію для проведення моніторингу (цілеспрямований вибір 

анкет, тестів, методик, карт спостережень тощо). 

3. Організація дослідження (складання плану, визначення терміна проведення і 

реалізація дослідження у спланованому режимі, визначення відповідальних осіб, 

використання інструментарію). 

4. Збирання даних, тобто результатів заповнення анкет, виконання тестів, 

проведення спостережень за обраними методиками. 

5. Оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою математичної 

статистики, кореляційного або факторного аналізу, а також передбачає описове 

пояснення). 

6. На основі інтерпретованих даних вироблення рекомендацій для 

вдосконалення досліджуваного явища. 

7. Корекція – внесення певних змін під час навчального процесу на основі 

запропонованих рекомендацій. Контроль – фіксування правильного виконання 

вироблених рекомендацій. 
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8. За потреби результати моніторингу висвітлюються на семінарах, 

педагогічних радах або ж ураховуються у подальшому плануванні й програмуванні 

освітньої діяльності [4]. 

Отже, «якість освіти – це сукупність властивостей системи освітньої галузі, що 

відповідає сучасним вимогам педагогічної практики й спроможна задовольнити 

освітні потреби особистості, суспільства, держави» [2]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ В 

УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Соціально-економічні та політичні трансформації в Україні зумовлюють 

пошук шляхів підвищення ефективності морального виховання молоді. Адже 

загострення політичних, економічних суперечностей призвели до зміни життєвих 

цінностей та ідеалів, що виявляється у прояві лицемірства, цинізму та жорстокості у 

людських взаєминах. 

За таких обставин особливої актуальності набуває проблема виховання в 

молодого покоління ціннісного ставлення до людини як моральної якості 

особистості, в основі якої лежить любов до оточуючих, яка виявляється у доброті, 

співчутті, співпереживанні, чуйності, турботі, наданні безкорисливої допомоги тим, 

хто її потребує. 

У молодшому шкільному віці провідною діяльністю стає навчання. 

Дослідження І. Беха, Л. Божович, Є. Бутузової, Д. Ельконіна, О. Савченко, 

Є. Шовкомуд та ін. свідчать, що з навчальною діяльністю молодшого школяра 

пов’язаний новий стан дитини в суспільстві, оскільки розширюється коло її 

соціальних контактів, виникають нові потреби, що зумовлені подальшим 

поглибленням взаємовідносин з оточуючими людьми. В учня молодшого 

шкільного віку з’являються нові обов’язки, спричинені навчальною діяльністю, від 

якості їх виконання залежать місце молодшого школяра серед оточуючих людей, 

його відносини з ними. 
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На цьому віковому етапі в дитини формується ядро особистості (її моральний 

стрижень, уявлення про себе та про інших), досвід моральної поведінки. Молодший 

школяр вчиться не лише виконувати вимоги дорослих, дитячого колективу, а й бере 

участь у житті класу, виборі доручень, справи, яка йому до душі. В учнів 1–4 класів 

формуються стійкі стереотипи моральної поведінки і діяльності [1, с. 136–137].  

У молодшому шкільному віці відбувається інтенсивний розвиток другої 

сигнальної системи мовлення в аналізі й синтезі вражень від зовнішнього світу, 

утворення тимчасових нервових зв’язків, вироблення нових дій і операцій. 

Ми підтримуємося до думки О. Савченко [2], яка виділяє в молодшому 

шкільному віці два мікроперіоди – 1 – 2-гі та 3 – 4-ті класи, – пояснюючи це 

близькістю першого з них до старшого дошкільного віку з ігровою мотивацією, що 

переважає, адаптацією до нових умов, потребою в підтримці дорослих і 

наближеністю другого до молодшого підліткового віку з притаманними йому 

труднощами росту, переживаннями кризи. 

Аналіз досліджень І. Беха, Р. Буре, В. Шутовової дозволяє стверджувати, що 

учні шестирічного віку характеризуються імпульсивністю, активністю, підвищеною 

чуттєвістю, емоційністю. «Формування гуманних почуттів у дітей шестирічного 

віку випереджає знання ними норм гуманної поведінки». Однак «…підвищена 

емоційна збудливість, мізерний соціально-гуманний досвід не дозволяють 

шестирічним школярам бути стриманими, поступливими, уважними та 

турботливими стосовно оточуючих» [1, с. 70]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що молодший шкільний вік є 

сенситивним для виховання ціннісного ставлення до людини, оскільки для дітей 

цієї вікової категорії характерними є наступні особливості: висока чутливість 

нервової системи, формування стійких стереотипів моральної поведінки і 

діяльності,  переважання емоційної сфери у сприйнятті оточуючих; інтерес до 

змісту моральних правил поведінки, до життя і діяльності дорослих; здатність 

емоційно відгукуватися на переживання інших людей, сприймати соціальні норми; 

здатність до емпатії та емоційної рефлексії, до виявлення власної позиції  у 

ставленні до інших, світу. Основними потребами учнів молодшого шкільного віку є 

спілкування з іншими людьми, здатність до оцінки своїх дій та вчинків; виявлення 

власних позицій у ставленні до інших, до світу.  

Однак учні молодшого шкільного віку мають обмежений моральний досвід, 

багато чого в їхній поведінці визначається наслідуванням. Отже, вказані факти 

підкреслюють необхідність виховної роботи з виховання ціннісного ставлення до 

людини в молодших школярів. 

Незважаючи на сенситивність указаного вище віку щодо виховання ціннісного 

ставлення до людини, слід підкреслити, що досліджувані нами учні молодшого 

шкільного віку є вихованцями загальноосвітніх початкової школи.  

Позаурочна діяльність у початковій школі – це організовані й цілеспрямовані 

заняття, які проводяться у вільний від навчального процесу час для розширення 

знань, умінь і навичок, розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів 

учнів, а також їхніх інтересів і збагачення корисного відпочинку [3, с. 22]. 
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Загальноосвітні школи мають певний потенціал щодо виховання ціннісного 

ставлення до людини в учнів молодшого шкільного віку. 

По-перше, за рахунок позаурочного часу стає можливим більш тривале 

спілкування дітей з педагогом, завдяки чому з’являється можливість для створення 

доброзичливих емоційно-ціннісних відносин між молодшими школярами та 

педагогами; здійснення цілеспрямованої роботи з виховання в учнів ціннісного 

ставлення до людини; своєчасної діагностики і корекції вихованості в них цієї 

якості особистості. 

По-друге, певні можливості щодо виховання ціннісного ставлення до людини 

в учнів молодшого шкільного віку має використання потенціалу навчальних 

предметів і позаурочної діяльності, які мають бути спрямовані не тільки на 

формування когнітивної складової ціннісного ставлення до людини, а й на 

створення простору щодо формування емоційно-ціннісної та поведінково-

діяльнісної складових цього феномена в учнів початкових класів. 

По-третє, потенціал позаурочної діяльності початкової школи щодо виховання 

ціннісного ставлення до людини в названого вище контингенту дітей передбачає 

широке використання інсценізацій, рольових ігор, виховуючих ситуацій, залучення 

учнів молодшого шкільного віку до різних видів емоційно-ціннісної діяльності, 

спрямованої на виявлення ціннісного ставлення до людини. 

Отже, школи мають певні можливості для виховання ціннісного ставлення до 

людини в учнів молодшого шкільного віку. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Стрімкий розвиток сучасного суспільства, науково-технічний прогрес, 

викликають необхідність постійного оновлення знань педагогів.Підготовка та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

розглядається як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації 

освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду [1]. 

Вагома роль в управлінні професійним розвитком педагогічних працівників 

надається мотивації. Мотивація – це рушійна сила, де у якості мотивів можуть 
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виступати як безпосередній інтерес до професійного розвитку, так і усвідомлення 

важливості отримуваних знань, прагнення самоствердитися, випробувати й виявити 

свої здібності, знайти своє місце в ієрархії соціальних стосунків у колективі, дістати 

схвалення керівника. У науковому дискурсі державного управління мотивація 

виступає як внутрішній процес свідомого вибору людиною поведінки, яка 

визначається комплексним впливом зовнішніх та внутрішніх факторів [2] 

Серед теорій мотивації, які покладаються в основу управління професійним 

розвитком педагогічних працівників упродовж професійної діяльності, виділимо, 

перш за все, концепцію «наукового менеджменту» Ф. Тейлора, у якій мотивація 

пов’язується з методами економічного стимулювання, визначається пріоритет 

індивідуальних форм організації і стимулювання праці над колективними. 

Підвищення трудової мотивації працівника, за Ф. Тейлором, реалізується через такі 

підходи як: врахування мотивації при відборі працівників; за рахунок поєднання 

результатів праці і отримуваної грошової винагороди, таким чином в якості 

головних мотиваторів виступають гроші, які працівник отримує за свою роботу, та 

його розуміння того, як результати праці пов’язані із розміром заробітної плати [3]. 

Теорії гуманістичної психології спираються на роль потреби у мотивації. 

Зокрема, Ф. Герцберг чинником мотивації визначає зміст роботи – відчуття успіху, 

просування по службі, визнання, відповідальність, зростання можливостей. В. Врум 

в основу мотивації покладає теорію очікувань: очікування того, що зусилля 

працівника призведуть до поставленої мети або до бажаного результату; 

інструментальність – розуміння того, що виконання роботи і досягнення 

необхідного результату є основною умовою (інструментом) для здобуття 

винагороди; валентність – значущість винагороди для працівника [4]. 

Таким чином, мотиваційний механізм складається з суб’єктів та об’єктів 

мотивації, що володіють системою факторів мотивації поведінки людей. 

Внутрішніми факторами мотивації виступають творчість, потреби, настанови, 

інтереси, ціннісні орієнтації, мотиви, цілі; зовнішніми − соціально-політичні умови, 

фінансова та податкова політика, законодавчі умови, виробнича сфера, 

житловопобутові та сімейні умови, природно-географічне середовище та ін.  

Демотиваторами професійного зростання можуть виступати такі внутрішні та 

зовнішні протиріччя: небажання педагогічних працівників підвищувати 

професійний рівень; відсутність стимулювання професійного розвитку 

педагогічних працівників; невідповідність існуючої практики надання освітніх 

послуг підвищення кваліфікації новим професійним запитам вчителів; проблеми з 

доступністю та своєчасністю отримання нових професійних знань у визначений 

термін; між розв’язанням проблем подолання педагогічних утруднень, виникнення 

професійної деформації і кризових ситуацій та неузгодженість між очікуваним і 

досягнутими результатами професійного розвитку, виникнення професійної 

деформації і кризових ситуацій. 

Принципами управління мотивацією професійного розвитку педагогічних 

працівників є: демократизм, відкритість, колегіальність, гуманність, об’єктивність, 

науковість, особистісна зорієнтованість. 
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Для усунення перешкоджаючих чинників професійного розвитку педагогів 

потрібно удосконалювати управління закладами освіти для створення у них 

позитивного мікроклімату, психологічного супроводу педагогів, формування у них 

навичок самоорганізації та самоменджменту. Сама реалізація моделі професійного 

розвитку педагогів буде ефективною за таких умов: використання інноваційних 

технологій та форм навчання дорослих; врахування категорій слухачів і рівня їх 

професійної компетентності при виборі організаційних форм і педагогічних 

технологій; побудови концепції навчального процесу відповідно до специфіки 

освітнього середовища післядипломної освіти регіону; застосування програмно-

проектного підходу у визначенні змісту і технологій професійного навчання 

Таким чином, формування мотивації та створення умов для професійного 

розвитку педагогічних працівників упродовж професійної діяльності як 

управлінська проблема означає підвищення уваги до проблем персонального 

розвитку педагогічних працівників, передусім до тих змін, що відбуваються в 

процесі професійної діяльності, створення умов для оптимізації і гармонізації 

тенденцій професійного вдосконалення; оцінка професійної компетентності, 

теоретичної підготовки за допомогою зовнішнього оцінювання і оцінка якості 

роботи педагога споживачами освітніх послуг; адаптація до професійної діяльності 

шляхом стажування, педагогічного наставництва, що дає можливість прискорити 

процес професійного становлення, виробляти власний стиль діяльності. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В 

ПСИХОКОРЕКЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Незважаючи на те, що психокорекційні техніки когнітивного спрямування 

виникли на початку 70-х років минулого століття, ідеї когнітивної школи були 

логічним наслідком обмежень біхевіоральної школи психології. 

Цілями когнітивної психокорекції є: 

– виправлення помилкової схеми переробки інформації; 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_%202013_4_17
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– допомога клієнтам в зміні переконань, які підтримують дезадаптивну 

поведінку і дезадаптивні емоції. 

Не випадково і те, що когнітивна терапія зародилася і почала інтенсивно 

розвиватися саме в США. Якщо в Європі був популярний психоаналіз в його 

песимізмом стосовно можливостей людини, то в США переважав поведінковий 

підхід і досить оптиматична ідеологія «self-made-man»: людину, яка може зробити 

сам. Немає сумніву, що крім «філософії оптимізму» вражаючі досягнення теорії 

інформації і кібернетики, а дещо пізніше інтеграція когнітивізмом досягнень 

психобіології «підживлювали» гуманістичний пафос формується моделі людини. 

На противагу «психоаналітичній людині» з її безпорадністю перед образом 

могутніх сил ірраціонального та несвідомого проголошувалася модель «людини, 

що пізнає», здатного прогнозувати майбутнє, контролювати сьогодення і не 

звертатися в раба свого минулого. 

Крім того, широкої популярності цього напрямку сприяла віра в позитивні 

зміни, які людина здатна досягти, змінюючи способи свого мислення, тим самим 

змінюючи суб'єктивну картину світу. Таким чином зміцнювалося уявлення про 

«людину розумну», що досліджує способи свого пізнання світу, що перебудовує 

їх, створює нові уявлення про світ, в якому вона - активний діяч, а не пасивна 

пішак [3]. 

Когнітивна психокорекція орієнтована на теперішнє. Цей підхід директивний, 

активний і орієнтований на проблему клієнта, застосовується як в індивідуальній, 

так і в груповій формі, а також для корекції сімейних і подружніх стосунків. 

Можна виділити наступні її особливості: 

1. Основна увага надається не минулому клієнта, а його теперішньому – 

думкам про себе і про світ. Вважається, що знання причин порушень не завжди 

веде до виправлення цих порушень. 

2. В основі корекції лежить навчання новим способам мислення. 

3. Широке застосування системи домашніх завдань, спрямованих на 

перенесення одержаних нових навичок у реальне повсякденне життя. 

4. Основна задача корекції – зміни у сприйнятті себе і навколишньої дійсності, 

при цьому визнається, що знання про себе і світ впливають на поведінку, а 

поведінка і її наслідки впливають на уявлення про себе і світ. 

Потреба у проведенні психокорекції актуалізується внаслідок результатів 

психодіагностики та прогнозу, що з них випливає, щодо несприятливих тенденцій у 

розвитку особистості та можливостей їх усунення за умови своєчасної корекції.  

Засобами психологічної корекції виступають готові технології, методики, 

способи, або розроблена психологом авторська система вправ, прийомів, способів 

(тренінг, практикум, діловий клуб, історичний театр тощо), за допомогою яких 

здійснюються психокорекційні впливи. Зокрема, при проведенні психокорекційної 

роботи широко використовуються такі прийоми і способи, як проста пропозиція, 

парадоксальна інструкція, фантазування, інтерпретація психологом життєвої 

ситуації клієнта і запрошення його до нового бачення ситуації, порада (побажання), 

саморозкриття психолога, механізм «зворотного зв’язку», відкриті і закриті 

запитання, повтор-переказ, логічні ланцюжки, емоційне резюме, діюче резюме [2].  
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Варто зауважити, що засоби психологічної корекції мають різновекторне 

комплексне використання, оскільки ті ж самі методики мають і психотерапевтичне, 

і педагогічне, і медичне застосування, та використовуються і для профілактики. 

Відрізняються вони своїм цільовим спрямуванням, акцентами, які розставляє при їх 

проведенні відповідний спеціаліст. Відтак, можна зауважити, що результат 

психокорекції завжди має передбачувану і непередбачувану частину, відзначається 

комплексністю, має безпосередні та опосередковані виявлення. 

Широке застосування в психокорекційній практиці отримала техніка 

«когнітивне домашнє завдання», що пов’язане з самоаналізом по «ABC-моделі» и 

та переструктуруванням звичних вербальних реакцій та інтерпретацій.  

Спростування ірраціональних переконань і заміна їх раціональними в кабінеті 

консультанта ще не гарантує того, що в реальному житті клієнт керуватиметься 

новими поглядами. У звʼязку з цим домашні завдання є важливим способом 

закріплення досягнутих особистісних змін, що допомагає клієнту в тому, щоб 

зміцнити раціональні переконання, сформовані на етапі навчання когнітивної 

моделі; виявити корисність раціональних переконань та звільнитися від 

ірраціональних переконань; сформувати адаптивну поведінку, що відповідає новим 

установкам. 

В процесі виконання домашніх завдань клієнту пропонується використовувати 

такі методичні засоби і прийоми як от: спостереження за власними думками в 

реальній ситуації та аналізування їх письмової фіксації; прослуховування та 

інтерпретація аудіозаписів колишніх занять; виконання вправ з використанням 

уяви; проведення індивідуальних тренінгів до тих інструкцій, які надавав психолог; 

ведення щоденників, самостійне прочитання та відрефлексування спеціальної 

літератури. При використанні бібліотерапії застосовуються спеціально відібрані 

інформаційні матеріали, спрямовані на підйом настрою клієнта, відвернення його 

від неприємних емоціогенних думок, що загалом сприятиме вихованню сили волі, 

оптимізму, впевненості в собі [1]. 

Отже, в когнітивній психокорекції основна увага приділяється пізнавальним 

структурам психіки і наголос робиться на особистості, на її логічних здібностях. В 

основі когнітивного підходу лежать теорії, що описують особистість виходячи з  

організації пізнавальних структур. Саме з ними працює психолог у корекційному 

плані, причому в ряді випадків мова йде не тільки про порушення саме пізнавальної 

сфери, але й про труднощі, що обумовлюють проблеми спілкування, внутрішні 

конфлікти. 
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З давніх-давен найдоступнішим засобом народної педагогіки вважається 

народна іграшка. Завдяки своїй простоті й досконалості, різноманітності форм та 

матеріалів, образності та естетичній довершеності народна іграшка розвиває 

духовний світ дитини, формує відчуття приналежності до певної національності, 

рідного краю, сприяє пізнанню дітьми доступних знань про працю та відпочинок 

людей, їхній побут, мистецтво тощо [1].  

Виховний вплив народної іграшки на підростаюче покоління став предметом 

дослідження багатьох педагогів минулого та сучасності.  

На думку С. Русової національна іграшка є продуктом народної творчості, а 

отже – часткою всього народу [2]. Через народну іграшку дитина долучається до 

традицій рідного народу, його життя і історії тощо. 

Сучасні дослідники М. Бартрам, О. Бенуа, Б. Бутнік-Сіверський, Л. Герус, 

М. Киященко, Г. Локуцієвська, О. Постнікова, Л. Столович, С. Ханемен, 

М. Церетеллі та ін. розкривають етапи розвитку народної іграшки, її позитивну 

роль у житті суспільства, місце у системі матеріальної та духовної культури нації, 

виділяють художню специфіку народної іграшки як особливого різновиду 

декоративно-ужиткового мистецтва, в якому виражено локальні, національні та 

загальнолюдські риси матеріальної і духовної культури.  

У працях дослідників А. Грибовської, М.Грушевського, М. Гутнікової, 

Н. Дзюбишина-Мельник, Г. Довженко, М. Кириченко, Г. Лабунської, 

Ю. Максимова, Л. Орла, І. Сидорука, Н. Халезова та інших розкрито вплив 

народної іграшки на формування розумових, моральних якостей дитини, трудового 

та естетичного виховання.  

Як зазначено в Коментарі до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні 

«іграшка є засобом формування світосприймання», оскільки, граючись нею дитина 

сприймає її як образ живої істоти, предмета реального чи казкового світу [3].  

Використання в дошкільних закладах освіти дидактичної іграшки сприяє 

розвитку мислення, мовлення, уяви, розширенню уявлень дитини про навколишній 

світ, вихованню терплячості, посидючості, прагненню досягти успіху. Через 

маніпуляцію з іграшкою діти вчаться розпізнавати, розрізняти та називати форму, 

колір, розмір предметів, ознайомлюються з їх кількісними показниками, 

усвідомлюють просторові поняття тощо.  

За допомогою іграшок-знарядь (лопатки, формочки, відерця) у дітей раннього 

віку розвиваються предметні дії.  

Одними з улюблених іграшок дітей будь якого віку є театралізовані іграшки. 

Завдяки ним діти відтворюють в ігровій формі зміст відомих казок, виконують ролі, 

вправляються у виразності мовлення, міміки, пантоміміки тощо. Завдяки 

спортивно-моторним іграшкам у дітей вдосконалюються основні рухи, 

розвивається увага, вольові якості, формується відчуття просторового орієнтування. 
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Розвитку особистості дитини дошкільного віку сприяють іграшки-саморобки 

які діти створюють самотужки. Це в свою чергу стимулює творчість, допомагає 

пізнавати властивості матеріалу, формує суспільні мотиви поведінки [4].  

Дитина сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її 

духовному збагаченню, викликає позитивні емоції, радість, розвиває почуття 

гумору, допитливість, естетичні почуття і переживання, формує естетичний смак [5, 

с.314].  

Через використання м’ячів, брязкалець, кегель та інших предметів у дітей 

відбувається фізичний розвиток, вдосконалюється точність рухів, координація, 

спритність, влучність, витримка тощо. 

Завдяки сюжетній іграшці закріплюються знання про їх призначення, способи 

дії з ними. Вибір дитиною старшого дошкільного віку іграшки для сюжетно-

рольової гри є індикатором рівня її розвитку.  

Як стверджує Т. Поніманська «у виховному процесі іграшка має бути 

представлена у всій багатоманітності, а її використання слід пов’язувати з віком 

дітей, завданнями виховної роботи, індивідуальними особливостями дошкільників» 

[6, с.323]. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Багаторічний досвід педагогічної роботи дає змогу стверджувати, що 

«взаємозв’язок освіти, культури й економічного становища і екологічної ситуації 

сьогодні визначає самопочуття людства, його роль у нашому житті зростає з року в 

рік, а екологічний компонент набуває все більшого значення». Крім того, 

виявилося, що «вирішити екологічні проблеми тільки на основі законодавчої бази 

або за допомогою економічних підходів швидко не вдається». 

Ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості. 

Молодшому шкільному віку властиве непрагматичне ставлення, що ґрунтується на 

суб’єктифікації, коли природні об’єкти стають «значущими іншими»; посилюються 

мотиви спілкування з природою. 

Аналіз педагогічної літератури, присвяченої екологічному вихованню 

молодших школярів показав, що проблема методів екологічного виховання, як і 

проблема методів навчання і виховання в цілому, у дидактиці і теорії виховання 

залишається недостатньо розробленою. Тому доцільно проаналізувати особливості 

використання основних методів екологічного виховання у процесі навчальної 

діяльності молодших школярів. 

За основу реалізації змісту такого виховання ми використали класифікацію 

методів І. Лернера і М. Скаткіна [1, с.312-313]. В рамках цієї класифікації слід 

використовувати всі запропоновані в науці і практиці методи екологічного 

виховання, із застосуванням засобів народних традицій ставлення до природи. 

Так, у рамках пояснювально-ілюстративного методу можна повідомляти 

учням інформацію про навколишнє середовище і народні традиції ставлення до 

природи за допомогою усного слова (розповідь пояснення), друкованого слова 

(підручник, додаткова література), наочних посібників (картин, схем, натуральних 

природних об’єктів), практичного показу способів діяльності у природі (догляд за 

рослинами на пришкільній ділянці, догляд за тваринами у живому куточку тощо). 

При цьому діти слухають, дивляться, читають, спостерігають, співвідносять нову 

інформацію про природні об’єкти з раніше засвоєною і запам’ятовують. 

Користуючись цим методом, доводимо до свідомості учнів зміст, суть і значення 

народних традицій ставлення до природи. 

Для формування в учнів навичок і вмінь, а водночас і для досягнення другого 

рівня засвоєння знань, вчителю необхідно спрямовувати діяльність школярів на 

неодноразове відтворення здобутих раніше знань про народні традиції ставлення до 

природи (репродуктивний метод). Приміром, вчитель називає народні прикмети 

про пори року, а учні пригадують подібні, вивчені раніше. 

У рамках методу проблемного викладу вчитель може ставити перед учнями 

проблему, сам її вирішувати, але при цьому показувати шлях вирішення в його 

суперечностях, розкривати хід думки. Цей метод дає можливість учителю показати 
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учням зразки наукового знання природи, наукового вирішення проблем 

взаємозв’язку між неживою і живою природою, а учням – стежити за ходом думки, 

логікою доказу і засвоювати знання про цілісність природи. 

У рамках частково-пошукового, або евристичного методу вчитель може 

спрямувати діяльність школярів на самостійне виконання окремих кроків до 

пошуку знань про природні об’єкти. Застосовуючи дослідницький метод, необхідно 

враховувати його основну мету – навчити учнів самостійно пізнавати природу.  

Важливо підкреслити, що протягом уроку методи екологічного виховання 

необхідно змінювати, чергувати залежно від змісту, мети вивчення теми, рівня 

підготовки учнів. Для прикладу наведемо фрагмент уроку. 

Для успішного екологічного виховання молодших школярів необхідно 

вичленити екологічний потенціал кожного навчального предмета. Основну роль 

при цьому слід відвести природознавству, під час вивчення якого необхідно 

закласти наукову основу природоохоронної діяльності дітей. 

Оскільки для молодших школярів найдоступнішим є емоційно-естетичне 

сприйняття природного середовища, то педагогу необхідно знайти способи злиття 

емоційних почуттів у ставленні до природи з пізнавальними завданнями щодо її 

вивчення і практичними діями з охорони. 

Дуже активною формою організації природоохоронної діяльності учнів 1-4 

класів є екскурсії, під час яких у них формуються позитивні установлення, навички 

спостережливості, орієнтації у позитивних і негативних явищах в природному 

середовищі, емоційно-естетичного сприйняття відповідальності за її стан. Під час 

сезонних екскурсій у природу, акцентуючи увагу дітей на характерних ознаках 

кожної пори року, доцільно формувати почуття прекрасного, любов до рідного 

краю, навички грамотної поведінки в природі, оцінки позитивних і негативних дій 

людей стосовно навколишнього середовища [2]. 

Підвищенню ефективності екологічного виховання сприяє його тісний зв’язок 

з традиційним народним вихованням любові до природи. Народна виховна 

мудрість з колиски плекала в кожній дитині відчуття гармонії природи і людини. 

Дітей змалку привчали висаджувати і дбайливо доглядати городні та зернові 

культури, кущі, дерева, бережливо ставитись до птахів, диких звірів, комах та 

плазунів, розуміти природу як живий всеохоплюючий організм, що живе за 

власними законами, яких ніколи не можна порушувати. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  

ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Нині у світовому освітньому просторі ефективність освіти пов’язується з 

реалізацією компетентнісного підходу. Як показує практика, країна може досягти 

високої якості освітніх послуг лише за наявності ефективної системи підготовки 

компетентних педагогів. Однією із складових професійної компетентності вчителя 

нової української школи є природнича компетентність, яка формується на основі 

емоційно-естетичного сприймання природи, розвитку естетичних, інтелектуальних, 

гуманістично-спрямованих почуттів.  

Теоретичні аспекти реалізації компетентного підходу в освітньому процесі 

обґрунтували у своїх дослідженнях такі вітчизняні науковці як О. Акімова, Н. Бібік, 

С. Гончаренко, Г. Іваниця, Я. Кодлюк, Н. Кузьміна, О. Локшина, О. Мороз, О. 

Овчарук, О. Пометун, О. Савченко. Філософсько-світоглядні аспекти взаємодії 

людини і природи представлені у працях Н. Александрова, В. Борейко, В. Ільченко, 

Г. Тарасенко, Н. Тетребко та ін. Проблему формування природничої 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів вивчали Т. Байбара, О. 

Біда, М. Галатюк, Н. Граматик, М. Кузьма-Качур, Ю. Лінник, Л. Нарочна, 

А. Хуторський та ін. 

Ще К. Ушинський наголошував на тому, що вчитель повинен пізнавати 

природне довкілля разом з учнями, він має досконало володіти знаннями про 

природу, взаємозв’язками в ній та вчити дітей переймати логіку природи. 

В. Сухомлинський, на противагу своїм попередникам, пропонував учителю по 

новому поглянути на світ природи, який є засобом розвитку кольорових та 

просторових відчуттів учнів. Педагог має прагнути, щоб природа постійно живила 

свідомість учнів яскравими образами, картинами, сприйняттями та уявленнями; 

допомогти дитині пізнати істину красу природи та відчути внутрішню потребу її 

захисті [2, с.42]. 

Логіка нашого дослідження вимагає з’ясувати сутність поняття «природнича 

компетентність». Науковці [1; 2; 3; 5] розглядають її як інтегральну характеристику 

якостей педагога, що відображає його рівень фундаментальних природничо-

наукових знань, природничо-науковий світогляд, екологічно-доцільні ціннісні 

орієнтації, досвід пізнавальної та практичної діяльності, які достатні для здійснення 

професійної діяльності  

Природнича компетентність майбутнього педагога – необхідний компонент 

фахової підготовки у вищій школі, яка допомагає пізнати природне середовище, 

виробити життєві орієнтири, сформувати актуальне бачення місця людини у 

природі, активізувати потреби в самоосвіті та самовдосконаленні, а отже, сприяє 

професійному зростанню майбутніх фахівців [4]. Природнича компетентність є 

галузевою (предметною) компетентністю  

Нові умови життя вимагають від випускників закладів вищої освіти 

компетентності в предметних галузях, уміння застосовувати знання в новій 



134 
 

ситуації, володіння навичками критичного мислення для раціонального 

використання інформації. Тому виникає необхідність зміни стратегічних, 

глобальних цілей педагогічної освіти, перенесення акценту зі знань і умінь фахівця 

на його людські, особистісні якості, що постають водночас і як мета, і як засіб 

підготовки до майбутньої професійної діяльності. Абсолютно нові вимоги до 

підготовки педагогів, засновані на нових освітніх технологіях, технологіях 

комунікації і взаємодії учасників освітнього процесу для розвитку їх професійних і 

загальнолюдських якостей. 

Природнича компетентність – це здатність самостійно здобувати та 

поглиблювати знання з природознавства, уміння застосувати їх у повсякденній 

діяльності, на основі чого формуються природничі цінності та розвивається 

екологічна свідомість та культура. Майбутній учитель, в якого сформована 

природнича компетентність володіє фундаментальними знаннями про навколишнє 

середовище, знає психолого-педагогічні особливості дітей та враховує їх у 

освітньому процесі; досконало володіє основними методами, прийомами, формами 

роботи з дітьми під час вивчення природничих дисциплін; здатен методично 

грамотно сформувати цілісний образ природи у дітей; здійснює пошук шляхів 

подолання екологічної кризи, бере участь у природоохоронних акціях. 

Таким чином, сучасне українське суспільство потребує компетентного 

педагога, який на високому рівні зможе сформувати свідоме інтелектуально та 

культурно розвинене населення. На нашу думку, компетентність – це особисте 

утворення, що формується у майбутнього вчителя в процесі вивчення педагогічних 

дисциплін та визначає його професійну майстерність. Серед ключових 

компетентностей майбутнього педагога важливе місце займає природнича 

компетентність. Теоретичний аналіз різних підходів до визначення цієї дефініції 

дозволяє стверджувати, що вона є цілісною системою знань, умінь, ціннісних 

ставлень та орієнтирів, набутих майбутніми педагогами під час вивчення предметів 

природничого циклу, які мобілізуються у різноманітних повсякденних та 

професійних ситуаціях. Природнича компетентність стає частиною світогляду 

майбутніх педагогів, впливає на їх погляди щодо навколишнього світу, формує 

екологічну культуру мислення. На нашу думку, природнича компетентність 

передбачає творче, раціональне застосування знань, яке допоможе вирішенню 

комплексних екологічних проблем, забезпечить комфортність проживання у 

майбутньому, збереже та примножить унікальну різноманітність природи. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ 

В УКРАЇНІ 

 

Освітня сфера виводиться на рівень ключових пріоритетів сучасності. Таким 

чином, рівність можливостей в отриманні якісної освіти є беззаперечною базовою 

необхідністю. Реалізація принципу рівного доступу до якісної освіти зустрічається з 

об’єктивними перепонами і залежить від конкретних соціально-економічних та 

політичних реалій. Сьогодення демонструє соціальну нерівність у всіх сферах 

суспільного життя, зокрема – в освіті. Як відзначає Т. Лукіна, забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти охоплює цілу низку тісно пов’язаних між собою напрямів 

щодо: забезпечення рівноправ'я (за статтю, національністю, соціальним статусом) 

громадян у доступі до освіти; створення умов (відповідного законодавчого і 

ресурсного забезпечення) для здобуття якісної освіти та розробку механізму 

обʼєктивного її оцінювання за певними показниками і критеріями [2, с. 116]. В 

Україні на державному рівні постулюється рівний доступ до освіти для всіх 

громадян. Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти України у 21-му 

столітті зазначається, що одним із пріоритетів є рівний доступ громадян до якісної 

освіти незалежно від національності, статі, соціального походження і майнового 

стану, віросповідання, місця проживання і стану здоров’я. Беззаперечно, це 

забезпечується доступністю дошкільної, загальної середньої освіти в обсягах 

державного стандарту загальноосвітньої підготовки та безоплатністю вищої освіти 

на конкурсних засадах у державних і комунальних навчальних закладах [3]. Проте, 

огляд тенденцій в освітній галузі показують невідповідність реальної ситуації 

доступу до освіти з декларованим законодавчим баченням інституту освіти. 

Показник доступності якісної освіти може обчислюватися за різними методиками. 

Загальноприйнятним є визначення доступності за двома показниками: фінансовою 

доступністю освітніх послуг та фізичною доступністю закладів освіти для 

більшості громадян [2, с. 116]. З цим пов’язана значна диференціація можливостей 

різних соціальних груп щодо отримання якісної освіти. Хоча система початкової та 

середньої освіти є внутрішньо гетерогенною, існують так звані «елітні» школи 

(ліцеї, гімназії тощо), які характеризуються кращим за професійною підготовкою 

викладацьким складом, а також кращою матеріально-технічною базою і здатні 

забезпечити значно вищу якість навчання та інтенсивнішу підготовку учнів до 

вступу до ВНЗ. Випускники таких закладів, поза сумнівом, перебувають у кращих 
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стартових умовах порівняно з випускниками зі звичайних шкіл і мають набагато 

більше шансів навчатися у престижних вузах, що гарантує при здобутті вищої 

освіти успішне працевлаштування, швидке кар’єрне зростання та досягнення 

високого соціального статусу. Це підтверджується відповідними соціологічними 

опитуваннями. Зокрема, С. Оксамитна за результатами дослідження вказує, що 

вихідці з різних соціальних класів мають нерівний доступ до освіти [4, с. 116-136]. 

Ще більш вираженою є нерівність у доступу до вищої освіти в Україні. Це 

стосується ймовірності вступу до вищого навчального закладу з огляду на різну 

фінансову спроможність сімей. Запровадження в Україні ЗНО мало на меті 

гарантувати рівні можливості вступу до вищих навчальних закладів, однак, 

фактично не лише не забезпечило рівність доступу до освіти, а і закріпило 

нерівність стартових шансів, яка зумовлена соціальним походженням і 

проявляється у вигляді нерівного доступу до якісного навчання на попередніх 

рівнях здобуття освіти. Проте, залежність його результатів від виду школи, типу 

місцевості, і навіть регіону країни є досить очевидною. Таке припущення 

підтверджує опитування, проведене М. Бригінець та А. Грушецьким [1, с. 90 – 91]. 

Організаційно-економічними механізмами створення рівних можливостей 

здобуття якісної освіти можна вважати : по-перше, зниження інституціональних 

бар’єрів, тобто створення рівних стартових можливостей за якістю освітніх послуг, 

одержуваних у середній школі, а потім – забезпечення рівних можливостей для 

переходу до вищих навчальних закладів; по-друге, зниження фінансових бар’єрів, 

тобто організація сприятливих умов, що забезпечать рівні можливості для всіх, хто 

має різні доходи в оплаті навчання та проживання студентів під час отримання 

освіти. Стратегія надання рівного доступу до якісної освіти може базуватися на 

двох принципах: адресне надання бюджетних коштів та матеріально-технічного 

забезпечення для освіти дітей з особливими потребами кожній дитині за правилом 

«кошти за дитиною»; максимально повне і всебічне використання можливостей, які 

надають для отримання якісної освіти для цих категорій дітей існуючі політика, 

законодавство, структурні елементи механізму їх реалізації та існуючі методики та 

технології навчання. Отже, забезпечення рівності та доступності освіти в цілому 

повинно стати наріжним каменем державної освітньої політики в Україні.  
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

У сучасних умовах освіта в Україні гостріше потребує пристосування до умов 

ринкового середовища. На сьогодні ринок освітніх послуг динамічно розвивається, 

що вимагає особливої уваги до проблем, пов’язаних із позиціонуванням навчальних 

закладів. на перший план висувається імідж успішного навчального закладу, який 

забезпечує якість освітніх послуг. Ефективність діяльності закладу освіти підвищує 

створення позитивного іміджу освітньої організації, який дає можливість 

якнайповніше задовольнити потреби клієнтів, якими передусім є батьки учнів і самі 

учні. Кожен батько хоче обрати найкращий освітній заклад і згодом не 

розчаруватись у своєму виборі. З іншого боку, кожен директор і його педагогічний 

колектив мріють, щоб їхній заклад виокремлювався з-поміж інших, викликав 

бажання влаштуватися на роботу або навчатися саме в ньому. 

Основи даної проблеми розкриті у дослідженнях І. Башкової, І. Зуєвської, 

І. Кабардинської, О. Мармаза, В. Шепеля. Аналіз наукової літератури з комплексу 

питань розроблення та становлення іміджу навчальних закладів засвідчив, що 

питання іміджевої політики стосовно закладів освіти в умовах освітніх реформ є 

дуже актуальною. 

На думку В. Шепеля, іміджелогія – це звернений до кожного заклик бути 

привабливим і вміти нести світло людям. Вона сприяє зовнішньому вияву 

глибинної потреби людини бути гідною особистістю. О. Мармаза визначає імідж як 

уявну картину: це думка про те, який вигляд щось має або може мати [4]. 

І. Зуєвська в роботі «Критерії ефективності позитивного іміджу школи» говорить 

проте, що позитивний імідж навчального закладу визначають: наявність тривалої 

освітньої стратегії; сприятливий морально-психологічний клімат; захоплений, 

небайдужий, професійний педагогічний колектив; наявність об’єднаного дитячого 

колективу та його керівних органів; культ колективних традицій, проведення свят; 

постійний саморозвиток, об’єднання спільною справою дитячого, батьківського та 

вчительського колективів; наявність яскравої зовнішньої атрибутики:девізу, 

прапора, елементів одягу, власний сайт в Інтернеті тощо [2]. Науковець І. Башкова 

у своїх дослідженнях виділяє такі іміджеві складники успішної школи: зв’язки із 

закладами та установами додаткової освіти, закладами вищої освіти; система 

цільової подачі інформації споживачам про свій потенціал, успіхи та пропоновані 

освітні послуги; різноманітні якісні освітні послуги; оригінальна система навчання 

й виховання; власна філософія, своє бачення майбутнього розвитку; унікальна 

неповторна система звичаїв, традицій, стилів [1]. 

Сучасна дослідниця І. С. Кабардинська наводить так званий «паспорт» іміджу, 

в якому розкриває його характерні ознаки:  
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1. Фундаментальною властивістю іміджу є його доцільність. В іміджі немає 

чогось вдалого чи невдалого самого по собі. В іміджі вдалим є те, що доцільно 

забезпечує просування до мети.  

2. Проективність іміджу: економічна доцільність іміджу; здатність до 

планування, організації, керування, контролю.  

3. Відображення потреб громадськості в іміджі. Чи виражає імідж загальні явні 

та приховані потреби цільової аудиторії в одиничному художньому творінні, 

художньому образі.  

4. Довіра до іміджу [3]. 

На підставі аналізу літературних джерел можна зробити висновок про те, що 

імідж організації складається із певного набору пов’язаних між собою компонентів: 

імідж керівника, імідж учителя, імідж учня та випускника, репутація закладу, 

візуальний імідж закладу. 

Нами встановлено, що важливим складником формування іміджу закладу 

освіти є особливості освітнього процесу, наприклад, упровадження інноваційних 

моделей формування компетентної особистості через інтеграцію, диференціацію, 

індивідуалізацію навчання, до профільну підготовку та профільне навчання. Для 

якісної профілізації школярів слід налагоджувати зв’язки із закладами вищої освіти 

через індивідуальні та групові консультації, екскурсії, лекції фахівців-науковців, 

участь у науково-практичних конференціях студентів і молодих науковців. 

Здійснення інноваційних підходів до організації навчання теж впливає на 

формування іміджу й забезпечується через удосконалення змісту освіти, введення 

нових навчальних курсів, упровадження сучасних освітніх технологій. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що імідж закладу освіти – це 

складне явище, яке формує чимало чинників. Так, дослідження проблеми 

формування іміджу показали, що створення іміджу сучасної школи – це процес 

творчий і невпинний, він повинен відповідати розвитку суспільства. Тільки такий 

творчий підхід забезпечить привабливий образ сучасному освітньому закладу. 

Пристосовуючись до мінливих реалій життя, сучасний заклад освіти неперервно 

розвивається, оновлюється та формує власний імідж. 
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ПРОВІДНІ ІДЕЇ РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ  

 

Сім’я – первинне середовище, у якому дитина опановує культуру, моральні 

правила й норми суспільної поведінки, навички індивідуальної та колективної 

діяльності, пізнає соціальні цінності й виробляє власні. Спосіб життя родини і 

характер спілкування з дитиною є визначальним щодо формування у неї перших 

звичок, від яких значної мірою залежатиме формування її як особистості. Саме 

родина, долучаючи дитину до моральних, ідейних і культурних цінностей 

суспільства, є одним із найважливіших чинників соціалізації особистості. Про це 

свідчать численні наукові доробки педагогів-класиків (А. Макаренко, 

В. Сухомлинський, М. Стельмахович), вітчизняних науковців (О. Безпалько, 

К. Девченко, С. Харченко тощо). 

Коріння української родини сягає в сиву давнину. Адже сім’я з її побутом, 

тобто загальним укладом життя, сукупністю виховних звичаїв і традицій, 

складалася упродовж багатьох століть і зміцнювалася в ході історичного розвитку 

людства. Найбільш характерною та звичною для українського етносу є велика 

сім’я, що як і будь-яка інша звалася родом.Також історично сім’ю розглядали як 

ідеал народної педагогіки. На засадах взаємної поваги, кохання, духовної 

спільності, трудового співробітництва та взаємодопомоги виховували та навчали 

дітей у сім’ї. Ці погляди пройняті ідеалами гуманізму. Поділяємо думку науковці, 

які розглядають сім’ю як – первинне середовище, суспільство в мініатюрі, від 

цілісності якого залежить безпека всього великого людського суспільства [2]. 

Аналіз сучасної літератури з проблеми дослідження [1; 2] дає підстави 

стверджувати, що українська родина нині перебуває в кризовому стані. Це 

викликано психологічною напругою, збільшенням кількості стресових ситуацій, 

відмовоювід узвичаєних цінностей і появою нових, важкою соціально-економічною 

ситуацією в країні, тощо. Ці негативні чинники спричиняють зростанні агресії і 

насильства.Такі деструктивні явища в життєдіяльності сучасної сім’ї, що 

становлять небезпеку для життя й здоров’я учнів, зумовлені передусім 

відверненням від проблем гуманізації взаємин батьків і дітей. 

Сучасним батькам варто пам’ятати про певні постулати: дорослі завжди 

повинні уважно вивчати інтереси дітей, намагатися дивитися на навколишній світ 

їх очима; діти завжди прагнуть швидше стати дорослими; дитина має право на 

дитинство; іграшки для дитини – майже живі друзі, граючись вона моделює 

ситуації, які, можливо, переживатиме в житті; дитяча свідомість недосвідчена, тому 

потрібно навчити дитину аналізувати своє почуття. Цікавими для нашого 

дослідження є погляди А. Гончара, який виділяє типові моделі сучасної сім’ї: 

1. Сім’я-фортеця, «замкнута сім’я» – майбутнє таких сімей, побудоване на 

романтичних уявленнях, не передбачає нічого втішного. 



140 
 

2. «Дуб з плющем» – один із подружжя – «дуб», тобто опора для іншого, 

володар життя; інший – подібно до плюща, обвивається навколо «дуба», знаходячи 

в ньому опору й перекладаючи на його плечі весь тягар. 

3. «Шлюб борців» – тут починається боротьба за головування в сім’ї. Кожна 

дрібниця – конфлікт, долання опору іншого здійснюється без дотримання 

комунікації. 

4. «Незалежні» – кожен із подружжя береже свою право на власну свободу. 

Кожен любить говорити про свою прогресивність, відсутність забобонів, про нову 

мораль. 

5. Шлюб соратників, синкретична сім’я – тут намагання допомогти в 

розвитку особистості один одному. Вони кохають один одного, але не тим 

коханням, що вимагає повної монополії на почуття й помисли одного з подружжя, а 

коханням тверезим, зрячим, більш довговічним [3]. 

Опрацювавши статистичні дані, провівши власні спостереження, ми прийшли 

до висновку, що більшість сучасних українських сімей відноситься до моделі 

«синкретичної сім’ї». Варто зазначити, що ідеалом для нашого народу завжди була 

повна сімʼя. Гендерні взаємини, правові норми гендерної рівності, соціальні 

аспекти статі і пов’язані з ним культурні традиції також впливають на культуру 

взаємин батьків і дітей у сучасній сім’ї. В результаті проходження педагогічної 

практики, ми провели опитування батьків навчальних закладів м. Мукачева, які 

засвідчили, що більшість їх (92%) згодні з тим, що і жінки, і чоловіки мають брати 

однакову участь у вихованні дітей та вирішенні сімейних питань. 

Ідеал української сім’ї витримав іспит історії, він найбільш відповідає 

психології народу, його призначенню та відображений у народній творчості, творах 

мистецтва і літератури. Педагогічна культура сімʼї містить і такі характерні ознаки 

навчальної та виховної діяльності батьків, як рівень їх інтелектуального й 

духовного розвитку, глибину знань та обізнаності в різних сферах людської 

діяльності, конкретні педагогічні вміння, найважливішим з яких є спілкування. 

Варто зазначити, що у виділенні ідеалу сім’ї особливе значення набувають сьогодні 

дотримання важливих дат родинного календаря та виготовлення власних родинних 

атрибутів. У вихованні дітей здавна були також притаманні взаємоповага батьків і 

дітей та інших членів сімʼї, шанобливе ставлення до старших, сиріт, вдів, хворих і 

немічних, дотримання кращих традицій і звичаїв, працьовитість і здруженість, 

висока духовність, громадянські почуття та дії. 

Отже, у нових умовах суспільного, освітнього й технічного розвитку не можна 

покладатися тільки на стару систему підготовки батьків до виховання дітей, якою б 

привабливою і романтичною з висоти XXI ст. вона не видавалась. 
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ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Особлива роль у суспільному розвитку належить вчителеві. Адже саме від 

нього залежить, як відбуватиметься становлення особистості дитини в навчально-

виховному середовищі. Лише висококомпетентний педагог здатний організувати 

педагогічний процес на засадах гуманної підтримки дитини, толерантності, 

розвитку її індивідуальності. Потреба в широкій полікультурній освіченості 

професіонала, здатності до активного творчого розвитку поруч із володінням 

фаховими знаннями, уміннями й навичками визначається й вимогами сучасності.  

Вагоме місце у системі професійної майстерності вчителів початкових класів 

посідає комунікативна компетентність, адже вона є запорукою успіху кожного 

вчителя. Дослідженню комунікативної компетентності майбутніх педагогів 

присвячено ряд публікацій [1; 2; 3; 4; 5].  

Важливим критерієм комунікативної компетентності вчителя початкових 

класів є точність мовлення. 

Як зазначає С. І. Дорошенко, «точність – один із змістово-мовленнєвих 

критеріїв культури монологічної передачі думки або діалогічного спілкування» [1, 

с. 92]. 

Точним називається таке мовлення, в якому вжиті слова повністю 

відповідають своїм значенням і смислу висловленої думки. Залежить точність від 

умінь мовця дібрати такі слова, які повністю співвідносяться з предметами, 

явищами, діями, котрі їх називають. 

Точність мовлення передбачає, з одного боку, знання і вживання точних 

значень слів, словосполучень, речень, що відповідають нормам літературної мови, а 

з другого, – уміння виражати свої думки так, щоб вони однозначно були сприйняті 

адресатом мовлення. Вимога точності впливає на добір мовних засобів для 

побудови усного чи писемного висловлювання. 

Відомо, що кожне вжите слово має дві вимоги, як-от: 

1) своїм змістом повинно відповідати предметно-речовій дійсності; 

2) має бути використане із закріпленим у літературній мові лексичним 

значенням. 

Перша вимога – вжите слово має відповідати тому, що ним називається. Вона 

зрозуміла, адже висловлення губить ясність, якщо в ньому є слово, яке не 

співвідноситься з існуючою в житті реалією.  

Друга вимога – до мовлення слід вводити слова з узвичаєним у літературній 

мові значенням. Вона зобов’язує мовця знати семантику кожного з слів активного 

словника. 

Найголовнішими засобами точності мовлення є лексичне багатство 

української мови, адже воно містить великі можливості для вибору. Наприклад, 
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щоб утворити словосполучення з прикметниками громадський, громадянський, 

мовці повинні точно визначити їх смисл: громадський – належний громаді, 

зв’язаний з громадою (громадські інтереси, громадське доручення), громадянський 

– властивий свідомому громадянинові (громадянська гідність, громадянський 

обов’язок) тощо. 

Найбільше можливостей для вираження точності мовлення мають 

багатозначні слова, терміни, синоніми, омоніми, пароніми. Досить важко будувати 

висловлювання, використовуючи іншомовні, застарілі, професійні слова, 

фразеологізми. 

Аналіз відповідних джерел дає підстави стверджувати, що точність мовлення 

створюється за таких умов:  

1) знання предмета мовлення;  

2) знання мови;  

3) володіння мовленнєвими навичками говорити про щось, використовуючи 

багатство мови. 

Неабияка роль у досягненні точності мовлення належить порядку слів, адже 

він регулює функції слів, «розставляє» логічні акценти у фразі. Порядок слів дає 

змогу відрізнити суб’єкт від об’єкта, якщо називний і знахідний відмінки слів 

виражаються однаковими звукоформами, а також суб’єкт – від предиката, якщо 

обидва вони виражені іменниками або інфінітивами. Порядком слів досягається 

смислове та інтонаційне відокремлення членів речення. Від порядку розташування 

у реченні залежать смислові зв’язки вставних слів тощо. Мають своє місце в 

реченнях й дієприкметникові звороти – стоять перед або після означуваного слова, 

але означуване слово не вводиться всередину звороту. 

Спостереження за мовленням освічених людей доводить, що неточне 

вживання слів легко фіксується співрозмовниками. Можна стверджувати, що 

важливими складовими культури мовлення педагогів є також ввічливість, чемність, 

мовна етика в усіх сферах спілкування. 

Отже, точності мовлення властиві однозначність, одноваріантність. У ній 

співвідноситься мова з реальною або художньою дійсністю. Вона є важливим 

критерієм комунікативної компетенції вчителя початкових класів. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Складовою частиною розбудови національної системи освіти є проблема 

індивідуального підходу до навчання молодших школярів, що, в свою чергу, 

забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання та ґрунтується на 

принципах самостійності, глибокої поваги до особистості дитини, врахуванні її 

індивідуальності. Індивідуалізація навчання має суттєво гуманізувати навчально-

виховний процес, утвердити принципи справедливості і поваги, максимально 

розкрити потенційні можливості учнів. Процес навчання у сучасній школі має 

спрямовуватись на створення умов для забезпечення індивідуального розвитку 

кожного учня, сприяння успішному навчанню, максимальному розвитку його 

здібностей та обдарувань. 

Проблема індивідуального підходу у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 

представлена досить широко. Проте, не дивлячись на тривалий історичний період її 

розвитку, чітко виокремилася відносно недавно, коли учень став розглядатися як 

суб’єкт педагогічного впливу, а не просто член учнівського колективу. 

З’ясування конкретних аспектів досліджуваного питання в педагогічній науці 

здійснювалися у різних напрямах, серед яких: особливості індивідуального 

розвитку молодших школярів (Л. Занков, М. Звєрєва, М. Монтесорі, С. Русова, 

О. Савченко та ін.); диференціація та індивідуалізація навчального процесу 

(В. Ананьєв, Г. Ващенко, В. Галузинський, Я. Коменський, О. Пєхота, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.); історико-педагогічні характеристики 

навчання та виховання школярів з урахуванням індивідуального підходу 

(Л. Абрамова, Д. Вознюк, Л. Дубровська, В. Миценко, Л. Смалько, Л. Шапошнікова 

та ін.). 

Кожній дитині притаманні самобутні й неповторні риси та якості, як от: 

індивідуальні властивості нервової системи, темперамент, інтереси, здібності, 

особливості мислення, уяви, пам’яті, активність, темп роботи, швидкість засвоєння 

навичок тощо. В межах кожної вікової групи існують індивідуальні відмінності, що 

залежать від природних задатків, умов життя і виховання дитини. Відтак, кожен 

учень, як індивідуальність, потребує індивідуального ставлення в освітньому 

процесі.  
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Поняття індивідуалізації та індивідуального підходу до навчання учнів 

виражають особливо складні явища педагогічного процесу. Насамперед, з’ясуємо 

сутність категорії «індивідуалізація навчання». 

У «Педагогічному словнику» індивідуалізація визначається як «...організація 

учбового процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує 

індивідуальні відмінності учнів, рівень розвитку їх здібностей до учіння» [2, с.243].  

З тієї ж позиції дає визначення В. Володько, який розглядає індивідуалізацію 

навчальної роботи як «систему виховних і дидактичних засобів, відповідних цілям 

діяльності і реальним пізнавальним можливостям колективу класу, окремих учнів і 

груп учнів, які дозволяють забезпечити учбову діяльність учня на рівні його 

потенційних можливостей з урахуванням цілей навчання» [1]. 

М. Прокоф’єва вважає, що індивідуалізація – це реалізація принципу 

індивідуального підходу, врахування під час навчання та виховання індивідуальних 

особливостей в усіх формах і засобах незалежно від того, які особливості і якою 

мірою враховуються [3]. 

Погоджуємося з думкою науковців, що сама сутність індивідуального підходу 

в навчанні полягає в тому, щоб не враховувати, а розвивати індивідуально-

психологічні особливості учнів. I відповідно, ця позиція буде принципово 

відрізнятися від загальноприйнятої і передбачати абсолютно інші педагогічні 

технології. 

Безумовно, важливим моментом є необхідність вияву вікових і індивідуальних 

особливостей психічного розвитку, оскільки саме здійснення індивідуального 

підходу не може не залежати від того, на якому саме етапі розвитку перебуває 

учень. Проте цією залежністю дуже часто нехтують, не розглядаючи її. Але ж 

кожному віку притаманна основна лінія розвитку, завдяки якій і здійснюється зміна 

особистості в цілому. При цьому не варто забувати про точне висловлювання Д. 

Ельконіна: «Розуміння індивідуальних особливостей лише як якостей особистості є 

неповним. Дитина як підростаюча істота завжди представляє собою індивідуальний 

варіант вікового розвитку». 

Із зазначеного вище випливає, що індивідуальний підхід означає не 

пристосування цілей та основного змісту навчання до окремих індивідів, а пошук 

нових форм і методів навчання з урахування індивідуальних можливостей учня. 

Сутність індивідуального підходу  полягає у вивченні й урахуванні в навчальному 

процесі вікових, психологічних, соціальних, світоглядних особливостей кожного 

учня з метою максимального розвитку позитивних і подолання негативних 

індивідуальних особливостей, забезпечення на цій основі підвищення якості його 

навчальної роботи та всебічного розвитку. При цьому передбачається, що 

реалізація принципу індивідуального підходу здійснюється за психологічним і 

дидактичним напрямами шляхом глибокого вивчення особистості дитини та 

визначення системи впливу на кожного учня. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

 

Екологічна культура як частина загальної культури є процесом, який 

пов’язаний з засвоєнням і накопичуванням знань, досвіду, технологій і передачею 

їх старшим поколінням молодшому у формі моральних імперативів. У той же час 

екологічна культура є результат виховання, який виражається в умінні індивіда 

досягати гармонійних відносин з навколишнім світом і самим собою. У дитинстві 

це вміння формується в процесі засвоєння спеціальних знань, розвитку емоційної 

сфери та практичних навичок екологічно доцільної взаємодії з природою і 

соціумом. 

Важливою ланкою в системі екологічного виховання є початкова школа, 

оскільки саме в період молодшого шкільного віку закладаються основи знань про 

природу, змінюються механізми оволодіння різноманітними видами діяльності. 

Високий рівень екологічної культури школярів може сформувати лише вчитель з 

відповідним ставленням до навколишнього [6]. 

Оволодіння екологічними знаннями – важливий ланцюг у процесі навчання і 

виховання дітей. Як відомо, В. Сухомлинський наголошував, що процес пізнання 

навколишньої дійсності є незалежним емоційним стимулом думки. Для дитини 

молодшого шкільного віку цей стимул відіграє винятково важливу роль.  

Результатом екологічного виховання мають стати розвинене емоційне сприйняття, 

бажання активно включатись у роботу з охорони й захисту об’єктів природи [4].  

Більшість науковців поділяють точку зору В. Сухомлинського про те, що 

безпосереднє спілкування учнів з природою має значний вплив на формування 

їхньої свідомості, що знання про природу, правила поведінки в ній, розуміння її 

цінності для людей сприяють становленню високої екологічної культури учнів [1; 

2; 6].  

Реалізація завдань екологічного виховання здійснюється на уроках і у 

позакласній роботі, залучаючи до цієї роботи батьків, постійно доносячи до дітей 

думку про те, що ми повинні берегти природу для себе, для наступних поколінь, 

для навколишнього середовища [2; 3; 5]. 

В основі побудови позакласних занять з екологічною спрямованістю лежать 

такі цільові установки: 

–  формування цілісного уявлення про природнє і соціальне оточення як 

середовище життя, праці і відпочинку людини; 
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–  розвиток вміння сприймати оточуючий світ за допомогою органів почуттів і 

пізнавального інтересу й здатності  до пояснення причин при аналізі фактів і явищ 

навколишньої дійсності; 

–  навчання молодших школярів методам пізнання навколишнього світу; 

–  виховання естетичного і морального ставлення до середовища 

життєдіяльності людини, вміння вести себе в ньому відповідно до 

загальнолюдських норм моралі. 

Ефективність формування екологічної культури молодших школярів у процесі 

позакласної роботи досягається, якщо забезпечується: 

–  формування екологічної свідомості, знань і досвіду діяльності щодо 

збереження природи; 

–  реалізація комплексних завдань екологічної освіти і виховання: освітні, 

виховні та оздоровчі; 

–  дотримання краєзнавчого принципу у позакласній роботі з формування 

екологічної культури молодших школярів є провідним. 

В позакласній роботі важливо проводити екскурсії екологічного спрямування 

(наприклад, в межах Закарпатської області цікавою буде  екскурсія на Синевирське 

озеро), тематичні виховні години («Природа мого краю», «Здоров’я природи – 

здоров’я людини»), екологічні свята, екологічний десант, духовно-моральні бесіди 

(наприклад, тематична бесіда «Від екології душі до екології простору»). 

Позакласна робота з формування екологічної культури молодших школярів 

сприяє закріпленню уявлень про природу, пробудженню у дітей бажання творити 

добро та не порушувати відомі їм правила поведінки в природі, а також 

формуванню інших загальнолюдських рис характеру. Системний підхід до 

виховної роботи створює всі можливості для виховання особистості, яка буде 

вільно діяти в рамках екологічної необхідності. 
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TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII NA SLOVENSKU  

 

V súčasnej Európe sa posilňuje európska identita a súčasne sa posilňujú identity 

regiónov, skupín, jednotlivcov. Globalizácia spôsobuje, že si stále viac uvedomujeme 

multikultúrny charakter Európy – ukazuje sa, že spoločné piliere sú len základnými 

nosnými prúdmi európskej kultúry, ale nie jej konkrétnymi prejavmi, ktoré sú v 

jednotlivých krajinách veľmi diferencované.  

Kultúra ako spoločenský jav sa vyvíja v priestore a čase, je produktom človeka, ním 

je aj udržiavaná, charakterizuje ho, ale zároveň odlišuje od ostatných. Je vyjadrením 

skúseností, zručností a poznania minulých generácií, resp. skúsených a tvorivých členov 

tejto spoločnosti.  

Kultúrna tradícia a kultúrne dedičstvo ako «odkaz» minulosti neustále obnovujú 

svoju funkčnosť v novom kontexte, ktorý je odlišný časom, ale aj spôsobom života 

spoločenstva a jeho členov, mentalitou a klímou doby. Aj keď artefakty kultúry, kultúrne 

tradície sa môžu zdať v konfrontácii so súčasným spôsobom života zastarané, nemoderné 

a nefunkčné, ale ich význam spočíva v hodnotách, ktoré sociálny kolektív s tradíciou spája 

a ktoré jej prisudzuje.  

Tradičná ľudová kultúra prejavom kultúrnej identity, historického povedomia, 

poznávania kultúrnej rozmanitosti. Poznanie a uvedomenie si vlastnej identity na 

princípoch historickej pamäte a rokmi vykvasenej a zretej kultúry na jednej strane mení 

pohľad na kultúrnu rozmanitosť multikultúrneho európskeho kontextu. Na strane druhej 

núti k zamysleniu, ako tieto artefakty kultúry dokázali prežiť veky a dodnes plnohodnotne 

a zrozumiteľne prezentovať hodnoty, názory i normy tvorcov.  

Podľa Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, schválenej Vládou SR v 

roku 2007, je «kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky nenahraditeľným bohatstvom 

štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, 

techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, 

iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v 

minulosti žili na území Slovenska» (Bitušíková 2018, s. 7). Uvedená koncepcia vo vzťahu 

k edukačným procesom zdôrazňuje potrebu podporovať a skvalitňovať doterajšie formy 

využívania vybraných prejavov tradičnej ľudovej kultúry v sieti základných a stredných 

škôl. V školskom systéme na Slovensku sú snahy zvýšiť dôraz na regionálne vzdelávanie 

a na osvojovanie si hodnôt tradičnej ľudovej kultúry v celonárodnom rozmere ako súčasti 

vlastivednej výchovy. Zároveň uvedenú problematiku hlbšie využívať pri multikultúrnej 

výchove k porozumeniu kultúrnych rozdielov, pri výchove k tolerancii, proti rasizmu a 

xenofóbii. Aj preto sa súčasťou kurikula na základných školách v roku 2012 stala 

prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, cieľom ktorej je «vytvárať 

u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov" (2010, 

s. 2) (www.minedu.sk). Môže byť realizovaná ako samostatný predmet (ak škola o tom 

rozhodne) alebo obsah môže byť začlenený do ostatných vyučovacích predmetov. 

Dôležité je bližšie spoznávanie rodného kraja, školy, jej okolia, spoznávanie prírody 

http://www.minedu.sk/
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svojho regiónu, histórie a života predkov, aj cez poznávanie rôznych príbehov o obci, o jej 

osobnostiach, tradíciách, pamätníkoch, poznávanie tradičných jedál, hudobnej kultúry – 

piesni, vyčítaniek, tancov či rozprávok. Podporuje rast nadaných detí prostredníctvom 

práce v súboroch, hre na hudobných nástrojoch, spoluúčasťou na festivaloch, oslavách 

a sviatkoch v obci či meste a pod. Prierezová téma regionálna výchova obsahuje tri 

tematické celky: Môj rodný kraj, Objavujeme Slovensko a Tradičná ľudová kultúra 

(hmotná a duchovná). 

V súvislosti s týmto spôsobom možno charakterizovať tri základné princípy, ktoré 

pôsobia v súčinnosti s uvedeným vzdelávaním: Integrovanosť - aby sa jednotlivé poznatky 

navzájom prelínali, prepájali, aby nepôsobili len ako samostatná jednotka, ale aby 

vytvárali medzi sebou súvislosti spolu s ostatnými predmetmi. Komplexnosť vytvoriť u 

žiaka všeobecný pohľad na danú problematiku, chápať jednotlivé javy komplexne a 

uvedomovať si ich hodnotu a trvácnosť – aby vedomosti a zručnosti, ktoré si v škole 

osvojilo boli preňho prínosom aj v reálnom živote, aby si toto poznanie vedel porovnať aj 

s tým, s čím sa v skutočnosti stretáva. 

V príspevku autorka poukazuje na bohatstvo pôvodných artefaktov tradičnej kultúry 

Slovenska a ich miesto v primárnej edukácii školy 21. storočia. Zdôrazňuje potrebu 

ochrany tradičného kultúrneho dedičstva v globalizovanom svete, a vníma ho ako jeden z 

prostriedkov zachovávania národnej identity, ale aj porozumenia rôznorodosti kultúr 

národov a etník v Európe. Predstavuje obsah prierezovej témy Regionálna výchova, ktorá 

je súčasťou voliteľného kurikula v primárnej škole na Slovensku. 

 
ДЕРКАЧ Ю.Я. 

Львівький національний університет імені Івана Франка, Україна 

 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

Сьогодні освіта, яка є одним із вирішальних факторів для формування 

висококваліфікованого працівника будь якої галузі, перебуває в стадії 

перманентних змін. Вплив освіти на розвиток економіки країни, як стратегічного 

засобу для досягнення життєвого успіху людини є незаперечним фактом. 

Неперервна освіта супроводжує процес зростання освітнього (загального і 

професійного) потенціалу особистості протягом життя, який організаційно 

забезпечений системою державних та суспільних інститутів і відповідає потребам 

особистості й суспільства. 

Питання забезпечення компетентності випускника навчального закладу, а 

згодом висококваліфікованого фахівця, котрий буде розвивати та удосконалювати 

свої вміння, що перетворюються на основний ресурс самореалізації, постає у розрізі 

аналізу проблеми навчання впродовж життя, що значною мірою визначає 

досягнення життєвого успіху людини, що дасть змогу підтримувати рівень 

освіченості особистості, забезпечити високий рівень зростання в різноманітних 

аспектах її професійної діяльності. Для держави неперервна освіта є провідною 

сферою соціальної політики із забезпечення сприятливих умов загального й 

професійного розвитку кожної особистості. Для суспільства в цілому неперервна 

освіта є механізмом розширеного відтворення його професійного та культурного 
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потенціалу, умовою розвитку суспільного виробництва, прискорення соціально-

економічного прогресу країни. 

Термін «освіта протягом усього життя» (lifelong learning) виник в 1960-і роки. 

Такі міжнародні організації та міжурядових організацій, як ЮНЕСКО і Рада 

Європи почали застосовувати цей термін на міжнародних семінарах. Разом з цим 

терміном широко застосовуються й інші терміни, такі як «неперервна освіта» 

«безперервна освіта», «безперервне навчання», «продовжена освіта», «освіта 

дорослих», «освіта протягом всього життя», «самокероване навчання» та інші. 

Вперше концепція навчання впродовж життя була представлена у 1965р. 

П. Ленграндом на форумі ЮНЕСКО. У своїй теорії вчений запропонував поставити 

в центр розвитку суспільства компетенції людини. Натомість, держава повинна 

створити всі необхідні умови для постійного розвитку здібностей людини протягом 

життя. Поштовхом для створення теорії безперервної освіти стала глобальна 

концепція «єдності світу», згідно з якою всі частини нашої цивілізації 

взаємопов’язані. Однак, незважаючи на так звану глобалізацію людства людина 

залишається головною цінністю. Підґрунтям для теоретичного, а потім і 

практичного розвитку концепції неперервної освіти стало дослідження Р. Даве, 

який визначив 25 ознак, що характеризують неперервну освіту. Серед них 

найважливішими є: охоплення освітою всього життя людини; цілісність освітньої 

системи;включення в систему освіти навчальних закладів, формальних, 

неформальних та інших форм освіти[1].  

Принцип «навчання впродовж життя» став невід’ємною часткою соціуму в 

усіх цивілізованих країнах, оскільки в умовах глобалізації та ІТ технологій кожна 

людина постійно відчуває брак тих чи інших знань і як наслідок має потребу в їх 

регулярному оновленні. 
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ФОРМИ І ВИДИ ЗАОХОЧЕННЯ ТА ПОКАРАННЯ 

У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

У педагогіці навчання і виховання є багато складних проблем, але однією з 

ключових і найбільш важливих є проблема стимулювання, тобто того, як впливати 

на дитину, щоб домогтися від неї бажаної поведінки. У певному сенсі, це осередок 

основних труднощів, пошуків, педагогічних зусиль, оскільки від ефективності 

http://www.niss.gov.ua/articles/252/
https://web.archive.org/web/20120530203736/http:/www.llp.eupa.org.mt/content.php?id=27
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http://llp.eupa.org.mt/content.php?id=27
http://ua-referat.com/Покарання
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стимулювання дуже часто залежить весь успіх педагогічного процесу. Кожний, 

кому трапляється мати справу з дітьми, знає, що за допомогою заохочень і покарань 

педагог добивається дисциплінованої, відповідальної поведінки дитини. У наші дні 

серед педагогів і широкої громадськості існують  найрізноманітніші погляди на 

використання заохочень і покарань у вихованні дітей. Одні вважають, що треба 

якнайчастіше карати і якомога рідше заохочувати, інші, навпаки, радять частіше 

використовувати заохочення, карати ж лише зрідка. Деякі думають, що варто тільки 

заохочувати, а карати не треба зовсім. А є й такі, хто переконаний, що справжнє 

виховання – це виховання взагалі без яких би то не було заохочень і покарань. 

Ідею про те, що «справжнє» виховання — це виховання без покарань і 

нагород, це свого роду ідеальна гармонія взаємин вчителя й учня, у єдиному пориві 

прагнучих до пізнання добра і краси, висловлювали багато видатних педагогів 

минулого. Така була точка зору великого педагога К.Ушинського що писав: «Якщо 

ми дотепер застосовуємо заохочення і покарання, то це показує недосконалість 

нашого мистецтва виховання. Краще, якщо вихователь досягне того, що заохочення 

і покарання стануть непотрібними» [4]. 

Першим педагогом, що зумів не тільки зрозуміти принципово нове 

призначення і суть заохочення та покарання, але і розкрити «механізм» дії цих 

виховних засобів у системі організації виховного процесу, був А.Макаренко. 

Головну суть покарання А. Макаренко бачив у тому, що воно повинне «дозволити і 

знищити окремий конфлікт і не створювати нових конфліктів». З таким розумінням 

тісно пов’язана його ідея про необхідність індивідуалізації покарання і 

неприпустимості яких би не було регламентованих «шкалою» заходів впливу. 

Разом з тим педагог відстоював необхідність вироблення в колективі деяких 

традицій, пов’язаних із заохоченням і покаранням [1; 2].  

Заохочення і покарання – це сукупність засобів регулювання відносин, що 

складають зміст педагогічної ситуації, у якій ці відносини повинні бути помітно і 

швидко змінені. Головною ознакою, за якою ми вважаємо за доцільне давати 

класифікацію видів і форм заохочення і покарання, є спосіб стимулювання і 

гальмування діяльності дітей, спосіб внесення змін у їхні відносини. За цією 

ознакою виділяють наступні види заохочення і покарання: заохочення і покарання, 

повʼязані зі зміною в правах дітей; заохочення і покарання, пов’язані зі змінами в 

їхніх обов’язках; заохочення і покарання, пов’язані з моральними санкціями. 

Усередині кожної з цих груп заохочень і покарань велика розмаїтість форм 

їхнього використання, однак їх теж можна розділити на наступні основні форми: 

заохочення і покарання, здійснювані по логіці «природних наслідків»; традиційні 

заохочення і покарання; заохочення і покарання у формі експромту. 

Основні форми заохочення – це схвалення, похвала, нагородження, подяка, 

надання почесних або додаткових прав, присвоєння різних почесних звань, 

присудження почесного місця в змаганні. Схвалення – найпростіша форма 

заохочення. Схвалення вихователь може висловити жестом, мімікою, позитивною 

оцінкою поведінки чи роботи вихованців, колективу, схваленням перед класом, 

учителями або батьками. Повага, довіра вселяють в нього впевненість у своїх силах, 

почуття власної гідності. Похвала – це усне заохочення. Похвала так само є 
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найпростішою формою заохочення, вона сконцентрована на кінцевому продукті, 

успішному завершення дитиною чого-небудь. Заохочення похвалою можливо при 

зацікавленому відношенні до успіхів і невдач вихованців. Вона так само як і 

схвалення викликає в дитини позитивні емоції і прагнення до більш високих 

досягнень і результатів. 

Щодо покарання, то досвідчені педагоги гнучко користуються цілою 

системою покарань, уникаючи застосовувати відразу ж найсильніші з них. Краще 

спочатку застосовувати більш слабкі, а при повторних випадках переходити до 

більш чутливих [3]. Можна уявити собі деяку градацію покарань – від найслабших 

до сильніших. Вони могли б розташуватися таким чином: незадоволення педагога, 

виражене мімікою, поглядом, пластикою; його непрямий негативний вислів про 

проступок учня; словесне зауваження, що містить негативну оцінку; попередження 

за порушення дисципліни; обговорення неприйнятного вчинку в групі; офіційна 

догана; виключення з групи (класу, загону, секції або команди) тимчасове або 

постійне (яке має застосовуватися тільки в крайньому випадку, надзвичайно рідко). 

Покарання має потрійне значення:1) виправляє шкоду, заподіяну негативною 

поведінкою; 2) запобігає повторенню небажаних дій чи поступків; 3) знімає 

відчуття провини з дитини. Більшість дітей у покаранні вбачають елемент вищої 

справедливості, якщо звинувачений приймає та визнає такий вчинок. Використання 

заохочень і покарань як засобів педагогічної корекції повинно відповідати певній 

ситуації. Найкращим орієнтиром у вихованні вважається розсудливість, розуміння 

вікових та індивідуальних якостей дитини. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 

НЕТРАДИЦІЙНОГО МАЛЮВАННЯ 

 

На даний час соціально-економічні перетворення в Україні диктують 

необхідність формування творчо активної особистості, що володіє здатністю 

ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. У зв'язку з цим перед 

школою постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого 
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покоління, а саме розвиток творчої уяви у молодших школярів, адже вся людська 

матеріальна і духовна культура є продуктом уяви і творчості людей.  

В останні роки на сторінках психологічної та педагогічної літератури все 

частіше ставиться питання про розвиток уяви нетрадиційними методами та 

прийомами, про визначення сутності механізмів уяви. Як показали дослідження Л. 

С. Виготського, В. В. Давидова, Е. І. Ігнатьева, С. Л. Рубінштейна, Д. Б. Ельконіна, 

В. А. Крутецького та інших, уява виступає не тільки передумовою ефективного 

засвоєння дітьми нових знань, але і є умовою творчого перетворення наявних у 

дітей знань, сприяє саморозвитку особистості, тобто значною мірою визначає 

ефективність навчально-виховної діяльності в початковій школі. 

Уява допомагає дітям пізнавати навколишній світ, отримувати нові знання. 

Адже дітям якимось чином необхідно зрозуміти якесь певне явище, якого вони 

ніколи не бачили. Уява – це необхідний людині пізнавальний процес, не маючи 

якого вона зіткнулася б з труднощами. Тому необхідно розширювати горизонти 

уявлень у людей, вміння дивитися на речі та явища з різних сторін, бачити 

незвичайне в звичайному, працювати над самостійністю мислення, здатністю 

пропонувати щось нове, фантазувати, зв’язувати на перший погляд зовсім різні 

речі, тобто виховувати творчий підхід до життя [1]. 

Таким чином, виникає необхідність застосування нетрадиційних художніх 

технік, методів та прийомів на уроках образотворчого мистецтва. Оскільки, за 

допомогою них вчитель відкриває перед учнями оригінальні, доступні виражальні 

засоби створення графічних образів для реалізації їхніх задумів та оптимально 

використовує час для сприймання і обговорення художніх творів, використовуючи 

наявну в дітей уяву та розвиваючи її.  

Нетрадиційні техніки малювання мають специфічні характеристики: – 

простота матеріалів, що використовуються в роботі; 

– доступність прийомів роботи з художніми матеріалами;  

– можливість творити без специфічних художніх інструментів;  

– легкість засвоєння технік;  

– швидкий результат від оволодіння нетрадиційними художніми техніками; 

– безмежність творчої діяльності [2]. 

До прикладу застосовують такі нетрадиційні художні техніки: 

бульбашкографія, ниткографія, ляпкографія, клейовий малюнок, малювання 

восковими олівцями та акварельними фарбами, монотипія, живопис на манній 

крупі, малювання долоньками. Дані художні техніки цікаві й доступні для дітей, 

дають можливість для експериментування, пошуку образів, втілення фантазій, 

вражень, думок. 

Тож розглянемо деякі нетрадиційні техніки, які використовуються на уроках 

образотворчого мистецтва. Техніка ляпкографія: на поверхню аркуша наносять 

ляпку за допомогою піпетки. Потім обережно її роздувають у потрібні боки за 

допомогою трубочки для коктейлю. Отримане зображення домальовують за 

допомогою фарби та пензлика. Ця техніка розвиває увагу, окомір, зорову памʼять, 

терплячість, акуратність, фантазію, уяву та образне мислення.  
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Наступна техніка, малювання долоньками. Педагог показує учням, як нанести 

фарбу на долоню з допомогою пензля і пропонує зробити на аркуші різні відбитки 

долоньок. Після цього педагог просить учнів пофантазувати, на що схоже отримане 

зображення, і домалювати його деталі фломастером, ручкою, кольоровими 

олівцями або пальчиками. В процесі такого виду малювання, учні виражають свої 

емоції вербально, тож вчитель може прослідкувати за емоційним станом кожного 

учня. Таким чином, учні створюють зображення індивідуального характеру та 

вчаться креативного мислення. 

Цікава ще одна техніка – монотипія. На чисте скло наносять фарбу та мильний 

розчин. Кладуть на скло аркуш паперу. Розгладжують його зверху руками. 

Обережно знімають аркуш. Розглядають отримане зображення та деталізують його 

за допомогою маркерів чи фломастерів. Таким чином, учні створюють зображення 

індивідуального характеру та вчаться креативного мислення. [3]. 

Отже, творча уява учнів формується у процесі застосування та відтворення 

нетрадиційних художніх технік, які не тільки забезпечують дружню співпрацю на 

уроках, але й дають поштовх для творчого самовираження кожної дитини. 
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ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Упродовж останніх років зроблено важливі кроки для розбудови дошкільної 

освіти. Кожен заклад освіти функціонує як система взаємин членів колективу. 

Ефективність і результативність управління колективом значною мірою залежать 

від того, які методи використовують керівники для досягнення поставлених 

завдань.  
Одним із таких методів є тімбілдинг в організації управлінської діяльності 

керівника ЗДО та в організації педагогічного колективу закладу. Командний метод 

роботи є більш ефективним в управлінні колективом у сучасних умовах 

реформування галузі освіти.  

Проблеми тимбілдингу, процесу формування команд перебувають у полі зору 

учених В. Боковець, О. Виноградової, О. Гавриш, М. Гелерт, В. Горбунової, 

Л. Карамушки, О. Сорочан, та ін.  
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Тімбілдинг є тим комплексним заходом, який спрямований на зміцнення 

команди та покращення взаємодії в колективі, позаяк в будь-якому закладі, 

незалежно від бажань керівництва, існує складна схема неформальних стосунків, 

що здійснюють великий вплив на якість спільної роботи і ефективність діяльності 

колективу в цілому. Однією з найважливіших функцій тімбілдингу є виявлення 

несумісних людей і визначення способів їх неконфліктної взаємодії. 

Тімбілдинг (від англ. «team building») в буквальному сенсі означає «побудова 

команди» [1]. Командне «будівництво» спрямоване на створення груп 

рівноправних фахівців різної спеціалізації, які спільно несуть відповідальність за 

результати своєї діяльності і на рівних підставах здійснюють розподіл праці в 

команді. Також тімбілдинг, у більш вузькому сенсі, розглядається як активний 

корпоративний відпочинок, спрямований на згуртування колективу чи команди [2]. 

Сьогодні ж тімбілдинг дозволяє торкнутися таких аспектів роботи з 

колективом, як: розвиток командного духу в роботі співробітників ЗДО; 

можливість виявляти і реалізовувати особистісний потенціал співробітників; вказує 

на помилки в спілкуванні, що породжують взаємне нерозуміння між членами 

робочого колективу ЗДО; допомагає знайти варіанти вирішення конфліктних 

ситуацій; розвиває здатність швидко приймати рішення в критичних і 

нестандартних ситуаціях; виховує в колективі довіру до ЗДО і один до одного; є 

вагомим методом нематеріальної мотивації персоналу, який дозволяє 

співробітникам відчути увагу керівництва до кожного її співробітника, що, в 

кінцевому результаті, дозволяє створити згуртований та креативний колектив 

однодумців [3,4]. 

Тімбілдинг – це робота, яка спрямована на об’єднання і заохочення членів 

групи до спільної результативної діяльності. Використовують тут різноманітні 

засоби і форми роботи: ігри, тренінги та інші заходи, спрямовані на формування 

командного духу. 

Головний рушій тімбілдінгу – це гра. Вона розслабляє та налаштовує на 

неформальний лад. Серед ігор, спрямованих на згуртування, виділяють декілька: 

для знайомства. Наприклад, кожен учасник називає своє і прикметник на першу 

букву імені, а кожен наступний, перед тим як називати свої дані, повторює 

попередні; для активізації. Наприклад, весела гра, в якій видаючи звук певної 

тварини, потрібно знайти собі пару; на командоутворення. Наприклад, проблемні 

ситуації з яких вони повинні знайти спільний вихід; для рефлексії та підведення 

підсумків. Учасники обговорюють тренінг, вказують на те, що сподобалось, не 

сподобалось, висловлюють побажання [5]. 

Метою тімбілдингу є створення об’єднаної команди, усунення проявів 

конкуренції та формування відчуття спільної справи. Однак, слід пам’ятати, що 

використання конкурсних вправ неодмінно створює ситуацію, за якої у нас є 

переможці та переможені. А це може стати причиною непотрібного суперництва. 

Тому краще зосередитись на тих видах діяльності, що спрямовані на об’єднання 

групи і колективу [6]. 

Існує маса варіантів веселого і ефективного тімбілдінгу для співробітників: 

спорт. Змагання команд в спортивних іграх: футбол, пейнтбол; квест. В квесті 
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організовуються ситуації, які потребують застосування професійних навичок: 

спільне прийняття рішень, підтримка один одного; на природі; настільні ігри. Гра 

підкидає учасникам несподівані проблемні ситуації, які потрібно колективно 

вирішити [3]. 

Щоб підвищити якість командної роботи, необхідне проведення 

інформаційної роботи щодо ознайомлення персоналу ЗДО з особливостями 

тімбілдингу, його перевагами, обмеженнями та специфікою його впровадження 

саме в системі освіти. 

Таким чином, використання методу тімбілдингу є на сьогодні одним з 

важливих аспектів в управлінні персоналом, дає змогу згуртувати команду, виявити 

потенційних лідерів, формувати й просувати корпоративний імідж, вирішити 

проблему неефективної спільної праці колективу. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Національна система освіти є ключовим елементом розвитку суспільства та 

держави. Метою політики нашої держави щодо розвитку освіти є створення умов 

для формування зрілості майбутнього фахівця з вищою освітою та постійного 

саморозвитку особистості в процесі професійної самореалізації. Професійне 

становлення є важливим етапом розвитку особистості, який характеризується 

поетапним формуванням професійно важливих якостей та особистісним розвитком 

суб’єкта майбутньої професійної діяльності. Важливе місце в професійному 

становленні особистості належить власне професійному самовизначенні [1].  

Проблема професійного самовизначення довгий час не розглядалася і не 

вивчалася як самостійний напрям. Тривалий час питання профорієнтації 

ототожнювались з соціальним замовленням суспільства,  щодо підготовки фахівців 

конкретних галузей. 
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Професійне самовизначення – це складний динамічний процес  орієнтації 

особистості у професійно-трудовому середовищі, розвитку та самореалізації 

духовних і фізичних можливостей, формування адекватних професійний намірів і 

планів, реалістичного образу себе, як професіонала. 

Сутністю професійного самовизначення є визначення людиною себе щодо 

вироблених у суспільстві (і прийнятих даною людиною) критеріїв професіоналізму.   

За І. Коном, самовизначення – це процес визначення свого становища у світі; 

воно спрямоване назовні, але передбачає і певну внутрішню роботу. «Спрямоване 

назовні» означає, що людина визначає свій спосіб участі у зовнішній діяльності.  

Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження свідчить, що на 

сьогодні немає єдиної наукової концепції особистісного самовизначення. Так, 

філософська сторона проблеми розкривається у роботах А.М. Архангельського, 

В. І. Бакштановської, В. А. Роменця, В. Т. Циби, А. А. Гусейнова, 

О. Д. Дробницького, А. Г. Здравомислова, М. Д. Зотова, В. М. Щердакова і ін. [2]. 

Центральним моментом у самовизначенні особистості (К. O. Абульханова-

Славська [3], С. Л. Рубінштейн [4], О. М. Леонтьєв [5]) виступає усвідомлення 

суб’єктом потреби у самопізнанні, у зміні себе, у самовдосконаленні. 

Самовизначення при цьому виступає інтегруючим стрижнем розвитку особистості, 

що охоплює всі її сторони. 

Самовизначення нерозривно пов’язане з формуванням світогляду особистості 

(В.В. Давидов, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко [6], Д. Б. Ельконін та ін.), 

когнітивними передумовами чого є засвоєння суб`єктом системи наукових знань, 

розвиток здібностей до теоретичного мислення, досягнення високого рівня 

пізнавальної активності. При цьому світогляд являє собою насамперед не деяку 

логічну систему знань, а комплекс переконань, принципів, ціннісних орієнтацій, що 

визначає позицію особистості у стратегії і тактиці вирішення життєво важливих 

задач. 

Важливим компонентом самовизначення особистості є Я-концепція, як 

динамічна система уявлень людини про себе, яка включає усвідомлення своїх 

фізичних, інтелектуальних та інших особливостей; самооцінку та суб’єктивне 

сприймання зовнішніх факторів, які впливають на особистість. 

Центральним компонентом Я-концепції є самооцінка. На основі механізму 

самооцінки розвивається самосвідомість особистості. Тісно зв’язані з Я – 

концепцією рівень домагань, успіх, самоповага. Таким чином, адекватна, позитивна 

Я концепція - забезпечує нам психологічний комфорт, самоповагу, адекватне 

ставлення оточуючих і врешті радість життя, навіть в умовах кризи. 

Позитивна Я-концепція – це шлях до успіху в особистому житті, на роботі, в 

навчанні, в бізнесі. Адже тільки внутрішньо погоджена, стійка в поведінці, 

розвинута особистість може бути успішною у всіх сферах життєдіяльності [7]. 

Отже, професійне самовизначення особистості пов’язане не стільки з 

життєвим досвідом, скільки з її уявленням про майбутнє. Важливим показником 

професійної перспективи, її реалістичності виступає зв’язок життєвих і 

професійних очікувань, ціннісних орієнтацій і життєвої мети з професійними 

планами, здатність пов’язати їх з актуальною життєвою ситуацією. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів 

навчання, є освітня програма закладу загальної середньої освіти. Важливо при 

формуванні змісту навчання визначати освітні, розвивальні та виховні можливості 

змістового матеріалу, зокрема в контексті екологічної освіти. Освітні цілі 

передбачають формування системи уявлень і понять про явища природи та 

взаємозв’язки й залежності між ними, предметних умінь на основі засвоєних 

природничих знань, умінь застосовувати спеціальні методи пізнання природи 

(спостереження, дослід, практична робота). Розвивальні цілі спрямовані на 

розвиток розумових здібностей учнів, що відбувається через оволодіння уміннями 

розумової діяльності, а також на розвиток емоційної сфери дітей, їхньої 

пізнавальної активності і самостійності шляхом засвоєння узагальнених способів 

самоуправління. Виховні цілі пов’язані із вихованням особистісних якостей 

школяра, його екологічної культури, поведінки, адекватної моральним, етичним, 

естетичним нормам та загальнолюдським цінностям у ставленні до навколишнього 

світу, прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю. 

Аналіз навчальних програм дозволяє зробити висновок, що вони орієнтують 

учителів початкової школи на формування у школярів екологічних знань та умінь, 

екологічної культури та поведінки.  
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Значні можливості для реалізації завдань формування екологічної культури 

закладені в курсі «Я у світі», який реалізує освітню галузь «Суспільствознавство» 

Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію 

особистості молодшого школяра, зокрема його громадянське і патріотичне 

виховання [2]. 

Оскільки основою формування екологічної культури молодших школярів є 

система теоретичних знань про взаємодію суспільства і природи, про взаємозв’язки 

в природі; система норм і правил ставлення людини до природи та уміння й 

навички по її вивченню та охороні, то в ході нашого дослідження ми провели аналіз 

матеріалів підручників із точки зору визначення, які екологічні знання відображені 

у їх змісті (Табл. 1).  

Аналіз змісту підручників показав, що екологічні знання включені як 

фрагментарно до різних розділів курсу «Я у світі», так і цілісно у вигляді окремих 

екологічних тем уроків. Вивчення змісту підручників показало, що кожний розділ 

навчального предмета «Я у світі» спрямований на формування і розвиток 

відповідального ставлення дітей до навколишньої природи. Разом з тим, аналіз 

текстового матеріалу підручників засвідчив, що вони виконують, в основному, 

лише функцію носія готової інформації екологічного характеру для учнів і не 

сприяють у достатній мірі виробленню досвіду самостійної діяльності, спрямованої 

на охорону і збереження навколишнього середовища та на формування екологічної 

культури учнів. Аналіз програмних вимог для початкової школи із курсу «Я у світі» 

засвідчує, що хоча автори і визначають, що необхідно формувати екологічні знання 

у молодших школярів, проте зміст цієї роботи, шляхи їх формування, способи 

керівництва освітньою діяльністю учнів із цієї метою не розглядаються в повній 

мірі.  

Таблиця 1  

Екологічні знання, відображені у змісті підручників «Я у світі» 

 для початкової школи 
Клас Назва розділу Екологічні знання 

3 клас Людина як частина природи і 

суспільства. Розвиток людини 

протягом життя. 

Учень знає, що відрізняє людину від тварини 

(мислення, мова, праця);  має уявлення про: 

умови росту й розвитку дитини; що 

досягнення мети залежить від наполегливості 

й старанності;  володіє прийомами планування 

робочого часу, тренування уваги, 

зосередженості, досягнення успіху, 

запам’ятовування; виявляє інтерес до своєї 

зовнішності; прагне до акуратності; до 

самовиховання; розпізнає вчинки; дає оцінку 

виявам характеру; наводить приклади успіху 

людини залежно від її поведінки. 

4 клас Людина і світ. Земля – спільний 

дім для всіх людей. Україна на карті 

світу, уявні подорожі в інші країни 

(проект). Найближчі сусіди України. 

Співробітництво людей у питаннях 

збереження природи і життя. Внесок 

Учень має уявлення про: Землю як спільний 

дім для всіх людей, необхідність толерантного 

ставлення до різноманітності культур, звичаїв 

народів; наводить приклади співробітництва 

України з іншими країнами стосовно проблем 

охорони природи, енергозбереження, 
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кожної людини у збереження різних 

культур і природних багатств. 

безпечного життя, запобігання стихіям. 

 

Навчальні програми та підручники, хоча і створюють дидактичне 

забезпечення процесу формування екологічної культури молодших школярів у 

процесі навчання, проте його недостатньо. Оскільки предмети початкової школи 

мають значні можливості для екологізації змісту навчання, то вони розглядаються 

як ефективний засіб виховання у школярів любові до природи, розуміння 

необхідності її охорони. Вивчення таких предметів, як українська мова, літературне 

читання, образотворче мистецтво, трудове навчання, музика і співи сприяє 

художньому засвоєнню природничої та соціальної дійсності, розвитку моральних і 

естетичних відносин учнів, їх вміння виражати своє особисте ставлення до природи 

творчими засобами. Варто, на нашу думку, звернути увагу на практичні можливості 

уроків української мови щодо екологічного виховання.  

Управління діяльністю молодших школярів при формуванні у них екологічної 

культури під час проведення уроків у початковій школі вчителі можуть 

здійснювати за допомогою різних педагогічних засобів. Насамперед, за допомогою 

різних навчальних завдань, інструкцій, питань, вправ, естетичних бесід. Учням 

можуть бути запропоновані виконання вправ, переказування прослуханого чи 

прочитаного тексту за поданим планом, складання розповіді на основі 

спостережень, власного досвіду, за малюнком, серією малюнків, заданим початком, 

початком і кінцівкою, зміст яких має природничий характер. 

Стимулюють  розвиток екологічного мислення учнів такі прийоми як: аналіз 

та моделювання ситуацій, дискусії, розв’язання проблемних практичних завдань, 

побудова асоціацій, ланцюгів протиріч тощо. У процесі спільної діяльності учні 

здобувають персональний досвід роботи в команді, взаємопідтримки й 

взаємонавчання, вчаться узгоджувати свої дії з іншими учасниками, аргументувати 

свої думки фактами, прикладами.  
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ 

 

Одним із основних напрямів в роботі сучасної школи є вдосконалення 

освітнього процесу, а в цьому вирішальне місце належить ретельно продуманій, 

науково обґрунтованій системі роботи на всіх ланках освіти. В інтенсифікації 
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освітнього процесу велика роль відводиться вдосконаленню організаційних форм, в 

яких протікає навчальний процес а також методів і прийомів. Серед основних умов, 

які визначають ефективність викладання й учіння, особливе місце посідають 

методи навчання, адже вони безпосередньо формують і визначають характер 

взаємин педагогів і учнів, суттєво впливають на формування стосунків між ними. 

У Законі України «Про освіту» зазначено, що педагогічні та науково-

педагогічні працівники мають право на вільний вибір методів, виявлення 

педагогічної ініціативи.  

У дидактиці існує багато різноманітних підходів до виявлення сутності 

методів навчання, їх визначень, структури, що породжує проблему їх класифікації. 

Значний внесок у розвиток теорії методів навчання зробили А. Алексюк, Ю. 

Бабанський, В. Бондар, Є. Голант, М. Данилов, Б. Єсипов, М. Лернер, В. 

Паламарчук, О., Савченко М. Скаткін, Г.Товканець та ін. 

На думку багатьох дослідників (Ю. Бабанський, М. Махмутов, В. Онищук, О. 

Савченко, М.Фіцула, Т. Шамова, Т. Щукіна та ін.), основними критеріями 

класифікації методів навчання є дидактична мета, джерела знань, логіка засвоєння 

навчального матеріалу, рівень самостійності учнів. Та оскільки навчання є 

діалектичним процесом і перебуває в постійному русі, надати перевагу одному з 

критеріїв можна лише враховуючи всі аспекти конкретної педагогічної ситуації. 

Проблему системи методів навчання слід розв'язувати не тільки через створення 

єдиної комплексної багатовимірної класифікації, а й шляхом обґрунтування цілої 

низки класифікацій, які б адекватно відображали завдання і зміст цілісного процесу 

навчання.  

Говорячи про методи слід детально ознайомитися з самим поняттям цього 

слова. Поняття метод дослівно (з грецького – methodos) перекладається як 

дослідження, спосіб, шлях досягнення мети. В педагогічній літературі зустрічається 

різноманітні тлумачення поняття методу навчання. Розглянемо деякі з них: 

За «Українським педагогічним словником» С. Гончаренка метод навчання – це 

упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на 

розв’язання навчально - виховних завдань [2]. 

У «Енциклопедії освіти» наводиться таке означення: метод навчання – спосіб 

отримання інформації та оволодіння учнями уміннями і навичками; спосіб спільної 

діяльності вчителя і учнів, керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 

сукупність упорядкованих прийомів, дій і операцій, достатніх для отримання 

результатів спільної діяльності вчителя і учнів; спосіб і форма руху змісту 

навчального матеріалу за правилами індуктивної чи дедуктивної логіки його 

розгортання; спосіб і рівень руху пізнавальної самостійності й активності учнів, 

спосіб стимулювання і мотивації учіння, спосіб емоційних переживань, спосіб 

формування оцінних суджень [1]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови метод трактує як 

прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності [3, 

с. 522]. 
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Метод навчання, на думку Г.Товканець – взаємопов’язана діяльність  

викладача та учнів, спрямована на засвоєння учнями системи знань,  набуття умінь і 

навичок, їх виховання і загальний розвиток [5, с. 122]. 

У дидактиці й методиці методи навчання визначаються як: 

–  об’єднана в одне ціле діяльність учителя й учнів, спрямована на засвоєння 

мовних знань, умінь і навичок, на організацію пізнавальної діяльності учнів (І. 

Олійника); 

–  система методичних прийомів, побудова яких визначається цілями навчання, 

загально дидактичними принципами, характером навчального матеріалу і 

особливостями джерел навчальної інформації (Є. Ітельсона);  

–  складна педагогічна категорія, завдяки якій реалізуються всі функції 

навчання: освітня, виховна, розвивальна, спонукальна, контрольно корекційна (М. 

Пентилюк) [4]. 

Відсутність загальноприйнятого підходу до трактування методу навчання 

можна пояснити тим, що дидактичний метод – багатовимірне педагогічне явище, 

тобто характеризується багатьма особливостями, розглядається з різних сторін, 

охоплює різні відношення, які існують у навчально-виховному процесі.  

Отже, велика кількість цих тлумачень тільки підтверджує те, що методи – це 

досить складне педагогічне явище в якому відображаються принципи, зміст, цілі, 

мета та форми навчання.  

Як бачимо, трактування поняття «метод навчання» досить різне, але більшість 

авторів схильні вважати методи навчання способом досягнення навчальної мети, 

який передбачає єдність навчальної діяльності вчителя й учнів.  

Отже, методи навчання є складним, багатовимірним педагогічним явищем, у 

якому відображаються об’єктивні  закономірності, принципи, цілі, зміст і форми 

навчання. Цей зв'язок з іншими дидактичними категоріями взаємозворотний: 

принципи, цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути 

реалізовані без нього, без урахування можливостей їх практичного втілення. 
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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Адаптація першокласників до навчання у школі – одна з найактуальніших 

проблем психолого-педагогічної науки. По-перше, тому, що в ході адаптації до 

шкільного навчання дитина отримує орієнтацію в системі поведінки, яка надовго 

визначає подальшу долю її розвитку. По-друге, в ході цього процесу формується 

учнівський колектив з певним рівнем соціально-психологічної згуртованості. 

Взаємини у шкільному класі виступають могутнім засобом залучення особистості 

дитини до нових соціальних функцій, культури, норм поведінки, характерних для 

школи. 

Мета адаптаційного періоду в 1-му класі: створення у дитини уявлення про 

школу як місце, де вона буде прийнята і сприйнята такою, якою вона є з усіма 

своїми почуттями, думками, знаннями, проблемами.  

Процес адаптації першокласників відбувається на всіх її рівнях: 

–  біологічному (пристосування до нового режиму навчання й життя); 

–  психологічному (входження до нової системи вимог, пов'язаних з 

виконанням навчальної діяльності ); 

–  соціальному (входження до учнівського колективу). 

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має 

успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища для 

адаптації дитини до систематичного навчання забезпечуватиме їй подальший 

розвиток, успішне навчання та виховання. 

Основною новацією у практиці діяльності 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти є структурування змісту початкової освіти на засадах 

інтегративного підходу у навчанні. Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у 

взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи. Перші тижні навчання в 1-му класі – 

важливий етап для створення в класній спільноті атмосфери прийняття, довіри, 

бажання слухати одне одного, висловлюватися. На цьому етапі закладаються 

основи для усної взаємодії учителя з учнями та учнів між собою. Саме тому багато 

уваги в перший місяць потрібно приділяти знайомству, коротким розповідям про 

власні захоплення, улюблені ігри. 

 Слід приділяти увагу груповій, ігровій, проектній та дослідницькій діяльності. 

Освітнє середовище у початкових класах має бути безпечним місцем, де діти 

відчуватимуть себе захищеними та в безпеці. 

Перший клас школи є адаптаційним періодом дитини. Під час будь-якого 

адаптаційного процесу для дитини важливим є ресурс, підтримка і авторитет 

«ведення», адже дитина дуже чутлива та уважна до того, хто стає для неї опорою.  

Загалом, психологічний супровід і місце дорослого поруч із дитиною – це 

пошук прихованих ресурсів розвитку дитини, опора на власні можливості дитини, 
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розкриття потенціалів дитини, розвиток компетентності, як базисної 

характеристики особистості.  

Процес адаптації викликає такі складнощі: 

–  проблеми у спілкуванні з однолітками, учителями; 

–  зниження самоконтролю; 

–  емоційна збудженість; 

–  тривожність; 

–  симптоми соматичних захворювань; 

–  недостачу уваги на уроках. 

  Для успішної адаптації в роботі з першокласниками необхідно враховувати 

наступне: 

–  поєднувати ігрову, продуктивну, навчальну й інші види діяльності; 

–  формувати позитивне, емоційне відношення до знань; 

–  дотримуватись наступності не тільки в методах роботи, але й у стилях 

педагогічного спілкування; 

–  дотримуватись послідовності шкільних методів роботи й при формуванні 

колективу дітей перших класів й організації їхнього міжособистісного спілкування; 

–  використовувати більш виховні можливості спільної діяльності. 

 Виховання сьогодні – це процес із дуже багатьма невідомими, яких щодня 

стає дедалі більше.  

Спільні зусилля вихователів, вчителів, батьків і психологів допомагають 

дитині успішно адаптуватися до нових шкільних умов. 

Список використаних джерел 

1. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. професора  А. Й. Капської – К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. – 468 с. 

2. Бохонкова Ю. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов Нової 

української школи: монографія / Ю.  Бохонкова. – Київ НУШ, 2017. – 199 c.  
 

ДЯДЧЕНКО О. В.,  

Мукачівський державний університет, Україна 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Інтеграція України до світового та європейського співтовариства, долучення 

вітчизняної системи вищої освіти до Болонської декларації, орієнтація на 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти висувають особливі вимоги до 

професійної діяльності фахівців, що потребує наукового переосмислення цінностей 

щодо формування професійної компетентності сучасного вчителя. Такий підхід 

передбачає активізацію пошуків оптимальних форм навчання у вищому закладі 

освіти та сприяє забезпеченню якісного виконання програмних вимог й 

особистісному розвитку школярів. 

Зазначене вище повною мірою можна віднести до вимог щодо підвищення 

якості професійної діяльності вчителів початкової школи, які покликані в повному 

обсязі забезпечити перехід до вивчення ІМ, починаючи з першого класу, що 

передбачає необхідність розроблення і впровадження сучасних технологій 
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навчання, ефективних форм, методів і засобів, які забезпечать розвиток 

мовленнєвої діяльності молодших школярів [3, с.36].  

За останні роки здійснено наукові розвідки, предметом дослідження яких 

стало: формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до 

іншомовного спілкування (Л.П. Гапоненко); підготовка майбутніх учителів до 

діалогічного навчання (В.В. Морозов); формування професійної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов (В.В. Баркасі); формування готовності 

майбутнього вчителя до педагогічної творчості в умовах педагогічного коледжу 

(О.В. Волошенко); формування комунікативної компетенції у майбутніх учителів 

іноземних мов (О.М. Волченко, Т.В. Зубенко); теоретичні основи формування 

методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи 

(О.Б. Бігич).  

Окрім цього, останнім часом зростає увага до відповідних засобів, зокрема 

таких, як навчальна ситуація. Предметом дослідження стали питання щодо методу 

використання навчальних ситуацій (В.Я. Ступаков), інтеграції навчальних ситуацій 

у процесі навчання (А.П. Астадурян), використання різних типів ситуацій 

(педагогічних, мовленнєвих, психологічних) у процесі професійної підготовки 

окремих категорій фахівців та їх подальшої практичної роботи (О.І. Забокрицька, 

О.В. Бернацька, Л.В. Красюк, О.О. Леонтьєв, Ю.І. Пассов). 

Водночас, проблема використання навчальних ситуацій під час роботи вчителя 

ІМ початкової школи залишається недостатньо вивченою, та, як правило, 

обмежується дослідженням ролі мовленнєвих ситуацій (С.В. Роман, 

А.С. Серединцева). Наявність зазначених прогалин, недостатнє висвітлення 

проблеми в сучасній теорії і методиці професійної освіти зумовили мету 

дослідження: – теоретично обґрунтувати, розробити систему  навчальних ситуацій. 

Актуальність дослідження зумовлює виконання наступних завдань: 

1. Проаналізувати стан дослідженості обраної проблеми в педагогічній теорії 

та практиці. 

2. Обґрунтувати класифікацію навчальних ситуацій, типових для діяльності 

вчителя з учнями початкової школи під час навчання їх ІМ. 

3. Розробити модель підготовки вчителя іноземної мови початкової школи до 

використання та вирішення навчальних ситуацій. 

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив відсутність єдиної 

теоретично обґрунтованої класифікації навчальних ситуацій, які виникають у 

процесі діяльності вчителя іноземної мови. Однак така класифікація надасть 

можливість викладачу з меншими витратами часу застосовувати відповідні методи 

і форми з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу. З іншого боку, 

їх поділ на основі певних критеріїв сприятиме засвоєнню вчителем знань про 

ситуації залежно від основних завдань, змісту занять і навчальних проблем [2]. 

У той же час, упровадження навчальних ситуацій у професійну діяльність 

вчителя іноземної мови, що свідчить про його професійнуї компетентність, вимагає 

моделювання та технологізації цього процесу в умовах педагогічного ВНЗ [1, с.71]. 

Отже, моделювання навчальних ситуацій дає змогу виявити й закріпити у 

вчителя  іноземної мови такі якості, що не визначаються тривалістю, стажем 
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роботи, а вимагають спеціальної підготовки. Використання модельованих 

навчальних ситуацій у навчальному процесі вищої школи і залучення до них 

студентів сприяють формуванню позитивного ставлення до вчительської професії, 

підвищення ступеня емоційно-особистісної залученості в активну діяльність, 

набуття досвіду вирішення педагогічних проблем.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У СТВОРЕННІ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Сутнісні зрушення в українському суспільстві, пов’язані з реальним 

затвердженням цінностей та пріоритетів демократичної держави, інтеграція 

вітчизняної спільноти загальноєвропейський соціально-політичний, економічний, 

культурний простір актуалізують проблему реформації всіх ланок освітньої 

системи і, щонайперше, школи I ступеня як її фундаменту. У руслі розбудови Нової 

української школи доцільним є звернення до педагогічної спадщини В. 

Сухомлинського – всесвітньо відомого вченого, педагога-практика, який 

величезного значення надавав навчанню й вихованню молодших школярів. Це 

особливо простежується у його працях  «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня 

школа», «Духовний світ школяра», «Сто порад учителеві», «Розмова з молодим 

директором школи», в яких акцентуючи увагу на теорії активного, самостійного 

навчання, педагог поєднував теоретичні концепції з конкретними пошуками 

методик, які спрямовані на всебічний розвиток особистості дитини. 

Педагогічні здобутки та ідеї Василя Олександровича є актуальними й сьогодні. 

Концепцією «Нова українська школа» передбачено перехід зі знаннєвої системи 

освіти до компетентнісного навчання. Цю ідею ми знаходимо у педагогічних 

творах видатного земляка. Педагог радив не обтяжувати дитину лавиною знань про 

предмет, а вміти відкрити перед нею в навколишньому світі щось одне, але так, щоб 

залишилось щось недомовлене, щоб дитині захотілося ще і ще повернутися до того, 

про що вона дізналася. 

Проблема втілення ідей В. Сухомлинського в Новій українській школі 

привертає увагу багатьох фахівців, зокрема О. Замашкіна (ідеї розвивального 

навчання), О. Савченко (окремі аспекти екології дитинства), Л. Боднарчук (опис ідеї 

педагога в щоденній діяльності школи) тощо. Використання педагогіки партнерства 
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та теоретичних положень В. Сухомлинського в Новій українській школі сьогодні 

розглядаються такими науковцями як Н. Бібік, І. Большакова, Ю. Найда, О. 

Онопрієнко, М. Пристінська, Н. Софій, О. Заболотська, Г. Пивоварова, О. Хомич, І. 

Ящук та ін. Науковці визначають основні ідеї гуманістичної теорії В. 

Сухомлинського, доводять прогресивність його ідей у Новій українській школі. 

Педагогічна система В. Сухомлинського, як і концепція НУШ, – базується на 

засадах всебічного розвитку дітей. Адже, першочерговим завданням Нової 

української школи є становлення вчителя, формування в педагогів інтересу до 

інновацій з метою створення таких умов, «щоб дитина в початковій школі була 

думаючою, активним здобувачем знань, допитливим шукачем істини, 

мандрівником у світі пізнання», «У школі, – зазначав Василь Олександрович, – 

навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати світ, багатства 

науки й мистецтва. У школі учать жити» [3, т.2, с.337]. 

До школи педагог підходить діалектично – від «школи під голубим небом», 

школи природи, чуттєвого, емоційно-конкретного сприйняття світу до школи як 

джерела духовності, культури, моральних цінностей, місця розв'язання протиріч і 

конфліктів [2, c. 159]. Концепція «Нової школи» пропонує нам сучасне освітнє 

середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання 

учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу. 

Василь Олександрович включив до числа активних педагогічних впливів на 

підростаюче покоління через тріаду: школа – сім`я – громадськість, його педагогіка 

ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками [4, c. 87]. Сьогодні Нова 

українська школа спирається на ці ідеї педагога-гуманіста: пропонує педагогіку 

партнерства, в основі  якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та 

прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними 

учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Саме сучасна школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до 

побудови освітньо-професійного зростання дитини. Нова школа допомагатиме 

батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи 

виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних 

особливостей [1, c. 14]. 

Дослідження щодо використання ідей Василя Сухомлинського у створенні 

освітнього середовища в Новій українській школі вивчалася нами у двох 

напрямках: теоретичному та практичному. 

Нами було проведено опитування вчителів початкових класів м. Мукачева з 

метою встановити, які гуманістичні ідеї відомого педагога втілюють у практику. 

Результати опитування, проведеного дослідження показали, що багато вчителів 

початкових класів працює сьогодні за програмами розвитку: колективні справи; 

використання різних видів організації діяльності учнів: спілкування, праця, гра, 

навчання; організація проблемного навчання; вивчення індивідуальних 

особливостей школярів; використання на уроках віршів, музики; складання казок 

про природу; збагачення змісту природничої освіти елементами народного 
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фольклору та звичаями; уроками мислення на природі (екскурсії); використання на 

уроках мініатюр тощо. 

Отже, педагогічні ідеї В. Сухомлинського щодо створення освітнього 

середовища в Новій українській школі прогресивні й зараз, залишаються 

своєчасними і потрібними та використовуються вчителями у сучасному вихованні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРІВ НА ЗАСАДАХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Виховна цінність системи літнього оздоровчого табору складається в 

логічному продовженні урочної діяльності й створення умов для реалізації ідеї 

безперервного освітнього процесу в роботі з усіма учасниками, виявлення 

інтелектуального потенціалу обдарованих дітей, зміцнення здоровʼя, формування 

здатностей і інтересів, задоволення потреб у різних проявах і системах відносин, 

різних соціальних ролях, творчій самореалізації у спільній діяльності. 

У цих умовах педагогічна спадщина славетного педагога 

В.О. Сухомлинського, його поради, безумовно, потребують відродження з метою 

створення належних умов для забезпечення самореалізації особистості школярів та 

виховання їх у єдності його духовної і фізичної складових, емоцій, інтелектуальної 

сфери, переконань, сімейного почуття. 

Вчений зазначав, що дитячий табір надає величезні можливості для розвитку 

самодіяльності школярів, які протягом тривалого часу об’єднані багатьма 

спільними справами та самостійно вирішують проблеми, що виникають. 

Характеризуючи роботу літнього піонерського табору Павлиської СШ 

Кіровоградської області, Василь Олександрович визначив такі його особливості: 

табір організовується на території школи, де вже є сприятливі умови для праці та 

відпочинку школярів (не потрібно створювати спеціальну матеріальну базу); повна 

самодіяльність дітей: вони все роблять самі, а вихователі та вожаті лише 

корегують самодіяльність дітей; змістовний, цікавий, радісний для дітей 

відпочинок поєднується з такою ж суспільно-корисною працею. Така праця не 

перевантажує школярів, оскільки за своєю формою наближається до цікавої гри. 

Принципи трудового виховання пронизують все життя дитячого табору, 

починаючи від створення бази табору, самообслуговування в ньому й до 

безпосередньої роботи на території табору, у лісництві, на морі та ін. 
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У дитячому таборі праця стає умовою інтенсивного спілкування, що 

відбувається як у процесі безпосередньої трудової діяльності, так і при підведенні 

її підсумків. Принципи змагальності в процесі трудової діяльності, постійний її 

облік і контроль, гласність результатів змагання викликають жвавий інтерес у 

підлітків, розпалюють здорове прагнення до суперництва, до боротьби за якість 

виконаної роботи [3]. 

Аналіз зробленої роботи за день проходить на «загонових вогниках», де 

педагоги-організатори вчать підлітків аналізувати результати своєї праці й праці 

товаришів, освоювати навички культури спілкування й уміння його організувати. 

Віддаючи належне самооцінці, як важливому етапу в розвитку самосвідомості, 

Сухомлинський постійно вигострював цю якість у своїх вихованців [3]. 

Обговорення результатів трудової діяльності на засіданні штабу табору дають 

можливість об'єктивно оцінити як роботу зроблену колективом, так і кожним 

підлітком окремо, що підвищує значимість колективної праці [2]. 

Зазначимо, що зміст відпочинку, оздоровлення й зайнятості дітей та підлітків 

в оздоровчому таборі передбачає використання різноманітних форм трудової 

зайнятості, у тому числі й на благоустрої й озеленінні табору й прилеглої 

території, у виробничих бригадах, у лісництвах та ін. 

Живильним середовищем для розвитку самовиховання В.О. Сухомлинський 

вважав колектив, де кожна «людська неповторність притягає, залучає, будить 

бажання наслідувати» [1, с.61]. Натхнений працею в колективі, він затверджується 

в думках бути краще. Самовиховання як одна з індивідуальних граней особистості 

починає активно проявлятися тоді, коли вихованець, відчуваючи на собі 

продуктивний вплив колективу, докладає додаткових зусиль, щоб стати краще. 

Виховна сила колективу, цілюща сила праці – все це істини виховання, але 

вони не піднімаються вище, якщо немає внутрішньої індивідуальної духовної 

діяльності, у якій формується ідеал. Моральний ідеал – це й суспільна й разом з 

тим глибоко серцева справа: це переломлення політичних, моральних, естетичних 

принципів в особистому. 

Вплив колективу на особистість Василь Олександрович розглядав як 

серйозну проблему виховної роботи, адже, будучи дуже складним узагалі, з 

духовним розвитком особистості він ускладнюється ще більше через 

багатогранність і різноманітність відносин між дітьми [1, с. 347]. Для 

характеристики цих відносин педагог уперше ввів поняття «доторкання людини 

до людини». Саме через ці «доторкання» колектив і впливає на особистість, а вже 

від їх характеру залежить, яким є цей вплив: чи він збагачує, чи збіднює, чи навіть 

руйнує особистість, бо «життя колективу – це тисячі й тисячі найнесподіваніших і 

найтонших доторкань людини до людини: серця до серця, думки до думки, 

радості до горя, радості до радості, щастя до суму й безнадії... Тому так важливо, 

щоб ці «доторкання» творили красу, а не завдавали людям болю» [1, с. 467].  

Отже, використовуючи педагогічний досвіт В.О. Сухомлинського, в основу 

системи діяльності літнього оздоровчого табору ми вважаємо за потрібне ставити: 

колективну творчу діяльність, засновану на вільному самовизначенні дитини, 

створення середовища для самореалізації особистості на багатоваріативній основі; 
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освітню діяльність у рамках програмно-варіативного підходу до діяльності 

дитячих об’єднань та ігрову діяльність – як оптимальний природний спосіб 

входження дітей та підлітків у життя, його соціальної адаптації. 
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СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

 

На сьогодні в Україні відбувається інтенсивне становлення освітніх закладів 

нового типу, потребує вирішення нових управлінських завдань, розробки нових 

підходів, які визначають успішність їхньої діяльності. Одним із таких підходів є 

створення позитивного іміджу навчального закладу, тобто проблема пошуку, 

розробки та застосування управлінських та психолого-педагогічних, пізнавальних 

та емоційних, раціональних засобів створення позитивного образу навчального 

закладу. 

Вивченням питання звʼязків закладу освіти із громадськістю, шляхів створення 

та управління позитивним іміджем освітнього закладу працюють ряд зарубіжних 

науковців – П. Берд, Л. Браун, Ф. Тейлор, А. Файоль, вітчизняних дослідників – А. 

Громова, О. Землянська, А. Панасюк, А. Пелих, Т. Кизилова. 

А. Калюжний трактує імідж як «… нестереотипний образ, який може мати 

стереотипну оцінку (а може і не мати її), образ, який може мати раціональні або 

емоційні ознаки, що виник у психіці людини – у сфері її свідомості або 

підсвідомості в результаті або прямого сприйняття тих чи тих характеристик 

певного обʼєкта, або непрямого на підставі сприйняття вже оціненого кимось 

образу, на підставі сприйняття оцінки цього образу, сформованого у психіці інших 

людей» [2, с. 23]. 

І. Лазаренко виділяє у проблемі формування іміджу освітньої установи 

мотиваційно-цільовий, змістовний і технологічний компоненти. Ці компоненти 

підходять і для дошкільних навчальних закладів. Мотиваційно-цільовий компонент 

включає вивчення потреб усіх суб’єктів педагогічної практики у формуванні іміджу 

установи як усередині, так і за її межами, психологічну готовність до участі в 

майбутній роботі [3, с.36 – 39].  

У формування позитивного іміджу освітнього закладу науковці виділяють 

«внутрішній» та «зовнішній» напрями. Зокрема С. Сушко пів «внутрішнім» 

розглядає процес формування творчого середовища та соціально-психологічного 

настрою в колективі (обґрунтування та впровадження інноваційних підходів до 

діяльності адміністрації освітнього закладу, учителів, учнів; формування творчої 
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«управлінської команди», налагодження оптимальних міжособистісних стосунків у 

колективі, становлення «духу» навчального закладу, почуття патріотизму у 

вчителів та учнів). Під «зовнішнім» простежується взаємодія закладу освіти із 

соціальним середовищем, передусім у різних населених пунктах (розробка 

символіки, атрибутики, форми одягу, бланків, грамот, перехід з одного ступеня 

навчання на інший; оформлення приміщення, підготовка ділових паперів, 

інформаційних проектів, буклетів, презентацій навчального закладу, розробка 

проекту його розвитку) [1]. 

Таких поглядів на формування позитивного іміджу дотримується і 

О. Язловецька. На її думку, освітні установи мають своїх споживачів (учнів, їх 

батьків), то створення свого фірмового стилю, як різновиду реклами, необхідно 

кожній школі. Фірмовий стиль розробляється у відповідності до типу навчального 

закладу і включає: логотип (емблема), або оригінальне написання скороченої назви 

установи; фірмовий знак, який представлений як вивіска на будівлі; на папках для 

ділових паперів, фірмових бланках, запрошеннях, дипломах, бейджах; візитна 

картка учня, педагога,співробітника освітньої установи; літопис школи, книга 

відгуків для батьків і гостей школи; газета або журнал школи; елементи форми для 

учнів; єдине музичний супровід урочистих заходів (гімн освітнього закладу); 

створення та підтримка сайту (з різними рубликами: «Інформація про школу», 

«Кабінет директора», «Документи», «Шкільне самоврядування», «Консультація для 

батьків», «Правова сторінка», «Гуртки, секції»,«Навчальний процес», «Розклад» та 

інші [4].  

Формування іміджу навчальної установи – це процес, у ході якого створюється 

якийсь спланований образ на засадах існуючих ресурсів з метою підвищення 

конкурентноздатності, залучення інвестицій, встановлення та розширення 

партнерських зв’язків. 

Створення позитивного іміджу дозволяє сучасній освітній організації 

вирішити такі основні завдання:  

а) пропагувати свої здобутки перед громадськістю, підвищити привабливість 

школи для батьків, учнів і персоналу;  

б) підвищити ефективність заходів щодо інформування населення щодо нових 

освітніх послуг;  

в) полегшити процес введення нових освітніх послуг; 

г) підвищити рівень організаційної культури школи; 

д) сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в шкільному 

колективі. 

Отже, імідж сучасного навчального закладу дає можливість сформувати 

уявлення про якість освітніх послуг, взаємин між вихователями, вихованцями та їх 

батьками, кадрового потенціалу та стану матеріальної, методичної й навчально-

виховної бази. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ 

 З МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Позакласна робота – це різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на 

задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним 

колективом школи. Позакласна робота з математики складає невід’ємну частину 

навчально-виховного процесу у початковій школі. Різноманітні види цієї роботи в 

їхній сукупності сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів зокрема 

психічних процесів сприйняття, уявлень, уваги, пам’яті, мислення, мови, уяви, та 

дають можливості для формування відповідальності, цілеспрямованості, 

згуртованості, просторових уявлень, допомагає формуванню творчих здібностей 

учнів [2, с. 30]. 

Особливостями позакласної роботи з математики визначаються наступні: 

1. Створюються додаткові можливості вчителям початкових класів щодо 

здійснення диференційованого підходу до «середніх» та «слабких» учнів для 

досягнення планових результатів навчання. У цьому випадку вона може сприяти 

вдосконаленню математичних знань та вмінь.  

2. Здійснюється вплив на виховання колективізму та товариськості. 

3. Різноманітні види позакласної роботи сприяють вихованню у дітей культури 

почуттів, адже діти в своїх вчинках зазвичай керуються перш за все не логічними 

міркуваннями, а почуттями. 

4. Посилюється цікавість учнів до математики. 

5. Відбувається розвиток математичних здібностей молодших школярів, 

підвищення інтересу до математики, покращення якості навчання та виховання 

учнів. 

Основним джерелом спонукання молодшого школяра до формування 

інтелектуальних здібностей на позакласних заняттях може служити інтерес. Тому 

вчитель повинен шукати й знаходити засоби й можливості, технології навчання для 

збудження цікавості дітей до тих математичних завдань, котрі він пропонує в 

процесі позакласної роботи (інтеграційні, ігрові, тренінгові, інформаційно-

комп`ютерні, діалогові технології) [1].  
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Цікавість до математики в молодших класах підтримується цікавістю самих 

задач, питань, завдань. Говорячи про цікавість, мається на увазі не розважання дітей 

порожніми забавками, а цікавість змісту математичних завдань, або форми, в якій 

вони подаються.  

Позакласна робота з математики складає нерозривну єдність із загальним 

навчально-виховним процесом навчання математики, складного процесу впливу на 

свідомість і поведінку молодших школярів, поглиблення та розширення їх знань та 

навичок, самого змісту математики, всієї діяльності вчителя у поєднанні з 

різноманітною діяльністю учнів [2]. 

Основними цілями позакласної роботи з математики у початковій школі є: 

1. Пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до математики. 

2. Розширення і поглиблення знань учнів з програмного матеріалу. 

3. Оптимальний розвиток математичних здібностей у учнів та прищеплення 

учням певних навичок науково-дослідного характеру. 

4. Виховання високої культури математичного мислення. 

5. Розвиток в учнів уміння самостійно і творчо працювати з навчальною і 

науково-популярною літературою. 

6.Розширення і поглиблення уявлень учнів про практичне значення 

математики в техніці, виробництві, побуті; про культурно-історичні цінності 

математики; про провідну роль математичної школи в світовій науці. 

7. Встановлення більш тісних ділових контактів між вчителем початкової 

школи і учнями і на цій основі більш глибоке вивчення пізнавальних інтересів і 

запитів школярів. 

8. Створення активу, здатного надати вчителю допомогу в організації 

ефективного навчання математики: допомога у виготовленні наочних посібників, 

заняттях з відстаючими, у пропаганді математичних знань серед інших учнів. 

9. Виховання в учнів почуття колективізму і вміння поєднувати індивідуальну 

роботу з колективною. 

Передбачається, що реалізація цих цілей частково здійснюється на уроках. 

Однак в процесі класних занять, обмежених рамками навчального часу і програми, 

це не вдається зробити з достатньою повнотою. Тому остаточна і повна реалізація 

цих цілей переноситься на позакласні заняття. 

Позакласна робота з математики покликана вирішувати основні завдання: 

–  поглибити теоретичні знання і розвинути практичні навички учнів, які 

виявили математичні здібності, підвищити рівень математичного мислення; 

–  сприяти виникненню і підтримці інтересу до математики у більшості учнів, 

залученню деяких з них до лав любителів математики; 

–  організувати дозвілля учнів у вільний від навчання час з використанням того 

багатства математики, яке накопичено людством. 

Позакласна робота, побудована на добровільних засадах, при правильній 

організації повинна сприяти вирішенню сформульованих вище завдань. Вона 

повинна стати невід’ємною частиною всього педагогічного процесу. Треба 

постійно виховувати у дітей прагнення до праці, навчання, наполегливість у 

подоланні труднощів й інтерес до посильної дослідницькій роботі. Для всього цього 
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позакласна робота з математики у початковій школі дає широке поле творчої 

діяльності. 
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ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
  

У сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманістичного 

виховання підростаючого покоління. У Законі України «Про освіту» метою освіти 

визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і творчих здібностей. Соціально 

активна та духовно багата творча особистість учня формується в процесі 

безпосередньої участі в освітньому процесі, що здійснюється на уроках та в 

позаурочний час. 

До проблеми організації позакласної та позаурочної діяльності молодших 

школярів зверталися у своїх працях і пошуках видатні педагоги та вчені 

Ю. Бабанський, П. Блонський, А. Глущенко, Т. Дем’янюк, Б. Кобзар, Н. Кудикіна, 

К. Слесик, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, Т. Сущенко, К. Ушинський 

та ін.  

На думку авторів «Концепції позаклаеної виховної роботи» (С. Гончаренко, 

В. Новоссльський, В. Оржеховська, В. Постовий, Л. Хлєбникова, К. Чорна), така 

робота повинна відображати систему, що охоплює безліч елементів і передбачає 

єдність мети, принципів, змісту, форм і методів. Позакласна робота має базуватися 

на особистісно-орієнтованому підході, гуманних відносинах, взаємодії, 

співробітництві між учасниками освітнього процесу. 

Аналіз педагогічної літератури і нормативно-правових документів свідчить, 

що поняття «позакласна» і «позаурочна» робота не мають чіткого розмежування.  

У педагогічному словнику С. Гончаренка зазначено, що «Позакласна робота у 

школі – це складова частина навчально-виховної роботи, одна з форм організації 

дозвілля учнів. Позакласна робота організовується та проводиться в позаурочний 

час органами дитячого самоврядування за активної допомоги і при тактовному 

керівництві з боку педагогічного колективу, особливо класних керівників, 

вихователів, організаторів позакласної і позашкільної роботи. Значну допомогу 

учням в організації позакласної роботи надають позашкільні заклади. Тісно 

пов’язана з навчально-виховною, що проводиться на уроках» [2, с. 154]. Дещо іншу 

позицію декларує Б.Кобзарь, який переконаний у тому, що позакласна робота 

дозволяє поширити і поглибити знання школярів, зміцнити набуті на уроках вміння 

та навички, розвинути здібності дітей, задовільнити їх різнобічні інтереси, 
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формувати самостійність, організувати практичну суспільно-корисну діяльність, 

дозвілля дітей [4, с. 211]. 

В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя відображено позакласну 

роботу як таку, що є складником навчально-виховної роботи та проводиться в 

позаурочний час для розширення знань, умінь і навичок, розвитку самостійності, 

індивідуальних здібностей і схильностей учнів, а також задоволення їх інтересів і 

забезпечення розумного відпочинку. Позакласна робота проводиться на основі 

принципів самостійності й добровільності, ураховуються розумові й фізичні 

особливості школяра [3, с. 825 – 826].  

Зокрема, Н. Кудикіна визначає позаурочний навчально-виховний процес як 

складову частину цілісного освітнього процесу школи, що здійснюється у режимі 

шкільного дня у вільний від обов’язкових навчальних занять (уроків) час, тобто, у 

позаурочній діяльності. Проте, К. Слесик розглядає позакласну роботу як широке й 

багатозначне поняття, в яке включаються різноманітні за змістом, призначенням та 

способом керівництва заняття. Дослідниця виділяє два напрямки позакласної 

роботи: позанавчальна та позаурочна. Головна різниця між цими двома 

напрямками позакласної роботи, на думку вченої, становить не категорія 

керівництва нею, а причетність чи непричетність її до навчальної роботи [5, с. 200-

201]. 

Позакласна діяльність бере свій початок на уроці, а тому виступає логічним 

продовженням того теоретичного матеріалу, який учні розпочали вивчати. 

Виходячи з цього, чим досконалішими будуть методи викладання інформації, тим 

активнішими будуть учні на занятті. Як наслідок, їх активність, їхні думки, 

уявлення та здібності знайдуть продовження через пізнавальну діяльність у 

гуртковій роботі за інтересами, аматорських об’єднаннях, громадських 

організаціях, наукових товариствах, які і представляють позакласну та позашкільну 

роботу. Позакласна діяльність охоплює роботу в позаурочний час і спрямована 

вона на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за 

інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб 

дітей і молоді у професійному самовизначенні за здібностями [1, с. 29 – 30]. 

Отже, під позакласною роботою більшість дослідників розуміють спеціальні 

позаурочні заходи, які організовуються на добровільній основі і слугують 

додатковим ресурсом поглиблення й удосконалення знань, здобутих на уроці.  
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ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНЦІВ 

ЗАКЛАДАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Інтеграційні процеси в Україні вимагають активних реформаційних змін у 

системі підготовки управлінців закладами дошкільної освіти. Відповідно, заклади 

вищої педагогічної освіти повинні спрямовувати освітній процес на формування 

керівників нового формату, які володіють відповідними діловими і моральними 

якостями, професійною майстерністю, для яких характерним є високий рівень 

управлінської та комунікативної культури, відповідний стиль поведінки, готовність 

до інноваційної діяльності, що передбачає створення умов для самовдосконалення, 

яке пов’язане з активізацією резервних можливостей особистості. Про це свідчать 

дослідження О. Брюховецької, О.Галуса, О.Корнеєвої, К. Крутій, Г. Лаврентьєвої, 

Т.Махині, Л. Пісоцької та ін. 

Особистість є у центрі уваги багатьох наук – педагогіки, психології, філософії. 

Це поняття є настільки багатогранним, що, незважаючи на значну кількість 

наукових праць, присвячених цій проблемі, багато питань і до сьогодні 
залишаються недостатньо з’ясованими. З точки зору психолого-педагогічної науки 
особистість визначається як «індивід із соціально зумовленою системою вищих 

психічних якостей, що визначаються залученістю людини до конкретних 

суспільних, культурних та історичних відносин. Особистість опосередковує та 

визначає рівень взаємозв’язків індивіда з суспільним та природним середовищем» 

[3, с.83]. 

В основу нашого дослідження було покладено припущення про те, що:   для 

успішної реалізації потенціалу особистості у фаховій підготовці сучасного 

управлінця ЗДО доцільно спрямовувати педагогічний процес на формування 

позитивної установки особистості. Як відомо, особливу роль у формуванні 

установки особистості відіграє самовладання в різних професійних ситуаціях, 

позитивне сприйняття реальності (коли в усіх випадках особистість уміє бачити 

підтвердження того, що події несуть в собі корисне, нове, професійне зростання). 

Установка особистості є у цьому випадку аспектом діяльнісної поведінки, 

соціальної, професійної активності, самостійності і реалізації творчості. Установка 

особистості проявляється у сформованості умінь аналізу, проектування, реалізації і 

рефлексії, самоконтролю. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_41
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Орієнтування педагогічного процесу у вищій школі на потенціал особистості 

сприяє розвитку індивідуальності кожного студента й усвідомлення свого «Я». 

Рівень вимог, навантаження, темп роботи у такому випадку відповідатимуть 

індивідуальним особливостям студентів, тим самим формуючи потенціал 

особистості, що в свою чергу дає можливість майбутнім менеджерам закладів 

дошкільної освіти здійснювати самовдосконалення та самореалізацію. Остання, 

власне і розкриває значення особистісного потенціалу в неперервній психолого-

педагогічній підготовці як універсальне розкриття у професійній діяльності 

здібностей, обдарувань, індивідуальних в сил, потреб людини. Погоджуємося з 

Н. Хрустальовою, яка потенційні можливості людини і самореалізацію визначає як 

«прагнення людини реалізувати себе, свій творчий, інтелектуальний, емоційний 

потенціал у тій діяльності, у тій сфері духовних цінностей і культури, яка для неї є 

найбільш визначальною» [2, с. 24]. 

Становлення особистості відбувається у тому випадку, коли виникає потреба у 

самопізнанні. Формується певний «Я-образ», який об’єднує уявлення про фізичні 

сили, інтелект, емоційний статус. Потреба  в розвитку і вдосконаленні цих 

елементів «Я-образу» свідчить про розвиток потенціалу особистості. Отже, можемо 

зазначити, що для орієнтування фахової підготовки на розвиток особистісного 

потенціалу майбутнього управлінця в освітньому процесі особливо цінним є 

оволодіння соціальним досвідом, шляхом «примірювання» моделей життя, 

визначення і візуалізація життєвих намірів і планів професійного і кар’єрного 

зростання. У цьому аспекті з опорою на А. Маслоу можемо зазначити, що вибір 

життєвого шляху самоствердження і самореалізація людини − це свідомий, 

цілеспрямований процес розкриття і здійснення сутнісних сил людини у її 

багатоманітній соціально значимій діяльності [1, с.69]. 

В організації професійної підготовки, на наш погляд, для задоволення потреби 

в реалізації потенціалу особистості варто так формувати зміст освіти, щоб 

забезпечити формування в майбутніх управлінців професійно значущих 

компетентностей, які б дали змогу успішно виконувати управлінську діяльність. 

Важливим аспектом реалізації потенціалу особистості є самоосвіта 

майбутнього управлінця ЗДО. Вона розуміється нами як добровільна, самостійна 

індивідуальна пізнавальна діяльність, керована самою особистістю та спрямована 

на неперервне задоволення потреб соціальної, особистісної та професійно-

педагогічної реалізації. Добровільність самоосвіти передбачає високу міру 

мотиваційної сфери студента – системи його ціннісних орієнтацій, сукупності 

потреб і цілей, які визначають шляхи розвитку й самовираження потенційних 

здібностей особистості. Позитивна мотивація до самоосвіти майбутнього 

управлінця-професіонала полягає в усвідомленні ним особистісної та суспільної 

цінності професійного самовдосконалення, виробленні внутрішньої потреби, 

емоційно-вольового механізму подолання труднощів.  
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Динамічні процеси, що відбуваються в Україні, торкаються й сфери освіти, 

загострюючи проблеми підготовки майбутніх педагогів. Процес входження до 

європейського і світового освітнього простору зумовили зміну ставлення 

суспільства до проблем самоосвіти майбутнього вчителя, вихователя, організатора 

освітнього процесу, їх самовиховання та саморозвитку.  

У сучасній освіті особливої значущості набуває підготовка активного, 

ініціативного педагога, здатного до постійного самовдосконалення, спроможного 

бути конкурентоздатним і реалізувати свій потенціал на користь суспільству. 

Ефективність професійної підготовки майбутнього педагога залежить від 

сформованості в нього готовності до самовдосконалення. 

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемі 

самовдосконалення майбутніх фахівців у сучасній вітчизняній і зарубіжній 

філософії, педагогіці, психології, соціології вона залишається однією із 

найдискусійніших. Аналіз попередніх джерел свідчить про те, що проблема 

самовдосконалення педагога є об’єктом наукового інтересу багатьох науковців. 

Самовдосконалення є предметом особливої уваги в історико-філософській 

традиції. Тему самовдосконалення особистості, можливості її самореалізації як 

запобігання різним деструкціям досліджують А. Адлер, Р. Ассаджолі, І. Ковальчук, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл. Проблеми підготовки майбутніх фахівців, 

спроможних у своїй професійній діяльності до самоактуалізації, самореалізації, 

самовиховання, самоуправління й самовдосконалення, висвітлені в працях Н. Білик, 

В. Гриньової, Л. Кондрашової, В. Лозової, І. Ляхової, Л. Нечепоренко, Л. Рибалки, 

В. Северенюка, Л. Сущенко, І. Шиманович та інших учених.  

Аналіз наукових джерел показав, що проблему самовдосконалення майбутніх 

учителів висвітлено в працях Л. Бєкірової (готовність майбутніх учителів до 

застосування інтерактивних технологій), О. Жерновнікова (дидактичні засади 

підготовки майбутніх учителів), О. Пинзеник (готовність майбутнього вихователя 

дітей дошкільного віку до формування етнопедагогічної компетентності).  

Аналіз наукових праць доводить про необхідність їхньої наукової 

інтерпретації щодо формування у майбутніх педагогів готовності до 

самовдосконалення в процесі професійної підготовки. 
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Вчені розглядають самовдосконалення з різних позицій: як синтез 

самопізнання, самоосвіти та саморозвитку (О. Ігнатюк, І. Ковальчук), самоосвіти та 

самовиховання (О. Кучерявий, І. Шиманович), самоосвіти, саморозвитку та 

самовиховання (С. Хатунцева). 

Так, І. Ковальчук [1, с. 165], вважає, що процес самовдосконалення виражає 

самоусвідомлення, самопізнання та саморозуміння, людина набуває здатності на 

власному досвідусвідомити себе як цілісну, гармонійну індивідуальність, осягнути 

всі аспекти свого буття, долати дисбаланс між об’єктивним і суб’єктивним 

аспектами життя. Основними складовими процесу самовдосконалення науковець 

визнає самопізнання, саморозуміння, саморозвиток, роль і значення яких полягає в 

осягненні людиною своєї цілісності завдяки гармонійному поєднанню всіх аспектів 

її антропобуття та внутрішньої концентрації людських якостей. 

Дослідники зауважують, що самовдосконалення майбутнього фахівця 

передбачає його самоосвітню діяльність. Вибір змісту, форм і методів самоосвіти 

студента залежить від низки чинників, які здійснюють вплив на кожному з етапів 

формування його педагогічної свідомості, що включає сукупність педагогічних 

знань. До структури педагогічної свідомості входять найважливіші пізнавальні 

процеси, за допомогою яких забезпечується цілеспрямованість діяльності 

особистості, збагачується рівень знань. Функцією педагогічної свідомості є 

формування цілей власної діяльності та потреби у самовдосконаленні [2]. 

На саморозвиток як складову самовдосконалення вказує О. Прокопова. 

Дослідниця характеризує професійне самовдосконалення як свідому професійну 

діяльність учителя в системі його неперервної педагогічної освіти, що спрямована 

на підвищення фахового рівня вчителя, його професійну самореалізацію, 

подальший розвиток професійно значущих якостей, підвищення ефективності 

навчально-виховної роботи в школі відповідно як до інтересів, потреб і 

можливостей учнів, так і до вимог суспільства щодо соціалізації, особистісного і 

професійного розвитку людини [3]. 

Проведений аналіз наукових праць засвідчує відсутність єдиного, чітко 

визначеного підходу до визначення сутності самовдосконалення майбутнього 

педагога.  

Отже, самовдосконалення майбутнього педагога поєднано двосторонніми 

зв’язками із самореалізацією в професійній діяльності і передбачає саморозвиток, 

чинниками якого є активність особистості у формі самоактуалізації. 
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ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА ДУХНОВИЧА 

 

В історії розвитку шкільної освіти й педагогічної думки існували різні 

теоретичні підходи до встановлення змісту освіти. Різниця в цих підходах 

визначається завданнями, які суспільство висувало перед школою, а звідси й 

специфікою розуміння співвідношення системи знань, практичних умінь і навичок 

та загального розвитку учнів. Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. в педагогіці 

з’являються теорії формування змісту освіти: формальна й матеріальна. 

Представники теорії формальної освіти доводили, що головним завданням у 

навчанні є розвиток розумових здібностей учнів, їхнього мислення, уяви, пам’яті, а 

не набуття великого обсягу знань. Знання вони вважали цінними не самі по собі, а 

завдяки їхньому розвиваючому впливу. Тому вони віддавали перевагу предметам 

(наприклад, латинська і грецька мови, математика), які забезпечують розвиток 

логічного мислення, відстоювали так званий класичний напрям в освіті (Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Й. Гербарт та ін.). Позитивним у теорії формальної 

освіти було заперечення догматизму, властивого середньовічній школі, визнання 

важливості розвитку пізнавальних здібностей, логічного мислення дітей. Однак, у 

згадуваній теорії недооцінювалась роль систематичних, глибоких, міцних знань з 

основ наук. Протилежністю теорії формальної освіти була теорія матеріальної 

освіти. За цією теорією головним критерієм визначення змісту освіти є практичне 

значення знань, а не їхній розвиваючий вплив. Завданням навчання прихильники 

цієї теорії вбачали в озброєнні учнів справжнім досвідом, реальними практичними 

знаннями, необхідними для задоволення життєвих потреб. Теорія стала основою 

так званого реального напряму в шкільній освіті. Представники даної теорії 

перебільшували значення обсягу знань та недооцінювали цілеспрямований 

розвиток мислення [1, 2]. 

В Австрійській монархії формальна теорія побудови змісту навчання була 

покладена в основу класичної, а матеріальна теорія – в основу реальної освіти. 

Проблему змісту освіти на Закарпатті О. Духнович (1803 – 1865) розглядав через 

призму реформи імператриці Марії Терезії (1777 р.), оновленого «Ratio Educationis» 

(1806 р.) та реформи середньої освіти (1851 р.). 

Щодо змісту освіти (навчання), О. Духнович був з одного боку під впливом 

цих реформ, а з другого боку у визначенні освіти в початкових школах Закарпаття – 

він ішов далі. Це випливає із порівняння змісту початкової освіти «Ratio 

Educationis» з його навчальним планом, запропонованим для початкових шкіл 

Закарпаття. «Ratio Educationis», визначаючи зміст освіти для першого класу 

початкової школи, вказує, що головними предметами має бути читання, письмо і 
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арифметика, корисним предметом – німецька мова, вибірковим – латинська. 

О. Духнович у розробленому ним навчальному плані для початкових шкіл, тобто 

однокласних і двокласних, відходить від вказівок «Ratio Educationis». Для першого 

класу початкової школи крім читання, письма і арифметики, він пропонує також 

хоровий спів, а для другого класу – географію, ботаніку, зоологію, історію 

Угорщини, землеробство, садівництво та бджільництво. На думку О. Духновича, 

хоровий спів вводить дитину у світ музичних образів, розвиває почуття гармонії, 

знайомить із засобами музичної виразності. Замість латинської мови в навчальному 

плані для початкових шкіл О. Духнович пропонує «отечественные» мови – 

німецьку і угорську, словацьку, польську, потрібні в той час для співжиття народів 

Габсбургської імперії. Він перший на східнослов’янських землях глибоко 

обґрунтував включення фізичної культури в навчальний план початкової школи. 

Таке розширення програми навчання засвідчує прагнення О. Духновича 

забезпечити в єдиному доступному для населення типі школи на Закарпатті 

ґрунтовну підготовку учнів. Отже, перелік навчальних предметів для початкової 

школи в О. Духновича засвідчує нахил до реальної освіти і відхилення від 

класичної [3]. 

Аналіз педагогічного доробку О. Духновича дає підстави стверджувати, що він 

обстоював реальні знання, але водночас дбав і про те, щоб у процесі пізнання у 

дітей розвивалося логічне мислення [4]. Цій меті були підпорядковані розроблені 

ним навчальні плани для однокласних і двокласних початкових шкіл, а також зміст 

підручників [5]. Зміст освіти в нього тісно пов’язаний з основними видами 

діяльності людини та структурою формування світогляду, становить основу 

організації розвиваючого і виховуючого навчання [6]. У змісті освіти О. Духнович 

виділяв результативно-цільовий зміст, що характеризується системою знань, умінь, 

навичок, досвідом діяльності та гуманних відносин в колективі й зміст навчальної 

діяльності як процесу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

ЯК ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЇ 

 

Реформування вітчизняної освіти є одним зі шляхів входження України до 

світового освітнього простору. Сучасна початкова школа не може залишатися 

осторонь від процесів модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в 

Україні зокрема. Початкової ланки освіти стосуються всі світові тенденції та 

інновації: особистісно орієнтований підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До 

них належить і компетентнісний підхід, поява якого пов’язана, насамперед, з 

кризою освіти, що полягає в протиріччі між програмовими вимогами до учня, 

запитами суспільства і потребами самої особистості в освіті.  

Питання компетентнісного підходу до організації навчання розглядалися 

багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, дослідження 

теоретико-методологічних засад компетентнісного підходу здійснювали Н. Бібік, 

Е. Зеєр, І. Зимня, А. Маркова, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський; 

шляхи модернізації освіти на компетентнісній основі розроблялися 

Б. Гершунським, Б. Ельконіним, Н. Кузьміною, А. Марковою; окремі проблеми 

компетентнісного підходу у системі освіті розглядалися у роботах П. Бачинського, 

І. Драча, Л. Коваль, С. Ніколаєнко, С. Сисоєвої, Н. Фоменко. 

В умовах інтенсивного «старіння» інформації традиційна передача знань стає 

принципово недоцільною. Стає аксіомою не тільки здатність до набуття знань, а й 

готовність використовувати їх на практиці. Розв’язання вказаної проблеми 

пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу до навчання, тобто 

спрямованістю педагогічного процесу на формування ключових і предметних 

компетентностей, які розглядаються як інтегрована характеристика особистості. 

Зазначимо, що компетентнісний підхід в теорії і практиці професійної освіти 

трактується не завжди однозначно.  
Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор 

педагогічних наук О. Савченко компетентнісний підхід до навчання сформулювала 

у вигляді формули: «звичний результат навчання «я знаю» змінюється на «я знаю, 

як це застосовувати, я це розумію» [4, с. 44]. 

Так, на думку О. Лебедева компетентнісний підхід – це сукупність загальних 

принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організації освітнього 

процесу та оцінки освітніх результатів. 

У цьому аспекті І. Підласий стверджує, що компетентнісний підхід відображає 

інтегральний прояв професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і 

загальної культури, досвіду фахової діяльності та творчості, що конкретизується у 

певній системі знань, умінь, готовності до професійного вирішення поставлених 

завдань та проблем [3]. 

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно орієнтована 

освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної 
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діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї 

життєдіяльності [1]. 

Слід зазначити, що компетентнісна освіта більш практикозорієнтована, 

діяльнісно-результативна, враховує досвід особистої навчальної діяльності дитини, 

що сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до знань. Такі 

концептуальні орієнтири обумовлюють необхідність змін як у змісті освіти, так і в 

організації навчально-виховного процесу, оскільки спрямовані на розвиток 

ключових та предметних компетентностей учнів. Тож упровадження 

компетентнісного підходу у початковій школі передбачає обов’язкове 

прогнозування кожним учителем результатів навчання, супроводжується новим 

підходом до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів тощо [2]. 

Таким чином, сьогодні соціуму необхідні учні, готові змінюватися і 

пристосовуватися до нових потреб життя, оперувати й управляти інформацією, 

активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися упродовж життя. А це 

значною мірою залежить не від отриманих знань, умінь і навичок, а від деяких 

додаткових якостей, для позначення яких і використовуються поняття компетенція 

і компетентність, що найповніше відповідають сучасному розумінню мети освіти. 

Ідея компетентнісного підходу – одна із відповідей на питання, який результат 

освіти необхідний особистості і затребуваний сучасним суспільством. Формування 

компетентності учня на сьогоднішній день є однією із актуальних проблем освіти і 

може розглядатися як вихід із проблемної ситуації, що виникла через протиріччя 

між необхідністю забезпечити якість освіти та неможливістю вирішити цю 

проблему традиційним шляхом. У процесі модернізації початкової освіти і 

запровадження в ній компетентнісного підходу відбувається методологічна 

перебудова навчального процесу на принципах гуманізації та демократизації, 

спрямування його на особистісний розвиток молодших школярів, формування в 

них основних компетентностей. 
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У сучасних умовах розвитку освіти України одним із головних завдань школи 

є формування творчої, самостійної й активної особистості. Значні резерви для 

формування вмінь самостійного оволодіння знаннями у процесі розв’язання 

навчальних завдань, розвитку пізнавальної активності, індивідуальних творчих 

здібностей учнів має початкова ланка освіти, що вимагає спеціальної організації 

навчально-пізнавальної діяльності школярів. З огляду на це, особливої значущості 

набуває проблемне навчання як специфічна організація навчального процесу, 

спрямована на забезпечення активного ставлення учня до оволодіння знаннями, 

розвиток його самостійної пізнавальної діяльності й творчого мислення. 

Так, у працях психологів (Д. Богоявленський, В. Давидов, Л. Занков, 

О. Матюшкін, С. Рубінштейн) та дидактів (М. Алексєєв, Л. Арістова, М. Данилов, 

І. Лернер, М. Махмутов, М. Скаткін) було обґрунтовано сутність проблемного 

навчання як організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, основою якої є 

створення, формулювання й розв’язання пізнавальних суперечностей (проблемних 

ситуацій). Поступово проблемне навчання набувало самостійного статусу. Зокрема, 

українськими (А. Алексюк, В. Буряк, В. Євдокимов, В. Лозова, О. Матюшкін, 

В. Онищук, В. Паламарчук, І. Підласий), російськими (М. Данилов, І. Лернер, 

М. Махмутов, М. Скаткін) та деякими іншими вченими проблемне навчання 

визначено як окремий вид навчання, обґрунтовано його категоріальний апарат, 

завдання, роль і місце в освітньому процесі, методи, умови успішної організації та 

розроблено його дидактико-методичне забезпечення. 

У педагогічній літературі є ряд спроб дати визначення проблемного навчання. 

На сьогоднішній день проблемне навчання найчастіше розглядається як технологія 

розвивальної освіти, спрямована на активне одержання знань, формування 

розумових здібностей та прийомів дослідницької діяльності, залучення до 

наукового пошуку, розвиток творчості. 

Зокрема, О. Топузов під проблемним навчанням розуміє «сукупність таких дій, 

як організація проблемних ситуацій, формулювання проблем (поступово до цього 

привчаються учні самі), надання учням необхідної допомоги у вирішенні проблем, 

перевірка цих рішень і, нарешті, керівництво процесом систематизації та 

закріплення набутих знань» [3, с.20]. 

І. Лернер сутність проблемного навчання бачить у тому, що учень під 

керівництвом учителя бере участь у вирішенні нових для нього пізнавальних і 

практичних проблем у певній системі, що відповідає освітньо-виховним цілям 

школи. 

Т. Кудрявцев суть проблемного навчання бачить у висуненні перед учнями 

дидактичних проблем, у вирішенні й оволодінні учнями узагальненими знаннями 

та принципами вирішення проблемних завдань. 
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Як бачимо, представлені визначення відображають істотні ознаки 

проблемного навчання (специфічно організована самостійна діяльність учня, 

вибудувана з урахуванням визначення мети й принципу проблемності діяльність 

педагога; специфіка змісту навчання). 

Зазначимо, що основними завданнями проблемного навчання є: розвиток 

мислення, здібностей учнів, їх творчих умінь; виховання активної творчої 

особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми; 

засвоєння учнями знань, умінь, які самостійно здобуті в ході активної пізнавальної 

діяльності [2]. 

І. Підласий виділяє основні функції проблемного навчання:   

–  виховання навичок творчого засвоєння знань (застосування окремих 

логічних прийомів і способів творчої діяльності);  

–  виховання навичок творчого застосування знань (застосування засвоєних 

знань у новій ситуації) й уміння вирішувати навчальні проблеми;   

–  формування і накопичення досвіду творчої діяльності (оволодіння методами 

наукового дослідження і творчого відображення дійсності);   

–  формування мотивів навчання, соціальних, етичних і пізнавальних потреб 

[1]. 

Отже, суть проблемного навчання полягає в організації вчителем самостійної 

пошукової діяльності учнів, у процесі якої вони засвоюють нові знання, розвивають 

загальні здібності, дослідницьку активність і творчі вміння. На відміну від 

пояснювально-ілюстративного, проблемне навчання грунтується не на передачі 

готової інформації, а на відкритті учнями суб’ктивно нових знань і вмінь шляхом 

розв’язання теоретичних і практичних проблем. Проблемне навчання спрямоване 

на формування пізнавальної самостійності учнів, розвиток їх логічного, 

раціонального, критичного і творчого мислення та пізнавальних здібностей. У 

цьому й полягає його головна відмінність від традиційного пояснювально-

ілюстративного навчання. Можна виділити переваги проблемного навчання: висока 

самостійність учнів; формування пізнавального інтересу або особистісної мотивації 

учня; розвиток розумових здібностей школярів тощо. 
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Сьогодні в Україні досить активно розробляють різноманітні моделі 

інклюзивної освіти, мета якої полягає в залученні до освітнього простору дітей 

різних вікових груп з особливими потребами. Поширення процесу інклюзивної 

освіти дітей з обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не 

лише відображенням часу, але й забезпечення повної реалізації прав дітей з 

особливими потребами на якісну освіту [1]. Однак, досі немає єдиного 

всталеновленого алгоритму, як саме можна зробити всі ЗДО інклюзивними, яким 

чином можливе залучення всіх (без винятку) дітей, і надання їм можливостей 

досягати максимально високих (для кожної дитини) результатів ставати 

повноцінними та повноправними членами своєї спільноти. 

Важливою проблемою, що гальмує процес організації інклюзивної освіти в 

ЗДО, є часто неадекватне ставлення батьків до закладів корекційної освіти: воно 

або упереджено негативне, або виражається у нерозумінні їх необхідності. Деякі 

батьки, будучи обізнаними у світових тенденціях, наполягають на праві своєї 

дитини перебувати у звичайному дитячому садку нарівні зі здоровими однолітками. 

На перший погляд це бажання має форму справедливого захисту прав дитини. 

Проте часто батьки не розуміють основного змісту інклюзивної освіти. Справжня 

інтеграція та інклюзія передбачає обов'язковий психолого-педагогічний супровід 

дитини фахівцями (вихователь, корекційний педагог, логопед, психолог, лікар, 

соціальний працівник). Без нього перебування дитини у масовому навчальному 

закладі набуває стихійності, формальності, яка не лише не приносить користі, а й є 

шкідливою для дитини, оскільки без одержання відповідної корекційної допомоги 

психофізичний розвиток дитини лише ускладнюється [2]. 

У практиці дошкільної освіти часто має місце ситуація, коли при найменших 

відхиленнях у розвитку чи поведінці дитини (гіперактивність, розлади уваги, 

порушення емоційно-вольової сфери) вихователі наполегливо нав'язують батькам 

думку про аномальність дитини і необхідність направлення її у спеціальний 

навчальний заклад. Ще одним із чинників, що сприяє саме формальній інтеграції, є 

невелика кількість або й відсутність у маленьких містах і селах закладів корекційної 

освіти. Батьки часто прагнуть віддати дитину у найближчий до місця проживання 

дитячий садок, не враховуючи при цьому її можливостей та потреб. Саме тому 

великого значення набуває формування готовності фахівців ЗДО освіти до 

інклюзивної освіти дітей [3]. 

Для практичного здійснення інклюзивної освіти необхідно вирішити низку 

проблем, пов’язаних не тільки з матеріальною базою, а й із різними позиціями 

членів суспільства, і, насамперед, неготовністю вихователів до здійснення своєї 

професійної діяльності в нових умовах. Для того, щоб ідея інтеграції запрацювала, 

необхідно, щоб вона стала складовою професійного мислення, що, у свою чергу, 
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вимагає оволодіння професійними ролями вихователів, які необхідні для 

здійснення інклюзивної освіти. 

Ураховуючи, що дитина, з обмеженими можливостями здоров’я, повинна 

отримати можливість вільного вибору освітньої установи, кожен педагог повинен 

бути підготовленим до професійної діяльності в умовах інклюзії [1]. Інклюзивна 

освіта вимагає від нього іншого рівня підготовки, високого професіоналізму, 

творчості, не тільки володіння знаннями у сфері спеціальної педагогіки, але і 

здатністю застосовувати їх у нестандартних ситуаціях. Усе зазначене міститься в 

понятті «компетентність», яка передбачає цілісний досвід вирішення життєвих і 

професійних проблем. У цьому ракурсі важливою умовою досягнення 

професіоналізму є формування «інклюзивної» готовності, що забезпечує 

можливість вихователю ефективно здійснювати свою професійну діяльність в 

умовах спільного навчання дітей з особливими освітніми потребами та їх 

однолітків, які нормально розвиваються.  

Аби інклюзія була успішною, потрібно працювати над створенням 

відповідного освітнього середовища і реалізацію практичних підходів. Насамперед 

– це розвиток позитивного ставлення (до ідеї інклюзії; до дітей з особливими 

освітніми потребами та можливостей їх розвитку). Формування позитивного 

ставлення до інклюзивної освіти необхідно здійснювати на всіх рівнях – від 

системи навчання студентів вищих педагогічних закладів освіти до системи 

підвищення кваліфікації вихователів-практиків [3]. Водночас необхідна 

просвітницька робота у суспільстві та формування відповідної суспільної, 

громадської думки щодо інклюзії. Визначальним чинником у створенні 

інклюзивних ЗДО є підтримка ініціативи освітніх систем. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ І БАТЬКІВ ШКОЛЯРІВ 

ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Взаємодія сім’ї і школи є важливою на всіх етапах шкільного життя, але 

особливої гостроти, особливе значення воно набуває в перші роки перебування 

дитини в школі, коли вона ще особливо тісно пов’язана з сімʼєю. Зі вступом до 

школи у дитини здійснюється перехід до навчальної діяльності, освоєння нової 

соціальної позиції, нової ролі учня, розширюється сфера його взаємодії з 
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навколишнім світом, починається формування у дитини позитивного ставлення до 

освіти, школи, педагогам і одноліткам. Успішність і своєчасність формування 

зазначених новоутворень пізнавальної сфери, якостей і властивостей особистості 

пов’язується з активною позицією вчителя і батьків, що надає їх взаємодії в 

початковій школі безумовної значущості. 

Умова успішної взаємодії вчителя і батьків – усвідомлення вчителем 

необхідності формування ефективної взаємодії з батьками як цілі і критерії 

ефективності виховного процесу. Мета – головна умова будь-якого виховного 

процесу, передбачення результатів діяльності. Цілі мають бути діагностичними. 

Поставити діагностичну мети – значить сформулювати їх через результат, що 

проектується.  Не менш важливою умовою ефективної взаємодії вчителя і батьків є 

реалізація особистісно-діяльнісного, діалогічного, індивідуально-творчого підходів, 

які визначають позицію вчителя, складають стратегію виховної діяльності і 

обумовлюють вибір тактики дій в конкретній ситуації.  

Звернемо увагу, що особистісно-діяльнісний, діалогічний, індивідуально-

творчий підходи до взаємодії з батьками не взаємовиключають, а доповнюють один 

одного. В сукупності зазначені підходи обумовлюють вибір тактики взаємодії 

педагога з батьками школярів в період навчання дітей у початковій школі, 

визначають установку на мету-ідеал.  

Підхід трактується як орієнтація вчителя або керівника освітнього закладу при 

здійсненні своїх професійних повноважень, що спонукає до використання певної 

сукупності взаємопов’язаних понять, ідей і способів педагогічної діяльності» [3]. 

Обираючи ту чи іншу орієнтацію, педагог повинен переконатися в тому, що вона 

сприяє досягненню успіху в його роботі. Виховна діяльність педагога будується на 

основі не одного, а декількох підходів. Обрані педагогом орієнтації повинні бути не 

взаємовиключними, а доповнювати один одного. Разом вони складають стратегію 

виховної діяльності і обумовлюють вибір тактики дій в конкретній ситуації і в 

певний проміжок часу.  

В основі взаємодії сучасної школи і сім’ї  має бути співробітництво. 

Ініціаторами його встановлення має виступати школа, оскільки педагоги 

професійно підготовлені до освітньої роботи. Педагог усвідомлює, що 

співробітництво потрібне в інтересах дитини. В цьому необхідно переконати 

батьків. Взаємодія є способом організації спільної діяльності з родинами, яка 

здійснюється за допомогою спілкування.  

Завдання взаємодії полягають у: 

–  забезпеченні дитині в сім’ї та школі оптимальних умов для повноцінного 

фізичного та психічного розвитку, сприяння задоволення її потреби в емоційно – 

особистісному спілкуванні; 

–  розвитку творчих інтересів та здібностей дитини, підвищення рівня 

сформованості педагогічної культури вихователів та батьків. 

Щоб найкраще, найвідповідальніше підійти до виховання дитини, батьки 

разом з вчителями повинні сконструювати свої стосунки на принципах взаємної 

поваги, розуміння важливості один одного і усвідомлення того, що таке 

партнерство матиме довготривалий вплив. 
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Завдяки тісному співробітництву школи з батьками та іншими старшими 

членами родини навколо дітей створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, 

підтримки, єдиних вимог. Ідеї батьків слід цінувати, до їх порад – прислухатися. 

Бажано разом з батьками обговорювати і розв’язувати глобальні проблеми та 

конкретні питання, приймати важливі рішення. Тільки завдяки високій культурі 

спілкування педагогів і батьків, доброзичливості, неупередженості у розв’язанні 

різних проблем можна досягти ефективної взаємодії школи та сім’ї. 

Такий підхід сприяє зближенню в дитячий свідомості образів педагога і членів 

сім’ї на основі набуття цими найближчими людьми спільних рис, певного 

уподібнення. Зокрема, образ вчителя пом’якшується, споріднюється з образами 

батьків. Дія принципу взаємопроникнення школи і сім’ї, цих двох таких важливих 

соціальних інститутів, забезпечує поєднання сімейного і суспільного виховання в 

одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети – всебічний, 

гармонійний розвиток особистості. 
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

В умовах модернізації та реформування початкової освіти вирішення 

проблеми професійного становлення сучасного викладача української школи є 

дуже актуальним. Освітні нормативні документи підкреслюють нову роль вчителя: 

він не просто наставник і джерело знань, а і модератор в організації індивідуального 

освітнього шляху молодшого школяра. Проаналізувавши новий професійний 

стандарт для вчителів початкових класів встановлено, що в умовах Нової 

української школи сучасні заклади загальної середньої освіти потребують нового 

творчого вчителя початкових класів [4]. 

 Потреба у творчій активності фахівців у початковій школі і розвитку їх 

інноваційного мислення щодо уміння конструювати, оцінювати та раціоналізувати 

навчальний процес швидко зростає. Вирішення цих проблем багато в чому 

залежить від обраної технології навчання майбутніх фахівців. Саме тому досить 
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гостро постає питання про те, як мають проводитися заняття в сучасному ВЗО, які 

педагогічні технології, методи навчання або методики необхідно використовувати. 

Професійна підготовка фахівців освітньої сфери перебуває на етапі модернізації та 

інноваційних змін. Це викликає необхідність узгодження та оновлення теоретичних 

концептуальних положень із потребами професійної підготовки студентів. 

Упровадження інноваційних технологій у сферу освіти саме й сприяє оновленню 

змісту, організаційних форм, методів і засобів професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів.  

На теоретико-методологічному рівні найбільш фундаментально проблема 

нововведень відображена у працях В. Бондаря, І. Гавриш, І. Підласого, В. 

Сластьоніна, В. Сидоренка, О. Шапран та інш. Проблема професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи досліджується в різноманітних аспектах у 

наукових розробках О. Біди, Л. Коваль, А. Коломієць, О. Комар, С. Литвиненко, С. 

Мартиненко, Л. Петухової, О. Хижної, Л. Хомич, Л. Хоружої, І. Шапошнікової та 

інш. 

У системі вищої освіти актуалізуються такі нові процеси, як: університетська 

автономія, академічна мобільність, подвійний диплом, європейська система 

перезарахування кредитів, нові професійні освітні стандарти, моніторинг якості 

освіти, рейтинги ВЗО, оновлення змісту навчання (перегляд і модернізація програм, 

навчальних матеріалів, літератури, засобів навчання; розробка і впровадження 

нових навчальних дисциплін із перспективних наукових напрямів, насамперед 

міжгалузевих та прикладних); комп’ютеризація навчання та управління; синтез 

науки й освіти; виконання наукових проектів; система грантів; приватна освіта; 

конкуренція і конкурентоспроможність ВЗО різних форм власності; варіантність і 

свобода вибору у побудові індивідуальної навчальної програми; вибіркові 

дисципліни; сертифікатні програми; отримання додаткової спеціальності; 

посилення творчої та самостійної складових навчання; демократизація навчання та 

управління; рейтингова система оцінювання знань студента; рейтингова оцінка 

роботи викладача; стимулювання інноваційних методик і форм викладання та 

виховання; створення спеціальних інноваційно-освітніх центрів; прозорість 

вступного тестування тощо  [3]. 

На думку науковців, сучасна система вищої освіти повинна не просто 

розвивати інтелект студентів, підвищувати його можливості – вона має практично 

його орієнтувати, керувати увагою і діями, навчаючи їх процесу самостійного 

навчання і розвитку, розширювати їх інноваційний і креативний потенціал. 

Вирішити такі проблеми можна поєднуючи традиційні та інноваційні засоби 

технологій навчання. Є. Суліма, окреслюючи передумови модернізації вищої освіти 

в Україні, наголошує на створенні для цього нової законодавчої бази, підкреслює, 

що перешкодами, які треба подолати на шляху переходу України на інноваційний 

шлях розвитку, є «недостатній рівень інтеграції науки, освіти та бізнесу; 

недостатній розвиток інноваційної інфраструктури; інституційні та правові бар’єри 

в галузі регулювання ринку інтелектуальної власності …» [2]. 

На основі проаналізованих нами педагогічних доробок щодо даного питання, 

то виявлено, що тривають пошуки стимулів які сприяють активізації навчально-
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пізнавальної діяльності студентів. Для цього потрібна співпраця між учасниками 

навчального процесу, переосмислення стимулів, які використовувалися раніше і 

давали позитивний результат.  

У організації освітнього процесу у вищій школі провідна роль повинна 

відводитись засобам навчання – викладач не тільки навчає студентів, а виконує 

функції стимулювання й координації їхньої освітньої діяльності. Дієвими 

інноваційними формами такої спільної навчальної співпраці викладача і студентів є 

науково-дослідницька робота щодо пошуку шляхів реалізацій нововведень у 

початковій школі, створення студентських наукових гуртків для поглибленого 

дослідження питань організації та управління в початковій освіті, педагогіки та 

методик навчання у початковій школі, проведення науково-практичних 

конференцій різного рівня тощо. 

Сьогодні серед основних напрямів вдосконалення організації та управління 

якістю освіти у ВЗО є інноваційний менеджмент, який є невід'ємною складовою 

стратегічного менеджменту в освіті та ефектвним інструментом управління 

інноваційними процесами, а саме запровадженням нових ідей, знань, 

представлених у вигляді фундаментальних і прикладних наукових досліджень та 

розробок. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Розвиток педагогічної науки в умовах сучасного демократичного суспільства 

висуває нові вимоги до особистості вчителя початкової школи як суб’єкта 

ціннісних стосунків, готового реалізувати в педагогічній  діяльності духовно-етичні 

ідеали, що забезпечить взаємодію та порозуміння з усіма ланками освітнього 

процесу, можливість вибору поведінкових альтернатив, успішну соціалізацію учнів, 

розвиток їхнього творчого потенціалу, ініціативність, особистісне 

самоствердження. Тому на сучасному етапі модернізації освітньої системи в нашій 

країні особливої актуальності набуває проблема підготовки професійного вчителя, 

https://osvita.ua/school/reform/61636/
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який готовий не лише до застосування сучасних технологій  навчання, але й до 

встановлення продуктивних міжособистісних стосунків, заснованих на повазі до 

особистої гідності кожного учня, толерантності. 

На вагомості толерантності як особистісної та професійної риси вчителя 

початкової школи наголошено у публікаціях Н. Бакуліної, О. Безкоровайної, Р. 

Безпальчі, Н. Бирко, О. Булгакової, І. Жидана, Д. Зіновєва, О. Крамаревої, О. 

Левченко, О. Матієнко та ін.  Педагогіку толерантності розкрито у працях Я. 

Берегового, Л. Завірюхи, В. Кременя, Н. Невінчаної, В. Титова, Ю. Тодорцевої та ін.  

Дослідники толерантності в освіті О. Грива та В. Кочергін виділяють декілька 

особливостей даного педагогічного феномену, передусім, його впливовість у таких 

сферах: зміст освіти (зміст різних культур і особливостей соціальних груп, історія 

культур, їх взаємовідносини); педагогіка співробітництва (організація діяльності на 

основі співробітництва, що допомагає розвивати терпиме ставлення до 

представників різних культур); подолання упереджень (робота зі стереотипами та 

установками на негативне ставлення до представників інших культур; зміна 

комунікативних установок (формування позитивних взаємин); гармонізація впливу 

соціального середовища та освітньої установки (забезпечення можливості 

отримання рівного досвіду, рівного статусу всіма, хто навчається, незалежно від 

національності, віросповідання, соціального статусу) [1, с. 143–144]. 

Г. Безюлева та Г. Шеламова стверджують, що основними компонентами 

толерантності є такі професійно значущі для майбутнього педагога якості [2. с. 56]:  

– емпатія, що передбачає проникнення особистості в переживання іншої 

особистості, бажання емоційно відгукнутися на чужі проблеми та успіхи;  

– комунікативна толерантність, завдяки якій особистість здатна у процесі 

спілкування виявляти розуміння співрозмовника, вміє приймати його таким, яким 

він є, спроможна ставити себе на його місце та дивитися на ситуацію його очима, 

вжитися в його світ;  

– самоприйняття як толерантного ставлення до самого себе, та прийняття 

інших, оскільки толерантна особистість – це людина, яка добре знає себе та визнає 

інших.  

І. Кривошапка, наголошує, що виховання толерантності як професійно 

важливої якості особистості вчителя має відбуватися в спеціально організованих 

педагогічних умовах і спиратися на: [3. с. 26-27]. 

1. Актуалізацію мотиваційної готовності всіх суб’єктів освітнього простору 

(педагогічного колективу, студентів і батьків) до організації толерантного простору 

в освітньому закладі. 

2. Оновлення змісту освітнього процесу педагогікою та психологією 

толерантності з метою врахування плюралізму точок зору різноманітних 

світоглядних підходів, багатоманітності сфер життя.  

3. Розробку й запровадження особистісно-орієнтованих та інтерактивних 

технологій, що сприяють вихованню толерантності.  

4. Організацію підготовки педагогічних працівників із метою визнання і 

освоєння нових технологій виховання толерантності (тренінги умінь аналізу, 
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конструювання, презентації способів розв’язання конфліктних педагогічних 

ситуацій).  

5. Формування толерантного простору в навчальних закладах.  

Найбільш ефективними формами навчання у даному контексті можуть бути 

заняття, які б імітували типові форми публічної взаємодії, наприклад, «телеміст», 

«засідання прес-клубу», «круглий стіл», «аукціон нових ідей», «референдум», 

«відкритий мікрофон», які допомагають викладачу розвивати у студентів практичні 

навички толерантної взаємодії, розвивати їхню комунікативну толерантність.  

Отже, використання відповідних принципів та форм побудови навчального 

процесу допомагає створити належні умови для формування толерантності  

майбутніх вчителів початкової школи, що є важливою складовою їх професійної 

майстерності.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ПЕДАГОГА ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА 

 

Розвиток і модернізація сучасної освіти передбачає визначення нових вимог до 

професійної підготовки випускників педагогічного вузу, до формування їх 

професійної компетентності. Роль педагога в суспільстві розглядається у зв’язку з 

його діяльністю в системі суспільних відносин. У свою чергу педагог, як суб’єкт 

діяльності, сприяє задоволенню потреб суспільства і тим самим впливає на 

тенденцію їх розвитку. 

В якості мети і результату підготовки фахівців у ЗВО виступає професійна 

готовність, тобто, сукупність професійно обумовлених вимог до педагога, до 

складу яких входить, з одного боку, психологічна, психофізіологічна і фізична, а з 

іншого – науково-теоретична і практична готовність. 

Однією з провідних тенденцій модернізації професійної освіти стає 

переорієнтація оцінки результату освіти з понять «підготовленість» на поняття 

«компетентність». Сучасними дослідниками сутність професійної компетентності 
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педагога розглядається в багатоаспектному контексті – в залежності від різних 

факторів, що впливають на формування особистісних і професійних якостей 

педагога [3]. 

Компетентнісна складова готовності фахівців дошкільного профілю 

обумовлюється специфічними особливостями його професійної діяльності і 

включає в себе ряд компетентностей, що формуються в процесі утворення і 

необхідних педагогу для організації педагогічного процесу в закладі дошкільної 

освіти. Багато дослідників підкреслюють, що успішний розвиток дитини 

дошкільного віку, її особистісна активність і соціальна спроможність залежить від 

грамотного, цілеспрямованого керівництва з боку дорослого.  

Відповідно до цього, професійна компетентність педагога дошкільної освіти 

визначається як інтегративне, багатоаспектне явище, показник особистісного 

зростання і професійної майстерності, у тому числі сукупність обов'язкових для 

педагогічної професії компетентностей, що забезпечують успішне здійснення 

подальшої професійної діяльності. 

Ключові компетенції є основою для професійного становлення фахівця будь-

якої області діяльності в умовах сучасної ринкової економіки, вони забезпечують 

нормальну життєдіяльність людини в соціумі. При характеристиці ключових 

компетенцій важливим є облік основних потенціалів, якими повинна володіти 

особистість: пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний 

потенціали, що визначають спрямованість на самовизначення в системі суспільних 

відносин [1]. 

Базові компетенції відображають специфіку педагогічної професійної 

діяльності. Їх сформованість сприяє самореалізації та конкурентоспроможності 

педагога на ринку праці, робить процес професійного становлення особистості 

цілісним і системним. Спеціальні компетенції відображають специфіку конкретної 

предметної або надпредметні сфери професійної діяльності. Їх можна розглядати як 

реалізацію ключових і базових компетенцій в області конкретної професійної 

діяльності, в тому числі і соціалізації дітей дошкільного віку. 

Для визначення змісту готовності педагога до соціалізації дітей дошкільного 

віку на основі аналізу наукової літератури та кваліфікаційної характеристики 

фахівця дошкільної освіти, визначеного державним освітнім стандартом 

сформований перелік спеціальних компетенцій, необхідних педагогу для 

здійснення цієї діяльності. У структурному плані кожна представлена група 

компетенцій включає в себе професійні знання, вміння та особистісні якості. 

Методичні компетенції припускають володіння педагогом професійним 

інструментарієм (технологіями, методами і техніками дослідження особистості, 

групової взаємодії, організаційної поведінки), а також повʼязані з реалізацією 

інформаційної, орієнтаційної,  моделюючої і контрольно-оцінної функціями. 

Організаційно-управлінські компетенції пов'язані з умінням планувати і 

організовувати діяльність. Освітні компетенції передбачають оволодіння знаннями 

в області соціалізації дітей дошкільного віку і вмінням їх застосування в конкретній 

педагогічній ситуації в ході організації освітнього процесу. 
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Перераховані компоненти складають професійну компетентність педагога в 

питаннях соціалізації дітей дошкільного віку як інтегративну характеристику, що 

визначає здатність фахівця вирішувати завдання, що виникають в реальних 

ситуаціях своєї діяльності з використанням знань, професійного і життєвого 

досвіду, цінностей та інтересів [2]. 

Резюмуючи наведені науково-педагогічні дослідження, слід зазначити, що 

професійна готовність педагога до соціалізації дітей дошкільного віку, будучи 

цілісним утворенням, відповідає вимогам змістовно-функціонального призначення 

даної діяльності, і містить кілька компонентів: 

–  Мотиваційно-особистісний – визначає професійну спрямованість 

особистості, що обумовлює його мотиваційну готовність до професійної діяльності. 

Базовими основами мотиваційної готовності фахівця до соціалізації дітей являється 

гуманістична спрямованість особистості педагога на створення організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують успішну соціалізацію дітей в період 

дошкільного дитинства. 

–  Інформаційно-змістовний – включає сукупність методологічних, психолого-

педагогічних, предметних і спеціальних знань, адекватних змісту роботи по 

соціалізації дітей дошкільного віку. 

–  Креативно-діяльнісний – передбачає оволодіння студентами комплексом 

професійно значущих умінь, необхідних для конструювання і реалізації 

організаційно-педагогічних та психолого-педагогічних умов організації роботи в 

зазначеному напрямку діяльності. 

Розглянуті компоненти дозволяють об'єктивно оцінити структуру готовності 

педагога до соціалізації дітей дошкільного віку. Кожен з компонентів готовності, 

взаємодіючи один з одним, проявляється в процесі вирішення важливих 

професійних завдань різного рівня складності і в різних контекстах. Формування 

професійної готовності педагога до соціалізації дітей дошкільного віку – це 

тривалий процес, рух якого здійснюється від елементів даної діяльності до її 

повного оволодіння і творчого осмислення способів здійснення в умовах закладу 

дошкільної освіти.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА 

 

У процесі розвитку особистості молодшого школяра важливе місце 

відводиться краєзнавчій діяльності, яка завжди була і залишатиметься 

наймасовішою, однією із найважливіших засобів виховання підростаючого 

покоління. Нами виокремлено такі принципи морально-етичного виховання 

молодших школярів засобами краєзнавства: системності й послідовності; 

цілеспрямованості; доступності; урахування вікових й індивідуальних 

особливостей; суб’єкт-суб’єктного характеру виховних взаємин; стимулювання до 

самовиховання; гуманізації; суспільної спрямованості; єдності педагогічних вимог 

школи і сім’ї; культуровідповідності. На їх основі вибудовувалася сукупність 

конкретних методологічних, теоретичних і методичних підходів до організації 

освітнього процесу засобами краєзнавства. 

Аксіологічний аналіз краєзнавчої роботи, з позиції значення для навчання, 

розвитку і виховання учнів, вважає М.Кузьма-Качур, передбачає вивчення таких 

аспектів: «1. Визначення аксіосфери краєзнавства (тобто сфери краєзнавчих 

цінностей). 2. Виявлення функціональних можливостей краєзнавства як фактору 

морального виховання школярів. 3. Аналіз різноманітних видів краєзнавчої роботи 

в урочний і позаурочний час та їх взаємозв’язок. 4. Особливості формування 

психології почуттів молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи. 5. 

Характеристика краєзнавчої роботи як виду діяльності» [1, с.70]. 

Як свідчать результати проведеного дослідження молодший шкільний вік є 

сприятливим для виховання любові до рідного краю, поваги до свого народу, 

формування відповідального, гуманного ставлення до природи й суспільства в 

цілому. 

Вивчення й аналіз психолого-педагогічної літератури, зарубіжного та 

вітчизняного педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми дали змогу 

визначити такі педагогічні умови формування морально-етичних цінностей 

засобами краєзнавства:  

– сформованість мотиваційної сфери особистості школяра у збагаченні 

уявлень про етикет поведінки та усвідомленні моральних та етичних норм, 

прийнятих в суспільстві; 

– інтегрування краєзнавчого матеріалу в зміст початкової освіти як засобу 
морально-етичних цінностей молодших школярів; 

– урізноманітнення методичного інструментарію навчально-виховного 

процесу з формування морально-етичних цінностей учнів.  

Щодо першої умови – сформованість мотиваційної сфери особистості школяра 

у збагаченні уявлень про етикет поведінки та усвідомленні моральних та етичних 

норм, прийнятих в суспільстві – під мотиваційною сферою особистості розуміється 

вся сукупність мотивів та потреб, які формуються і розвиваються протягом її життя. 
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Тому головним завданням виховної роботи сучасної школи є формування морально 

розвиненої особистості, яка мотивована на реалізацію свого творчого потенціалу в 

суспільстві, та має за потребу взаємодіяти з членами соціуму на засадах гуманізму 

та духовності [2, с. 18].  

Невід’ємною частиною суспільного життя людини є етикет, що складався 

століттями, та являє собою норми людського життя. Знання сучасного етикету 

розширює внутрішній світ людини, створює для неї можливості успішного 

спілкування в навколишньому світі. Дотримання етикету учасниками педагогічного 

процесу сприяє встановленню успішних довірчих відносин між ними, що створює 

сприятливі умови для успішного виховання. 

Важливе значення у формуванні морально-етичних цінностей відіграє 

реалізація педагогічної умови «інтегрування краєзнавчого матеріалу в зміст 

початкової освіти як засобу морально-етичних цінностей молодших школярів». 

Цінність краєзнавчої освіти полягає в тому, щоб допомогти дитині вийти з простору 

предметів у простір діяльності і життєвих сенсів. Краєзнавство повинно сприяти 

всебічному і гармонійному розвитку особистості молодшого школяра, формуванню 

його морально-етичного, інтелектуального і професійного потенціалу, створювати 

умови для реалізації потенційних можливостей учнів, їх інтересів і нахилів. 

Краєзнавство дозволяє об’єднати систему сучасних соціально значущих 

цінностей і передові вітчизняні традиції в нову ціннісну систему суспільства, 

відкриту, варіативну, духовно і культурно насичену, діалогічну, толерантну, таку, 

що забезпечує становлення справжньої громадянськості і патріотизму. Вивчення 

рідного краю допомагає молодшим школярам глибше з’ясувати сенс, сутність 

важливих норм життя, включених у Конституцію країни: «Кожен зобов’язаний не 

заподіяти шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним 

збитки» [3, ст. 66]. 

Педагогічна умова – урізноманітнення методичного інструментарію 

навчально-виховного процесу з формування морально-етичних цінностей учнів. 

Одним з основних шляхів формування духовно-моральних ціннісних орієнтацій 

молодших школярів є вдосконалення змісту такої роботи. Вона повинна 

пронизувати усі ланки освітнього процесу і, в першу чергу, виховний процес, що є 

одним з найголовніших напрямків роботи школи й охоплює організацію усієї 

життєдіяльності дитини. 

Науковець І. Зайченко зазначив, що уточнення й конкретизація змісту роботи 

по формуванню ціннісних орієнтацій повинна здійснюватися за двома напрямками:  

– відповідно до морально-етичних установ суспільства; 

– відповідно до вікових особливостей і психічних форм їхнього засвоєння [4]. 

Таким чином, формування моральних 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. А його потрібно шукати у своїх національно-історичних, 

соціальних, психологічних і культурних особливостях.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЯВИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ 
 

Виникнення і розвиток уяви є соціально зумовленим процесом, оскільки її 

механізм формується внаслідок взаємодії дитини з оточуючими людьми, завдяки 

чому вона засвоює вироблені і зафіксовані в культурі засоби створення нових 

образів: спочатку дії, а пізніше - мовлення. 

Творчий характер уяви залежить від володіння дітьми способами 

перетворення, які вони використовують у грі, художній діяльності. У дошкільному 

віці діти інтенсивно опановують засоби і прийоми уяви. Вони ще не створюють 

нові фантастичні образи, а перетворюють відомі. Дієвий спосіб перетворення 

дійсності доповнюється оперуванням образами, що спираються на ситуацію, яку 

діти сприймають. 

У дошкільному віці дитина може  наділяти персонажів реалістичними діями,  

включати героїв у специфічно людські життєві ситуації, приписувати тваринам 

людські думки, почуття, вчинки, відображаючи досвід соціальних взаємин; 

оживляти предмети, створювати нові образи, поєднуючи непоєднувані сторони 

різних об’єктів.  

При створенні образів може використовуватись збільшення, зменшення 

якостей об’єктів та комбінування - поєднання кілька сюжетів різних казок. У 

зображувальній діяльності діти створюють фантастичні образи, змінюючи колір або 

незвично розміщуючи об'єкти.  

Уява допомагає малюку компенсувати недостатні знання, сприяє пізнанню 

світу, створенню його цілісної картини, умовному вирішенню конфліктів тощо. У 

цьому полягає її гностично-інтелектуальна функція. Виникає вона, коли 

дошкільнику важко знайти у своєму досвіді пояснення фактів дійсності, що 

споріднює її і мислення. Як стверджував JI. Виготський, «ці два процеси 

розвиваються взаємопов’язано» [1]. Уява значно розширює межі пізнання. Дитина 

уявляє космос, політ у ракеті, тропічні рослини, арктичних тварин. Уява дає змогу 

дошкільнику «приймати участь» у подіях, неможливих у повсякденному житті: у 
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грі дитина рятує товаришів, мужньо підставляє своє плече, переборює бурю. Усе це 

збагачує її інтелектуальний, емоційний, моральний досвід, активізує пізнання 

природи, предметної і соціальної дійсності. 

Уява допомагає дошкільнику знайти нестандартне розв'язання пізнавальної 

проблеми (послуговуючись реальними властивостями об'єктів та запозичуючи 

образи з навколишньої дійсності). Як зауважив В. Сухомлинський, «населяючи 

навколишній світ фантастичними образами, створюючи ці образи, діти відкривають 

не тільки красу, але й істину» [3]. 

Послуговуючись уявою, малюк розв’язує емоційні та особистісні проблеми, 

неусвідомлено звільняється від тривожних спогадів, переборює почуття самотності, 

досягає психологічного комфорту. Уявна допомога іншим людям, тваринам 

свідчить про те, що дитина не відчуває себе значущою у реальному бутті і прагне 

реалізувати у фантазії потребу у самоствердженні. Ігри дитини з вигаданими 

персонажами є підставою для висновку про недостатнє задоволення її потреби у 

спілкуванні. Створення в уяві сильних друзів, які захищають дитину, є наслідком 

почуття невпевненості, переживання страхів. Часто опис видуманих подій 

зумовлений прагненням бути визнаним у групі однолітків, якщо дитина не може 

домогтися цього визнання. У такий спосіб відбувається становлення механізму 

психологічного захисту» [2]. 

Наявність різних функцій, які виконує уява, свідчить про бажання дитини 

брати активну участь у суспільному житті, розвиток її мислення, фантазії, 

становлення як особистості.  

Стимулює уяву дошкільника ігрова діяльність. Малюк, перевтілюючись у різні 

персонажі, особливо у режисерській грі, має змогу подивитися на ситуацію з різних 

точок зору: бачить себе то лікарем, то принцом тощо. Сюжетно-рольова гра 

захоплює дитину, створює необхідний для творчості емоційний настрій. Сюжетно-

рольова гра сприяє виробленню у дитини здатності, яка характеризує уяву дорослої 

людини, – здатності діяти з використанням образів, уявлень. 

Перехід до внутрішньої, порівняно вільної від зовнішньої діяльності уяви, який 

відбувається у результаті розвитку гри, стимулює творчу активність: діти 

складають віршики, казки; втілюють свій творчий потенціал у малюванні, 

конструюванні, музичній діяльності. У дошкільних закладах, сім’ях нерідко 

заводять спеціальні папки, альбоми, де зберігають створені дітьми вдалі малюнки, 

казки. 

Важливим чинником розвитку уяви дитини є організація предметного 

середовища, включення до нього як знайомих предметів з певними функціями, так і 

неспецифічних, напівфункціональних: коробки, котушки, клаптики тканини, 

паперу, шишки, гілочки, жолуді тощо. Діючи з ними, наділяючи їх різними 

значеннями в різних ситуаціях, використовуючи варіативно, дитина інтенсивно 

засвоює принципи і механізми заміщення. Розвиток уяви пов’язаний із засвоєнням 

норм рідної мови, адже слово допомагає дитині уявити і перетворити предмет за 

його відсутності. 

Отже, дорослі мають навчати дитину способів і засобів створення образів, 

розвивати її комбінаторні здібності. Як правило, з цією метою використовують 
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розрив реальних зв’язків шляхом включення об’єктів у нестандартні їм ситуації, 

наділення їх невластивими функціями, поєднання різноманітних об’єктів у новий 

образ.  
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

В умовах упровадження Концепції Нової української школи відбувається 

переорієнтація початкової ланки освіти, яка вимагає від учителя не лише 

теоретичних знань, але й здатності до критичного осмислення і варіативного 

застосування змісту, форм та методів навчання з урахуванням інтересів і здібностей 

учнів. Відтак одним із найважливіших завдань закладів вищої освіти є формування 

у майбутніх фахівців критичного мислення, здатності швидко адаптуватися до 

різних умов, знаходити шляхи розв’язання професійних і соціальних завдань у 

будь-яких нестандартних ситуаціях. Значний потенціал у напрямі розвитку 

критичного мислення студентів мають інформаційні технології, використання яких 

у навчальному процесі вимагає готовності як викладачів, так і студентів до 

серйозних перетворень, що відповідають сучасним вимогам швидкозмінного 

інформаційного суспільства. 

Виникнення і розвиток інформаційного суспільства вимагає широкого 

застосування інформаційних технологій в освіті, що визначається багатьма 

чинниками. По-перше, впровадження інформаційних технологій у сучасну освіту 

суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та 

соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї 

людини до іншої. По-друге, інформаційні технології, підвищуючи якість навчання і 

освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього 

середовища, до соціальних змін. По-третє, активне й ефективне впровадження 

інформаційних технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи 

освіти, що відповідає вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації 

традиційної системи освіти [1]. 

Інформаційні технології являють собою сукупність методів і технічних засобів 

збирання, організації, зберігання, обробки, передачі, подання інформації, які 
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розширюють знання людей і розвивають їх можливості управління технічними і 

соціальними процесами [2]. Вони є об’єктно-орієнтованими системами, які 

представляють на екрані модель інформаційного середовища певної предметної 

спрямованості у вигляді сукупності об’єктів, що вивчаються, і зв’язків між ними. 

Функціональні можливості даного середовища забезпечують здійснення 

різноманітних перетворень з досліджуваними об’єктами за допомогою багатого 

інструментарію виконання технологічних операцій з цими об’єктами, зокрема 

експериментування з метою перевірки своїх гіпотез, дослідження закономірностей, 

розробка алгоритмів, прогнозування результатів, змістовна інтерпретація 

отриманих даних тощо, що в свою чергу сприяють формуванню критичного 

мислення студентів. 

Важлива особливість інформаційних технологій зумовлена застосуванням 

засобів візуалізації та комп’ютерної графіки, які не тільки підвищують рівень 

розуміння інформації, відкриваючи принципово нові навчальні можливості, але й є 

могутнім інструментом пізнання, ефективним засобом посилення інтелектуальних 

здібностей майбутніх фахівців. Вони дають можливість розміщувати інформацію 

на екрані зручним для аналізу чином, працювати з декількома об’єктами одночасно, 

наочно спостерігати за ними при зміні умов або параметрів, змінювати розміри 

об’єктів, виділяти найбільш важливі компоненти тощо. При цьому не програма 

керує процесом навчання, пропонуючи той чи інший варіант подання або 

розміщення об’єктів, а студенти, відповідно до свого бачення, розуміння 

внутрішніх зв’язків і закономірностей, що вивчаються, виконують ці дії і тим самим 

стають суб’єктами навчання, оскільки програма вимагає від них активного 

управління [3]. 

Інформаційні технології є ефективним засобом розвитку у студентів умінь 

самоконтролю, самооцінки, перевірки отриманого рішення, співставлення його з 

умовою завдання тощо. Вони відразу бачать реакцію комп’ютера на їх дію і можуть 

виправити помилку, не очікуючи перевірки викладачем. Такий миттєвий зворотний 

зв’язок активізує мислительну діяльність, стимулює самостійний пошук помилки у 

власних діях і шляхів правильного розв’язання певного завдання. Разом з тим, 

інформаційні технології дають можливість кожному переконатися у необхідності 

самоконтролю, самооцінки власних дій. Сама по собі програма ніяк не може 

забезпечити правильне розв’язання завдання, вона лише допомагає користувачу, 

автоматизуючи рутинні дії введення, опрацювання та подання інформації, 

пропонуючи для цього велику кількість спеціальних засобів, а вже сам студент 

обирає варіант, який вважає за потрібний [3]. 

Отже, ефективність використання інформаційних технологій як засобу 

розвитку критичного мислення майбутніх фахівців зумовлена використанням 

інтелекту людини, а не програми. Дії щодо планування, організації, структуризації 

інформації, її аналізу, оцінки, прийняття оптимальних рішень залишаються за 

користувачем, який при їх виконанні повинен володіти теоретичними знаннями з 

теми, що вивчається, і відповідними уміннями. Це у свою чергу дозволяє більш 

продуктивно використовувати і розвивати інтелектуальні здібності студентів, 

стимулювати та активізувати розумову діяльність, формувати у них критичне 



201 
 

мислення. 
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КУЛЬТУРНІ ЯВИЩА ЗАКАРПАТТЯ 50-70-Х РР. XIX СТ 

 

Місцеве будительство, на відміну від української національно-політичної ідеї, 

мало інакші мовно-культурні та суспільно-політичні уподобання. Закарпатська 

інтелігенція, за незначним винятком, орієнтувалася на інші духовні цінності, мала 

інший менталітет. Навіть місцеве москвофільство було тут набагато 

ретрограднішим від галицького [3.-с.130]. У другій половині XIXст. на відміну від 

Закарпаття, в Галичині виникають українські культуротворчі та 

культурофункціонуючі інституції. Так, у Львові 1861 р. була заснована «Русь 

бесіда», 1868р. – «Просвіта». Їх організаційні структури поширилися по всій 

території Галичини. Дуже важливу роль відігравало й Товариство ім. Т. Шевченка, 

що з 1892 р. стало повноважною науковою установою (з 1873 по 1892 роки 

літературне товариство ім. Т. Шевченка). Важливу роль в українському 

національному пробудженні Східної Галичини кінця XIXст. та піднесенні на її 

теренах української культури відіграла греко-католицька церква та особисто 

митрополит А. Шептицький [3, с.131]. До того ж необхідно відзначити внесок 

українців Наддніпрянщини в подоланні провінційного галицького світогляду, 

моквофільства, в прищепленні духу всеукраїнства і соборності, розбудові 

вищеназваних українських культурних та ширших суспільних установ, у донесенні 

до українців Східної Галичини і Північної Буковини української книжки, 

українського слова [1, с.119-126]. 

Таких інституцій Закарпаття в другій половині XIXст. не знало. А українська 

книжка, за окремими виключеннями, так і не продерлася через Карпати. Окрім М. 

Драгоманова, ніхто з наддніпрянців серйозно не клопотався, щоб вплинути на події 

в цьому найбільш західному куточку української землі. Практично українське 

Закарпаття було поза сферою цілеспрямованого українського культурного впливу. 

Головна увага наддніпрянців була прикута до Галичини, яка не зазнавала такого 

сильного асиміляційного тиску з боку Віденської влади як Закарпаття від угорців 

[3, с.128]. Навпаки, час від часу Відень намагався навіть балансувати між поляками 

http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103
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і українцями. Набагато кращою була тут сітка освітніх установ. Важливу роль 

відігравала наявність у Львові університету, в якому українці в 90-х роках зуміли 

вибороти кафедру історії України, що була очолена М. Грушевським. 

Спокушуючою силою розвитку української культури була також діяльність 

польських мистецько-культурних і громадських осередків, загалом польської та 

німецької культури [2, с.53-56]. 

Явища, здобутки культури, структура культуротворчих процесів та інституцій, 

витворені ціннісно-орієнтаційні установки, стандарти ніколи не були 

загерметизовані лише у сфері культури, а виступали рушієм інших суспільних 

процесів, зокрема етнонаціональних і ентополітичних. Статичність культурних 

явищ Закарпаття в XIX ст., застарілість структур культуротворення, сильні впливи 

російської етнополітичної і теоретичної думки та ряд інших факторів також 

сприяли формуванню несприятливих умов для швидкої перебудови традиційної 

свідомості закарпатців на нові етнополітичні реалії. Концепція України як 

етнотериторії, що мала стати державною територією в етнічних межах українства 

(соборність) через відокремлення від Росії і Австро-Угорщини, концепція 

українського етносу як окремої нації, що мала право на самостійне державно-

політичне життя, концепція української національної культури з новітньою 

народною літературною мовою, новою літературною, новітніми мистецькими 

напрямами, були малозрозумілі українській закарпатській інтелігенції [2, с.200]. 

Культуротворчий доробок, існуючі міфи і їх носії на Закарпатті не сприяли 

швидкому засвоєнню вищеописаних реалій. Панував традиційний гальмівний 

консерватизм. Для утвердження новітньої української національної свідомості (бо 

вона справді була новітньою і відрізнялась будовою, структурою ідентифікації від 

попередніх епох) треба було заперечити багато старих структурних елементів. Це 

було не простим завданням. Його складність засвідчив суспільний процес, що 

проходив у краї з 70-х років XIX ст. аж до кінця 30-х років XX ст. Однак цей процес 

таки проходив, хоча й дуже повільно. Він значно прискорився по завершенню 

Першої світової війни і спричинив пришвидшене й динамічне утвердження в 

місцевого населення української національної свідомості [3, с.138]. 

Отже, у XX ст. край увійшов з хибними ідеологічними міфами москофільства, 

з дуже скромними культурними здобутками, з відсталою архаїзованою структурою 

культурних явищ, практичною відсталістю новітніх напрямів у літературі, 

мистецтві, інших галузях культурної творчості, з нерозбудованими інститутами 

культурної діяльності, закладами освіти, видавництвами, відсутністю вищої школи, 

наукових і літературно-мистецьких товариств та інших установ. Така структура 

культурних здобутків, явищ і процесів, яку можна назвати кризою культури, 

безумовно гальмувала розвиток української національної свідомості краян. Вона 

взагалі уповільнила етноінтеграційний та націотворчий процес української нації. 

Ситуація нестерпно вимагала прориву в цій ділянці. Передумови і початки 

культурного прориву повільно складались ще до закінчення Першої світової  війни 

[3, с.133]. Однак справжнє українське культурне піднесення Закарпаття відбулося 

лише в 20-30-ті роки. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Гра є однією з провідних видів діяльності молодшого школяра, тобто такою 

діяльністю, завдяки якій відбуваються найголовніші зміни в психіці дитини, що 

готують перехід дитини до нового, вищого ступеня її розвитку.  

Великий вчений і педагог В. Сухомлинський підкреслював, що «гра – це велике 

світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живильний потік уявлень, 

понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливість та 

цікавості».   

У сучасній школі ігрова діяльність використовується як:  

–  самостійна технологія з метою засвоєння понять, теми або розділу 

навчального предмета;  

–  елемент системної педагогічної технології;  

–  окремий урок або його структурна частина;  

–  технологія позакласної виховної роботи. 

Організація ігрової діяльності на уроках та в позаурочний час залежить від 

підготовленості вчителя.  

У сучасних умовах реалізація концепції Нової української школи вимагає 

вдосконалення системи професійної підготовки вчителів початкової школи щодо 

готовності  їх до впровадження ігрових технологій, які дозволяють докорінно 

змінити методологію, надати нової якості організації та здійсненню освітнього 

процесу. 

Сучасний вчитель повинен бути фасилітатором – навчити дітей самостійно 

працювати, використовувати елементи пошукових методів у своїй роботі, а не 

передавати учням знання в готовому вигляді. Оволодіння такою здатністю 

становить суть готовності студентів до використання ігрових технологій в 

освітньому процесі початкової школи. Ця проблема особливо актуальна, оскільки 

головним завданням навчання в початкових класах є формування загальних та 

предметних компетенцій, що є невід’ємною складовою розвитку абстрактного і 

логічного мислення, а гра є основним видом діяльності дітей. 
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Дидактичні аспекти застосування ігор у навчальному процесі вищої школи 

досліджувалися багатьма науковцями, серед яких: О. Вербицький, С. Вітвицька, А. 

Маркова, В. Пестряков, Н. Рибалко, М. Фомін, П. Щербань та ін. Згадані науковці 

сходяться на думці, що навчаючись у закладі вищої освіти, студент повинен мати 

можливість моделювати, опрацьовувати й закріплювати власні професійні навички 

і вміння. Подібні можливості вдало реалізуються завдяки такій ігровим 

технологіям. Саме вивчаючи матеріал за допомогою гри, студент в подальшому 

житті зможе сам моделювати та організовувати ігрові ситуації у професійній 

діяльності.  

Використання гри з метою оптимізації навчання зумовили необхідність 

створення відповідної технології. Тому технологію ігрової діяльності доцільно 

розглядати як системний засіб організації навчання, спрямований на оптимальну 

побудову навчально-виховного процесу та реалізацію його завдань. 

Ігрова технологія пропонує проект навчально-виховного процесу, що визначає 

структуру й зміст розвивальної діяльності самого учня та веде до стабільно високих 

результатів. Реалізацію такої технології слід передбачити на різних уроках в 

початковій школі, що є свідченням її між предметного характеру застосування [1]. 

Водночас обумовлює необхідність підготовки студентів до такого виду діяльності в 

початковій школі. 

Перед проведенням гри вчитель повинен чітко усвідомлювати етапи створення 

гри:  

– вступна частина (мета ігрового завдання);  

– підготовча частина (правила гри);  

– гра (постановка завдань, саме гра);  

– аналіз результатів, підведення підсумків. 

Ігрові технології у закладах вищої освіти можуть бути віднесені до групи 

технологій співпраці, оскільки передбачають демократичні і партнерські відносини 

викладачів та студентів. Вони належать до групи активних (інтерактивних), тобто 

тих, що зорієнтовані на групову взаємодію (інтеракцію), кооперацію, співпрацю 

рівноправних суб’єктів освітнього  процесу. Крім цього, за масштабністю 

застосування ігрові технології можуть бути віднесені до мезотехнологій (модульно-

локальних) або до  тих, що зорієнтовані на розв’язання конкретних оперативних 

завдань навчально-виховного характеру. 

Ігрові технології є специфічним навчально-методичним інструментарієм, який 

сприяє:  

–  по-перше, трансляції попередньо засвоєного досвіду професійної діяльності;  

–  по-друге, аналізу моделей реальності на зразках професійних дій з різних 

рольових й особистісних позицій;  

–  по-третє, адаптації до майбутньої професійної діяльності на посаді вчителя 

початкових класів.  

Таким чином, ігрові технології сприяють перетворенню майбутнього вчителя 

початкових класів з об’єкта навчання в суб’єкт майбутньої професійно-педагогічної 

діяльності, що уможливлює його творчу участь у самостійному формуванні власної 

професійної компетентності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Скарбниця світової педагогіки насичена різноманітними технологіями 

навчання, що сприяють ефективному і доступному засвоєнню нових знань учнями 

початкової школи. Дослідженням цих важливих аспектів та методів роботи 

займалися науковці та вчені з різних куточків світу протягом багатьох років. 

Згадаймо видатного чеського педагога Яна-Амоса Коменського, який неодноразово 

стверджував, що провідним методом навчання учнів під час навчально-виховного 

процесу є гра. Розглядаючи тріаду «праця» - «пізнання»-«гра», Л. Виготський 

визначає останній вид діяльності як провідний у дитячому віці і формує важливий 

для педагогіки принцип: цінність дитячої творчості, в якому б виді діяльності вона не 

проявлялась, полягає не в результаті, а в процесі. Використання ігор та ігрових 

ситуацій навчально-виховної діяльності розкриває здібності дітей, їх 

індивідуальність, підвищує мотивацію учнів до вивчення матеріалу, сприяє 

створенню доброзичливої атмосфери на уроці образотворчого мистецтва [1]. 

Ігри дозволяють здійснювати індивідуальний підхід до учнів. Вони успішніше 

засвоюють дидактичний матеріал, активізується мимовільне запам'ятовування 

лексичних одиниць, формуються мовленнєві вміння. 

Перебуваючи в навчальній грі, учні отримують розумову, рухову і емоційну 

розрядку. Такий метод навчання і виховання викликає великий інтерес у молодших 

школярів до засвоєння нового матеріалу і мотивує їх до подальшого отримання 

практичних знань. Гра розглядається як підготовка учня до особистісно-

орієнтованого взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу, забезпечуючи 

особистісний ріст, піднімаючи рівень рефлексії, усвідомлення себе субʼєктом 

пізнання і мислення, формуючи потребу в самореалізації і саморозвитку. 

У педагогічній літературі зафіксовоно багато спроб систематизувати ігри. 

Л. Масол виокремлює такі ігрові художньо-педагогічні технології: сюжетно-рольові, 

інтелектуальні (вікторини, ребуси, кросворди); компютерні ігри, що спрямовані на 

формування загальнокультурних компетентностей. В процесі навчання 

образотворчого мистецтва можуть використовуватися різні ігрові технолгії, проте 

доцільно використовувати ті, що випливають із завдань художнього розвитку 

школярів. Використання ігрових технологій на уроках образотворчого мистецтва 

допомагає учням розвивати мислення, співпрацювати в групі, реалізовувати свої 

інтереси та потреби, пізнавати навколишнє середовище, розширювати спектр 

креативного бачення і, що найголовніше, підвищувати інтерес дітей до навчання [3]. 
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Учнівська творча активність не виникає сама по собі, її слід стимулювати і 

відкривати в кожному учневі, створивши при цьому відповідну атмосферу. Готуючи 

гру, як засіб ефективного навчання, вчитель повинен чітко знати її дидактичну мету і 

виховне спрямування. Пояснення відповідної гри повинно бути стислим, емоційним, 

логічним та зрозумілим.  

Художньо-дидактичні ігри можна поділити на такі види: ігри-подорожі, ігри-

змагання, ігри-загадки, ігри-лото, композиційні ігри та інші. Нижче наведено деякі з 

них: 

Гра «Випадкова лінія» передбачає малювання на папері довільної лінії, післ 

ячого, учасники обмінюються аркушами. Хто перетворить закарлючку на 

завершений малюнок, то й і є переможцем. Гра розвиває абстрактне бачення, 

креативність і творче мислення. 

Гра «Смачна картина» – мета цієї гри полягає в тому, щоб розвинути в учнів 

уважність, фантазію та відкриває естетичне почуття до прекрасного. Учні 

заплющують очі, а вчитель пригощає їх шматочками різних фруктів та овочів: 

яблука, лимона, апельсина, морквини чи солоного огірка. Завдання в тому, щоб 

дібрати колір, намалювати малюнок за різними смаковими відчуттями. 

Гра «Ледачий художник» - основна ідея цієї гри навчає учнів вбачати у 

загальному щось більш конкретне. Гра має історію, в якій художник намалював свій 

малюнок, але так як він був ледачим, то не завершив його. Відтак на аркуші 

зображені якісь лінії, трикутники, квадрати та інші геометричні фігури. Завдання 

учнів розгледіти а намальованому кружечку, нарпиклад, м’ячик і намалювати його. 

У зображеному трикутнику – ялиночку і так далі. 

Гра «Фарби жартують» – весела та незвичайна гра, яка потребує нестандартного 

бачення учнів. Вчитель подає завдання намалювати малюнок, використовуючи 

побутові предмети в якості засобів для малювання. Наприклад, намалювати веселку 

за допомогою картоплини або зобразити зіркове небо, використовуючи щітку для 

чищення зубів. Ця гра пропонує використання як індивідуальної, так і групової 

форми роботи [4]. 

Отже, ігрова технологія передбачає включення досить великої групи методів і 

прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. 

Використання ігрових технологій створює зовнішні і внутрішні умови, що сприяють 

розвитку творчих здібностей у молодших школярів, поглиблюють пізнавальний 

інтерес учнів, вчать їх оволодівати основами образотворчої грамоти, а також 

урізноманітнюють і покращують уроки образотворчого мистецтва. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПРОЦЕСІ 

ЦІЛІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ТА ЙОГО СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Інноваційні процеси, що відбуваються в освіті як у невідʼємній частині 

суспільства, вимагають відповідних змін у професійній діяльності вчителя. Нові 

вимоги держави щодо розвитку і самореалізації особистості учня, вчителя 

обумовлюють необхідність розроблення теоретико-методологічних засад 

формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця, а також створення 

ефективного діагностичного механізму, який дозволить виявити конкретні резерви 

в його діяльності, перспективи професійного росту та вдосконалення. 
Головними недоліками традиційної системи освіти є породжені нею невміння і 

небажання дітей активно вчитися, несформованість ціннісного ставлення до 

власного розвитку, освіти та соціуму в цілому. Тому інноваційне навчання – це 

зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня 

діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 

здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостях особистості [5, с. 14]. 

Інноваційна педагогічна діяльність, заснована на осмисленні передового 

практичного досвіду, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного 

процесу з метою досягнення вищих результатів, формування якісно іншої 

педагогічної практики [4, с. 22]. 

Цілісний розвиток особистості, теоретико-методологічні аспекти виховання та 

соціалізації учня в умовах інноваційних освітніх процесів є епіцентром дискусій у 

педагогіці ХХІ століття. Ці проблеми у своїх працях досліджували Каптерєв П., 

Лазурський О., Лесгафт П., а також Савченк С., Лавриченко Н., Рогальська І., 

Москаленко В. та інші. 

У процесі реформування суспільства змінюються роль і функції освіти: вони 

зміщуються з обслуговування інтересів держави на задоволення потреб 

особистості, суспільства і соціальних груп. Метою освіти відповідно до нових 

підходів стає розвиток особистості.  

У контексті цілісного розвитку особистості учня, тобто співвідношення 

розумового і морально-духовного становлення, постає проблема оптимальної 

організації навчальної діяльності школярів, яка б забезпечувала їхній повноцінний 

розумовий розвиток, що має бути спрямований на досягнення морально-духовного 

вдосконалення особистості. З огляду на це можна виокремити як інтегративний 

чинник цілісного розвитку особистості принцип діяльності, який полягає в тому, що 

учень здобуває знання у процесі власної навчальної діяльності (так званого 

«учіння»), функція учителя – організувати його навчальну діяльність. Це зумовлює 

наступні принципи: задачної форми навчального змісту, коли кожний вид 

діяльності проектується у тій чи іншій навчальній дисципліні виконанням 

сукупності певних навчальних задач, що передбачають розвиток школяра; 

інтеграції навчального знання, що передбачає формування у школяра цілісного 
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світогляду на основі залучення його до сукупності всіх галузей знань та, що дуже 

важливо, до розкриття взаємин між ними; опертя на здібності в інтелектуальному 

становленні учня, суть якого у набутті учнями загальнодіяльнісних здібностей: до 

навчальної рефлексії, дослідництва, засвоєння цілісного образу культури, 

узагальнених переживань, що регулюють навчальну діяльність, навчально-

пізнавальної мотивації, співробітництва та спілкування з однолітками та вчителями 

тощо; забезпечення виховної функції навчання, що надає змогу розкрити для 

особистості світоглядні ідеї, сформувати її соціальні ціннісні орієнтації, духовні та 

матеріальні потреби. Проте основним механізмом формування конструктивної та 

гуманістично спрямованої педагогічної взаємодії є особистісне спілкування 

педагога з вихованцем [2, с. 11–12]. 

У сучасній педагогіці проблема соціалізації дитини молодшого шкільного віку 

поступово виходить на перший план. Найбільш важливе значення для соціалізації 

школяра має соціум, в який він потрапляє. Це нове середовище учень освоює 

поступово. Для процесу соціалізації важливе значення має, які установки формує те 

чи інше оточення, який соціальний досвід може накопичуватися у дитини в цьому 

середовищі – позитивний чи негативний. Ставлення середовища до людини 

визначається тим, наскільки її поведінка відповідає його очікуванням [1, с. 24]. З 

метою вирішення проблем і завдань НУШ започатковано новий напрям науково-

дослідної роботи з питань впровадження у практику діяльності навчальних закладів 

інноваційної системи психолого-педагогічного проектування соціального розвитку 

особистості учнів, що сьогодні в освітній теорії і практиці набуває інтегрального 

загальнокультурного статусу [3, с. 21]. Процес проектування має системний 

комплексний характер, де взаємопов’язані між собою компоненти розкривають 

послідовність і характер взаємодії учителя і учня. 

Отже, кінцевою метою учасників навчально-виховного процесу Нової 

української школи має бути соціалізація випускників, тобто забезпечення їхньої 

готовності до активної життєдіяльності в суспільстві на основі гармонійного 

поєднання власних інтересів з інтересами суспільства. 
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ПРІОРИТЕТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У НОВІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Соціально-політичні та економічні зміни, соціокультурні перетворення, що 

відбуваються в житті сучасного українського суспільства, зумовлюють нові 

тенденції розвитку національної системи освіти. Вони акумулюють у собі 

активізацію творчого пошуку ефективних форм і методів організації навчально-

виховного процесу, переосмислення мети і змісту виховання дітей та молоді. У 

«Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» актуалізована 

головна мета української освіти – створення умов для особистісного розвитку та 

творчої самореалізації кожного громадянина. Стрижнем системи виховання в 

українській школі стає національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого фактору 

у становленні молодого покоління, формування у дітей та молоді активної 

громадянської позиції. Тому одним з пріоритетних завдань розвитку сучасної 

освіти підростаючого покоління констатується пошук інноваційних підходів 

модернізації змісту освіти на засадах особистісно-розвивальної парадигми та 

гуманістичної педагогіки. Визначальною і стратегічною, у зазначеному контексті, 

стає культуротворча домінанта освітнього процесу, спрямована на реалізацію 

духовного потенціалу особистості, формування її світоглядних та ціннісних 

орієнтацій, уміння самостійно вчитися, критично мислити, а також формування та 

розвиток здатності до самопізнання, самореалізації у різних видах творчої 

діяльності. 

Серед цінностей національної культури важливе місце посідає мистецтво з 

його унікальними можливостями впливу на особистість, яке розглядається не 

тільки як джерело розвитку спеціальних художніх цінностей і суто художніх умінь, 

а також як універсальний засіб формування світоглядних уявлень і ціннісних 

орієнтацій, духовно-творчого потенціалу, образно-асоціативного мислення 

особистості, загальнокультурних і соціокультурних компетентностей [1, с.5]. На 

думку Л. Масол мистецька освіта, що інтегрує різноманітні художні знання, 

уявлення, цінності, допоможе учням в самоорганізації певного «хаосу знань». 

Феномен інтегративної освіти виступає механізмом особистісної самоорганізації 

«хаосу знань» учнів, належить до інноваційного поля розуміння і тлумачення сенсу 

мистецько-культурологічної освіти дітей [1, c.242]. Опанування культурологічних 

знань, художньо-комунікативних навичок й умінь формують мистецьку 

компетентність (у її багатогранній сутності), сприяють розвитку естетичної 

культури особистості, закладають передумови збереження національної духовної 

спадщини і, таким чином, відбувається підготовка нових поколінь дітей і молоді, до 

розуміння, сприймання, творчого переосмислення художніх цінностей, прагнення і 

здатності створювати, зберігати і примножувати культурні надбання нації. 

Оновлення загальної мистецької освіти дітей шкільного віку базується на 

компетентнісному підході, що забезпечить формування «інноваційної особистості», 
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здатної протистояти цивілізаційним викликам сьогодення, наділеної патріотизмом, 

гідністю, мобільністю та гнучкістю, адаптивністю і креативністю, оптимістичною 

налаштованістю на життєвий успіх. У переліку  ключових компетентностей, 

задекларованих у Концепції Нової української школи та регламентованих згідно 

«Рекомендацій Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування 

ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006), однією з 

основних визначено «обізнаність та самовираження у сфері культури». [2, с.14]. 

Мистецька освітня галузь виступає фундаментом формування культурної 

компетентності – однієї з ключових у Державному стандарті початкової освіти, і 

передбачає «залучення до різних видів мистецької творчості ( образотворче, 

музичне та інші види мистецтва) шляхом розкриття і розвитку природних 

здібностей, творчого вираження особистості» [ 3, с.93]. Метою мистецької освітньої 

галузі, як зазначено у Державному стандарті, є формування культурної та інших 

компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та 

світової мистецької спадщини [3, с.97]. Важливою умовою набуття культурної 

компетентності є вмотивованість до перетворювальної діяльності, естетизація 

мислення та естетизація буття особистості, художнє пізнання цінностей як основи її 

духовного зростання. Мистецька освіта виступає системоутворювальним чинником 

формування Людини Культури, забезпечує загальний естетичний розвиток 

особистості, сприяє розвитку мистецьких здібностей та самореалізації в художній 

творчості. Художнє пізнання, як інтегральна основа формування компетентнісної 

сфери людини, лежить в основі художньо-образного переживання знань з усіх 

інших освітніх галузей. 

Таким чином, основними тенденціями розвитку мистецької освіти у Новій 

українській школі доцільно вважати наступні: гуманізація, що полягає в 

утвердженні людини як найвищої соціальної цінності і означає переорієнтацію 

освіти на особистість учня, найповніше розкриття його природніх задатків і 

здібностей, врахування його інтересів, запитів, задоволення різноманітних освітніх 

потреб, виховання почуття власної гідності, свободи, гармонії з навколишнім 

середовищем; гуманітаризація освіти – покликана формувати духовність, культуру 

особистості, планетарне мислення, цілісну картину світу; національна 

спрямованість освіти, що полягає у невіддільності освіти від національної основи, 

в органічному поєднанні освіти з історією та народними традиціями, збереженні та 

збагаченні національних цінностей українського народу та національних надбань 

інших народів світу; творча спрямованість освітнього процесу – створення умов 

для самопізнання, творчого самовираження і самореалізації особистості; 

переорієнтація мистецької освіти на компетентнісний підхід, що переносить 

акценти із засвоєння художньої інформації на формування комплексу загально-

культурних і художньо-естетичних компетентностей. 
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МЕТОД ЕЙДЕТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ  

 

Ще в кінці XIX – на початку XX сторіччя набуло неабиякої популярності 

вирішення проблем запам’ятовування будь-якої інформації під назвою 

мнемотехніка. Воно складалося з тисяч цікавих, іноді дещо громіздких прийомів. 

Незважаючи на це І. Ю. Матюгін, дослідивши й вивчивши накопичений людством 

досвід, вибрав інший шлях: спростив усе відоме до нього і створив ігрову систему, 

що спирається на притаманне кожній людині вміння уявляти і фантазувати не 

тільки за допомогою зорових уявлень, а й відчуттів. Потрібно зауважити те, що в 

освітньому процесі використовується безліч методів і прийомів, спрямованих на 

досягнення якнайкращого результату. Один із таких технологічних процесів – 

застосування методу ейдетики. Це напрям психологічної науки, який вивчає 

ейдетизм як різновид образної пам’яті та можливості його проективного 

застосування у різних сферах життя людини. 

На нашу думку, ця проблема актуальна, оскільки завдяки цьому методу можна 

допомогти дитині краще запам’ятовувати необхідну інформацію, пробудити 

інтерес до навчання. 

Видатний учений-психолог О. Р. Лурія вперше поділив методики 

запам’ятовування на два основних напрями: мнемотехніка (методи, в основі яких 

вербально-логічне мислення) та ейдетика (методи, в основі яких конкретно-уявне 

мислення) [1, с. 32]. 

Отже, ейдетика (від гр. eido – вид, вигляд) – це образ звукових, тактильних та 

графічних асоціацій, звідси ейдетизм – «психологічна здатність відтворювати 

яскравий наочний образ через тривалий час після припинення його дії на органи 

чуття» [2, с. 61]. 

Вперше термін «ейдетика» використано науковцем І. Матюгіним, який 

запропонував методику розвитку пам’яті та систему навчально-ігрових завдань. На 

його думку, ейдетика «розмовляє» з дітьми цікавою, доступною мовою, залучає всі 

аналізатори дитини при подачі нового матеріалу через добре знайомі дітям образи. 

Кожен педагог знає, що можливості ейдетики великі: це не тільки розвиток уваги, 

уяви, пам’яті, різних видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу [3, с. 

48]. 

Варто зазначити, що впровадження цієї методики в Україні здійснює Євген 

Антощук – засновник Української школи ейдетики «Мнемозина». 

Методики ейдетики різноманітні: на запам’ятовування слів (зокрема й 

іноземних), цифр, обличчя, імен, віршів, прозових текстів, номерів телефонів тощо. 
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Завдяки застосуванню цих методик розвиваються відчуття дотику, нюху, смаку; 

сприймання кольору, форми; довільна увага; тактильна, нюхова, зорова, слухова 

пам’ять; вербальне та невербальне мислення; відтворююча і творча уява; мовлення 

[1, с. 32]. 

Доречним є дотримання таких умов успішного використання методики 

ейдетики: 

− вивчаючи будь-що, налаштовуйте дітей на уявлення, а не на 

запам’ятовування; 

− важливою умовою є розслаблення, усе має робитися без напруження; 

− образи мають бути яскравими, незвичайними, кумедними; 

− не проговорюйте, навіть подумки, а уявляйте, пов’язуючи все в ланцюжок 

незвичайних казкових подій; 

− тренуйтеся щодня 5–10 хв.; 

− фантазуйте, уявляйте, жартуйте. 

Як зауважує О. Пащенко, «не буває поганої пам’яті, буває лише невміння 

користуватися нею» [4, с. 49]. 

Звичайно, не всі діти можуть з першого разу свідомо залучити свою уяву й 

перенестися у фантастичний простір. На перших етапах вчителю слід допомагати 

дітям, вчити уявляти, фантазувати, а потім тільки націлювати їх на те, що уявляти 

потрібно тільки кумедне, веселе, незвичне, пов’язуючи одне з одним у ланцюжок 

казкових подій [2, с. 62]. 

Зрештою методи ейдетики дають змогу створити навчальне середовище, в 

якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це дає змогу учням формувати 

характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; виявляти і 

реалізувати індивідуальні можливості. При цьому освітній процес організовується 

так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; мають 

змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою 

різноманітних засобів, навчаються співробітництву. Впровадження ейдетичної 

технології вимагає від вчителя часових, інтелектуальних і матеріальних зусиль. 

Таким чином, використання методів ейдетики в освітньому процесі найкраще 

реалізовує особистісно-орієнтоване навчання, допомагає вчителеві співпрацювати з 

усім класом, з кожним учнем і учням між собою. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ І ТРЕНІНГИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Найбільш пріоритетними сферами ХХІ століття стають наука як сфера, що 

продукує нові знання, та освіта як сфера, що олюднює знання і забезпечує 

індивідуальний розвиток особистості. В онтологічному контексті освіта виступає як 

сфера соціокультурної практики людства, яка тісно пов’язується з 

цілеспрямованим, спеціально організованим процесом «утворення людського в 

людині» [1, с. 4]. У психолого-педагогічному контексті ідеалом освіти є морально 

автономна, суспільно спрямована, творча, вільна і відповідальна особистість, тому 

вибір перспективних шляхів реалізації ідеалу детермінується установками на 

розуміння природи майбутнього фахівця як носія духовної культури, активного 

члена соціуму. У нашому розумінні становлення майбутнього соціального 

працівника під час навчання у ЗВО потребує організації таких педагогічних 

стосунків, які характеризуються взаєморозумінням, взаємоповагою, 

взаємодопомогою, взаємопідтримкою і високим рівнем педагогічної культури. 

лише таким чином можна сформувати у студентів, які готуються до надання 

соціальних послуг клієнтам. 

Період навчання у ЗВО є одним із найвідповідальніших у процесі становлення 

особистості майбутнього соціального працівника. Це той час, коли формуються 

основні ціннісні установки, життєва позиція, відношення до оточуючої дійсності в 

цілому і до своєї професії, зокрема. Тому необхідно щоб у цей період освіта за 

своїм змістом стала фундаментом для подальшого удосконалення цінностей та 

норм культури й сприяла формуванню високого рівня педагогічної культури. 

Вважаємо, що належний рівень сформованості педагогічної культури допоможе 

забезпечити особистісний розвиток майбутнім соціальним працівникам. Така наша 

позиція обумовлена тим, що нині у час загострення соціальних та економічних 

проблем в українському суспільстві, зростають вимоги до формування у соціальних 

працівників високих професійно-моральних якостей, розвитку уміння самостійно 

приймати своєчасні та виважені рішення, творчо працювати з різними групами 

клієнтів з метою надання якісних та своєчасних соціальних послуг. Усе це вимагає 

щоб студенти ще під час навчання цілеспрямовано працювали над розвитком 

педагогічної культури. Відтак, актуальним стає дослідження людського «Я» як 

множини взаємозв’язаних духовних сфер (культурно-історичної, соціальної, 

емоційно-образної, інтелектуальної тощо). Такий «культурно орієнтований 

напрямок світовідчування» особистості можна вважати її «культурною матрицею 

менталітету» [2, с. 88], а освітній процес професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників розглядати як належний феномен формування у них 

педагогічної культури. 

Будь-який фахівець, що є представником професії типу «людина-людина», 

приступаючи до виконання своїх безпосередніх обов’язків, уже з перших кроків 

відчуває, що для успішної діяльності лише теоретичних професійних знань мало. 
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Так, для соціального працівника потрібні практичні уміння не тільки висловлювати 

власні думки логічно і переконливо, а й слухати співрозмовника, відчувати його 

внутрішній емоційний стан, вникати в мотиви поведінки, встановлювати щирі, 

доброзичливі стосунки в міжособистісних контактах. Наявність таких складних за 

своїм змістом умінь або їх відсутність відображає педагогічну культуру фахівця.  

З практичної точки зору замість механічного нагромадження абстрактної 

інформації про особливості спілкування на традиційних заняттях з таких 

навчальних дисциплін, як «Основи економічної теорії», «Інновації у соціальній 

роботі», «Соціальний бізнес» та «Іноземна мова» студенти ставали учасниками 

інтерактивних ігор і тренінгів. Саме в такій ігровій інтерактивній формі вони 

отримували змогу набути практичні вміння та навички правильної побудови 

комунікативної взаємодії як зі своїми майбутніми клієнтами, так і з потенційними 

колегами. Тренінги та ігрова діяльність дозволила забезпечити процес ефективного 

переведення теоретичних знань в діяльнісний контекст. 

Результатом формування умінь педагогічного спілкування стало зростання 

їхньої комунікативної компетентності, як складової когнітивно-діяльнісного 

компоненту педагогічної культури майбутніх соціальних працівників, що 

передбачала сформованість як простих так і складних умінь. Зокрема ми приділяли 

вагому увагу формуванню такого спектру простих умінь, як уміння: вербального і 

невербального спілкування (вміння говорити, слухати, використовувати жести, 

міміку, пантоміміку, погляд); розподіляти свою увагу; соціальної перцепції 

(сприймати та розуміти внутрішній стан партнера за зовнішніми ознаками); 

здійснювати прогнозування реакцій партнера по спілкуванню; «подавати себе» у 

спілкуванні з клієнтами; керувати своєю поведінкою у спілкуванні. До складних 

комунікативних умінь, на які було зроблено акцент під час практичної діяльності 

віднесені такі уміння: встановлювати діловий та емоційний контакт із 

співрозмовниками; здійснювати «комунікативну атаку»; утримувати і 

перехоплювати ініціативу в спілкуванні; спрямовувати спілкування на розв’язання 

педагогічних завдань. 

Відтак через ігри і тренінги студенти одержували не тільки знання про 

особливості педагогічного спілкування, але й розвивали комунікативні навички і 

вміння, культуру спілкування і таким чином формували власну педагогічну 

культуру. Таким чином, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у 

ЗВО має бути певним «світоглядним «фільтром», що орієнтований на оцінку і 

трансляцію культурних цінностей соціуму, а також безперервне збагачення й 

розвиток цінностей, що допомагають покращити духовну взаємодію людей. 
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СЦЕНІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ 

 

Система професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва 

обґрунтована у працях Л. Безбородової, Є. Куришева, Л. Кожевнікової, А. Козир, 

Л. Масол, О. Олексюк, О. Щолокової. Проблемам сценічної культури присвячено 

праці вітчизняних та західних філософів і культурологів: Т. Адорно, Н.Киященко, 

Х. Ортеги-і-Гассета, Т.Чередниченко, А. Вартанова. 

Дослідження особливостей сценічної культури розпочато ще в 50-р ХХ 

століття. Однією з перших праць, щодо означеного феномена, стала робота 

А. Гретрі, на думку якого «почуття повинно міститись у співі, а рухи та вираз 

обличчя необхідно розмістити в акомпанементі» [3, с. 109]. 

«Сценічна культура» ‒ досить містке поняття, що охоплює різнорідні процеси, 

художні тенденції і діяльність митців, пов’язаних із сценічним мистецтвом. 

Існуючи об’єктивно, сценічна культура як система цінностей функціонує через 

суб’єктивний духовний світ людини. Сценічна культура студентів, майбутніх 

викладачів вокалу, реалізується у практиці концертної та музично-педагогічної 

діяльності. Вона охоплює мистецьку ерудованість, сукупність фізичних і духовних 

якостей, знання, які впливають на якість передавання змісту вокальних творів у 

процесі концертних виступів та в процесі педагогічної практики.   

Отже, майбутній викладач вокалу є носієм культури, сценічної зокрема, і 

суб’єктом міжособистісних стосунків з особистістю слухача, котра постійно 

змінюється і збагачується. Сценічна культура майбутнього фахівця є складним 

феноменом, що виражає інтерес студентів до вокально-виконавського мистецтва, 

здатність та уміння донести створений художній образ до слухачів під час 

концертних виступів чи в процесі проведень занять педагогічної практики. За її 

допомоги майбутній фахівець проявляє власне «Я» у вокально-педагогічній і 

вокально-виконавській діяльності через єдність його цілей, мотивів, музичних 

знань, умінь, навичок, здібностей, стосунків, об’єднаних у певну систему фахових 

цінностей. Тобто, сценічна культура майбутнього викладача вокалу є складовою 

його педагогічної і вокально-виконавської культури, реалізація якої відбувається у 

практиці вокально-педагогічної та концертної діяльності. 

Для того, щоб здійснити естетичний вплив на слухацьку аудиторію 

майбутньому викладачу вокалу слід оволодіти високим рівнем 

загальнопедагогічної, вокальної підготовки та сценічної культури. Для цього, в 

процесі фахової підготовки слід завжди пам’ятати про взаємозв’язок раціонального 

і емоційного початку, про сутність думки й емоції. Емоційність проявляється у 

здібностях як емоційного сприйняття вокального твору, так і емоційного його 

виконання. Якщо під час відтворення художнього образу музичного твору немає 

емоцій то сприйняття і виразність вокального виконання унеможливлюються. 

Б. Теплов також наголошував, що «музика є емоційним пізнанням» [1, с. 51]. 

Врахувати слід й те, що відтворення художнього змісту неможливе без активної 
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діяльності уяви, без вміння уявити дію, місце, характер героя. Як зазначав 

В. Загвязинський «артистизм – це особлива образно-емоційна мова творення» [2, с. 

31]. 

Таким чином, формуючи сценічну культуру, опановуючи мистецтво 

виразності відтворення художніх образів вокальних творів  майбутнім фахівцям 

слід оволодіти не тільки вокальною, сценічною технікою, які необхідно розвивати 

впродовж творчого шляху. Не володіючи достатньою сценічною технікою, 

виконання художніх образів буде непереконливим, нецікавим сценічно ‒ 

непривабливим. 
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ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ: 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Роль сім’ї в суспільстві є незрівнянною за своїм значенням ні з якими іншими 

соціальними інститутами, оскільки  саме в сім'ї розвивається і формується 

особистість людини, відбувається оволодіння нею соціальних ролей, необхідних 

для успішної  адаптації в суспільстві. Якісне, усвідомлене виконання батьківської 

ролі, наявність або відсутність батьківської компетенції визначає стан суспільства, 

інституту сім'ї і психологічне здоров’я особистості наступних поколінь. 

Вирішальну роль у перебудові світу сімейному вихованню відводив 

Я. Коменский, вважаючи, що майбутнє століття стане таким, якими будуть 

виховані для нього громадяни [3]. Французький дослідник сімейного виховання, 

історик Ф. Арьес, досліджуючи розвиток європейської сім’ї від давнини до наших 

днів за історичними джерелами, переконливо показує, що починаючи з XVIII 

століття поступово поширюється точка зору, що батькам потрібно було 

забезпечити матеріальне благополуччя, моральне виховання і майбутнє всіх своїх 

дітей, а не тільки сина-первістка, як це було раніше. Більш того, якщо до XVIII 

вважалося правилом відправляти дитину, яка ледь підросла, в люди, на службу, то в 

більш пізній час кінцевою метою батьків стало забезпечити майбутнє кожної 

дитини окремо, тому батьки вважали неможливим розпорошувати фінансові кошти 

на занадто велику кількість дітей [1]. Видатний європейський мислитель Ж.-Ж. 

Руссо наголошував на необхідності педагогічних знань і умінь батьків, вважаючи, 

що «будь-яка мати бажає щастя своїй дитині, але часто помиляється у виборі 

засобів виховання» [7]. Й.-Г. Песталоцці повʼязував рівень педагогічної компетенції 
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батьків з ефективністю процесу виховання в сімʼї. Час народження дитини, вважав 

він, повинен стати першим кроком його виховання. Але для такої праці мати 

потребує «освіти» і «умінь». Без материнської допомоги «ніжний паросток» 

заглушать бур'яни, а скалічена ними рослина не підніметься до вільного і 

могутнього зростання, до якого його може підняти розумна любов матері. Однак 

якщо мати виконує «безладно» бажання дитини, вона звикає підпорядковувати її 

волю своїй. Так виникає непослух і впертість, як наслідок – низького рівня культура 

батьківського виховання[6].  

Розуміння залежності розвитку дитини від розвитку особистості батька, його 

готовності до виховання наступного покоління складалося протягом тривалого 

часу. Перші вимоги до особистості людини і її поведінки як результату сімейного 

виховання ми знаходимо вже в біблійних заповідях: не вбий, не вкради, будь 

шанобливим до батьків і старших та ін.  

Розуміння  батьківського впливу на формування особистості дитини в 

«Домострої» трактується як те, що «у батька сімейства не один тільки обовʼязок 

наповнювати житниці і чулани, але спостерігати, дивитися і розбирати всяке 

товариство дітей, стежити за поведінкою дітей в будинку і поза домом і відучувати 

їх від усіх поганих звичок, розумними словами, а не гнiвом і обуренням; споживати 

значення, а не силу; не треба бути строгим, суворим і жорстоким, коли не потрібно, 

а дбати завжди про щастя і спокій всього будинку; направляти душі дітей, щоб вони 

не відступали від будинку і від правил життя [2]. 

К. Ушинський виступав за широке поширення педагогічних знань і застерігав 

від легковажності і «верхоглядства» в цьому питанні, вважаючи, що найзручніший і 

вірний спосіб ввести в сім’ю «здорові поняття» про виховання і навчання – це 

книги [8, с.231].  

П. Лесгафт, виділяючи шість позицій батьків по відношенню до дітей, що 

впливають на поведінку дитини в сім’ї (не звертають увагу, надмірне захоплення, 

щира любов і повагу, постійне невдоволення, задоволення всіх примх, позиція при 

впливі низького рівня життя), підкреслює, що  дитині потрібна батьківська любов. 

Тому дорослі, які бажають дитині добра, повинні захищати її від контактів з 

аморальними людьми. Під впливом близьких дитина звикає вникати в стан іншої 

людини, виявляти справедливість, усвідомлювати власну неправоту, діяльно 

піклуватися про іншу людину. Тому батьки повинні бути перш за все 

високоморальними людьми, чудово розбираратися в тонкощах дитячої душі [4, 

c. 67]. 

Відомий російський філософ, педагог П. Блонський надавав величезного 

значення завчасній підготовці батьків до виховання своїх дітей, а також закликав 

створювати педагогічні союзи, гуртки, курси, бібліотеки, лекторії та з їх допомогою 

домагатися правильного розуміння батьками своїх обовʼязків перед суспільством 

по відношенню до дітей. Він наполягав на обов’язкових медичних консультаціях 

для молодих людей, які планують вступ до шлюбу, для того, щоб знизити ризик, 

пов’язаний зі здоров’ям майбутніх дітей. Йому ж належить ідея «педагогічних 

випробувань» для майбутніх батьків – отримання до укладення шлюбу 

спеціального документа про рівень знань з основ сімейної педагогіки. 
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За широку педагогічну пропаганду для всього населення виступав і 

А. Макаренко. Він закликав організувати обов’язкові короткострокові курси для 

батьків з основ сімейної педагогіки, вивчати і поширювати позитивний досвід 

сімейного виховання [5, с. 144]. 

Таким чином, аналіз науково-дослідницьких джерел засвідчують, що  

особистість батьків і їх педагогічна культура стають провідним виміром змісту 

виховання дітей. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ В 

ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

В умовах розвитку сучасного суспільства, яке характеризується значною 

кількістю змін, інновацій, цінністю інтелекту, змінюються вимоги до людини. 

Високий рівень технологічних досягнень висуває на перший план проблеми 

пошуку і розвитку талантів, які розглядаються як цінний капітал – своєрідна 

інвестиція в майбутнє.  

Сучасна епоха, яка характеризується високим рівнем гуманізації, особисто 

орієнтованим підходом, дитино-, студентоцентризмом,  викликає підвищення уваги 

до інтелектуально обдарованих дітей.  

Оскільки обдарована дитина – це унікальна особистість з яскраво вираженою 

індивідуальністю та незалежністю, то з такими дітьми, з одного боку, легко 

працювати, бо вони мають високі розумові здібності, а з іншого – складно, оскільки 

ці діти «знають собі ціну», потребують багато уваги, особливого ставлення. До того 

ж робота з ними потребує значних професійних і педагогічних компетентностей 

учителя. 

Аналіз наукових джерел свідчить про наявність різноманітних досліджень 

проблеми навчання, виховання та розвитку обдарованих учнів. Разом з тим, 

ефективність роботи з обдарованими учнями залежить від багатьох складових, 

http://yakov.works/%20library/11_k/om/ensky_01.htm
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серед яких важливу роль відіграє відповідна цілеспрямована управлінська 

діяльність. 

На думку В.В.Тесленка, «… комплекс багатьох проблем та неспроможність 

їх своєчасного подолання, що виникають у реальній практичній діяльності 

педагогічних колективів з розвитку обдарованих учнів, у значній мірі 

обумовлюється низьким рівнем управління, що об’єктивно вимагає певних змін та 

впровадження нових інноваційних підходів щодо його удосконалення. Більш 

доцільним та ефективним, на наш розсуд, є шлях створення обґрунтованої системи 

управління розвитком обдарованих учнів на рівні навчального закладу» [1, с. 54]. 

Розглядаючи моделювання процесу управління роботи з обдарованими 

учнями закладу освіти (далі - Модель), як інноваційний підхід, ми виходимо з того, 

що сучасний заклад освіти - це соціально-педагогічна система, якій характерні такі 

ознаки: відкритість, складність, динамічність, активність, керованість та 

самокерованість.  

Аналіз практик управління розвитком обдарованих учнів закладів загальної 

середньої освіти переконує, що Модель має розглядатися як сукупність певних 

складових (працівники, інформація, технології, учні, ресурси, батьки тощо), 

зв’язаних між собою у єдине ціле, яке має властивості виявляти потребу та 

можливість змін у системі освіти обдарованих учнів, планувати та здійснювати ці 

зміни, з метою більш ефективного досягнення її цілей. 

Важливо зазначити, що сучасні науково-теоретичні розробки та досвід 

реальної педагогічної практики свідчить, що за наявністю професійного підходу до 

створення та впровадження дієвої системи управління розвитком обдарованих 

учнів через моделювання, можна очікувати покращення результатів у кількісному 

плані (підвищення рівня засвоєння навчального та додаткового позапрограмного 

матеріалу, високі результати участі в олімпіадах, творчих конкурсах, наукових 

дослідженнях); у якісному плані (більш інтенсивне формування певних 

особистісних здібностей (загального та соціального інтелекту, креативності, 

критичного мислення, вміння розв’язувати нестандартні проблемні ситуації), 

активний духовний та громадянський розвиток, комунікабельність, толерантне 

ставлення до різних людей та культур, здатність до самовдосконалення та 

саморозвитку тощо [1, с.57]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЙДЕТИКИ НА УРОКАХ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Традиції ейдетики сягають своїм корінням епохи античності. Давні греки 

вважали, що людина думає, мислить ейдосами – образами. У її розумі, як на 

восковій табличці, виникають відбитки – образи того, про що вона думає, говорить, 

і в такому вигляді утримується в пам’яті. Уперше термін «ейдетика» був озвучений 

німецьким психологом Еріком Йєншем, який вважав що «ознакою ейдетизму є – 

емоційна забарвленість образів» і довів, що образне мислення – закономірна стадія 

дитячого розвитку. 

Основні методи ейдетики, які активно впроваджують у практику формування 

природничої компетентності сучасні учителі початкової школи.  
Метод фантастичної розповіді. Учню початкової школи надзвичайно важко 

запам’ятати низку природничих понять, які не пов’язані між собою. Наприклад: 

злива, барабан, кінь, трава, гніздо, книга. За методикою ейдетики потрібно уявити 

образ кожного слова та уявно пов’язати з образом наступного, малюючи в уяві 

фантастичний мультик або складаючи фантастичну розповідь. Орієнтовно така 

розповідь може виглядати так: «Надворі почалася сильна злива. Дощові краплі 

гучно стукали по барабану. Цього гуркоту дуже злякався кінь. Щоб заспокоїтися, 

кінь попрохав у свого господаря жмуток трави. Господар вирішив, що трава 

знаходиться у гнізді великого птаха. Він зазирнув туди, та побачив лише книгу, яку 

залишила у гнізді мудра Сова». 

Авторську методику розвитку у молодших школярів образного сприймання 

природи за рахунок активізації чуттєвого сприймання світу пропонує професор 

Г. Тарасенко (м. Вінниця). Дослідниця наголошує, що потрібно навчити дітей 

відчувати природу на колір, на смак, на запах. Це можливо здійснити завдяки 

проведенню «творчих етюдів», які ґрунтуються на завданнях типу: «Пошукайте 

«золото» осені: вкажіть жовто-зелені, руді, мідні, лимонні, жовтогарячі, 

бронзові, коричневі листочки»; «Знайдіть у навколишньому якнайбільше відтінків 

червоного кольору: вкажіть багряні, пурпурні, лілові, вишневі, фіолетово-червоні, 

бордові листочки» та ін. На думку Г.Тарасенко, виконання подібних завдань, 

сприяє розвитку у дітей належної культури сенсорної реакції на довкілля, що є 

основою для створення в майбутньому асоціативних образів [1, с. 58].  

Метод співвідчуття – дозволяє підсилити уявлення учнів. Використання 

даного методу ейдотехніки сприяє розвитку сили, інтенсивності образів. Метод 

співвідчуття розвиває уміння викликати і усувати образи за власним бажанням. А 

це, в свою чергу, дає владу над світом образів. За допомогою такого методу, можна, 

наприклад, запам’ятовувати назви квітів. Потрібно перетворити слово-назву квітки 

в співвідчуття, яскраво уявляючи при цьому одну з характеристик: запах, колір, 

звук, форму та ін. Наприклад, айстра – уявляємо зірку, яка за формою схожа на 

айстру; тюльпан – уявляємо тюрбан (нерозпущений пуп’янок тюльпана чимось 
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схожий на цей головний убір); м’ята – уявляємо як ручки мнуть листки м’яти, і 

водночас відчуваємо сильний освіжаючий запах. 

Передумовою для використання даного методу є робота з «навчання учнів 

визначати суть об’єкта природи через образ-асоціацію за рахунок активізації 

емоційно-образного осмислення учнями чуттєвих вражень» [1, с.58]. Така робота 

ґрунтується на використанні авторського прийому Г.Тарасенко – «метафоризації 

об’єктів і явищ навколишнього». Дітям можна пропонувати виконати завдання 

«На що схоже?». Наприклад, бурулька – морквина, цвях; верба – дівочі коси; 

снігопад – білі метелики, листопад – осінній десант; дощик – сльози природи; 

ожеледиця – весела ковзанка зими. Як зазначає дослідниця, «саме метафоризація 

ставить дитину в художню позицію щодо природи, адже метафора є результатом 

цілісного, нерозчленованого її сприймання. Метафора ніби оголює естетичну суть 

об’єкта і змінює ракурс його оцінювання під кутом виразності» [1, с.59]. 

Метод регресії – (від лат. regressus – зворотний рух) – дає змогу учителю 

звернути увагу учнів на достатньо нові, раніше не згадувані події [2]. І.Матюгін 

пише: «Під час регресії ми можемо згадати дрібницю, але вона може стати 

островом, на якому захочеться затриматися і пережити заново зустріч з загубленим 

часом. Ці зустрічі завжди емоційно забарвлені» [3, с.29]. Наприклад, учитель 

ставить завдання: 
«Уявіть. Ви вперше вийшли на прогулянку до лісу. Побачили маленьку білочку. 

Що ви відчуваєте? Які емоції переповнюють вас?»; «Уявіть, ви зовсім маленькі. 

Мама везе вас у колясці. Ви піднімаєте очі до гори і бачите багато білих хмаринок. 

Вони живі? Вони біжать? Що ви відчуваєте?» та ін. Для підсилення емоційності 

образів учитель може використовувати музику, що підходить за характером до 

змісту завдання. 
Таким чином, ейдетика представляє нову освітню технологію, що дозволить 

кожному учню комфортно та легко здобувати нові знання у будь-якому віці, 

отримуючи задоволення від реалізації своїх здібностей. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З СІМʼЯМИ ДОШКІЛЬНЯТ 

 

Однією з вимог дореалізації основної освітньої програми є взаємодія з 

батьками (законними представниками) з питань освіти дитини. Сучасні програми 

спрямовані на вирішення наступних завдань співпраці з батьками: охорона і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, їх фізичний розвиток; емоційне 

благополуччя кожної дитини; інтелектуальний розвиток, створення умов для 

розвитку особистості дошкільника, його творчих здібностей; залучення дітей до 

загальнолюдських цінностей. 

Комплексна освітня програма дошкільної освіти «Впевнений старт» 

передбачає безпосереднє залучення батьків до освітньої діяльності, що сприяє 

реалізації освітніх проектів, заснованих на співпраці з сімʼєю і підтримки її освітніх 

ініціатив. Кожне заняття залишає свій «предметний слід», підсумком заняття стає 

конкретний ігровий предмет, виріб, книга, ігровий макет. Значна частина завдань, 

призначених для виконання в родині, знаходить своє продовження в дитячому 

садку. Дитина, яка не виконала їх в домашніх умовах, відчуває труднощі на 

заняттях в групі. Батьки, усвідомивши це, будуть намагатися забезпечити 

безперервність освітньої діяльності. Крім того, виконуючи з дитиною спільну 

роботу вдома, батьки можуть оцінити освітню діяльність, здійснювану в ЗДО. 

Завдання, розміщені в «Дитячому календарі», прості. Вони є обовʼязковими для 

виконання. 

В освітній програмі дошкільної освіти «Впевнений старт» охарактеризовано 

особливості взаємодії педагогічного колективу з родинами вихованців на кожному 

віковому етапі дошкільника. Де позначені завдання, форми і методи роботи 

педагога з батьками. 

Основні форми взаємодії з сімʼєю: 

1. Знайомство з сімʼєю: зустрічі-знайомства, відвідування сімей, анкетування 

сімей. 

2. Інформування батьків про хід освітнього процесу: дні відкритих дверей, 

індивідуальні та групові консультації, батьківські збори, оформлення 

інформаційних стендів, організація виставок дитячої творчості, запрошення батьків 

на дитячі концерти та свята, створення пам'яток, інтернет-журналів, листування по 

електронній пошті. 

3. Освіта батьків: організація «материнської / батьківській школи», «школи для 

батьків» (лекції, семінари, семінари-практикуми); проведення майстер-класів, 

тренінгів, створення бібліотеки (медіатеки). 

4. Спільна діяльність: залучення батьків до організації вечорів музики і поезії, 

віталень, конкурсів, концертів сімейного недільного абонемента, маршрутів 

вихідного дня (в театр, музей, бібліотеку та ін.), сімейних об’єднань (клуб, студія, 

секція), сімейних свят , прогулянок, екскурсій, сімейного театру, до участі в дитячій 

дослідницькій та проектній діяльності. 
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Не всі сучасні програми, забезпечені повними комплектами методичних 

матеріалів. У звʼязку з цим самими педагогами проводиться серйозна робота з 

вибору засобів і методів, вибудовування технології взаємодії з батьками. 

Таким чином, для доцільної і ефективної взаємодії з батьками необхідно 

забезпечення індивідуального, диференційованого підходу до роботи з сімʼями 

вихованців на основі аналізу досвіду сімейного виховання, а також контингенту 

батьків; планування педагогами в календарному плані різних форм спілкування з 

батьками, іншими членами сімʼї, взаємозв'язок різних форм. Наявність в ЗДО 

документації, що розкриває роботу педагогів з батьками (протоколи батьківських 

зборів, консультацій, наявність матеріалів наочної педпропаганди, їх зберігання); 

підбір матеріалів в методичному кабінеті ЗДО на допомогу педагогам: пам'ятки, 

запитальники, консультації, кращий досвід сімейного виховання, а так само 

організація участь педагога-психолога і педагогів в пропаганді мети і завдань, 

змісту і методів сімейного виховання дошкільнят, забезпечить повноцінну 

взаємодію системи дошкільного виховання і сімейного. 
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА  

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

У своєму розвитку наша держава орієнтується на європейський досвід 

функціонування основних сфер життєдіяльності суспільства, водночас зберігає і 

примножує надбання національної культури. За цих умов основним в управлінні 

країною в цілому та окремими її галузями є втілення демократичних засад, 

формування інформаційного суспільства, прагнення до підвищення культури 

управління соціально-економічними й педагогічними системами, зокрема, 

організаційної культури управління в галузі освіти.  

Теорія і практика доводить, що успішна діяльність освітнього закладу освіти в 

значній мірі залежить від управлінської майстерності, особистісних і ділових якостей 

його керівника. Сучасний керівник – носій організаційних змін, який виробляє нові 

підходи до розв’язання проблем, пропагує нові цінності серед співробітників, 

одержимий ідеєю, готовий переборювати труднощі заради її втілення в життя. 

Сучасний керівник – це лідер, здатний вести свій педагогічний колектив до обраних 



224 
 

перспектив, переборюючи стереотипи, використовуючи інноваційні управлінські 

технології, впроваджуючи зміни і долаючи труднощі та перешкоди на своєму шляху. 

Проблема управлінської культури висвітлена в наукових працях Л. Васильченко, 

В. Гладкова, Л. Даниленко, І. Жерносека, Г. Єльникової, Л. Калініної, С. Королюк, М. 

Лапшина, В. Маслова, В. Мельника та ін. Разом з тим у науково-педагогічній 

літературі накопичено значний досвід дослідження особливостей формування 

професійної та педагогічної культури. Це, насамперед, праці Є. Бондаревської, 

І. Зязюна, О. Гармаша, І. Ісаєва, В. Сластьоніна.  

Зміст управлінської культури керівника навчального закладу детермінований як 

загальнокультурним розвитком особистості, так і вимогами професійної діяльності. 

Управлінська культура керівників саме навчальних закладів має певні особливі 

характеристики та розглядається з огляду на певну специфіку їх роботи. Так, 

В. Сластьонін вважає, що управлінська культура людей, зайнятих у сфері освіти є 

частиною їх професійно-педагогічної культури [3, с.178]. Управлінську культуру 

керівника навчального закладу  доречно розглядати у обʼєктивному вимірі як певну 

символічну реальність, що уособлює сприйняття на рівні суспільної свідомості та 

свідомості представників професійної субкультури системи цінностей, установок, 

способів комунікації, традицій, ритуалів, знань, умінь, навичок, що у сукупності 

характеризують способи здійснення управлінської діяльності, його оціночні 

ставлення до неї. Разом з тим, управлінська культура реалізується тільки через 

суб'єктний вияв, тобто є складним інтегральним творенням в цілісній структурі 

особистості менеджера освіти, що може формуватися лише в контексті соціальної, 

суспільно-корисної діяльності. 

До критеріїв та показників професійної культури сучасного менеджера освіти 

можна віднести: умотивованість керівника до здійснення управлінської діяльності, 

усвідомлення моральних норм та цінностей, прагнення до професійної 

самореалізації, асертивність поведінки, креативність, ініціативність (мотиваційно-

ціннісний компонент); усвідомлене ставлення до збагачення й поглиблення знань і 

професійного розвитку, прагнення до формування тактичних і стратегічних цілей, 

усвідомлення управлінських рішень, стійкість позиції, внутрішня самодисципліна 

(когнітивно-діяльнісний компонент), необхідність розвитку професійно важливих 

якостей, відкритість до спілкування, усвідомлення власної рольової поведінки 

(рефлексивний компонент). 

Традиційне уявлення про управлінську культуру пов’язується в основному з 

виділенням норм, правил управлінської діяльності, педагогічної техніки й 

майстерності. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 

дає підстави виокремити компоненти управлінської культури: аксіологічний, 

технологічний і особистісно-творчий. Аксіологічний компонент управлінської 

культури керівника школи утворений сукупністю управлінсько-педагогічних 

цінностей, що мають значення і сенс в керівництві сучасною школою. У процесі 

управлінської діяльності керівник школи засвоює нові теорії та концепції 

управління, оволодіває вміннями і навичками, і в залежності від ступеня їх 

застосування в практичній діяльності вони оцінюються їм як більш або менш 

значущі.  
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Технологічний компонент управлінської культури директора школи включає в 

себе способи і прийоми управління педагогічним процесом. Технологія 

внутрішньошкільного управління припускає вирішення специфічних педагогічних 

завдань. Рішення даних завдань ґрунтується на вміннях керівника-менеджера в 

області педагогічного аналізу та планування, організації, контролю і регулювання 

педагогічного процесу.  

Особистісно-творчий компонент управлінської культури директора школи 

розкриває управління педагогічними системами як творчий акт. При всій заданості, 

алгоритмічність управління діяльність керівника школи є творчою. Освоюючи 

цінності і технології управління, керівник-менеджер перетворює, інтерпретує їх, що 

визначається як особистісними особливостями керівника, так і особливостями 

обʼєкта управління. Стає очевидним, що управління педагогічними системами є 

сферою докладання і реалізації здібностей особистості. В управлінській діяльності 

директор школи самореалізується як особистість, як керівник, організатор і 

вихователь [3, с.452] 

Управлінська культура характеризує особистість керівника навчального 

закладу як кваліфікованого управлінця, здатного ефективно виконувати 

управлінську діяльність. Загальнолюдські цінності, норми моралі, вироблені 

історичною практикою суспільства, високо цінуються та є обов’язковими для 

успішної управлінської діяльності керівника закладу освіти. Світ культури постає, 

насамперед, як світ цінностей матеріальних і духовних, створених або виділених у 

природі людиною, якими вона насолоджується в міру своєї обдарованості, 

освіченості та вихованості. Цінність означає значущість, корисність або 

шкідливість чого-небудь для людини, групи, суспільства. Цінність може допомогти 

оцінити що-небудь у порівнянні, тобто виступити критерієм вибору. Цінність сама 

стає орієнтиром, тому що вона є засобом досягнення мети. 

Таким чином, управлінська культура керівника навчального закладу є 

складовою його загальної та професійної культури. Змістом управлінської культури 

керівника навчального закладу є знання принципів, методів, організаційних форм і 

технологічних прийомів управління освітнім процесом, що спрямований на 

підвищення його ефективності, соціально й професійно зумовлену сукупність 

управлінсько-педагогічних цінностей, що мають значення і сенс в керівництві 

сучасною школою, механізми соціокультурної регуляції, особистісні здібності, 

якості і характеристики. Яку б блискучу освіту не здобув керівник, йому треба 

постійно займатись самовихованням, саморозвитком. Керівник навчального 

закладу повинен працювати над своїми моральними, діловими якостями, 

особистісним розвитком та іміджем. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCEOF FUTURE ECONOMISTS 

 

Professional education of future economists needs specialists of a new generation. 

They must be prepared in accordance with the European requirements for higher 

education. Modern education in Ukraine is characterized by two components in the 

training of future specialists. The first component includes the cooperation of the leading 

European universities, which logically includes the universities of Ukraine. The second 

component requires the integration of educational systems and structures at the state level 

into a single European space with a single result in professional training. The only results 

in professional education are competence, that is, the indicators by which future 

economists will operate in the future, which includes only requirements in the standards of 

training and criteria. Such unification will significantly increase the competitiveness of our 

specialists in the European labor market. 

In order to comprehensively study the essence and structure of professional 

competence as the basic fundamental for the formation of pedagogical mastery of future 

teachers of primary classes, a historical and terminological analysis of the concept of 

"competence" has been held, which shows that in the pedagogical scientific circles, this 

term began to be applied from the eighties of the XX century in the sense of the 

educational result of the person who is studying. 

Professional competence has its structure and classification characteristics. O. 

Dubaseniuk to the main components of the vocational and pedagogical competence 

include: competence in the field of theory and methodology of the educational process; 

competence in the field of professional subjects; social and pedagogical competence; 

differential psychological competence; autopsychological competence. 

Markova distinguishes the following types of professional competence: 

– special competence - possession of own professional activity at a rather high level, 

the ability to design their further professional development; 

– social competence - possession of joint (group, cooperative) professional activity, 

cooperation, as well as methods of professional communication adopted in this profession, 

social responsibility for the results of their professional work; 

–  personal competence - possession of methods of personal self-expression and self-

development by means of confrontation with professional deformations of the individual; 

– individual competence - possession of methods of self-realization and development 

of individuality within the profession, readiness for professional growth, ability to 

efficiently organize their work without overloads. 

The peculiarities of the training of students in economic specialties are covered in the 

works by a group of authors - H. Cherednychenko, O. Zelikovska, Yu. Bondarenko.. It is 
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emphasized that the professional work of an economist is increasingly connected with 

interaction in the team, at the enterprise. An economist must have more advanced features 

and skills, in particular to meet the requirements of psychological and pedagogical 

professions such as "man-man." The student-economist needs to be friendly, empathy, 

able to analyze his behavior and the behavior of people who surround him. 

The authors argue that the training of a future economist is a pedagogical process. 

The result of this process should be the formation of the professional competence of a 

future economist. The professional competence of the economist is an important 

characteristic of the entrepreneur's activity, integrative quality, the synthesis of 

professional competences and personally important professionally important features. 

Training of economists on the basis of professional competence is an important 

component, says L. S. Otroshchenko, who investigated the formation of the professional 

competence of future international economists. In order to work in different regions of the 

world, it is necessary to base the educational activity of students of higher educational 

institutions on the basis of a competent approach. She emphasizes that the level of 

professional competence of a specialist depends on the effectiveness of the main economic 

operations of the country, its economic activity. 

Thus, a highly skilled economist one can become due to a high motivational 

indicator, confidence in the correct selection of the future kind of activity, the desire to 

acquire as much information professional material and its transformation into knowledge, 

which will lead to professionalism in the process of the vocational practice. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ  

НА ЕТАПІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА 

 

Зв’язне мовлення визначається вченими як побудова висловлювання, 

логічного викладу головної думки (теми), послідовного чи паралельного 

розгортання її у підтемах; це відрізок мовлення, якому притаманні значна 

протяжність і розчленованість на більш чи менш завершені самостійні частини. 

Оскільки зв’язне мовлення послуговується одиницями більшими, ніж речення, воно 

співвідноситься з лінгвістикою тексту. 

Аналіз психологічної, лінгвістичної й лінгводидактичної літератури з 

досліджуваної проблеми засвідчив різні підходи щодо визначення зв’язного 

мовлення. Так, психологи під зв’язним мовленням розуміють мовлення, форма 

якого закономірно пов’язана і визначається його змістом, а зміст є вираженням 

відповідного бажання або думки мовця. За визначенням лінгвістів, зв’язне 

мовлення – це мовлення, в якому виступають усі види зв’язку, що визначають 

співвіднесеність висловлювання об’єктивному світові, об’єкту спілкування та 

законам мови. Вчені лінгводидактичної галузі науки розглядають зв’язне мовлення 

як організовану за законами логіки, граматики й композиції єдність, що має тему, 

виконує певні функції, має відносну самостійність і завершеність, розчленовується 

на більш чи менш значущі структурні компоненти. Розкриваючи психологічні 

процеси, що є засадами мовленнєвої діяльності, дослідники виокремлюють 

насамперед мотивацію мовленнєвого висловлювання, розглядають мотив як 

імпульс, що дозволяє провести відбір слів, а предмет і мета майбутнього 

повідомлення визначають логічну послідовність і синтаксичну правильність 

мовленнєвого висловлювання. 

Проблема розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новою в науковій 

проблематиці. Вона досліджувалася класиками наукової думки і сучасними 

науковцями в різних аспектах проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, 

Г.М.Леушина, О.Р.Лурія, Т.О.Піроженко, С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін.); 

психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв, О.М.Шахнарович та ін.); 

лінгвістичному (Т.О.Ладиженська, Л.В.Щерба та ін.); педагогічному 

(Л.В.Ворошніна, В.Г.Захарченко, А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.І.Кузіна, 

Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін); лінгводидактичному (А.М.Богуш, О.І.Білан, 

Н.В.Гавриш, С.О.Караман, С.В.Ласунова, Н.В.Малиновська, Т.Г.Постоян, 

Г.В.Чулкова, С.К.Хаджирадєва, Л.І.Фесенко та ін.). Досліджено такі аспекти 

звязного мовлення: навчання розповідання за дидактичними картинками 

(Н.В.Гавриш, Л.І.Глухенька, Н.Ф.Виноградова, Н.Г.Смольнікова, Е.М.Струніна  та 

ін.), іграшками (А.М.Бородич, Е.П.Короткова та ін.), навчання описових розповідей 

(В.В.Гербова, А.А.Зрожевська, С.В.Ласунова та ін.), переказування художніх творів 

(Р.П.Боша, О.М.Лещенко, Н.В.Малиновська, Н.П.Орланова та ін.), навчання 

творчих розповідей (Л.І.Березовська, Н.В.Водолага,  Л.В.Ворошніна, Н.В.Гавриш, 
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С.В.Ласунова та ін.), розвиток зв’язного мовлення за текстом казок (С.Л.Алієва, 

Н.Н.Насруллаєва, Л.І.Фесенко та ін.), у продуктивній діяльності (Т.Г.Постоян та 

ін.), розвиток пояснювального мовлення (Н.І.Кузіна, М.М.Поддьяков та ін.), 

розвиток діалогічного мовлення (Е.І.Матецька, Т.Слама-Казаку, С.К.Хаджирадєва, 

Г.В.Чулкова та ін.), в ігровій діяльності (Б.Ф.Контаутене, В.Г.Захарченко та ін.). 

Натомість ознайомлення з результатами теоретичного аналізу означеної проблеми і 

практичним досвідом засвідчило, що питання зв’язності дитячого мовлення попри 

всю різноманітність пропонованих методичних систем, розглядається не лише 

практиками, але й науковцями однобічно, з погляду оволодіння дітьми 

загальноприйнятими в лінгвістиці якостями зв’язного мовлення. 

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення дошкільників 

посідає гра. Її вплив на виховний процес дітей було розкрито в роботах педагогів-

класиків (А.Я.Коменський, С.Ф.Русова, В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський та 

ін.), психологів (Ю.А.Аркін, М.Я.Басов, П.П.Блонський, Л.С.Виготський, 

Н.Д.Виноградов, Д.Б.Ельконін, С.Л.Рубінштейн, Д.Н.Узнадзе, та ін.), сучасних 

педагогів (Л.В.Артемова, А.К.Бондаренко, Г.І.Григоренко, Р.І.Жуковська, 

В.Г.Захарченко, Т.О.Маркова, Д.В.Менджерицька, О.І.Сорокіна, О.П.Усова, 

Г.С.Швайко, К.І.Щербакова та ін.). Зазначимо, що хоча проблема гри завжди була в 

центрі уваги педагогічної науки, однак її лінгвістичний аспект щодо розвитку 

зв’язного мовлення розглядався лише у зв’язку з дослідженням сюжетно-рольової 

гри (В.Г.Захарченко). Аспекти ж ігрового потенціалу у процесі формування 

мовленнєвих навичок і, зокрема, зв’язного мовлення дошкільників залишаються 

поза увагою науковців. Психологи розглядають гру як діяльність, що відображає 

дійсність шляхом активного її перетворення (Ю.А.Аркін, Л.С.Виготський, 

Н.Д.Виноградов, О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія, Д.Б.Ельконін, С.Л.Рубінштейн та ін.). У 

ході гри діти мають можливість діяти, конкретні дії зумовлюють мовленнєву 

активність дошкільника і водночас спрямовують розвиток гри. Це перехідна, 

проміжна ланка між повною залежністю мовлення від речей і предметних дій та 

свободою слова. 

Психолінгвістичний компонент проблеми мовленнєво-ігрової діяльності 

розкривається у працях Є.М.Верещагіна, І.О.Зимньої, О.О.Леонтьєва, О.Р.Лурії, 

І.О.Синиці, О.М.Соколова та ін. Він ґрунтується на уявленнях про структуру 

мовленнєвої діяльності та різноманітні психофізіологічні механізми породження 

мовлення, що забезпечують реалізацію мовленнєвого акту на знайомому матеріалі з 

використанням комунікативно спрямованих одиниць висловлювання. 

У межах лінгвістичного підходу вчені визначають процес використання у 

мовленнєвому спілкуванні ігрових ситуацій як стилістично нейтральних, що 

набувають образного потенціалу шляхом актуалізації їх значень, семантичного 

зрушення, внесення до них емоційно-естетичних нашарувань, що досягаються 

здебільшого на лексико-семантичному рівні (Е.О.Баринова, Б.М.Головін, 

І.І.Ковалик, І.С.Збарський та ін.). 

Отже, зв’язне мовлення, з психологічної точки зору, це адекватність 

мовленнєвого оформлення думки мовця з погляду її зрозумілості для слухача. 

Лінгвісти визначають зв’язне мовлення, як єдине ціле, що має тему, виконує певну 
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функцію (переважно комунікативну), йому притаманна відносна самостійність і 

завершеність, розчленовується на більш чи менш значущі структурні компоненти. 

Методистами зв’язне мовлення розглядається як організоване за законами логіки, 

граматики і композиції єдине ціле, що має тему, виконує певну функцію 

(найчастіше – комунікативну), має відносну самостійність і завершеність, 

розчленовується на більш чи менш значущі структурні компоненти.  
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ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ І СІМ’Ї ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

На сучасному етапі трансформаційного розвитку українського суспільства 

вирішення виховних завдань реалізується в умовах тісного партнерства закладу 

освіти та сім’ї, включаючи й механізми громадськості. 

На необхідності сімейного виховання наголошується в державних документах: 

Державній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), в Законі України «Про 

освіту», Концепції «Нової української школи», Концепції виховання дітей та молоді 

в національній системі освіти тощо. Зокрема, у Державній національній програмі 

«Освіта (Україна ХХІ століття)» підкреслюється: «В основу національного 

виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності і 

єдності поколінь. Школа має продовжувати родинно-сімейне виховання, 

працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між 

школою і родиною, бо це – основа, передумова підвищення активності навчання та 

виховання» [1]. 

Концепція «Нової української школи» наголошує на необхідності 

використання педагогіки партнерства. В основі якої – спілкування, взаємодія та 

співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані 

спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими 

однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 

результат. Сучасна школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до 
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побудови освітньо-професійного зростання дитини. Нова школа допомагатиме 

батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи 

виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних 

особливостей [3, c. 14]. 

Єдність сім’ї і школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань всебічного 

розвитку та виховання школяра. Важливого значення даній проблемі надавали 

відомі педагоги: Я. Корчак, Н. Крупська, А. Макаренко В. Сухомлинський, 

М. Стельмахович, В. Оржеховська, В. Кириченко, Г. Ковганич та інші дослідники. 

Так, Н. Крупська була одним із перших педагогів, які пропагували ідею тісної 

взаємодії школи з сім’єю. А. Макаренко стояв у витоків вирішення проблеми 

взаємодії школи та сім’ї. В. Оржеховська, В. Кириченко, Г. Ковганич переконані у 

тому, що виховання дітей у школі і сім’ї – це нероздільний процес з єдиною метою, 

який зорієнтований не лише на спільні зусилля навчального закладу і сім’ї у 

вихованні школярів, а й на їх виховну співпрацю у цьому процесі. Його здійснення 

передбачає єдино спрямовану взаємодію у взаємозалежній діяльності у системі 

стосунків батьків і педагогів. Стосунки співпраці передбачають рівність сторін, 

взаємну доброзичливість і повагу [4, с. 16]. 

У вирішенні даної проблеми особливо актуальності набувають теоретичні 

розробки і практичний досвід Василя Сухомлинського, який окреслив шляхи, 

методи і форми взаємодії школи і сім’ї. Видатний педагог підкреслював: 

«Подальший розвиток суспільного виховання не може відбуватися без більш 

активної і безпосередньої участі сім’ї, батьків. Йдеться не про епізодичну допомогу 

школі з боку сім’ї, а про комплекс спільних цілеспрямованих дій школи і сім’ї на 

особистість, про те, щоб виховання дітей становило важливий громадський 

обов’язок сім’ї, було виконанням їх обов’язку перед суспільством» [5, с. 410]. 

В. Сухомлинський зазначав, що безвідповідальне ставлення молодих батьків до 

виховання дорого обходиться, передусім суспільству. «Важкі діти» – це результат 

неправильного виховання, вад сімейного життя, несприятливого психологічного 

клімату й ненормованих стосунків у сім’ї» [6, с. 444]. 

Діти здобувають освіту, виховуються і навчаються не лише в школі. Їх 

розвиток продовжується і поза стінами школи і насамперед – у сім’ї. Сім’я – один із 

головних виховних інститутів, значення якого у формуванні особистості дитини 

важко переоцінити. Лише в сім’ї, під керівництвом та з допомогою батьків дитина 

пізнає навколишній світ у всіх його складностях і багатогранних проявах, тут 

проходить її громадське становлення, формується світогляд та естетичні смаки [2, с. 

41] 

Школа і сім’я, батьки і вчителі, батьківський комітет і адміністрація школи – 

єдине ціле. Їхня діяльність спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, 

становлення. 

Партнерські відносини між вчителями та батьками повинні бути міцними та 

різнобічними, особливо для молодших школярів. Адже саме в цей період 

динамічно формується не тільки інтелектуальна основа особистості, але й її 

моральні якості.  
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Таким чином, ефективність усієї виховної системи закладу освіти 

забезпечується насамперед взаємодією педагогів з батьками учнів, утвердження 

батьків, усіх дорослих членів родини в якості суб’єктів цілісного виховного 

процесу, формуванням у них установки на самостійну творчу діяльність шляхом 

упровадження активних форм, передових технологій і методик психолого-

педагогічної просвіти. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

За останні десятиліття в освіті набув популярності термін «залученість», що 

швидше за все, спричинено розширеним розумінням ролі, яку певні інтелектуальні, 

емоційні, поведінкові, фізичні та соціальні фактори відіграють у навчальному 

процесі та соціальному розвитку особистості школяра. Поняття залученості апелює 

до ступеня уваги, інтересу, зацікавленості, оптимізму та пристрасті, які виявляють 

учні, коли вони навчаються чи їх навчають. Ідея залученості продовжується на рівні 

навчальної мотивації, високий рівень якої дозволяє учням прогресувати у власній 

освіті. Концепція залученості побудована на ідеї, що результати навчання кращі, 

коли учні допитливі, зацікавлені чи натхненні, та що навчання, як правило, 

страждає, коли учні нудьгують, безпристрасні, невдоволені чи якось інакше 

«відключаються» від процесу навчання.   

Широке розмаїття досліджень щодо навчання виявило зв’язок між так званими 

«некогнітивними факторами» (мотивація, інтерес, цікавість, відповідальність, 

рішучість, наполегливість, трудові звички, саморегуляція, соціальні навички тощо) 

та пізнавальних результатів навчання (наприклад, покращення навчальної 

ефективності, тестових балів, відтворення інформації, здобуття навичок тощо) [1].  
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Хоча концепція учнівської залученості здається простою, на практиці вона 

може приймати досить складні форми. Наступні приклади ілюструють декілька 

способів, якими можна обговорювати чи вирішувати питання залученості учнів: 

Інтелектуальне залучення. Щоб збільшити залучення учнів до курсу чи 

предмету, вчителя можуть створювати завдання або проекти, що приваблюють 

інтереси учнів або стимулюють їх цікавість. Наприклад, вона можуть дати учням 

більше вибору щодо тем, про які їм пропонується писати (щоб вони могли вибрати 

тему, яка їх конкретно цікавить), або вони можуть дозволити учням вибрати те, як і 

що вони будуть досліджувати, або продемонструвати те, що вони дізналися. 

Емоційне залучення. Вчителі можуть використовувати широкий спектр 

стратегій для просування позитивних емоцій в учнів, які полегшують процес 

навчання, мінімізують негативну поведінку або не дозволять учням випадати з 

процесу навчання. Наприклад, аудиторії та інші навчальні середовища можуть бути 

перероблені так, щоб зробити їх більш сприятливими для навчання, вчителі можуть 

зробити точку моніторингу настроїв учнів та запитати їх, як вони почуваються, або 

шкільні програми можуть надавати консультації, надати учням необхідну 

психологічну підтримку, щоб досягти успіху в академічному плані та відчувати 

себе позитивно, оптимістично чи в захваті від школи та навчання.   

Поведінкова залученість. Вчителі можуть встановлювати зони 

відповідальності в класі, використовувати послідовні підказки або призначити 

учням ролі, що сприяють поведінці, сприятливішій для навчання. Наприклад, 

вчителі початкових класів можуть використовувати підказки або жести, які 

допомагають молодим учням переорієнтуватися на урок, якщо вони відволікаються 

або набридають.  

Вчителі можуть використовувати фізичні заняття або підпрограми, щоб 

стимулювати навчання чи інтерес. Наприклад, «кінестетичне навчання» означає 

використання фізичних рухів та діяльності під час навчального процесу. Замість 

того, щоб просити учнів відповісти на питання вголос, вчитель може попросити 

учнів підійти до дошці та відповісти на це питання усно, а також записувати 

відповідь.  

Соціальна залученість. Вчителі можуть використовувати різні стратегії для 

стимулювання залучення через соціальну взаємодію. Наприклад, учні можуть бути 

згруповані для спільної роботи над проектами, або викладачі можуть створювати 

академічні змагання, в яких вони змагаються, наприклад, дружнє змагання, в якому 

команди будують роботів для виконання конкретного завдання за найкоротший 

час. 

Однак у багатьох контекстах залученість учнів може також забезпечуватися 

способами, якими шкільна адміністрація, педагоги, психологи та інші дорослі 

можуть «повніше» залучати учнів до процесів управління та прийняття рішень у 

школі, до розробки програм та можливостей навчання, або в культурному житті 

своєї громади. Наприклад, можливо опитувати учнів, щоб визначити їхні погляди 

на різні питання, а потім використовують результати опитування для зміни 

політики чи програм таким чином, щоб врахувати чи відповідати перспективам та 

проблемам учнів. Можливо також створення альтернативних форм управління 
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студентом, так звані «студентські консультативні комітети», призначення яких не 

просто заповнити шкільну дошку, а створити неформальні способи самоуправління 

для учнів, для того, щоб кожний міг внести свій вклад в управління школою [1].  

Концепція залучення учнів зазвичай актуалізується  тоді, коли шкільний 

освітній простір аналізує пріоритетність освітніх стратегій та методик викладання, 

що стосуються факторів розвитку: інтелектуального, емоційного, поведінкового, 

фізичного та соціального характеру, які або посилюють, або шкодять навчанню 

учнів, що і відповідає сучасному вектору освітніх реформ.   
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ПРЕДМЕТ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Сучасний освітній простір характеризується збільшенням вимог до 

інтелектуальних здібностей та практичних навичок майбутніх фахівців, їхніх 

можливостей сприймати нове та змінюватися відповідно до викликів часу. Це 

актуалізує проблему формування мобільності як особливої особистісної якості саме 

у процесі освіти, яка стає пріоритетним чинником формування суспільного 

інтелекту, національним ресурсом оновлення соціального життя. Відтак, 

загострюється питання якості освіти на всіх її рівнях, особливо в аспекті 

професійної підготовки нової генерації педагогічних кадрів, здатних як до 

особистісно-професійного саморозвитку та життєвої самореалізації, так і до 

формування компетенції мобільної життєтворчості вихованців.  

У педагогічному доробку науковців (О. Архангельський, Л. Горюнова, 

Б. Ігошев, Л. Мітіна, О. Нікітіна) містяться підходи до вивчення категорії 

професійної мобільності майбутніх спеціалістів у процесі фахової підготовки, 

зокрема в педагогічному коледжі (М. Пазюкова); в системі додаткової професійної 

освіти педагогів (Л. Амірова, Т. Большакова, Ю. Калиновський). Цінними є 

напрацювання дослідників, де професійна мобільність розглядається в контексті 

компетентнісної парадигми (В. Адольф, І. Гришина, Е. Зеєр, Л. Овчарук, 

Л. Петровська, А. Реан).  

Нинішнє динамічне суспільство потребує фахівця, здатного швидко 

адаптуватися до складних умов соціальної і професійної дійсності, самостійно й 

відповідально приймати рішення, зорієнтованого на успіх та постійне 

самовдосконалення. Отже, саме мобільність є одним із невід’ємних показників 
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соціальної та професійної зрілості суб’єкта і тією особистісною характеристикою, 

що засвідчує внутрішню готовність людини до якісних змін, перетворень.  

Відмітимо, що основою сучасної інноваційної освітньої парадигми стають такі 

ключові компоненти, як саморозвиток, самоосвіта, самовдосконалення, 

самопроектування – суб’єктно спрямовані складові освітнього простору. 

Збільшується відповідальність учителя за результати власної праці. У даний час 

суб’єкт професійно-педагогічної діяльності (особливо, майбутній педагог) повинен 

уміти керувати освітніми процесами, проектувати та реалізовувати на практиці 

освітні ситуації нового типу, що постійно розвиваються і вдосконалюються, 

орієнтуючись, насамперед, на розвиток людських здібностей, а не тільки на 

трансляцію традиційних знань, умінь, навичок. Таким чином, учитель стає 

активним організатором освітнього процесу, здатним гнучко адаптуватися до 

мінливих умов професійно-педагогічної діяльності.  

Діяльність учителя початкових класів передбачає грамотну й ефективну 

реалізацію числених професійних функцій, реалізація яких можлива лише тоді, 

коли будуть створені умови і розроблені механізми розвитку професійно-

педагогічної мобільності, що сприяє реалізації освітніх цілей з орієнтацією на 

перспективу. Виникає необхідність організації безперервної професійно-

педагогічної підготовки педагогів, які спроможні успішно адаптуватися в умовах 

глобальних соціальних змін. 

Викликає інтерес думка Ю. Музиченко, який визначає професійну мобільність 

як «здатність» особистості педагога (андрагога, менеджера освіти) організувати 

співдіяльність з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу (учнями, їх 

батьками, колегами, адміністрацією, партнерами, представниками соціуму) згідно з 

цілями й завданнями сучасної концепції освіти, цінностями світової, вітчизняної, 

регіональної та національної культур. 

Слід зазначити, що в трактуванні О. Кіпіної педагогічна мобільність є 

інтегративною характеристикою, що включає всі види мобільності й 

компетентності, що є необхідними при самореалізації педагога в професійній 

діяльності, соціумі й культурі. 

Зокрема, Н. Дячок вважає, що професійна мобільність являє собою комплекс 

таких особистісних якостей та здібностей особистості: соціальна активність, що 

виражається в готовності брати участь у різноманітних громадських заходах, 

проектах різної змістової спрямованості; діяльний інтерес до різних сфер соціальної 

і професійної активності; висока адаптивність до різних суспільних ситуацій, 

функціонально різних видів діяльності; креативність, інноваційність, 

налаштованість на творче ставлення до будь-якої справи, творче перетворення 

будь-якої ситуації [2, с.180]. 

Актуальною є думка М. Гордієнка про те, що професійна мобільність як 

інтегральна особистісно-професійна якість майбутнього педагога, що забезпечує 

його особистісну самореалізацію і в той самий час розвиток сфери професійної 

педагогічної діяльності, стає чинником динамічного розвитку суспільства [1]. 

Таким чином, професійна мобільність майбутнього вчителя (як інтегративна 

якість особистості) передбачає динамічний стан індивіда, здатного гнучко 
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адаптуватися до зміни змісту й умов професійно-педагогічної діяльності, 

усвідомлює необхідність безперервної самоосвіти і вміє з її допомогою 

підтримувати власний професійно-творчий і соціальний потенціал. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ 

СТУДЕНТАМИ-ВОКАЛІСТАМИ 

 

Виконавство займає особливе місце у професійній підготовці сучасного 

викладача мистецьких дисциплін. По-перше, воно є однією з форм вокально-

виконавської діяльності, а по-друге – її підґрунтям, адже саме виконавська 

діяльність найбільшою мірою сприяє розкриттю особистості педагога- музиканта 

[2]. 

До початку ХІХ століття мистецтво інтерпретації було тісно пов’язане з 

композиторською  творчістю. Як самостійне мистецтво, інтерпретація набуває 

особливого значення у 20-30-і роки ХІХ  століття. У виконавській практиці 

затверджується новий тип музиканта-інтерпретатора і виконавця творів інших 

композиторів. Паралельно існують традиції авторського виконавства.  

Інтерпретаторами творів інших авторів були Ф. Ліст, А. Рубінштейн, С.Рахманінов. 

З другої половини ХІХ століття складається теорія музичної інтерпретації, яка до 

початку ХХ століття стає однією з галузей музикознавства. Великий внесок у 

розвиток теорії інтерпретації внесли Г.Коган, Г.Нейгауз, С.Фейнберг та інші. 

У процесі інтерпретації велике значення має індивідуальність виконавця. 

Його складовими є світогляд особистості, ступінь розвитку інтелекту, 

приналежність до певного художнього типу, розвиток вольових якостей, високий 

рівень загальної культури і художнього смаку, наявність професійних здібностей, 

рівень володіння технікою, ступінь чуттєво-емоційної сфери, наявність артистизму 

[3, c.8]. 

Майстерність вокаліста-інтерпретатора, спрямована на емоційний відгук 

слухача і завоювання духовних висот мистецтва, залежить від сукупності стильових 

механізмів, відтворених в «живому» творчому процесі. У системі сучасної вищої 

музичної освіти, окрім загальноприйнятих вокально-технічних і художніх завдань, 

студент-вокаліст  оволодіває синергетичним підходом до сприйняття, розуміння 
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авторського задуму, а також артистичною майстерністю в процесі реалізації 

вокальних шедеврів музики [1]. 

Музикант може виконувати твір, відтворюючи музичну форму, яка вже 

зустрічалася і була реалізована раніше іншими виконавцями. Відтворення 

художнього образу вокальних творів може відрізнятися досконалістю, але в той же 

час залишатися обмеженим, оскільки не створена й не продумана інтерпретація, не 

втілено особистісне бачення художньо-образного змісту, не відтворена особистісна 

позиція виконавця.  

Отже, варто зазначити, що художня інтерпретація є результатом складних 

взаємодоповнюючих процесів, із специфічними функціями, властивостями, 

структурою та змістом. Зафіксовані в нотній символіці думки, почуття та ідеї 

композитора, студент-виконавець може пізнати за допомогою спеціальних  знань, 

розвитку музичних здібностей і творчої уяви. Виконавець відіграє роль 

посередника між композитором і слухачем.  

Таким чином, вокально-виконавська інтерпретація є самобутнім варіантом 

прочитання музичного твору, є творчим процесом, який не зупиняється на 

створенні музичного твору композитором, а продовжується у виконавській 

діяльності інтерпретаторів, серед яких чимало студентів-вокалістів. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Ще донедавна українське суспільство в основному можна було назвати 

культурно гомогенним, а різнилися представники нації загалом лише за етнічною 

приналежністю. У ХХІ столітті ситуація кардинально змінилася. Внаслідок 

посилення політичних та економічних зв’язків між державами, пожвавлення 

трудової та освітньої міграції, створення єдиного інформаційного простору, 

підвищення зацікавленості до вивчення іноземних мов, культур, розвитку 

туристичної галузі та інших процесів глобалізації спілкування з представниками 

інших культур стало звичним і поширеним явищем.  

Усе життя людей пов’язане зі спілкуванням із довколишніми і, як наслідок, 

взаємним впливом. Обмін інформацією, стосунки з іншими людьми є життєвою 

потребою. Досліджуючи дію законів спілкування, психологи встановили, що 
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контакти людини зі світом укладаються в сім кіл спілкування, перше з яких – це 

сім’я, в якій вона народилася, а найширше, сьоме, – спілкування зі світом, саме 

цьому сьогодні сприяють розвинені інформаційні технології. Для того щоб на 

належному рівні підтримувати ці контакти, необхідно не лише володіти мовою 

спілкування, а й знати етикетні норми, правила та стандарти поведінки, особливості 

невербальної комунікації, використання певних комунікативних моделей, звичаї, 

традиції, цінності – усе те, що охоплює поняття «культура». 

Питання формування міжкультурної компетенції у здобувачів вищої освіти – 

майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти – як представників молодого 

покоління, для якого мобільність, зокрема освітня і професійна, є нормою, 

видається нам своєчасним і важливим з огляду на вищенаведені аспекти.  Від 

якісно сформованої міжкультурної компетенції у педагогів прямо пропорційно 

залежить рівень її (міжкультурної компетенції – Авт.) сформованості у вихованців 

– здобувачів освіти закладів дошкільної освіти. Крім того, обізнаність з феноменом 

міжкультурної комунікації породжує у дітей толерантне ставлення до інших осіб, 

які чимось різняться від звичного для дитини оточення.  

В контексті теми нам імпонує визначення міжкультурної комунікації 

сучасного львівського мовознавця Ф. Бацевича, який так розуміє термін: 

міжкультурна комунікація є особливим типом культури, який характеризується 

взаємодією національних культур, етнокультурною компетенцією особистостей, 

толерантністю, прагненням до міжнаціональної згоди у всіх сферах спілкування [2, 

с. 144]. У науковому дискурсі термін «міжкультурна комунікація» з’явився в 

середині XX ст. і пов’язаний з іменами науковців Едварда Т. Холла та Джорджа 

Л. Трегера, означає спілкування людей, які є представниками різних культур. 

Міжкультурна комунікація є міжособистісною комунікацією, яка здійснюється в 

спеціальному контексті. Існують певні умови реалізація міжкультурної комунікації, 

серед яких: належність її учасників до різних культур, а також те, що вони 

усвідомлюють наявність культурних відмінностей один одного. Ознаки культурних 

відмінностей можуть бути інтерпретовані як відмінності вербальних і невербальних 

кодів у специфічному контексті комунікації. При цьому кожен учасник комунікації 

володіє власною системою правил, які дозволяють кодувати та декодувати 

створювані та отримані повідомлення [4 с. 125 – 126]. 

Дослідниця міжкультурної комунікації Л. Почебут виокремила основоположні 

принципи міжкультурної комунікації, до яких належать: 1) міжкультурне 

спілкування і взаємодія базуються на розумінні культурних відмінностей; 2) 

міжкультурна комунікація є невдалою за умов, коли: а) один зі співрозмовників 

зневажає систему цінностей, прийнятих в культурі іншої співрозмовника; б) зачіпає 

національні почуття; в) принижує національну гідність; 3) у процесі міжкультурної 

комунікації важливо орієнтуватися на майбутнє, а не на минуле народу, з 

представником якого ведеться обмін думками; 4) метою міжкультурної комунікації 

є перевага дотримання своїх інтересів у своїй культурі та перевага дотримання 

інтересів співрозмовника в його культурі [3, с. 103-104].  

Отже, міжкультурна компетенція майбутніх педагогів закладу дошкільної 

освіти визначається успішною міжкультурною комунікацією, яка має на меті 
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стабільну готовність людини до сприйняття, розуміння і прийняття інших моделей 

поведінки, стилів спілкування, етичних норм, зацікавленостей, пріоритетів, 

культурних цінностей в межах як окремої особи, так і народу. 
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО 

ПОЛІТОЛОГА  

Необхідними умовами успішної реалізації особистості у професійній 

діяльності є розвиток таких здібностей, що найбільшою мірою розкривають її 

індивідуальність, компетентність і творчий потенціал. З цих позицій успішність 

людини у професії забезпечується не тільки отриманням певного рівня підготовки 

та набуття знань, умінь, навичок, необхідних для виконання діяльності, отримання 

професійної кваліфікації, але й формуванням професіонала як гармонійно 

розвиненого суб’єкта, у якого розумові якості вдало поєднуються з адекватною 

самооцінкою, умотивованістю, бажанням самовдосконалення і розвиненою «Я-

концепцією» та визнання соціумом високих результатів здійснення фахівцем 

професійної діяльності. Важливим шляхом для досягнення цього є формування 

професійного іміджу, що, на думку науковців, є формою життєвого вияву фахівця, 

за допомогою якої він, активуючи особистісно-ділові якості, професійно та 

особистісно самоутверджується [1, с. 88]. 

Позитивний професійний імідж можна розглядати як показник професійного 

росту і професійного самовизначення, якісної реалізації фахівця у певній галузі 

діяльності, який залежить від його готовності до створення такого образу ще на 

етапі професійного навчання у закладі вищої освіти. Серед необхідних 

майбутньому політологу здібностей відмітимо високий рівень розвитку 

аналітичного і синтетичного мислення (вміння отримувати та обробляти потрібну 

інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її); високий рівень розвитку 

понятійного мислення (володіння науковими поняттями); високий рівень розвитку 

дедуктивного мислення (уміння робити висновки від загального до конкретного); 

схильність до дослідницької діяльності (увага до деталей, здатність групувати 
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безліч фактів, установлювати причинно-наслідкові зв’язки); здатність займатися 

тривалий час кропіткою роботою (робота з досьє, архівними документами); 

високий рівень розвитку короткочасної і довготривалої пам’яті; розвинені 

комунікативні здібності; ораторські здібності; високий рівень розвитку 

концентрації і стійкості уваги; здатність сприймати велику кількість інформації 

(всебічне адекватне сприйняття ситуації) тощо.  

Спираючись на аналіз наукових позицій щодо визначення структурно-

компонентної моделі професійного іміджу фахівця (В. Андрущенко, М. Біляєва, 

Л. Донська, А. Калюжний, Л. Ковальчук, А. Коркішко, О. Митцева, Ю. Палеха, 

О. Перелигіна, Н. Прус, О. Пєхота, В. Черепанова, О. Щербакова та ін.) та 

проецируючи їх на зміст професійних компетенцій політолога, відображений у 

програмах підготовки бакалавра цього напряму, ми пропонуємо трьохкомпоненту 

структурну модель професійного іміджу політолога: зовнішня, внутрішня і 

процесуальна складові. 

До зовнішнього компонента моделі професійного іміджу політолога відносимо 

його зовнішньо-поведінкові характеристики: вербальну та невербальну поведінку, 

культуру поведінки візуальну привабливість. Візуальна привабливість – це фізичні 

дані та значна кількість зовнішніх доданків, що залежать безпосередньо від нас 

(наприклад, манера триматися на людях, одяг, зачіска, які відповідають 

очікуванням більшості людей чи окремої соціальної групи). Ще більше значення 

для формування позитивного професійного іміджу політолога мають такі 

компоненти, як професійний етикет (манера поведінки фахівця, естетика «Я-

образу»), кінетична мова, культура мовлення, оскільки робота політолога значною 

мірою пов’язана з публічністю, презентацією аналітичних оглядів, своєї позиції, 

себе як професіонала.  

Процесуальний компонент містить професійні знання й уміння, які фахівець 

повинен ефективно реалізовувати під час своєї професійної діяльності, професійну 

культуру, громадянську відповідальність, соціальну активність, працьовитість, 

здібність до міжособистісного спілкування, ведення діалогу. Складовою цього 

компоненту є також досвід особистості, що включає уміння виділяти, 

систематизувати та передбачати недоліки та помилки в професійній діяльності, 

можливість їх упередження; уміння реагувати на неординарні моменти у роботі; 

здатність до розвитку професіоналізму. 

Внутрішній компонент, ядро професійного іміджу, характеризує внутрішній 

світ людини і складається на основі інтелекту, характеру, індивідуальних якостей 

особистості. До нього відносимо орієнтацію на особистісно-професійний розвиток, 

цінності та інтереси, ерудицію, стиль мислення, наявність позитивної «Я-

концепції», що реалізується через позитивне ставлення до світу, позитивну 

самооцінку, самосвідомість, поведінку, яка узгоджує внутрішню оцінку себе із 

зовнішніми вчинками.  

Процес формування професійного іміджу є неможливим без рефлексії, що 

сприяє свідомому виконанню будь-якої діяльності і є засобом розкриття внутрішніх 

сил людини, «рушійною силою інтелектуального й культурного розвитку 

особистості, що допомагає оцінити одержані результати, визначити цілі подальшої 
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роботи, скорегувати свій професійний шлях» [2, с. 4]. З цих позицій рефлексія 

виступає як технологія самодіагностики успішності й ефективності професійних дій 

політолога, як засіб гнучкого реагування на те чи інше суспільно-політичне явище, 

ситуацію.  

Запропонована нами структурна модель дає змогу розкрити внутрішню будову 

професійного іміджу політолога і його призначення, а також продемонструвати 

природу його суттєвих характеристик. 
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СТУПЕНІ І РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Система професійної освіти Великобританії зарекомендувала себе як система 

освіти, яка забезпечує випускників професійними кваліфікаціями міжнародного 

рівня. Рівень зайнятості випускників закладів професійної освіти Великобританії 

складає 50,9% від загальної кількості випускників, що є одним з найвищих 

показників в Європі.  

У системі управління програмами і проектами професійного навчання у 

Великій Британії можна виділити такі рівні: департамент освіти та науки і 

Міністерство зайнятості (Вищий рівень), комісія із професійної підготовки, Служба 

професійної карʼєри (Другий рівень), коледжі, професійні школи, центри 

професійної підготовки тощо (Третій рівень). 

Основним підрозділом у складі Міністерства зайнятості є Служба професійної 

кар’єри. Вона має широко розгалужену мережу по усій країні на регіональному і 

місцевому рівнях. Місцеві органи цієї служби несуть відповідальність за 

профорієнтаційну роботу, послуги і працевлаштування учнів та молоді, що тільки 

розпочинає своє трудове життя. Вони беруть активну участь у наборі молоді для 

навчання, 97% випускників шкіл проходять цей канал набору на роботу. 

Відділи Департаменту освіти і науки розробляють рекомендації для 

навчальних планів і програм для усіх форм навчання, активізують роботу 

навчальних закладів щодо реалізації державних програм у сфері «професійне 

навчання-зайнятість», виділяють державні асигнування, аналізують розвиток освіти 

і професійної підготовки у регіонах країни [1]. 

На національному рівні створена Центральна рада з професійної підготовки, 

що надає рекомендації для покращення роботи міністру зайнятості. 

На місцевому рівні діють галузеві ради (TECs), які складаються з підприємців, 

фахівців, що їх призначає міністр освіти (для Шотландії - держсекретар з питань 

Шотландії) і профспілок. Галузеві ради готують рекомендації щодо змісту і 
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тривалості навчальних програм для різних професій, кваліфікації студентів та 

інструкторів, методів та стандартів кваліфікаційних іспитів.  

Сучасна система професійної освіти Великобританії складається з двох 

ступенів: подальшої, або післяшкільної (Further Education), і вищої (Higher 

Education) освіти. У Великобританії існує відмінність між професійною (vocational 

education) і академічною (academic education) освітою; професійна освіта 

розглядається як менш престижна і важлива. В академічній освіті основний акцент 

робиться на теоретичну і науково орієнтовану діяльність. Ця освіта представлена 

коледжами та університетами. Більшість «академічних» курсів в Великобританії 

призначена для підготовки до певного роду діяльності, наприклад: в сфері 

проектування, права, медицини і комерції. Після закінчення академічної освіти 

випускники отримують одну з наукових ступенів, наприклад – бакалавра (Bachelor), 

магістра (masters degree), доктора (PhD). Здобуття вченого ступеня передбачає 

написання наукової роботи або захист дисертації. 

Професійна освіта орієнтована на підготовку до практичної роботи, професії, 

ремеслу. Основою організації британської професійної освіти став «Закон про 

виробниче навчання (Industrial Training Act)», прийнятий у 1964 році. Він став 

початковим етапом «прямої» участі держави у питаннях професійної підготовки, 

значно зміцнив позиції державних центрів професійної підготовки, хоча на початку 

60-х років ставилася під сумнів необхідність їх існування, сприяв розвитку 

коледжів подальшої освіти (Further education). 

Прийнятий у травні 1988 року «Закон про зайнятість» надав офіційного 

статусу «Комісії з професійної підготовки», яка стала національним органом 

управління професійною освітою і підготовкою кадрів. Нині Комісія забезпечує 

економіку кваліфікованою робочою силою, здатною адаптуватися до умов, що 

постійно змінюються. Вона відіграє провідну роль у переорієнтації урядової 

політики щодо підготовки робочої сили, що відповідає кваліфікаційним вимогам 

сьогоднішнього і майбутнього виробництва [3]. Основною задачею Комісії є 

розробка заходів (на національному і місцевому рівнях) щодо поліпшення 

британської системи професійної освіти, з метою підвищення відповідності 

підготовки кадрів умовам зайнятості на ринку праці. ) 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО 

ПРИРОДИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Проблема духовного розвитку особистості, забезпечення її ціннісного 

ставлення до природи в умовах відродження України набуває особливого значення. 

На державному рівні це знайшло відображення в основних  документах з 

дошкільного виховання та освіти: Концепції дошкільного виховання в Україні, 

Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Національній програмі «Діти 

України», Законі «Про дошкільну освіту». В них наголошується на необхідності 

створити дійові гуманістичні норми взаємодії дитини і природи, розробити такі 

виховні технології, які б враховували і психічні особливості, і комплекс 

індивідуальних якостей, і систему інтересів, потреб, ідеалів, творчих можливостей 

особистості, і тим самим забезпечили цілісний духовно-фізичний вплив на неї. 

Формуванню ціннісного ставлення до природи, як певного рівня еколого-

естетичної культури особистості, в першу чергу, сприяє цілеспрямоване, 

систематичне, особистісно зорієнтоване виховання. Його основою є синтез екології 

та естетики. Суть цього полягає в тому, що особистість пізнає природу, 

взаємозв’язки в ній через опанування естетичних еталонів, які значаться  

загальними законами краси: закону гармонії, закону пропорційності та ритму й 

закону міри (В.Корнієнко). Метою еколого-естетичного виховання є формування 

«творчого типу екологічної свідомості» (С.Деребо, В. Ясвін), який відрізняється 

насамперед здатністю розуміти красу природи та виражати своє ставлення до неї в 

художньо-творчій діяльності.  

Формування ставлень особистості до світу, розвиток у дошкільників почуттів, 

потреб, інтересів вивчали О.Леонтьєв, В.М’ясищев, С.Рубінштейн, П.Якобсон. 

Ефективні засоби розвитку естетичних почуттів та уявлень дітей розроблені у 

наукових дослідженнях Н.Ветлугіної, О.Дзержинської, Н.Кириченко, Т.Комарової, 

Л.Компанцевої, В.Пабат, Н.Сакуліної, О.Фльоріної, естетичного сприйняття 

дошкільників – О.Запорожця, В.Космінської, Н.Зубарєвої. Зв’язок екологічного та 

естетичного виховання простежується у роботах С.Жупаніна, Е.Залкінд, І.Звєрєва, 

Л. Печко, В.Сенкевича, В.Сич, Г.Тарасенко 

Суттєвою передумовою формування природоохоронних мотивів (екологічних, 

гуманістичних, естетичних та ін.) сприяли дані про особливу регулюючу роль знань 

та уявлень в моральному розвитку дітей дошкільного віку(Л.Артемова, 

С.Виноградова, Т.Рєпіна). Закономірностям ознайомлення дошкільників з 

природою присвячені роботи Н.Веретеннікової, Н.Кот, Н.Лисенко, Г.Марочко, 

Є.Максименко, З.Плохій, П.Саморукової, Н.Яришевої. 
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Формування духовного світу всебічно, гармонійно розвинутої особистості 

можливе через виховання у неї ціннісного ставлення до соціального та природного 

середовища – духовних феноменів суспільства [1].  

Для характеристики певного рівня сформованості в особистості ціннісного 

ставлення до природи в науковій літературі введено поняття «еколого-естетична 

культура», сутність якої може бути розкрита тільки в контексті загальної теорії 

культури, а саме духовної. Вона,  включаючи в себе сукупність культурних 

цінностей та процес їх формування, виконує свою основну функцію шляхом 

збагачення індивіда необхідними знаннями про природу, суспільство, виробляє 

правильне уявлення про потреби соціального життя, формує у людини готовність 

діяти у відповідності з цими потребами (М.Каган, О.Лосєв, Т.Холостова, 

С.Рубінштейн). 

Еколого-естетична культура складається з чуттєвих та інтелектуальних 

здібностей людини і містить у собі інформаційний (еколого-естетичні знання), 

почуттєво-емоційний (емоційно-ціннісне ставлення до природи) та діяльнісний 

(художньо-творча діяльність) компоненти, які сприяють успішному здійсненню 

еколого-естетичної діяльності: сприйняття, спілкування, захист та творення 

естетичного в природі [2]. 

Теоретичний фундамент аналізу поняття «ціннісне ставлення» складають, з 

одного боку, теорія цінностей, яка розроблена у філософській літературі 

Л.Архангельским, В.Василенко, Л.Столовичем, В.Тугаріновим, а з іншого – 

загальна теорія відношень (Б.Ананьєв, О.Бодалев, О.Лазурський, В.М’ясищев та 

ін.).  

Поняття цінності вчені визначають як сутність тих явищ (або їх сторін, 

властивостей) природи і суспільства, корисних і потрібних людям (В. Василенко, 

М. Каган), як інтереси з деяким духовним змістом, об’єктом яких є прагнення 

людини до зразків Прекрасного, Істинного, Доброго, Благородного (О. 

Здравомислов) [3]. 

Таким чином, естетичне відношення до природи – складова частина 

сукупності відношень особистості до навколишнього світу. Ціннісне ставлення до 

природи розглядається як цілісне ставлення людини до дійсності під впливом її 

краси, емоційної привабливості, що виражається в пізнавальному та емоційному 

ставленні особистості до предметів та явищ природи, умінні дати їм оцінку, 

активному прагненні до здійснення художньо-творчої діяльності. 
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ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ  

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ 

 

У сучасному світі освіта адаптується до основних процесів суспільства: 

формування державності, інтеграції у світовий соціокультурний та освітній простір. 

Надання можливостей вести сучасну педагогічну комунікацію, зростання вимог, 

умов і мотивації до обміну інформацією у віртуалізованому «цифровому 

суспільстві» стали серйозними викликами і перспективами щодо компетенцій 

фахової підготовки педагога у ХХІ столітті. У такому насиченому динамічними 

соціальними подіями інформаційному суспільстві проблема комунікації виходить у 

ряд найважливіших викликів. Особливо це стосується освітньої сфери, яка має 

забезпечити підготовку людини до життя у мінливому, агресивно налаштованому, 

«цифровому» світі. Мовна вправність, яку означують терміном комунікативна 

компетенція – важлива умова кваліфікації педагога. Вчитель не повинен володіти 

комунікативними уміннями на рівні письменника, але й нехтувати важливістю 

уміння висловлювати думку, адекватно реагувати на реакцію співрозмовника чи 

групи слухачів – не можна. 

Невід’ємною складовою професії педагога є інтенсивна комунікація, яка 

здійснюється по горизонталі – комунікація з колегами, працівниками педагогічних 

установ і по вертикалі – спілкування з керівниками й учнями, у навчальному 

закладі і за його межами у письмовій і в усній формах, контактним способом і 

опосередковано (документація і комп’ютерна комунікація) і слугує головним 

засобом розв’язання багатопланових і педагогічних завдань. [1. с, 203] Сьогодні 

поряд із традиційними засобами комунікації набувають актуальності сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Дослідження про впровадження інтернет-

технологій у педагогічну практику активно проводяться вже давно 

(Б. Гершунський, В. Глушкова, А. Єршова, Ю. Машбиця, С.  Пейперт, К. Колін, 

Є. Полат М. Бухаркіна, А.  Хуторський, Н. Морзе, В. Биков, А. Гуржій, В. Гапон, 

М. Плескач та ін.). У вітчизняній науці лише нещодавно почали з’являтися 

публікації, присвячені використанню Інтернету в навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи. З’являються публікації, в яких розглядають проблеми 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів (О. Буйницька, 

К. Врадій, С. Буртовий, Н. Василенко, Н. Морзе, О. Лущинська). Тому ця проблема 

ще на стадії дослідження.  

Поява Інтернету, як освітнього феномену, не змінюючи значною мірою 

предмету і завдань дидактики, її основних принципів викликає нові суспільні, 

професійні та культурні вимоги до змісту навчання; впливає на процес навчання; 

дозволяє якісно змінити і вдосконалити, а іноді і створити нові методи навчання; 

розвиває нові організаційні форми навчання, такі, наприклад, як дистанційне; 
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змінює погляди на систематизацію і класифікацію основних засобів навчання. [2. с, 

2] В сучасному в освітньому просторі недостатньо чітко визначені напрямки 

педагогічної діяльності вчителя орієнтовані на комп’ютерну підтримку навчального 

процесу і, на жаль, не розроблена методика їх практичного наповнення. 

Моментальна доступність в Інтернеті опублікованої інформації є зручною для 

педагогічної комунікації. Саме тому, мобільність та доступність інтернет-

технологій є важливою у творенні інформаційного суспільства й просто у 

комунікації та обговоренні будь-яких ідей поміж педагогами. 

Найбільш активними інформаційно-комунікаційними технологіями в освіті є 

сайти, блоги, соціальні мережі. Педагогічна комунікація з використанням 

блогосфери останнім часом набула широкої популярності. Щоб стимулювати 

використання блогів для педагогічної комунікації, на допомогу педагогові, який 

хоче удосконалити сучасне спілкування з усіма суб’єктами педагогічної 

комунікації, проводять семінари, видають посібники, збірники статей. [3. с. 54 – 57]  

Найбільш активним комунікатором в інтернет-технологіях, на нашу думку, є 

соціальні мережі. Вони універсальний засіб спілкування суб’єктів педагогічної 

діяльності. Соціальні мережі дозволяють вчителям оперативно ділитися з учнями 

важливою інформацією і робити нагадування. Таким чином педагогам легко 

ставати популярними з допомогою уподобань («лайків»). Соціальні мережі дають 

можливість необмеженої в часі та просторі постійної взаємодії вчителя з учнями. 

Також великим плюсом на користь мереж є те, що в освітній процес можуть бути 

залучені і батьки. В такий спосіб учитель стає більш доступним усім учасникам 

навчального процесу.  

Отже, комунікативна діяльність педагога – це процес постійного аналізу і 

динамічного вивчення, реакції на навчальну комунікацію, моніторинг свого 

оточення, активна діяльність щодо оцінки ситуації, контроль за реакцією адресата, 

вивчення і реагування на зворотній зв’язок, за потреби – відповідна стимуляційно-

заохочувальна діяльність щодо якості та кількості комунікативного процесу. Тільки 

на основі ретельного дослідження інтернет-комунікації, аналізу усієї ситуації, 

творчого, динамічного підходу педагог знаходитиме адекватні засоби для 

забезпечення педагогічно доцільної комунікації. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 

 

Початкова освіта на сучасному етапі характеризується системними змінами, 

пов’язаними з реалізацією концепції «Нова українська школа». Цей документ 

орієнтує на перехід  від школи знань до школи компетентностей, які включають 

знання, уміння та ставлення, засновані на ціннісній платформі  [3].Такий підхід 

уможливлює формування у здобувачів освіти передусім життєвих компетенцій, 

необхідних для навчання та використання здобутих знань на практиці. Потребує 

вдосконалення професійна майстерність вчителів початкових класів щодо розвитку 

компетентностей учнів.  

Особистість має бути компетентною в різних сферах діяльності, щоб 

реалізувати себе у майбутньому житті. За твердженням А. Хуторського [4], в 

процесі реалізації цілісного змісту освіти в учнів формуються два види 

компетенцій:  загальнопредметні – їх учень набуває впродовж засвоєння змісту 

певної освітньої галузі, і предметні компетенції – передбачені змістом конкретного 

предмета і набуваються впродовж конкретного року або ступеня навчання. 

Найважливішими в контексті Нової української школи  є ключові та 

загальнопредметні компетентності.  

Спрямованість освітнього процесу на формування у школярів ключових і 

предметних компетенцій складає сутність компетентнісного підходу Результатом 

компетентнісно орієнтованого навчання має бути сформованість в учнів початкової 

школи ключових і предметних компетентностей.    

Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його 

модернізації. Компетентнісна освіта – спроба вийти за межі традиційної парадигми 

навчання, коли результатом вважається система знань, умінь і навичок учня, а не 

його здатність діяти. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється у 

напрямі «знаю як…» [1]. 

Технологія компетентнісного підходу реалізується завдяки такій системі 

дидактичних принципів (за Л. Петерсон): 

1) принцип діяльності – полягає в тому, що учень, отримуючи знання не в 

готовому вигляді, а добуваючи їх самостійно, розуміє зміст і форми власної 

навчальної діяльності, розуміє та сприймає систему її норм, активно бере участь в 

їх удосконаленні, що сприяє активному успішному формуванню його 

загальнокультурних та діяльнісних здібностей, загальнонавчальних умінь; 

2) принцип неперервності – передбачає наступність між усіма ступенями та 

етапами навчання на рівні технології, змісту і методик з урахуванням вікових, 

психологічних особливостей розвитку дітей; 

3) принцип цілісності – передбачає формування учнями узагальненого 

системного уявлення про світ (природа, суспільство, про себе, соціокультурний світ 

та світ діяльності, про роль і місце кожної науки в системі наук); 
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4) принцип мінімакса– школа має запропонувати учневі можливість засвоєння 

змісту освіти на максимальному для нього рівні (визначається зоною найближчого 

розвитку вікової групи) та забезпечити його засвоєння на рівні соціально 

безпечного мінімуму (державного стандарту знань); 

5) принцип психологічної комфортності – передбачає позбавлення всіх 

стресоутворювальних факторів навчального процесу, створення в школі та на 

уроках доброзичливої атмосфери, орієнтованої на реалізацію ідей педагогіки 

співробітництва, розвиток діалогових форм спілкування; 

6) принцип варіативності – передбачає формування в учнів здатності 

систематично розглядати варіанти й адекватно ухвалювати рішення в ситуаціях 

життєвого вибору; 

7) принцип творчості – означає максимальну орієнтацію на творчість в 

освітньому процесі, набуття учнями власного досвіду творчої діяльності [2]. 

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і 

діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може 

бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем 

певного комплексу дій.  

Отже, компетентнісний підхід є важливою складовою в системі Нової 

української  школи, що забезпечує формування ключових  та предметних 

компетентностей  учнів та сприяє високій якості освіти. 
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Майбутнє дошкільної освіти, успішність її розвитку та модернізації залежить 

від рівня освіченості, професіоналізму та кваліфікації фахівців даної галузі. У свою 

чергу, професіоналізм фахівця залежить від рівня його освіти, професійної 

спрямованості, особистісних характеристик та сприйнятливості до інновацій, які є 

вимогою сучасного глобалізованого суспільства.  
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Мета інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти – це, насамперед, 

покращення, удосконалення педагогічної системи, що дозволить досягати більш 

якісних результатів освіти дітей дошкільного віку. Впровадження інновацій в 

роботу закладів дошкільної освіти вимагає змін та оновлень в роботі колективу в 

цілому, і, зокрема в управлінській діяльності їхніх керівників, які повинні мати 

власне бачення інноваційного розвитку цих закладів [2]. 

Проблеми управління закладами освіти завжди були в центрі уваги науковців. 

Теорія управління представлена у наукових доробках вітчизняних та зарубіжних 

дослідників: Ю. Бобракова, А. Рейлі, Т. Сорочан, А. Файоля та ін. Вагомий внесок у 

розробку фундаментальних як і концептуальних положень розвитку української 

дошкільної освіти належить А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, В. Кузю, 

О. Проскурі та ін. Інноваційні підходи до управління закладами освіти досліджені 

Л. Ващенко, Л. Калініною, Л. Мармазою, О. Онаць, О. Пєхотою, Л. Пісоцькою, 

Н. Побірченко та ін.  

Основними напрямами інновації управлінської діяльності керівника-

менеджера навчального закладу Е. Балашова вважає: концептуальність в управлінні 

закладом; цільовий підхід до управління; психологізація управління; моделювання 

структури управління, створення швидкодіючих технологій та механізмів 

управлінської діяльності; побудова рухливої структури горизонтальних зв’язків; 

приведення функцій управління у відповідність до завдань освітнього закладу; 

рефлективність діяльності керівника; управління якістю освіти і вироблення нових 

підходів до визначення ефективності педагогічного процесу; комп’ютеризація, 

технологізація управління; адаптація досягнень науки менеджменту в соціальній та 

виробничій сферах до управління закладом освіти [1]. Вважаємо за необхідне 

доповнити даний перелік таким чинником як наявність у менеджера відповідного 

рівня інноваційної сприйнятливості, який вважаємо вагомим та необхідним для 

здійснення ефективної професійної діяльності у закладі дошкільної освіти. 

Інноваційна сприйнятливість, ставлення до нововведень включає аналіз 

готовності фахівця до змін у професійній діяльності. Необхідність спеціальних 

інтелектуальних зусиль при актуалізації «інноваційної сприйнятливості», при 

розробці інновацій та включеності в реалізацію нововведень робить професійну 

діяльність менеджера дошкільної освіти важчою, ніж в умовах її традиційної 

регуляції.  

Досліджуючи інноваційну сприйнятливість менеджера дошкільної освіти, 

доцільно відмітити таку якість фахівця, як готовність до інновацій, яка на наш 

погляд, визначається, перш за все, здатністю працювати в умовах невизначеності, 

адже успіх реалізації будь-якого нововведення визначається інноваційною 

поведінкою (дією, в ході якої проявляються особистісні відносини суб’єкта до змін, 

що відбуваються). Вибір інноваційної поведінки залежить від рівня інноваційної 

схильності, потенціалу кожного конкретного суб’єкта. Отже, інноваційний 

потенціал менеджера дошкільної освіти – сукупність соціокультурних і творчих 

характеристик особистості, що виражає готовність удосконалювати професійно-

педагогічну, управлінську діяльність, і наявність внутрішньо особистісних засобів і 

методів, які забезпечують цю готовність. 
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Здійснивши аналіз проблеми інноваційної сприйнятливості менеджера 

дошкільної освіти, можемо зробити висновок, що вона включає в себе наступні 

напрями: сприйняття інновацій, особистісні характеристики фахівця, що 

визначають його ставлення до нового, процес «інтеріоризації» сприйнятих ним 

інновацій, самоставлення і ставлення до інших суб’єктів інновацій, стратегії 

самоствердження, соціально-психологічні характеристики управлінця як учасника 

колективних інновацій, інноваційні компетенції, пов’язані з виконанням 

професійних функцій. 

Сьогодні сучасний заклад дошкільної освіти являє собою складну систему, яка 

динамічно розвивається та вимагає якісного і грамотного управління. Практика 

педагогічної діяльності свідчить, що колектив на чолі з керівником-новатором 

досягає неабияких успіхів у професійній діяльності, сприяє ефективним 

результатам освітнього процесу, має усі передумови для досягнення нових 

результатів у царині дошкілля. Адже якість дошкільної освіти для керівника – 

висока оцінка діяльності педагогів батьками і дітьми, підвищення престижу та 

іміджу закладу дошкільної освіти; збереження здоров’я дітей, раціональне 

використання часу дітей і педагога; успішність діяльності педагогів і дітей; повне 

засвоєння обраної освітньої програми та якісна підготовка дітей до школи [3, с. 71]. 
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КОМПЕТЕНТНІСНЕ НАВЧАННЯ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ 

Сучасний урок – це урок, на якому присутній демократичний стиль 

спілкування, де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де навчають 

не тільки словом, а й організованою справою, де створені умови для розвитку 

ініціативності, самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення 

проблем, реалізації власних можливостей як в освітній, так і в практичній 

діяльності. 

Під компетентнісним підходом в освіті розуміється спрямованість навчально-

виховного процесу на формування і розвиток компетентностей учня як кінцевого 

результату навчання. Поняття компетентності відповідно до Міжнародного 

департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти визначається як 

спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або 

http://festival.1september.ru/
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роботу. При цьому поняття компетентності містить в собі знання, вміння та 

навички і ставлення, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати 

певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або 

певній діяльності [1]. 

С. Бондар подає таке визначення: «Компетенції – це здатність розв’язувати 

проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й 

інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів» [2, с. 9]. 

А. Савенко під компетенцією розуміє інтегральну якість особистості, що 

виявляється в загальній здатності та готовності її до діяльності [3, с. 40]. 

Н.Бібік аналізує компетентнісний підхід в освітньому процесі як 

переорієнтацію «з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі» і розгляд 

цього результату з погляду затребуваності в суспільстві, забезпечення 

спроможності випускника школи відповідати новим запитам ринку, мати 

відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку 

свого «Я» в професії, в соціальній структурі [4]. 

Набуття учнями системи знань, умінь та навичок спрямовано на формування 

їх компетенції. Тому компетентність і шляхи її формування слід розглядати як 

результат навчання. 

Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає 

дотримання низки дидактичних умов. Перша з них полягає в чіткому усвідомленні 

учасниками навчального процесу дидактичної специфіки, закладеної в поняття 

«компетентність» як педагогічної категорії, яка може характеризувати як певний 

етап в освітньому процесі, так і його кінцевий результат – результат освіти. 

Таке тлумачення пов’язане насамперед з тим, що перелік освітніх компетенцій 

розглядається як вимога, як задана соціальна норма освіченості учня, необхідна для 

його подальшого ефективного функціонування в певній сфері людської діяльності, 

а оскільки набуття цих компетенцій відбувається поступово в процесі навчання, 

рівень компетентності учня на різних етапах навчання буде різним. Таке бачення 

свідчить про рівневий характер компетентнісного підходу в навчанні, про 

доцільність визначення певних послідовних рівнів у формуванні компетентності 

учнів. 

Залежно від виду компетенцій (предметні, соціальні, особистісні) шляхи та 

терміни їх формування в учнів різняться. Таке формування може бути спеціальним 

(безпосереднім) або контекстним (опосередкованим) і здійснюватись упродовж 

будь-якого часу – однієї навчальної теми або протягом всього терміну навчання в 

школі. З цього факту випливає наступна умова реалізації компетентнісного підходу 

в навчанні – це чітке визначення вимог до кінцевого рівня сформованості базових 

компетенцій учнів та до основних етапів їх формування. 

Науковці М.Горват та М.Кузьма-Качур зазначають, що «індикатором 

упровадження компетентнісного підходу на рівні шкільної практики є розвиток 

наскрізних умінь. Саме наскрізні уміння слугують підставою для інтеграції освітніх 

галузей в курсі «Я досліджую світ», так як дитина в молодшому шкільному віці 

сприймає світ цілісно» [5]. 

Учасники навчального процесу мають чітко уявляти структуру освітньої 



252 
 

компетенції або основні її інформаційні елементи, які необхідні учневі для набуття 

певного рівня компетентності. Якщо керуватись розумінням освітньої компетенції 

як системи знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня, структурованих навколо 

певної низки об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення ним подальшої 

продуктивної освітньої діяльності, то зовнішньою ознакою компетенції буде її 

специфічний предметний, загальнопредметний або соціальний характер, який 

впливатиме на обсяг знань, умінь і навичок учня та на глибину його досвіду 

діяльності, необхідних для формування певного рівня компетентності. За цією 

ознакою відбувається класифікація компетенцій учнів, що дає змогу визначити 

пріоритетні сфери їх формування (освітні галузі, навчальні предмети, змістові лінії) 

[2].  

Третьою взаємопов’язаною з попередніми дидактичною умовою є 

послідовність реалізації компетентнісного підходу на різних етапах та рівнях 

формування змісту шкільної освіти. 

Формування змісту освіти відбувається декількома етапами. Перший 

пов’язаний з проектуванням змісту й має три основних рівні. Рівень загального 

теоретичного уявлення, формами фіксації якого є розроблення теоретичної 

концепції змісту освіти, визначення його складу, структури, функцій. 

Таким чином, процесі модернізації початкової освіти, запровадження в ній 

компетентнісного підходу відбувається методологічна перебудова навчального 

процесу на принципах гуманізації і демократизації, спрямування його на 

особистісний розвиток молодших школярів, формування в них основних 

компетентностей. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Головною метою освіти, визначеною у Національній доктрині розвитку освіти 

України в ХХІ ст., є «створення умов для розвитку й самореалізації кожної 

особистості, як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися 

впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» [1, 

с. 16]. Саме тому в національній системі освіти пріоритетним напрямком є 

особистісний розвиток, який пов’язаний із формуванням творчого потенціалу, 

розвитку творчих здібностей учнів. Це, в свою чергу, вимагає творчого, всебічно 

розвиненого вчителя, який зможе зацікавити учнів, методично грамотно 

вмотивувати їхню навчальну діяльність.  

Практичний досвід роботи в загальноосвітній школі засвідчує, що сучасні учні 

цікавляться всім, що пов’язане з комп’ютером. Саме тому майбутнім учителям 

необхідно вміти застосовувати мультимедійні засоби навчання для пробудження 

інтересу учнів, їх активності в навчанні. Розв’язання даної проблеми в процесі 

трудового навчання пов’язане з доцільним використанням різних методів і засобів, 

у тому числі, і застосування ІКТ. 

Однією з найголовніших ознак творчої людини дослідники вважають 

наявність здібностей, які розглядаються як індивідуально-психологічні надбання 

людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного 

виконання, це синтез властивостей людини, її рис характеру, які характеризують 

ступінь їх відповідності вимогам певного виду діяльності та обумовлюють рівень 

результативності цієї діяльності [2]. 

Мультимедіа (англ. Multimedia) – багатокомпонентне середовище, що дає 

змогу використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію. Мультимедійні 

програми подають інформацію багатоаспектно, у різних формах, чим роблять 

процес навчання ефективнішим. Мультимедіа сприяє розвиткові мотивації, 

комунікативних здібностей, виробленню навичок, нагромадженню фактичних 

знань. 

Застосування мультимедіа на заняттях дає змогу активізувати канали 

учнівського сприйняття, а отже, сприяє ефективному засвоєнню навчального 

матеріалу. Відомо, що більшість людей запам’ятовує 5% почутого і 20% 

побаченого з першого сприйняття. Одночасне використання аудіо- та 

відеоінформації підвищує запам’ятовуваність до 40–50%. 

Разом з тим, використання мультимедійних технологій у навчальному процесі 

початкової школи вимагає врахування низки факторів, серед яких: особливості 

психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку; особливості 

навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; дидактичний потенціал 

мультимедійних технологій, орієнтованих на початкову школу; особливості 

використання мультимедіа у навчанні; вимоги до впровадження мультимедіа у 
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навчальному процесі початкової школи (вимоги до влаштування й обладнання 

комп’ютерних класів; вимоги до організації роботи молодших школярів з 

мультимедіа продуктами; ергономічні вимоги до мультимедіа продуктів; вимоги до 

змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі) [3, с.34]. 

Добираючи той чи інший мультимедійний засіб навчання, вчителеві необхідно 

враховувати своєрідність і особливості конкретної навчальної дисципліни, 

передбачати специфіку відповідної науки, її понятійного апарату, особливості 

методів дослідження, її закономірностей. Мультимедійні технології повинні 

відповідати цілям і завданням курсу навчання і органічно вписуватися в навчальний 

процес. 

Використання ІКТ у процесі трудового навчання дає можливість, впливати на 

мотиваційну сферу школяра, викликати інтерес у учнів, як за рахунок використання 

самого комп’ютера, так і можливостей сприйняття, перетворення та подачі 

інформації [4, с.124] під час розгляду картин, малюнків, схем, обговоренні 

технологічних карт тощо. Слід зауважити, що презентації – це лише інструмент 

(один із багатьох інших інструментів вчителя на уроці), а тому недоцільно 

презентацію робити важливішою за урок, штучно «підганяти» весь урок під 

презентацію [5, с.36]. 

Так, наприклад, у процесі проведення уроку трудового навчання можна 

застосувати презентації, що містять різні види інформації: текстову, звукову, 

графічну, анімаційну. Це одна з оптимальних і доступних для вчителя форм, що 

може бути використана на занятті будь-якого типу, відкриває доступ учням до 

великого об’єму нової інформації, яка в традиційному вигляді (на паперовій основі) 

практично не реалізується. 

Систематичне використання комп’ютера на уроці трудового навчання сприяє 

підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню 

продуктивності уроку; реалізації міжпредметних зв’язків; логізації й 

структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; 

зміні ставлення молодших школярів до комп’ютера. Учні починають сприймати 

його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в 

будь-якій галузі людської діяльності. 

Головне завдання вчителя початкових класів – навчити дитину вчитися, 

самостійно здобувати знання. Якщо дитина в сім’ї користується телевізором, 

комп’ютером, а прийшовши до школи, бачить лише вчителя, нерухому дошку і 

таблицю, то інтерес до навчання зникне з перших же днів. Тому необхідно 

використовувати можливості комп’ютера у підготовці та проведенні уроків [6, 

с.45]. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ШКІЛ – ІНТЕРНАТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Останнє десятиріччяXXстоліття увійшло в історію України як початок 

процесу державотворення, період кардинальних змін у суспільному житті, а 

відповідно, в освіті. Концептуальні засади реформи освіти спрямовувалися на 

досягнення якісно нового стану, направленого на відповідність сучасним світовим 

стандартам, інтегрування у світовій науково – освітній простір та забезпечення 

пріоритетностей загальнолюдських цінностей. У цей час значно посилюється увага 

до розвитку здібностей та обдарувань учнівської молоді[2, с.292]. 

Саме з метою задоволення різнобічних освітніх запитів особистості, 

суспільства і держави, з метою забезпечення науково – теоретичної, гуманітарної та 

загальнокультурної підготовки підростаючого покоління на Закарпатті, як і в 

цілому в Україні, активно розпочинається рух за відновлення та створення гімназій, 

ліцеїв, спеціалізованих шкіл, коледжів тощо. Освіта навчальних закладів нового 

типу зорієнтовувалась на створення умов для самореалізації, саморозвитку 

особистості  учня, формування його гуманістичного світогляду на основі єдності 

гуманітарного знання й естетичного виховання. Основними принципами 

гімназійної освіти (а на Закарпатті вона скоріш відроджувалась, аніж створювалась 

) визначились гуманітаризація і диференціація, що спрямовуються на пошук шляхів 

максимальної індивідуалізації освітнього процесу, створення умов для реалізації 

особистісно зорієнтованого навчання і виховання [2, с.347]. Педагогічні колективи 

навчальних закладів, які поставили перед собою завдання відродити в рідному краї 

гімназійну освіту, визначились із головним напрямком своєї педагогічної діяльності 

– виховання громадянина України, світогляд якого ґрунтуватиметься на розумінні 

загальнолюдських цінностей; забезпечення базової загальноосвітньої підготовки 

учнів, що включає розвиток їхніх нахилів, інтересів, здібностей; створення 

сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного здоров’я 
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гімназистів; формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної 

праці у динамічному світі. В основу гімназійної освіти закладалась інтегрована 

гуманітарна підготовка, що повинна забезпечити високий загальнокультурний та 

інтелектуальний рівень розвитку особистості на основі знань світової культури, 

історії, а також історії та культури України та рідного краю. Всі, хто був причетний 

до відродження гімназійного руху на Закарпатті на зорі створення незалежної 

України, розуміли, що беруть на себе відповідальність за навчання і виховання 

майбутньої інтелігенції, людей розумової праці. Вже у 1991 році гімназії на 

Закарпатті вибороли право на освітню діяльність та творче життя. У перший рік 

державотворення було відкрито Хустську, Берегівську гімназії та Ужгородський 

ліцей із поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін , а у 

наступні два роки були відкриті гімназії та ліцеї в Ужгороді, Сваляві, Мукачеві, 

Буштині. Упродовж наступних років рух у нашому краї набирає все більших 

обертів. Він має глибокі історичні корені, організаційні та навчально-виховні 

традиції. Зі стін закарпатських гімназій вийшли відомі політичні діячі, 

письменники, художники, музиканти, спортсмени, керівники підприємств, 

висококваліфіковані фахівці багатьох галузей народного господарства країни. 

Одним із флагманів цього руху є Хустська гімназія – інтернат. 

Школи-інтернати виникли у часи певного соціального «голоду» – після війни, 

коли багато дітей залишилися сиротами, безпритульними. Їм потрібна була 

допомога держави. Цю місію, зокрема, виконували і школи – інтернати [1, с.110]. 

Чуємо по телебаченню, що сьогодні в Україні понад 17 000 дітей – сиріт, 

безбатченків. Звідки вони взялися?! А якщо до них додати дітей, батьки яких уже 

багато років на заробітках по чужих країнах, цифра зросте незбагненно! 

Школа сьогодні, як і всі суспільство, переживає не найкращі часи: необдумані, 

не апробовані реформи. Закриття багатьох шкіл як «нерентабельних». Гострота 

мовного питання – наступ на державну українську мову. Корупція, наркотики, 

насилля, самогубство серед дітей також не обійшли освіту як середню, так і вищу. 

Причин багато, щоб зберегти такий тип шкіл, як школи – інтернати, які б стали для 

дітей рятівним кругом, маяком, місцем радості, спокою, терпимості, 

співробітництва в її стінах. Щоб діти виховувалися в дусі патріотизму, 

відповідальності кожного як за себе, так і за інших людей. Діти вихованці шкіл – 

інтернатів, більш відповідальні, самостійності, добрі, дружелюбні, працьовиті. 

Таких людей потребує Україна! Нові школи – інтернати мають стати соціальним 

прихистком для дітей та професійну підготовку та працевлаштування за обраною 

професією, виплату стипендій найменш забезпеченим і обдарованим дітям за 

рахунок додаткового фінансування. Оновлені сучасною технікою, новітнім 

методикам, новостворені школи – інтернати мають викорінити  дитячу 

безпритульність, дати обдарованим бідним дітям шанс на краще майбутнє на 

досягнення своєї заповітної мрії. Молоде ж покоління високопрофесійних педагогів 

має брати якнайактивнішу участь у створенні оновлених типів шкіл – інтернатів, 

яких так чекає і потребує наша зранена Україна. Наприкінці травня  2003 року на 

засіданні за круглим столом у Хустській міській раді, відбулася справді зацікавлена 

розмова на тему «Про присвоєння Хустській гімназії – інтернату імені першого 
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директора Хустської середньої школи – інтернату Магули І.М». Хустська школа – 

інтернат – це свого роду обласного масштабу англійська Ітонська школа, 

випускники якої стають студентами найпрестижніших англійських вузів – 

Оксфордського і Кембриджського університетів. Середня школа обов’язково має 

дати учням три речі: знання, глибокі і фундаментальні, забезпечити здоровий 

фізичний розвиток дитини та її належне естетичне виховання. Все це отримували 

випускники Хустської школи – інтернату. Інтернат ітонського типу потрібен нині 

Україні. Саме школа з розгалуженої мережею гуртків, секцій, можливостей 

різнобічного розвитку, умов навчання і проживання, яка б забезпечувала 

можливість системного безперервного здобуття учням  знань на одній базі, 

спрямована на підготовку еліти нації у масштабах району, області, – необхідна на 

сучасному етапі розвитку держави. Дітей – сиріт, напівсиріт і дітей у 

неблагонадійних та малозабезпечених сім’ях чимало. Дати їм шанс, виховати 

високоінтелектуальні патріотичні кадри для ефективного державного управління та 

створення високотехнологічної конкурентоспроможної на світовому ринку 

продукції – завдання. Успіх будь-якого колективу залежить від колективу,його 

здатності належно організувати роботу,забезпечити всі необхідні умови для 

досягнення високих результатів. Без висококваліфікованих педагогів,здібних 

,працьовитих учнів та належної матеріальної-технічної бази про високий рівень 

підготовки та виховання випускників не може бути й мови. Прикладом навчально-

виховної діяльності Хустської школи-інтернату та її право наступниці гімназії 

інтернату підтверджує:такі навчальні заклади мають перспективу,мають майбутнє. 

Держава на нинішньому етапі розвитку має потребу у таких навчальних 

закладах,які б сприяли підготовці обдарованих учнів до здобуття освіти у вищих 

навчальних закладах [1, с.350]. 
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ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК МИСТЕЦЬКО-

КОМУНІКАТИВНИЙ ДОСВІД 

 

Головна мета української системи освіти підкреслена у Національній доктрині 

розвитку освіти України в XXI столітті – створення умов для розвитку та 

самореалізації особистості. Перехід до нового стандарту освіти визначається 

реаліями сучасного суспільства, активізує пошук нових форм і методів навчання та 

виховання молодших школярів, які сприяли б їхньому особистісному становленню 

[3,с.4]. 
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На сьогоднішній день дедалі частіше можна зустріти дітей з різними формами 

порушень поведінки (негативізм, агресія, замкнутість), розладами психоемоційної 

сфери. Сучасні діти стали менше співпереживати іншим, що призводить до 

різноманітних психосоматичних захворювань. Це зумовлено технологізацією 

сучасного життя, через що, діти все менше і менше спілкуються з дорослими та 

однолітками. 

Як відомо, спілкування є важливою духовною потребою особистості як 

суспільної істоти. Через спілкування людина реалізує себе, стверджує, вирішує 

питання і проблеми. Спілкування – явище глибоко соціальне, природа якого 

виражається в тому, що воно завжди відбувається в середовищі людей де суб’єкти 

спілкування завжди постають, як носії соціального досвіду та інформації. 

Мистецтво – форма спілкування, яка належить до емоційно-комунікативної функції 

і виявляє розмаїття людських емоцій та почуттів. Отже, мистецтво має позитивний 

вплив на психо-емоційну сферу особистості. 

Музичне мистецтво є носієм універсальних законів гармонізації емоційних 

станів і моделювання поведінки дитини, а також, активізує її творчий потенціал. У 

поєднанні із театральним мистецтвом воно стає близьке і зрозуміле дітям, тому, що 

в основі його лежить гра – найдоступніший і найцікавіший для дитини спосіб 

висловлювання емоцій і вражень. Світ рольових ігор допомагає дитині засвоїти 

правильну модель поведінки, підвищити загальну культуру, ознайомитися з 

дитячою літературою, музикою, традиціями та налагодити комунікацію з 

однолітками [1]. 

Театр-один із найдоступніших видів мистецтва для дітей, що допомагає 

розв’язати чимало актуальних проблем педагогіки і психології ( виховання волі, 

розвиток пам’яті, уяви, мислення, фантазії, зняття напруженості, розв’язання 

конфліктних ситуацій і т. д.)[3]. Вдало представлений синтез музичного і 

театрального мистецтва у методичній розробці «Українські народні інтерактивні 

музичні казки» А. Комілкової. В ній авторка пропонує через інсценізацію народної 

казки на основі фольклорних поспівок впроваджувати у роботу з дітьми 

інтерактивний педагогічний принцип, а саме: ми разом відповідаємо, рухаємося, 

співаємо, оповідаємо. Вчитель є особою, яка веде за собою. Ролі не розподіляються 

і не заучується текст, кожен з учасників дійства почергово перетворюється в 

наступного персонажа, розвиваючи таким чином емоційну сферу, акторські 

здібності, уникаючи психологічно-травмуючої ситуації [2]. 

Театралізовані ігри основані на розігруванні народних казок у поєднанні із 

дитячим фольклором тішать дітей своїм оптимізмом,добротою, любов’ю до всього 

живого,життєвою мудрістю, співчуттям до слабкого,дарують відчуття емоційної 

насолоди. У дітей формується досвід соціальних навичок поведінки, а улюблені 

герої стають зразками для наслідування. У таких іграх діти можуть імпровізувати, 

самовиражатися, пізнавати свій внутрішній світ,інтерпретувати знайомі ситуації. 

«Дитяча театралізована діяльність – це мистецтво за формою, суспільна 

діяльність за змістом, навчання за суттю»[1, с.13]. Через залучення дітей до 

театрального мистецтва відбувається розвиток їхньої пізнавальної культури, 

проявляється свобода дій і моральної поведінки, розширюється уявлення про 
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особливості образотворчого і музичного мистецтва, вдосконалюються психічні 

процеси (пам'ять, уявлення, мислення, мовлення), розширюється світогляд учня, 

покращуються комунікативні здібності, виправляються недоліки у поведінці, 

дитина починає пізнавати світ розумом і серцем. 
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IННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується динамічними 

інноваційними перетвореннями в усіх сферах життєдіяльності людства, у тому 

числі й освіті. Це зумовлено спрямуванням соціально-економічного розвитку 

України на європейські стандарти, що передбачають якісне оновлення освіти. 

Євроінтеграційні процеси в системі сучасної освіти в країні сприяють посиленню 

уваги до рівня підготовки педагогічних кадрів. На цьому наголошується в Законі 

України «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. та інших нормативно-правових 

актах. 

Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах 

розвитку освіти покликана необхідністю оновлення організації навчально-

виховного процесу в освітніх закладах. Інноваційні педагогічні технології стають 

типовим явищем освітянської практики, а готовність до професійної діяльності в 

інноваційному освітньому середовищі – вимогою до всіх педагогів. Це формує 

соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове ставлення педагога до 

своєї діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив констатувати, що проблема 

підготовки вчителя до професійної діяльності в інноваційному освітньому 

середовищі розглядалася з різних сторін, як-от: упровадження педагогічних 

інновацій у навчально-виховний процес школи (Л. Березівська, В. Ільченко, 

Р. Чуйко, О. Шапран); творче зростання вчителя в умовах інноваційної діяльності, 

підвищення його фахового рівня, професійної компетенції (Л. Базиль, Л. Ващенко, 
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Л. Даниленко, І. Зязюн, В. Семиченко, С. Сисоєва); готовність педагога до 

інноваційної діяльності (Л. Буркова, І. Дичківська, О. Козлова, І. Підласий). 

А. Каташов узагальнює різноманітні підходи до визначення поняття «освітнє 

середовище навчального закладу» та розглядає його як сукупність духовно-

матеріальних умов функціонування закладу освіти, що забезпечують саморозвиток 

вільної й активної особистості, реалізацію творчого потенціалу дитини. Освітнє 

середовище, на думку автора, виступає функціональним і просторовим 

об’єднанням суб’єктів освіти, між якими встановлюються тісні різнопланові 

групові взаємозв’язки, і може розглядатися як модель соціокультурного простору, у 

якому відбувається становлення особистості [2, с.8].  

В. Ясвін розуміє освітнє середовище як «систему впливів і умов формування 

особистості за заданим взірцем, а також можливостей для її розвитку, що є в 

соціальному й просторово-предметному оточенні». Науковець стверджує, що 

освітнє середовище не має чітко фіксованих меж. Останні визначаються самими 

суб’єктами освітнього процесу (керівниками школи, педагогами, батьками, дітьми). 

Для нашого дослiдження цiнними є науковi розвiдки вiтчизняних науковців 

(Г. Щекатунової, В. Тесленко, А. Цимбалару), якi зазначають, що навчально-

виховне середовище – це певним чином органiзоване педагогiчне середовище, що 

стимулює розвиток i саморозвиток кожного включеного в нього індивіда, це 

система умов для особистісного i творчого розвитку дітей та педагогів – усіх 

суб’єктiв освiтнього процесу, це середовище розвитку й виховання особистості. 

Сучасні суспільні виклики спонукають вчителів до створення інноваційних 

моделей освітнього середовища.  

Інноваційне освітнє середовище в психолого-педагогічній літературі 

розглядається як педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який 

сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб 

накопичення і реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу. 

Н. Разіна розглядає поняття «інноваційне освітнє середовище» як комплекс 

взаємопов’язаних умов, які забезпечують освіту людини, формування особистості 

педагога з інноваційно-творчим мисленням, його професійну компетентність [3]. 

Л. Ващенко уточнює, що інноваційне середовище окремого навчального 

закладу, наповнене інноваційними змістом і формами організації, забезпечує умови 

для формування нової якості професійної науково-педагогічної та управлінської 

діяльності, тим самим створює потужний потенційний ресурс для розвитку і 

професійної діяльності фахівця [1, с. 39]. 

Отже, ми дійшли до висновку, що iнновацiйне освітнє середовище – це 

організований простір життєдіяльності, який має власну iнновацiйну структуру та 

складається з комплексу взаємопов’язаних умов, якi забезпечують продуктивну 

діяльність та реалізують iнновацiйний потенціал навчального закладу, розвивають 

творчий потенцiал та сприяють розвитку інноваційного ресурсу особистості. Тільки 

інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за 

сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою, 

самостійною, самодостатньою особистістю. 
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ВИХОВНІ ЗАНЯТТЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  

ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ 

 

Група подовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає 

організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, 

поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона 

забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, моральний, 

естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації 

продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку 

індивідуальних здібностей, запитів та інтересів дітей. 

Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того, 

наскільки цілеспрямовано спланована робота й наскільки правильно організований 

у ній режим. Від раціональної, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови 

режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і 

попередження втомлюваності учнів.  

Однією з ефективних і динамічних форм діяльності у процесі організації  

роботи групи подовженого дня є виховні заняття. Основні компоненти виховного 

заняття. 

Перший етап – підготовчий. Щоб заняття стало яскравою подією, 

рекомендується організувати різноманітну за змістом і способам оформлення та 

введення в дію рекламу або так званий анонс,  завдання чого – надихнути дітей на 

участь в заході, привернути їхню увагу, викликати у них інтерес. Реклама може 

бути звичайною, площинною (афіша, оголошення) і об’ємною (тумба, куля, 

«будинок»). Реклама може бути театралізованою. Її носії – спеціально підготовлені 

групи бродячих артистів, глашатаї, популярні герої книг і мультфільмів. Можна 

також залучити шкільне радіо і такі засоби масової інформації, як листівки. По суті, 

рекламними стануть різноманітні поштові відправлення, спрямовані на адресу 

групи: телеграми, повідомлення, листи, карти, путівники та ін. Рекомендується 

організувати запрошення – акт творчий і делікатний, але завжди дуже приємний. За 

адресної  спрямованості запрошення можуть бути колективними (для всієї групи) 

та індивідуальними. Завжди викликає інтерес незвичайна форма запрошень: 
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квитки-іграшки, квитки-шапочки, квитки-закладки, квитки-програми тощо. 

Допоможе створити потрібний психологічний настрій календар, який виготовлять і 

вивісять в своєму класі учні групи подовженого дня. Кожен день він буде 

нагадувати про наближення бажаної події. Наприклад: «До відкриття вернісажу 

пальчикового  живопису учнів нашої групи залишилося 4 дні». Репетиційні 

приготування, які проводяться у вузькому колі учасників за закритими від цікавих 

очей дверима, також внесуть свій вклад в загальну інтригу очікування. Секретні 

переговори вихователя з батьками з приводу сюрпризних моментів теж не 

залишаться непоміченими і виконають своє призначення.  

Наступний етап підготовки – створення психологічного настрою. З нього 

безпосередньо починається заняття. Той емоційний стан радісного очікування, який 

було викликано на етапі підготовчої роботи, має отримати своє підтвердження і 

розвиток і в момент початку виховного заняття. Засобами досягнення цього 

завдання можуть бути: оформлення приміщення, перетворення простору класної 

кімнати, створення на звичному місці незвичайної мізансцени; незвичайне 

освітлення, яке і несе в собі особливе таїнство, що досягається за допомогою 

настільних ламп зі спеціально забарвленими лампочками або абажурами, свічок, 

новорічних гірлянд, дзеркал; музичний фон, який створює відповідний настрій. У 

музики можуть бути й інші функції: бути епіграфом (візитною карткою) до теми 

розмови; нести самостійне смислове навантаження; виступати розмежовувачем 

окремих структурних частин сценарного задуму тощо; особливі ритуали, церемонії, 

дії, магічні слова, що мають для цього колективу дітей особливе символічне 

значення; незвичайна сценічна зав’язка дії, інтригуюче новизною враження; 

спеціально підготовлене вступне слово ведучого – своєрідний пролог до дії (часто у 

вигляді притчі, легенди, казки, листа), емоційне звернення до присутніх з метою 

привернути увагу до того, що відбувається і визначити особистісний сенс участі в 

ньому кожного.  

Третій етап – досягнення предметного результату. Це реалізація основної 

частини задуманого. Тут все залежить від конкретної задумки. Однак існують і 

загальні рекомендації: заняття не повинно затягуватися і емоційно перенасичувати 

дітей. 

Завдання четвертого етапу (фінально-акордної частини) – стати кінцевою 

точкою, що надає всьому красиве і благородне завершення, викликати в учасників 

почуття задоволення і втіху від причетності до того, що відбулося. Засобами 

досягнення потрібного результату можуть бути слова вдячності і подяки всім 

винуватцям події, в тому числі і «закулісним героям»; сюрпризні моменти, 

залишені «на десерт»; саморобні подарунки і сувеніри.  

П’ятий етап – педагогічна післядія – організовується як короткий підсумок 

проведеного заняття і може мати продовження під час вільного спілкування після 

його завершення. В процесі обговорення підтримується позитивно забарвлений 

емоційний стан дітей, а результатом має бути усвідомлення учнями так званої, 

«найближчої перспективи». Вихователь може самостійно організувати гурткову 

роботу в будь-якому напрямку або відвести дітей в гуртки, секції, клуби за 

інтересами.  
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗВО У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Система освіти України має відповісти на виклики доби змін, закласти 

підвалини розвитку суспільства й держави. Поступ до суспільства знань, 

глобалізація сучасного світу, інтеграція в європейський та світовий освітній простір 

зумовлюють нові вимоги до учасників навчально-виховного процесу. Досвід 

кожного навчального закладу, кожного керівника стає унікальним. Становлення 

незалежної української держави, перехід від індустріального до інформаційного 

суспільства, утвердження нових національних і громадянських цінностей 

зумовлюють і нові вимоги до рівня професійної компетентності, соціальної 

відповідальності керівників ЗВО. Тому зрозуміло, що не зможе керівник, у якого не 

сформована ціннісна сфера, управляти навчальним закладом, керувати 

педагогічним і студентським колективами та забезпечити досягнення мети 

української освіти – забезпечити всебічний розвиток особистості студента з чітко 

сформованими життєвими пріоритетами та цінностями. 

Директор – перша особа в коледжі, і це положення зобов’язує його мислити 

стратегічно, бути далекоглядним, працювати над створенням досконалої системи 

управління. Він визначає стандарти роботи в коледжі, закладає основні цінності, на 

яких базується вся діяльність навчального закладу. Від його поглядів, позиції, 

особистості, залежить те, якою буде цей коледж. 

Із розвитком ринкових відносин в Україні керівникам навчальних закладів 

доводиться вирішувати все більше складних і гострих проблем, одна з яких – 

власний професіоналізм, який, своєю чергою, починається з особистісних ціннісних 

установок, що впливають на поведінку і життя. Ерозія традиційних цінностей 

призвела до серйозного розладу особистих переконань і цінностей у певної частини 

керівників. У складних умовах сьогодення керівнику часто доводиться приймати ті 

рішення, які йдуть врозріз із особистими ціннісними настановленнями. Це сильно 

впливає на відносини між керівником і підлеглими, на стан і процес справ, на 

стосунки з педагогами, студентами, батьками. Іноді трапляється так, що з’являється 

так званий «новий клас молодих управлінців» з уже розмитими і незрозумілими 

власними цінностями, що в підсумку виливається в таку ж розмиту і незрозумілу 

діяльність, в абсолютно неясні її перспективи і результати, а також і незрозумілі 
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стосунки між педагогами навчального закладу. Керівник, який не має власних 

чітких цінностей, не має твердої бази для дій, схильний до прийняття спонтанних і 

швидко змінюваних рішень. Тому керівнику навчального закладу доцільно мати 

чітку і конкретну відповідь на кожне питання, що стосується цінностей, навіть 

якщо в міру накопичення досвіду ці відповіді будуть змінюватися. Процес розгляду 

можливостей і усвідомлення особистої позиції керівника щодо цінностей вимагає 

часу, але в результаті керівник отримує зростання професійної компетентності, 

твердість, рішучість і солідність у діях і вчинках. Перелік цінностей, які можуть 

сформувати ціннісний портрет керівника сучасного навчального закладу: чесність 

до себе і до людей у будь-якій ситуації, гнучкість, ефективність, позитивне 

мислення, терпіння, витримка, віра в себе, розуміння людей, розвиток. 

Хороший керівник надає особливої уваги особистому прикладу і показує, як 

вирішуються завдання. Можна виділити кілька складових його успіху. Ефективний 

керівник навчального закладу: чесний по відношенню до переконань інших людей, 

і вони теж вважають його чесним; використовує делегування повноважень як засіб 

досягнення мети розвитку закладу; має чіткі критерії; має достатній рівень 

компетентності, щоб зберегти цілісність і положення колективу; здатний сприймати 

надії, побоювання і потреби своїх співробітників, поважає їхню гідність; 

встановлює і підтримує ефективні технології і методи роботи; намагається зробити 

так, щоб робота була джерелом задоволення, натхнення і винагороди [1]. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що цінності є 

потужним регулятором індивідуальної та групової поведінки. Вони являють собою 

життєві принципи, що визначають не тільки мету, але й вибір особистістю способів 

реалізації поставлених цілей. Ступінь ясності несуперечності індивідуальних 

цінностей проявляється в силі життєвої позиції особистості, її активності, 

ініціативності, творчості та внутрішньої мотивації до досягнень. Професіоналізм 

керівника полягає в здатності здійснювати управління цінностями навчального 

закладу. Таке управління передбачає виявлення як власних цінностей, так і 

загальних цінностей різних категорій співробітників, які є чинниками 

результативності й створюють переваги або обмеження діяльності закладу. 

Управління цінностями також включає в себе формування і культивування 

спільних цінностей, оптимальних для стратегії навчального закладу. 
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РОМСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ: РИСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

В Україні сьогодні спостерігається підвищена увага до циганського етносу. За 

даними останнього перепису представників ромського населення мешкає майже 48 

тисяч (менше 1% від усього населення), але самі ж лідери ромських громад 

називають цифри від 200 до 400 тисяч. У їхній культурі та побуті тривалий час 

зберігалися патріархальні риси: кочування на традиційно визначеній території, 

вибори ватажків табору, розподіл прибутків між членами групи, звичаєве право, 

зокрема, суд з авторитетних осіб, існування залишків великої неподільної сім’ї. В 

Україні мешкає кілька етнічних груп ромів. Найчисленніші серед них серви, 

котляри, лаварі, плащуни, крими. 

Соціально-демографічні дослідження умов життєдіяльності ромського 

населення України проводили науковці Г. Ємець, Б. Дяченко. Проблемні аспекти 

про сучасне полікультурне суспільство ромів розкриті А. Адамом, Е. Балогою, А. 

Коше, М. Лендьел, Є. Навроцькою. Проблема освіти ромських дітей знайшла 

висвітлення в публікаціях Т.Атрощенко, С. Адам, С. Навроцької, В. Фернеги, Т. 

Фернеги тощо.  

Історично складалось так, що роми вели кочовий спосіб життя, зберігаючи 

традиційні заняття: ковальство, конярство, стельмаство, різьбярство, ювелірну 

справу, торгівлю, ворожіння, музичне виконавство. Серед чоловічих занять 

поширеними були торгівля і менжування (обмін) кіньми, у жінок − ворожіння. 

Вони уславилися як чудові митці − музиканти, танцюристи, співаки. Традиційно 

роми проживають невеликими громадами і переважно уникають контактів з 

корінним населенням, вони живуть за інерцією, у них своя психологія. 

Представники цього етносу намагаються не втручатися у суспільне й політичне 

життя навколишнього оточення, щоб не спровокувати до себе негативне ставлення 

та не привертати до себе особливої уваги. Через це їхні потреби обмежені 

найпростішими речами і через те вони не дуже опікуються освітою дітей. 

Від самого народження роми підпорядковуються законам і звичаям, що 

формувалися протягом століть. Відтоді, як суворість багатьох традиційних законів з 

часом послабшала, їхні сліди й досі можна віднайти в житті певних ромських 

громад. Ці закони відрізняються за ступенем суворості від громади до громади та 

від країни до країни. Життя ромів, які щоразу переміщувалися з місця на місце, їхні 

поневіряння впливали на елементи ромської культури. Саме за цих причин 

наявність та суворість законів і традицій були для ромів необхідною умовою для 

виживання та збереження власної ідентичності. 

До прикладу, великої кількості продуктів роми з собою не возили, під час 

переїздів їх складали разом з посудом − на два вози: картопля в мішку, м’ясо в 

каструлі. Харчовий раціон був той же, що у інших народів, серед яких  вони 

кочували, тому багато страв були запозичені, але прищеплювалися і ставали 

традиційними простіші в сенсі техніки приготування. Так, роми не пекли пироги, їх 
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борошняні страви готувалися тільки з прісного тіста. Звідси і кухня була 

спрощеною, розрахованою на приготування їжі на багатті. 

Хоча не всі сучасні ромські сім’ї бувають багатодітними, культ дитинства від 

цього не зник. Кожна дитина, в тому числі з чужої сім’ї або неромської, 

розглядається як особистість, яка потребує захисту, допомоги. Культ дитинства 

настільки сильний, що у ромів поширений звичай усиновлення (яке часто 

відбувається навіть при наявності власних дітей і побічно пояснює забобони про 

викрадення дітей), а також підбирання сиріт. У будинок, де є дитина або діти, роми, 

по їх етикету, повинні принести частування або невеликі подарунки. Якщо дитині в 

гостях дуже сподобалася якась річ, прийнято пропонувати її в подарунок (виняток 

робиться для дорогих речей). 

Роми найменш інтегровані у суспільство з усіх національних меншин. 

Низький рівень інтегрованості, високий рівень безробіття є причиною підвищеної 

злочинності серед представників цього етносу. Не менш важливими і нагальними 

проблемами є низька освіченість, низький рівень життя, втрата рідної мови, правова 

незахищеність. Представники ромської національної меншини  продовжують 

залишатися однією з найбільш вразливих соціальних груп, яка піддається 

систематичній маргіналізації та дискримінації.  

Рівень освіти циган залишається одним із найнижчих у країні. Нині в Україні 

створено 90 ромських національно-культурних товариств. Основними завданнями, 

на вирішенні яких зосереджена діяльність ромських громадських обʼєднань, є 

відродження мови, культури, традицій та звичаїв ромської національної меншини. 

Серед першочергових напрямів роботи є максимальне залучення дітей ромської 

національності до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. У навчальних 

планах цих шкіл передбачено вивчення культури, звичаїв та традицій ромів,а в 

освітнє середовище впроваджуються нові методики навчання  із врахуванням їхніх 

традицій виховання та побуту.  

Таким чином, найбільшими проблемами, з якими стикаються роми в Україні, є 

ускладнений доступ до освіти, медицини, соціальних послуг і працевлаштування, 

відсутність ідентифікаційних документів. Серед соціально-економічних чинників, 

які найбільш негативно впливають на становище ромів, є низький рівень доходів, 

неналежні побутові умови, а також низька обізнаність щодо виховання, харчування, 

догляду за дітьми. В сукупності ці проблеми призводять до соціальної ізольованості 

ромської національної спільноти та обмеженості у реалізації прав. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОРФЕМНОЇ БУДОВИ СЛОВА В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Одне з важливих місць у сучасних програмах з української мови для 1–4-х 

класів відводиться вивченню морфемної структури слова та елементів словотвору. 

Засвоєння цього матеріалу сприяє збагаченню дітей певною сумою знань про мову, 

осмисленню ними закономірностей правопису, а також розвитку логічного 

мислення й мовлення молодших школярів. Засвоюючи теоретичні відомості, учні 

набувають на їх основі морфемно-аналітичні, конструктивні уміння і навички 

вживання споріднених слів у мовленнєвій практиці. Вивчення розділу «Будова 

слова» позитивно впливає на учнівське мовлення, тому що дає можливість 

зрозуміти функціональну роль кожної морфеми, усвідомити шляхи поповнення 

лексичного фонду рідної мови.  

Аспекти вивчення морфемної будови слова досліджувались ученими 

Т.Біленькою, М.Вашуленком, Т.Горбунцовою, В.Горпинечем, С.Дорошенко, 

П.Тофанчуком, К.Ушинським та ін. Провідні сучасні методисти (В.Добромислов, 

М.Баранов, М.Львов, Н.Воскресенська, Т.Потоцька, О.Мельничайко та ін.) 

підкреслюють, що розвиток мовлення учнів полягає не лише в кількісному 

збагаченні їх словника, а й в глибокому усвідомленні значень кожного слова, чому 

сприяє засвоєння основних понять словотвору [2]. 

Більшість слів української мови являють собою структурне ціле, що 

складається з певним чином пов’язаних між собою частин морфем. Оскільки слово 

як одиниця мови виступає перед ними в єдності плану вираження і плану змісту, то 

так само і кожне з його частин має бінарну структуру: зовнішню і внутрішню 

сторони, форму та зміст. Морфема – це найменша неподільна значуща частина 

слова. З точки зору морфемної будови всі слова в українській мові можна розділити 

на 2 типи. Перший тип складають слова, які мають у своєму складі як мінімум 2 

морфеми (основу і закінчення (мор-е, рук-а), а як максимум 7-8. Другий тип – це 

слова, які мають непохідну основу і не мають форм словозміни (над, під, але, там, 

лише, меню, шосе і т.д.).  

Навчальна програма з української мови для початкових класів передбачає 

вивчення розділу «Будова слова». Вже в першому класі учні знайомляться зі 

спорідненими словами, практично вчаться знаходити в них спільну частину. В 2 

класі вивчення розділу «Слово» завершується практичним ознайомленням учнів зі 

спорідненими словами, зі спільною частиною споріднених слів – коренем. 

Вивчення теми «Споріднені слова» має яскраво виражене практичне спрямування. 

Його основне завдання – звернути увагу учнів на лексичну спорідненість слів, які 

належать до різних частин мови, за практичними зразками вчити виконувати 

елементарні вправи на словотворення, спостерігаючи при цьому за змінами в 

лексичних значеннях слів. У 3 класі йде більш поглиблене вивчення відомостей про 

закінчення й основу слова.  Визначають закінчення зміною слів за питаннями. 
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Частиною слова є: корінь, префікс, суфікс. У 4 класі учні удосконалюють свої 

знання з даної теми, а також поглиблюють їх відповідно до вивчення різних частин 

мови [3]. 

У системі вивчення морфемної будови слова умовно виділяють три етапи, які 

відрізняються за змістом, завданнями, методичними прийомами і дидактичним 

матеріалом: 

– пропедевтичний (підготовчий) етап розпочинається ще в 1класі під час 

навчання грамоти. Саме в цей час учні ознайомлюються  зі словом як лексичною 

одиницею мови, звертається увага дітей на значущі частини слова, на споріднені 

слова, засоби словотворення (звичайно, без уживання термінів і повідомлення 

теоретичних відомостей); 

–  основний етап ознайомлення зі смисловими частинами слова розпочинається 

в 2 класі і продовжується в 3 класі. Тут відбувається ознайомлення з особливостями 

споріднених слів, специфікою й роллю кожної морфеми, формуються вміння 

користуватися спільнокореневими словами під час продукування власних 

висловлювань, удосконалюються орфографічні вміння. У цей час учні повинні 

дізнатися про те, що існують слова, які мають спільну за значенням частину 

(корінь), усвідомити роль таких частин слова, як префікс та суфікс (вони 

використовуються для творення нових слів), уміти конструювати похідні слова за 

допомогою певних словотвірних засобів та доречно вживати такі слова у своєму 

мовленні; 

–  заключний етап, або етап закріплення й удосконалення знань, припадає на 4 

клас. Саме тут у зв’язку з вивченням різних частин мови поглиблюються знання 

про морфемний склад слова, формуються навички правопису відмінкових закінчень 

іменників і прикметників, особових закінчень дієслів. В учнів формуються вміння 

конструювати морфемним способом слова різних частин мови, визначати 

семантику найпоширеніших словотвірних засобів, тлумачити похідні слова, 

доречно вживати в мовленні лексичні одиниці з похідною основою [1]. 

Отже, опановуючи розділ «Будова слова», учні початкових класів одержують 

практичне уявлення про основу і закінчення, вчаться виділяти в основі корінь, 

суфікс, префікс. Разом з тим школярі спостерігають за роллю суфіксів і префіксів у 

творенні нових слів, дізнаються про джерело доповнення української мови новими 

словами. Таким чином, сучасна методика роботи над розділом розроблена з 

урахуванням лінгвістичної суті словотворчих явищ української мови, вікових 

особливостей молодших школярів, а також найважливіших дидактичних принципів 

та на всіх етапах передбачається систематична робота над лексичним значенням 

слів, доречністю їх використання в усному і писемному мовленні. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

Соціальні запити сьогодення обумовлюються процесами розбудови держави, 

входженням України в Європейський простір. В цьому контексті екологізація 

людини і суспільства загалом є парадигмою, концептуальною основою реалізації 

цілей стратегії сталого розвитку. Входження України в Європейський освітній 

простір передбачає перехід від традиційної системи до дієвих прагматичних форм 

роботи на компетентнісних засадах. 

Спрямованість на сприйняття компетенцій суб’єктами освітнього простору 

визначає інноваційні потреби методології освіти і просвітництва задля синергії і 

балансу у взаємодії людини і навколишнього середовища. 

Підвищення рівня екологічної компетентності особистості є визначальним у 

формуванні екологічної культури людини. На цьому шляху просвітницька місія 

однозначно значуща і має спиратися на прийоми переконання особистості. 

Передача знань, вмінь, навичок характеризує традиційні форми роботи 

екологічної освіти і просвітництва. Переорієнтація освіти на компетентнісний 

підхід спонукає до усвідомлення та осмислення масштабності питання, проблеми 

тощо, розуміння причинно-наслідкових зв’язків і пропозицію раціонального 

вирішення. Поруч із традиційною системою методичного інструментарію варто 

застосовувати сучасні можливі прийоми, способи і засоби щодо освіти і 

просвітництва в галузі охорони навколишнього середовища, збереження 

біорізноманіття і раціонального природокористування. 

Серед інших в переліку сучасних методів виділяють наступні: 

–  квест-виставка. Ігрова форма групового виконання інтелектуально-логічних 

завдань, різновид активного відпочинку. Обираючи певне місце, виконуючи 

заплановані заходи на «віднайдених» точках існує значна кількість варіацій їх 

складності, статусності тощо;  

–  вебінар. Інформатизація суспільства визначила цей спосіб організації 

зустрічей учасників онлайн у форматі проведення тренінгів, семінарів, інших 

заходів. Можливість обговорювати, отримувати й відправляти інформацію в 

режимі реального часу є зручною, економічно обгрунтованою формою 

спілкування; 
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–  хакатон. Спрямований здебільшого на аудиторію науковців. Екологічний 

хакатон представляє собою конкурс на визначення екологічних проектів, рішень з 

певної проблеми. Виконавець прагне знайти однодумців, команду чи ресурси для 

реалізації свого доробку, розміщуючи інформацію в мережі Інтернет; 

–  екологічний тимбілдинг. Спеціально розроблені заходи на природі, 

психологічні ігри, які моделюють життєві ситуації, спонукаючи учасників до 

пошуку можливих варіантів їх вирішення. Такі дії згуртовують, об’єднують 

спільноту працюючих.  

До сучасних методів відносять флешмоб, екологічну рекламу, селфі-конкурс, 

челендж та інші. 

Отже, методологію екологічної освіти і просвітництва варто доповнювати чи й 

замінювати інноваційними розробками, що відповідають потребам сучасного 

вихованця, слухача, громадянина. В освітній практиці доцільно використовувати 

елементи навчального та виховного змісту у формуванні особистісних 

характеристик, в тому числі і екологічної компоненти. 

Список використаних джерел 

1. Синякевич І. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних 

загроз / І.Синякевич. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с. 
 

ЛАЛАК Н. В., 

ГРАБ М.В. 

Мукачівський державний університет, Україна 

 
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У Концепції «Нова українська школа» відзначено, що пріоритетом розвитку 

освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які 

мають забезпечити подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку молоді до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. Тож інформаційні освітні технології – вимога сьогодення, яка потребує 

ґрунтовного дидактичного, методичного і технологічного опрацювання, перегляду 

існуючих підходів щодо організації процесу навчання учнів, студентів. 

Проблема використання мультимедійних технологій – багатоаспектна. 

Дослідженню питань психолого-педагогічного обґрунтування можливості їх 

використання в освітньому процесі присвячені праці В. Безпалька, В. Волинського, 

Р. Гуревича, А. Гуржія, В. Домрачева, І. Захарової, Г. Кедрової, Р. Кендала, Г. 

Козлакової, І. Левченко, Є. Машбиця, О. Падалки, О. Петровського, Л. Рейза, І. 

Роберт, Н. Тализіної та інших. 

Мультимедіа (англ. Multimedia – багато засобів) – комплекс апаратних та 

програмних засобів, які дозволяють користувачу працювати в інтерактивному 

режимі з різного роду даними, організованими у вигляді єдиного інформаційного 

пакету Науковці зазначають, що мультимедіа – це синтез трьох середовищ: 

цифрового відображення графічної інформації (тексти, графіка, анімація тощо); 
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візуального відображення аналогової інформації (відео, фотографії тощо); 

відображення звукової інформації (мова, музика, інші звуки) [2]. 

Використання мультимедійних засобів у системі професійної підготовки 

вчителів початкової школи, зазвичай, розглядається в чотирьох основних 

напрямках: як об’єкт вивчення;  як засіб подання навчальної інформації; як засіб 

організації навчальної взаємодії студентів; як засіб управління навчальною 

діяльністю. У якості основного технічного засобу мультимедійних технологій, 

безумовно, виступає комп’ютер і мультимедійним проектор. 

Звісно, що комп’ютер не замінює собою викладача, є лише засобом здійснення 

педагогічної діяльності, його помічником. Завдяки своїм можливостям і розвитку 

технічних засобів мультимедійні технології можуть застосовуватися у процесі 

проведення практично всіх видів навчальних занять [3]. Мультимедіа як форма 

подання інформації різних видів, розширює можливості організації освітньої 

діяльності. Мультимедіа-ресурси за рахунок збільшення частки інформації, 

представленої у візуальній формі, відкривають перед педагогами нові можливості 

подачі навчального матеріалу (кольорові динамічні ілюстрації, звуковий супровід, 

фрагменти «живих» уроків та ін.). В педагога з’фявляється можливість створення 

електронних бібліотек з готовими мультимедіа-ресурсами, автоматизованого 

складання різноманітних дидактичних матеріалів. 

Основними можливостями засобів мультимедіа у разі їх застосування у 

навчальному процесі є: одночасне використання декількох каналів сприйняття 

учнем інформації за рахунок чого досягається її інтеграція різними органами чуттів; 

візуалізація абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення 

процесів; можливість розвинути когнітивні структури й інтерпретації студентів [4]. 

Невипадково, що в педагогічній практиці все ширше застосовуються такі 

форми організації навчальної взаємодії, як групові проекти, у створенні яких 

використовуються можливості глобальних мереж, колективна участь у електронних 

конференціях, пошук мультимедіа-ресурсів для рефератів і доповідей, створення 

презентацій тощо. При бажанні викладач може, до прикладу, організувати 

сюжетно-рольові ігри за колективним рішенням задач на основі спілкування, 

опосередкованого мультимедіа, між окремими студентами, групами студентів, 

суміжними академічними групами. Використання інтерактивної дошки допоможе 

значно інтенсифікувати і зробити більш ефективними фронтальні форми роботи. 

Все це підсилює емоційну складову освітнього процесу, дозволяє по-новому 

мотивувати й активізувати пошукову навчально-пізнавальну діяльність майбутніх 

фахівців, робить її привабливою для них. Як показує практика, знання майбутнім 

вчителем початкової школи видів мультимедійних технологій дозволяє педагогічно 

обґрунтовано використовувати потужні дидактичні можливості мультимедіа у 

роботі з молодшими школярами. 

Таким чином, систематичне використання мультимедіа-засобів у навчальному 

процесі у поєднанні з традиційними методами сприяє формуванню у майбутніх 

вчителів початкової школи інформаційно-комунікаційної компетентності, 

стимулює їх інтерес до навчання,  розвиває алгоритмічний стиль мислення, формує 

вміння приймати оптимальні рішення, варіативно діяти. 
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ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

У вітчизняній педагогіці дидактичну гру вважають одним із засобів всебічного 

розвитку дитини, виховання її розумових здібностей і моральних якостей. 

Дослідженню дидактичної гри присвячені наукові розвідки В. Аванесової, 

Л.Артемової, Ф. Блехер, З. Богуславської, А. Бондаренко, Л. Венгер, Н.Ветлугіної, 

Є. Іваницької, Т.Поніманської, С.Радіної, О.Сорокіної, С.Тихеєвої, Є. Удальцової, 

Л.Усової та ін. Неоціненний внесок у методологію гри, з точки зору її навчальної, 

виховної, пізнавальної функцій, внесли К.Ушинський. А.Макаренко. 

В.Сухомлинський. Педагоги визначають, що через дидактичні ігри перед дитиною 

відкривається шлях до застосування одержаних знань у життєвій практиці, 

дидактична гра формує психіку, творчу фантазію, мислення, активізує сприйняття 

матеріалу, без гри нема і не може бути повноцінного розумового розвитку. «Гра – 

це іскра, яка запалює вогонь» [1].  

Е. Тихеєва розглядає гру як одну з форм організації педагогічного процесу в 

закладі дошкільної освіти і разом з тим як один з найважливіших засобів виховного 

впливу на дитину раннього та дошкільного віку. Педагог зауважила, що дидактична 

гра надає можливість розвивати най різноманітніші здібності дитини, її 

сприймання, мову, увагу тощо [2].  

Проте, дидактичні ігри дадуть хороший результат лише тоді, коли вихователь 

чітко уявлятиме, які завдання можуть бути вирішені в процесі їх проведення. Через 

дидактичні ігри та вправи вихователь може надавати дітям можливість повторно 

сприймати навколишні предмети і їх властивості, вправлятися в їх розпізнанні [3]. 

Керівництво дидактичними іграми потребує великої педагогічної майстерності і 

такту, бо розв’язуючи у грі педагогічне завдання, вихователь має зберегти 

особливості гри як діяльності цікавої і захополюючої а не перетворити її у 

навчальний інструмент. 

Своєрідність дидактичної гри полягає в раціональному поєднанні дидактичних 

та ігрових завдань. Переважання навчального завдання перетворює гру на вправу, 

ігрового – нейтралізує навчальне значення такої ігрової діяльності. 
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Дидактичний сенс даних ігор якраз і полягає в тому, що дитина отримує 

можливість діяти самостійно. Основний принцип методики Марії Монтессорі 

полягає в саморозвитку дитини шляхом освоєння навколишнього світу і 

маніпуляцій з предметами побуту та спеціальним дидактичним матеріалом. Як 

стверджувала видатний педагог: «Дітей вчить те, що їх оточує» - це правило, не 

втратило своєї актуальності і нині.  

З покоління в покоління передаються дидактичні іграшки, створені народом 

для розвитку мови, уваги, волі, вправляння в координації рухів вони містять 

особливості природи, історії, праці, побуту, національного характеру того чи 

іншого народу [4].  

У дошкільній педагогіці, зазначено більше 500 дидактичних ігор, але чітка їх 

класифікація за видами відсутня. Серед основних характеристик, які виступають 

основою поділу дидактичних ігор є розрізнення їх за навчальним змістом (ігри для 

сенсорного виховання дітей, словесні ігри, ігри для ознайомлення з природою, ігри 

з формування математичних уявлень та інші.) за характером матеріалу (ігри-забави 

з предметами, настільно-друковані ігри, музичні ігри), ігровими правилами, 

організацією і стосунками дітей, роллю вихователя тощо. 

Сорокіна О.І. запропонувала класифікацію дидактичних ігор на: ігри-подорожі, 

ігри-доручення, ігри-припущення, ігри-загадки, узагальнення, ігри-бесіди [5]. 

Обов’язковим елементом дидактичних ігор є:  

– віддзеркалення навчального матеріалу;  

– виділення ігрових завдань;  

– наявність правил;  

– підведення підсумків гри.   

Правильно організована дидактична гра є запорукою успішного навчання 

дітей у школі, оскільки, саме вона є своєрідним «містком» переходу ігрової 

діяльності у навчальну. 
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КОМУНІКАТИВНО-ПЕРЦЕПТИВНІ УМІННЯ ВЧИТЕЛЯ  

У ПРОЕКТУВАННІ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ УЧНІВ 

 

Володіння учителем високим рівнем комунікативних умінь є однією з 

найважливіших педагогічних умов ефективної взаємодії вчителя і батьків у 

загальноосвітній школі. Оскільки комунікативні вміння є головним компонентом 

спілкування, то педагог в процесі взаємодії з батьками повинен реалізувати всі 

функції спілкування: виступати і як джерело інформації, і як людина, що пізнає 

іншу людину або групу людей, і як організатор колективної діяльності і взаємин. 

Це, в свою чергу, передбачає наявність у педагога ряду комунікативних умінь.  

Основним принципом роботи з батьками в сучасних умовах є відмова від 

репресивного характеру спілкування. Традиційне «донесення» батькам про 

успішність дітей, про їх проступки і гріхи з вимогою «вжити заходів», без 

педагогічного аналізу причин, результатів спостереження, рекомендацій, є 

неприйнятним. Сьогодні потрібно сформувати конструктивний характер 

спілкування батьків зі школою і школи з батьками.  

Дослідники (А. Бодалєв, І. Гуменюк, Я. Коломінський Л. Мелешко, 

Г.Почепцов, Г.Товканець  та інші) розглядають спілкування як взаємодію між 

суб’єктами виховного процесу (вчитель, батьки, учень), здійснюване вербальними і 

невербальними засобами, що включає внутрішню (взаємини) і зовнішню (власне 

спілкування) підструктури, в процесі якого розвиваються, виявляються і 

формуються міжособистісні відносини. Взаємовідносини проявляються в 

міжособистісному контакті, який є комунікативним циклом, що включає поступок-

вплив і вчинок-відповідь, що передбачає наявність у педагога комунікативних 

умінь.  

Організований процес педагогічного спілкування забезпечує: реальний 

психологічний контакт, який може виникнути між суб’єктами спілкування; 

подолання різноманітних психологічних бар’єрів, що виникають в процесі 

взаємодії педагогів, батьків і учнів (соціально-психологічні, мотиваційні, вікові, 

установчі тощо); переведення батьків і учнів зі звичної для них позиції тих, хто 

схильний підлаштовуватися під партнера, на позицію співробітництва і, отже, їх 

перетворення в суб’єктів  педагогічної творчості; плідні міжособистісні взаємини 

педагога, батьків, учнів, в яких органічно поєднуються діловий і особистісний 

рівень спілкування; цілісна соціально-психологічна структура педагогічного 

процесу.  

Для встановлення зворотного зв’язку в процесі спілкування допомагають 

емпатійні процеси. Емоційний зворотний зв’язок досягається через здатність 

передавати партнеру по спілкуванню розуміння його переживань і внутрішньої 

ситуації, що сприятиме більш ефективному процесу взаємодії суб’єктів виховного 

процесу. Здатність до емпатії передбачає наявність у педагога іншої можливості, 

рефлексивної, що виражається в узагальненому умінні заглиблюватися в свій 

власний психічний світ, особливо своєї особистості, свого спілкування з батьками 
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та учнями. А. Бодалєв, вивчаючи взаємозв’язок спілкування і відносин, вказує, що 

«спілкування і ставлення необхідно розглядати в поєднанні, так як відношення 

проявляється і формується в спілкуванні» [1, с. 122]. Він також зазначає, що  

педагог тоді має виховуючий вплив, коли він вміє співпереживати, співчувати, 

виявляти почуття причетності, вміє зрозуміти іншу людину, і вважаємо, що для 

встановлення зворотного зв’язку в процесі спілкування допомагають емпатійні 

процеси. Емоційно зворотний зв’язок досягається через здатність передавати 

партнеру по спілкуванню розуміння його переживань і внутрішньої ситуації, що 

сприятиме більш ефективному процесу взаємодії суб’єктів виховного процесу. 

Зміст рефлексивних здібностей учителя можна визначити як «здатність вчителя до 

саморефлексії (осмислення уявлень про себе); до взаєморефлексіі і міжособистісної 

рефлексії (конструювання характеру внутрішнього світу партнерів по взаємодії); до 

рефлексії ситуацій педагогічної взаємодії з батьками учнів» [4]. 

Взаємодію початкової школи і сім’ї доцільно розглядати як міжособистісну 

взаємодію в педагогічному процесі. Сьогодні в умовах модернізації української 

освіти одним із напрямків оптимізації виховного процесу є його спрямування на 

демократизацію взаємовідносин викладача та учня, що відображається в нових 

підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні 

монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка може бути 

отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого спілкування з учнями і 

батьками в ході навчально-виховного процесу, інтенсифікації впровадження в 

освітній процес активних методів педагогічної взаємодії. 
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ГРА І ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Актуальність проблеми реалізації ігрових педагогічних технологій 

зумовлюється концептуальними положеннями та державними вимогами 

реформування освіти в Україні, спрямованими на становлення особистості учня, 

розвиток його здібностей і обдарувань. 

Проблеми використанням різних науково-методичних підходів, у т. ч. ігрових, 

для забезпечення активізації процесу навчання математики молодших школярів 

частково висвітлені в працях М.Богдановича, П.Ерднієва, В.Коваленко, Л.Коваль, 

Я.Король, І.Матюшко, М.Моро, С.Скворцової, Т.Фадєєвої та ін. Однак, слід 

зазначити, що в дослідженнях цих авторів представлені переважно загальні аспекти 

методики використання навчальних ігор в освітньому процесі початкової школи. 

Крім цього, не зважаючи на вагомість досліджень вище названих науковців, 

актуальними є передусім питання присвячені процесу формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до використання навчально-ігрових 

технологій у професійній діяльності. 

Аналіз літератури свідчить, що більшість науковців ігрові технології відносять 

до професійно-орієнтованих педагогічних технологій. Зокрема під ігровою 

технологією Л. Байкова розуміє «визначену послідовність операцій, дій, 

спрямованих на досягнення навчально-виховних цілей» [1, с. 13]. Важливим при 

виявленні сутності навчально-ігрових технологій вважаємо безпосереднє 

розмежування понять «гра» та «ігрові технології». Ці поняття дуже близькі, але 

водночас й суттєво відрізняються. Щоб з’ясувати етимологію поняття «ігрова 

технологія», слід звернути увагу на її перший складник – гру. Гра є складним 

соціокультурним феноменом, якому присвячено велика кількість філософсько-

культурологічних, психологічних і педагогічних досліджень. Нині наукою 

накопичено величезний потенціал знань про це унікальне явище дійсності. 

Найбільш загальне визначення гри віднаходимо у Великому енциклопедичному 

словнику: «Гра – вид непродуктивної діяльності, мотив якої полягає не в її 

результатах, а в самому процесі» [3].  

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «гра» 

трактується як дія за значенням грати; заняття дітей, підпорядковане сукупності 

правил, прийомів або основане на певних умовах заняття, що є розвагою [2].  

У педагогічній науці «гра» трактується як вид діяльності в умовах ситуацій, 

спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в якому складається й 

удосконалюється самоврядування поводженням [6].  

Згідно класифікації педагогічних технологій за типом організації та управління 

пізнавальною діяльністю дослідниками чітко виокремлено ігрові технології. Ігрові 

технології визначаються як «ігрова форма взаємодії педагога і дітей, що сприяє 

формуванню вмінь розв’язувати завдання на основі компетентного вибору 

альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету [4, с. 74]».  
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У сучасній школі ігрова діяльність використовується як:  

–  самостійна технологія з метою засвоєння понять, теми або розділу 

навчального предмета;  

–  елемент системної педагогічної технології;  

–  окремий урок або його структурна частина;  

–  технологія позакласної виховної роботи [7, с. 86]. 

Ігрова діяльність належить до символіко-моделювального типу діяльності, в 

якому операційно-технічний аспект є мінімальним і уможливлює орієнтацію 

дитини в навколишньому світі. «Предметом ігрової діяльності виступають не 

матеріальні речі, а доросла людина як носій суспільних функцій, який вступає у 

взаємодію з довкіллям і виходить при цьому з певних правил [5, с. 136]».  

В іграх відбувається відтворення й засвоєння суспільного досвіду, оволодіння 

суспільними функціями, тому «дитині доводиться внутрішньо програвати не тільки 

свої дії, а й наслідки їх [5, с.136]». Використання різних видів ігор створює 

сприятливі умови для реалізації актуальних потреб молодших школярів, адаптації 

першокласників до нового соціального середовища. Поступово відбувається 

формування внутрішнього плану дій, уміння їх передбачати. За допомогою 

виконання  ігрових ролей дитина засвоює норми поведінки в різних сферах 

життєдіяльності – спілкуванні, навчальній і трудовій діяльності тощо. 

Застосування ігрових педагогічних технологій потребує спеціальних 

психолого-педагогічних знань з боку педагога щодо специфіки гри як діяльності. 

Цей вид діяльності спрямований на формування особистості дитини, її 

соціалізацію, розвиток пізнавальних інтересів, закріплення й удосконалення 

набутих знань, умінь і навичок.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ  ЗВ’ЯЗКІВ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 

НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Педагогічною наукою проводиться пошук засобів, які забезпечують 

ефективність навчання, допомагають кожному учневі повною мірою засвоїти зміст 

програми і, водночас, створюють умови для самовираження, самовдосконалення у 

різних видах діяльності. Важливою умовою підвищення якості знань молодших 

школярів є послідовна реалізація міжпредметних зв’язків на уроках у початковій 

школі. Послідовна, систематична реалізація міжпредметних зв’язків у 

педагогічному процесі значно підсилює його загальну ефективність, і, разом з тим, 

позитивно впливає на навчання, різнобічний розвиток учнів.  

Ідея міжпредметних зв’язків розглядалася ще класиками педагогіки 

Й. Песталоцці, Я.-А. Коменським, І. Гербартом, Н. Крупською та ін. Як умова 

єдності навчання і виховання та засіб підходу до предметної системи навчання 

міжпредметні зв’язки розглядаються в дослідженнях відомих вчених І. Звєрєва, 

Д. Кирюшкіна, В. Коротова, М. Скаткіна та ін. Проблемами реалізації 

міжпредметних зв’язків займалися, крім того, С. Величко, С. Гончаренко, Ю. Дік, 

Ю. Лук’янов, В. Розумовський, О. Усова, В. Максимова та ін. 

Ідея міжпредметних зв’язків у педагогіці не нова, але в останні роки в світлі 

завдань всебічного розвитку особистості школяра набула принципово важливого 

значення. Тлумачення означеного поняття в педагогічній літературі не є 

однозначним: міжпредметні зв’язки розглядають як дидактичну умову навчання, 

дидактичну категорію тощо. 

Характеризуючи міжпредметні зв’язки, слід зазначити, що у «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» вони розглядаються як 

дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й 

засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами 

для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ. Це 

вираження фактичних зв’язків, що встановлюються в процесі навчання або в 

свідомості учня, між різними навчальними предметами [1]. 

Так, Н. Сорокін розглядає міжпредметні зв’язки як дидактичну умову, яка 

позитивно впливає на основні компоненти процесу навчання, сприяючи при цьому 

підвищенню науковості і доступності навчання.  

Є. Шмуклер підходить до розгляду міжпредметних зв’язків як до складної 

дидактичної системи взаємопов’язаних елементів, у основі якої лежать спільність 

понятійного апарату, узгодженість логічних структур навчальних предметів, 

методів дослідження.  

М. Фіцула визначає міжпредметні зв’язки як узгодженість між навчальними 

предметами, що дає змогу розглядати факти та явища реальної дійсності з різних 

точок зору, з позицій різних дисциплін. На думку науковця, використання 
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міжпредметних зв’язків під час викладання одного предмету сприяє кращому 

засвоєнню іншого [3].  

Основною метою міжпредметних зв’язків є взаємна узгодженість навчальних 

програм, обумовлена системою наук та дидактичними цілями. Міжпредметні 

зв’язки відображають комплексний підхід до навчання, дозволяють виділити як 

основні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між предметами, що сприяє 

більш міцному засвоєнню програмного матеріалу.  

Як зазначає Н. Захарова, систематичне використання міжпредметних зв’язків 

виробляє в учнів уміння критично осмислювати матеріал, що вивчається. Новий 

матеріал школярі порівнюють із тими знаннями, які їм відомі, зіставляють їх, 

аналізують, додають із відомого раніше, і ця активна розумова діяльність по 

узагальненню нового під впливом раніше відомого із суміжних дисциплін сприяє 

більш міцному засвоєнню програмного матеріалу. Крім того, систематичне 

використання в навчальному процесі міжпредметних зв’язків позитивно змінює 

діапазон застосування знань та вмінь, сприяє формуванню в дітей широких 

пізнавальних інтересів [2]. 

Слід зазначити, що міжпредметні зв’язки є чинником удосконалення процесу 

навчання в цілому, на всіх його рівнях. Вони виступають як потреба розвиваючого 

навчання, чинять багатосторонній вплив на особистість школяра, посилюючи 

єдність його освіти, розвитку й виховання. Інтерес до дисциплін, з якими 

встановлюється зв’язок, сприяє формуванню стійкої мотивації навчальної 

діяльності, зміст навчально-пізнавальної діяльності стає більш різноманітним. 

Способи оперування знаннями узагальнюються на основі міжпредметного змісту. 

Таким чином, міжпредметні зв’язки – це дидактичний засіб, який передбачає 

комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість 

здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду 

найважливіших понять, явищ. Урахування міжпредметних зв’язків впливає на 

відбір та структуру навчального матеріалу цілої низки предметів, активізує методи 

навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, 

забезпечує єдність навчального процесу, посилюючи, тим самим, систематизацію 

знань молодших школярів. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Управління інноваційним розвитком у загальноосвітніх навчальних закладах 

займає одне із центральних місць у реалізації державної освітньої політики країни, 

особливо в період суспільно-політичних та економічних реформ, оскільки від його 

результативності залежить не тільки якість людського та інтелектуального 

потенціалу нації, а й якість життя кожної людини. Тому одним із пріоритетних 

завдань усіх ієрархічних рівнів управління інноваційним розвитком має стати 

забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, освіченості та 

компетентності як базисів формування «еліти знання» у постіндустріальному 

суспільстві, що й спонукає до впровадження різних моделей і форм освіти, 

інноваційних технологій і методик.  

Здійснення інноваційного розвитку ЗНЗ передбачає зміни світоглядних 

позицій: 

–  перехід від розуміння загальної середньої освіти як сфери споживання, 

трансляції і здобування знань – до сфери творення, а саме: особистісного розвитку 

учнів, освоєння і компетентного використання випускниками здобутої середньої 

освіти для розв’язання життєвих завдань; 

–  зміну домінуючого ставлення до загальної середньої освіти як до витратної 

галузі – на ставлення до освіти як одного із стратегічних ресурсів економічного і 

соціального розвитку України.  

Для цього, з урахуванням специфіки системи загальної середньої освіти, 

необхідно погоджувати напрями експериментальних досліджень та інноваційної 

діяльності ЗНЗ з пріоритетами державної і регіональної освітньої, наукової, 

науково-технічної та інноваційної політики. 

До основних умов впровадження системи управління інноваційним розвитком 

ЗНЗ, а саме: 

– гармонізація цілей освітньої діяльності всіх учасників освітнього процесу 

через формування колективного суб’єкта управління на основі узгодженості їх 

ціннісно-змістових орієнтацій і єдності процесів інноваційного розвитку ЗНЗ 

загалом, та особистісного (професійного) розвитку учнів і вчителів, зокрема; 

– застосування механізмів залучення суб’єктів управлінської практики до 

вироблення й ухвалення управлінських рішень; 

– здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма учасниками 

продуктивних змін і суб’єктами управління; 

– постійна підтримка вчителів, які працюють над втіленням освітніх програм і 

соціальних проектів; 

– оволодіння суб’єктами управління маркетингово орієнтованими 

механізмами та інструментами регулювання середовища освітніх послуг. 
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Під час упровадження системи управління інноваційним розвитком ЗНЗ у 

педагогічну практику необхідно враховувати особливості розробленої нами 

технології, а саме:застосування інноваційних управлінських підходів; оновлення 

функцій, змісту, форм і методів науково-методичної роботи з учителями;створення 

інноваційного освітнього продукту; установлення внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій; налагодження соціальної взаємодії ЗНЗ з іншими суспільними. 

Отже, реформування освітньої галузі в Україні зумовило необхідність 

модернізації системи управління загальноосвітнім  навчальним закладом, 

спрямування його функціонування на інноваційний розвиток, забезпечення якості 

освіти, впровадження новацій, інноваційних та інформаційних технологій, 

технологій оцінювання навчальних досягнень учнів і прогнозування освітніх 

послуг, інтерактивних та інноваційних методик управління навчальнопізнавальною 

діяльністю учнів, розвитку людських ресурсів у колегіумі, формування ефективних 

механізмів державно-громадського управління, системи інформаційного 

забезпечення управління колегіумом на засадах мережевих технологій. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ІНТЕГРАЦІЯ  

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти є важливою нормою 

Болонської співдружності освітян, оскільки реально сприяє підвищенню 

мобільності викладачів і студентів, самостійності студентів, рівня їх 

самоорганізації.  

Нині відкриваються нові перспективи у співпраці вітчизняних вищих 

навчальних закладів з зарубіжними вишами. Обмін викладачами і студентами є не 

лише реалізацією Болонських домовленостей, він виступає своєрідним 

каталізатором процесів модернізації і реформування української системи вищої 

освіти, забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній простір.  

Освіта здатна готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі 

багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних 

зв’язків. Стає очевидним, що держава буде тим успішнішою, чим більше громадяни 

будуть здатні до спілкування зі світом.  

Отже, необхідно формувати особистість, здатну до сприйняття і творення змін, 

налаштовану на сприйняття зміни як природної норми, а застою, незмінності, 

застиглості як прикрого винятку.  

Однією з найважливіших є безпосередня співпраця між університетами 

України та зарубіжних країн, яка має різні форми, ступені взаємодії та спирається 

на давні традиції. Перелік ВНЗ України, які здійснюють співпрацю з зарубіжними 
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вишами, так само як тематика спільних проектів і програм сьогодні є далеко 

неповною і пошук нових форм та суб’єктів міжвузівської співпраці потребує 

особливої уваги і посилення. Обрана тема дослідження відповідає завданням 

Національної стратегії розвитку освіти України на 2012–2021 рр., положенню про 

забезпечення академічної мобільності студентів та викладачів, зокрема при 

реалізації спільних з іноземними університетами академічних програм, які містить 

новий Законопроект України «Про вищу освіту». 

Новітня доба і утвердження України як демократичної правової соціальної 

держави ставить завдання – забезпечити передачу позитивних знань, нічим не 

обмежуючи розвиток молодого покоління.  

Усвідомлюючи свої потреби, Україна прагне утвердитися як новітня 

демократична держава. Від того, які внутрішні перетворення ми здійснимо, від чого 

відмовимося й що приймемо в національну систему освіти від європейських 

стандартів, буде залежати рівень нашої науки і освіти, ставлення до нас з боку 

світової спільноти. 

Збереження і навіть посилення національного характеру освіти є нашим 

першочерговим завдання у процесі міжнародного співробітництва та інтеграції в 

світовий освітній простір, адже жодна з країн-учасниць Болонського процесу 

національними пріоритетами поступатися не збирається, вони їх узгоджують як 

взаємно дотичні.  

Інформаційна революція вимагає постійного оновлення знань, вміння 

навчатися протягом усього життя. Отже, викладач має бути потужним вченим, 

вести розгалужені наукові дослідження, залучати до цієї праці студента. 

Підвищення мобільності викладачів і студентів стає потребою часу. Сьогодні 

кожний вищий навчальний заклад укладає двосторонні угоди про співпрацю з 

університетами різних країн світу, розвиває кооперацію на рівні угод між 

університетами, окремими факультетами спеціальностями.  

Нині діють різні проекти, які дозволяють вищим навчальним закладам в їх 

рамках розвивати міжнародні зв’язки. Зокрема, проект «Темпус», що фінансується 

Європейським Союзом, організовуються та діють літні школи на базі національних 

університетів України, тісно співпрацюють університети з міжнародним 

благодійним фондом «Каріта», «Союзом українських студентів Франції», з 

Європейським молодіжним парламентом та представництвом ООН в Україні, 

створені на базі університетів «Міжнародні центри розвитку освіти», «Молодіжні 

центри студентів та аспірантів тощо» [1, с. 39, 49, 50]. 

Отже, нині відкриті нові перспективи у співпраці вітчизняних вищих 

навчальних закладів з зарубіжними вишами. Обмін викладачами і студентами як 

реалізація Болонських домовленостей в частині підвищення академічної 

мобільності, проведення спільних нарад і наукових форумів, обмін науковими 

публікаціями, проведення спільних наукових досліджень, стажування в 

університетах – далеко не повний перелік каналів співпраці українських і 

зарубіжних вищих навчальних закладів. Загальна підтримка підвищення 

мобільності студентів, викладачів, науковців та адміністративних працівників, 

бажання всіх причетних до освіти усунути будь-які перепони щодо вільного 
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пересування суб’єктів освіти забезпечать українській системі освіти істотне 

підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та посилить роль 

освіти в суспільних перетвореннях. 

У перспективі подальших розвідок у даному напрямку нами планується 

розкрити процес співпраці українських національних ВНЗ з зарубіжними 

університетами; з’ясувати форми, ступінь, результативність співпраці, проблеми, 

які існують на шляху поглиблення і розширення інтеграції української системи 

освіти в міжнародний освітній простір та шляхи їх усунення; проаналізувати 

програми співпраці та шляхи їх реалізації в умовах реформування української 

системи освіти; з’ясувати особливості адаптації Болонського процесу до 

української системи освіти; виявити основні фактори стримування інтеграційних 

процесів; узагальнити основні результати дослідження. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 

Особливої актуальності на етапі впровадження концепції «Нова українська 

школа» набувають проблеми привернення уваги учнів початкової школи та 

залучення їх до процесу навчання. Зацікавлення учнів та їх мотивація до навчання є 

найбільшою проблемою, з якою стикаються вчителі у всьому світі.  «Одним із 

дієвих засобів розвитку активності учнів та формування інтересу до навчання поряд 

з іншими методами та прийомами, які використовуються на уроках, є ігрова 

діяльність» [2, с. 54]. 

«Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку – говорив В. 

Сухомлинський. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини 

вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, 

що запалює вогник допитливості» [3, с. 95]. 

Аналіз науково-методичних джерел свідчить про те, що проблема ігрової 

діяльності школярів завжди привертала увагу багатьох вчених, педагогів та 

методистів. Значний внесок у теорію та практику ігрових технологій внесли Ш. 

Амонашвілі, Н. Бібік, В. Сухомлинський, К. Тищенко, Т. Шкваріна та ін. 

В початковій школі за результатами навчання по суті перевіряється обсяг 

пам’яті дитини і неважливо, чи зможе вона користуватися тими знаннями, чи ні. 

Настав час змінити підхід вчителів до навчання учнів, дітям запропонувати іншу 

модель, яка зробить з них не стільки «знаючих», скільки думаючих і творчо 

мислячих, як того вимагають сучасні реалії [1].  
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Дітей потрібно вчити аналізувати та формувати у них різні види 

компетентностей. Найкращим методом такого навчання є використання 

дидактичних ігор на уроках у початковій школі. Адже саме завдяки ігровій 

діяльності діти отримують різні завдання, вирішення яких вимагає зосередженості, 

уваги, розумових зусиль, вміння розуміти правила, порядок дій, подолання 

труднощів [там само]. 

Ігри створюють для учнів атмосферу радості, емоційного розслаблення, 

доброти, сприяють самовираженню школярів. Вони допомагають розвинути увагу, 

реакцію, навички спілкування, творчість. Крім того, гра сприяє психологічному 

розвантаженню учнів, допомагає позбутися від страху та напруженості [4]. 

 Коли дитина грається вона безсумнівно розвивається, набуває соціального 

досвіду (адже гра – це не тільки спілкування учня з учителем, але з іншими дітьми), 

що є необхідною умовою становлення свідомої особистості. За допомогою ігор 

вона вчиться працювати в команді, поважати та прислухатися до думок інших, 

щиро радіти перемозі та гідно приймати поразку [2, с. 55]. 

Ігрова діяльність сприяє формуванню в учнів особливостей активного 

учасника ігрового процесу, вчить знаходити та приймати рішення, створює 

особливе емоційне середовище, привабливе для учнів, розвиває здатність 

адаптуватися в мінливому середовищі, а також здатність спілкуватися, 

налагоджувати контакти, насолоджуватися спілкуванням з однолітками [4]. 

На нашу думку, ігри матимуть суттєвий вплив на досягнення учнів, при умові, 

коли вчителі будуть цілеспрямовано та продумано їх використовувати. Адже 

компетенції, набуті під час ігрової діяльності, такі як, наполегливість, критичне 

мислення чи готовність ризикувати, сприяють всебічному розвитку здобувачів 

освіти.  

Отже, ігрове навчання стало невід’ємною частиною освітнього процесу Нової 

української школи. Гра – це ефективний засіб для розвитку інтересу  та мотивації 

до навчання здобувачів початкової освіти. Вона значно полегшує засвоєння 

навчального матеріалу та дає широкі можливості для його практичного 

застосування. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Проблема морального розвитку і виховання особистості посідає чільне місце у 

багатій теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського. Осмислюючи власний 

педагогічний досвід, педагог-новатор ставив питання, які до нашого часу не 

втратили своєї актуальності: яким чином формуються моральні потреби, 

переконання і почуття; як досягти того, щоб дітям подобалося творити добро, щоб 

вони відчували емоційний стан і переживання інших людей; які фактори лежать в 

основі моральної поведінки особистості; як формується совість та ін.  

Педагогічну спадщину В. Сухомлинського вивчали науковців як в Україні 

(Р. Арцишевський, І. Бех, А. Богуш, Л. Бондар, І. Зязюн, В. Кузь, О. Савченко, 

М. Сметанський та ін.), так і поза її межами (А. Борисовський, Б. Кваша, М. Мухін, 

В. Риндак, С. Соловейчик та ін.). Проблема морального виховання та моральних 

цінностей у педагогічній системі В.Сухомлинського була темою наукових пошуків 

Л.Бондар, В.Ликова, А.Семеза, М. Сметанського тощо. 

Видатний учений-гуманіст теоретично обґрунтував та практично реалізував 

ефективну модель морального розвитку особистості. Головним для педагога є 

віднайдення та практична реалізація оптимальних форм, методів розвитку 

моральної свідомості, емоційно-почуттєвої сфери, розвитку вольових зусиль, 

діяльності, взаємин.  

У праці «Як виховати справжню людину» подається моральний ідеал, який 

увібрав у себе найкращі риси менталітету українського народу. В ній 

розкриваються зміст і методика роботи з виховання у дітей любові до Батьківщини 

і громадянства, ставлення до людей і обов’язку перед ними, ставлення до батьків, 

рідних, близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих 

моральних якостей і норм поведінки тощо. На підставі багаторічної практичної 

роботи в школі автор у цій праці вперше у вітчизняній педагогіці глибоко розкриває 

суть таких понять, як людяність, патріотизм, відповідальність, гідність, терпимість, 

тактовність тощо. В центрі його уваги передусім – дитина, особистість, її духовний 

світ та моральні цінності. На конкретних прикладах подається методика 

утвердження в юних душах життєстверджувальних істин та формування морально- 

естетичного ідеалу [5]. 

У своїй роботі «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» він 

пише про те, що «кожна людина вже в роки дитинства й особливо в отроцтво та 

ранній юності повинна осягти щастя повноти свого духовного життя, радість праці 

та творчості» [4, с. 373]. Вихідною позицією педагогічного світогляду В. О. 

Сухомлинського було завдання виховання у дитини особистого ставлення до 

навколишньої дійсності, розуміння своєї справи і відповідальності перед рідними, 

товаришами й суспільством і, що головне, перед власною совістю. 

Проблемі формування загальнолюдських норм моральності велику увагу 

В. Сухомлинський приділяв у молодшому шкільному віці: «Саме в молодшому 
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віці, коли душа дуже піддатлива до емоційних впливів, ми розкриваємо перед 

дітьми загальнолюдські норми моральності, вчимо їх азбуки моралі…» [3, с.93]. «У 

молодшому шкільному віці, продовжує вчений, вже закладаються основи 

моральних почуттів. Такі поняття, як добро й зло, справедливість і 

несправедливість, правда й брехня, щирість і лицемірство, вірність і зрадливість, 

що усвідомлюються в цьому віці, в образі яскравих картин та уявлень, лишаються в 

емоційній пам’яті на все життя...» [3, с.146]. Головною здатністю для молодшого 

шкільного віку, на його погляд, є здатність до співпереживання, чутливості до 

чужого болю, милосердя та доброти. 

Особливу увагу В. Сухомлинський приділяв вихованню високих моральних 

якостей і норм поведінки, які регулюють окремі вчинки й поведінку взагалі. 

Великого значення він надавав вихованню почуття гордості, бо без людської 

гордості, на його думку, немає яскраво вираженої особистості.  

Виховати моральний ідеал можна лише пробудивши прагнення його досягти. 

Така спонукальна діяльність вихователів по суті є однією з основ морального 

виховання. В Павлиській школі про це дбали повсякденно. Прикладом може 

слугувати хоча б вироблення кількома поколіннями учнів Законів дружби, які 

регулювали відносини між школярами, надто старшого віку. «Щоб моральний ідеал 

став реальністю, треба вчити людину правильно жити, правильно ставитись до 

людей і до самої себе. Учитель стає вихователем лише тоді, коли оволодіє 

найдієвішим інструментом виховання – наукою про моральність, етикою» [3, 

с.150]. 

У багатій різноаспектній педагогічній спадщині В. Сухомлинського можна 

знайти також інші складові морального виховання. Ідея про важливість розвитку у 

дітей чутливості до переживань інших людей, здатності відчувати їх почуття і 

співпереживати їм, «відчувати душевний стан іншої людини, вміти ставити себе на 

місце іншого в різних ситуаціях» [1, с.480] – одна з тих, що лежать в основі 

поглядів В. Сухомлинського на сутність і шляхи морального виховання. 

«Спонукати до діяльного співчуття – ціла методика виховного впливу на юну 

душу», – стверджує він [1, с.137]. Одне із центральних завдань виховання полягає в 

тому, щоб дитина «серцем відчувала, що навколо неї є люди, які потребують 

допомоги, турботи, ласки, сердечності, співчуття» [2, с.239]. Йдеться про 

формування у дітей тієї якості, яка в сучасній психології називається емпатією. 

Саме ця якість, на думку В. Сухомлинського, лежить в основі совісті особистості, 

проявів у її поведінці доброти, людяності, чуйності, ніжності, милосердя, 

гуманності. 

Отже, створена ним концепція морального виховання, що ґрунтується на ідеї 

утвердження почуття власної гідності особистості, є однією з найбільш глибоких і 

оригінальних у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. На наш погляд, сутність і 

виховний потенціал цієї концепції поки що далеко не повною мірою осмислені як 

педагогами-теоретиками, так і практиками. 
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Вища освіта сьогодні є досить складним та багатогранним суспільним явищем. 

Функції вищої освіти зосередженні на передаванні, засвоєнні й переробці знань та 

практичного досвіду.  

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти [1]. Проблемою значення вищої освіти є 

визначення її місця і потреби в життєдіяльності суспільства. Це, передусім, 

зумовлене соціальними потребами, які задовольняє вища освіта, та соціальними 

функціями, які вона виконує. 

Інтернаціоналізація стала однією з характерних рис вищої освіти в усьому 

світі. Студентська мобільність, під якою розуміють студентів, які їдуть закордон з 

навчальними цілями, розглядається як важливий показник інтернаціоналізації 

освіти та один із «важливих вимірів глобалізації» [2]. 

На сьогоднішній день, вища освіта перетворюється на глобальний чинник 

розвитку людства, яка вимагає від людини практично оцінювати ситуацію та 

адаптуватися до соціальних змін. Також невід’ємною складовою розвитку 

особистості є оригінальне мислення, генерування й реалізація ідеї, визначення 

шляхів позитивних перетворень, виявлення ініціативи та творчості. Вища освіта є 

запорукою побудови успішної кар’єри. Потенційний роботодавець розглядає 

диплом не тільки як гарантію отримання певних знань та підтвердження 

кваліфікації за спеціальністю, але і як результат цілеспрямованості здобувача, 

показник уміння працювати і досягати поставленої мети. У сучасному 

інформаційному суспільстві, в основі якого лежать знання, освіта стає стратегічним 

елементом сталого економічного зростання.  
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Розвиток людського капіталу та адаптація його підготовки до існуючих вимог 

ринку праці потребують великих інвестицій як у формальну систему освіти, так і в 

індивідуальне навчання. За таких умов навчальне середовище має активно 

реагувати на зовнішні виклики, демонструючи значну гнучкість та відкритість. 

Пропонування споживачеві освітніх послуг, які максимально відповідатимуть його 

вимогам та очікуванням, може бути забезпечено превентивним ідентифікуванням 

потреб споживачів освітніх послуг та мотивів їх поведінки.  

Згідно досліджень професора Ж.Ж.Ламбена, реакція споживачів складається із 

трьох рівнів: когнітивний (пізнавальний), афективний (емоційний) та поведінковий 

[3] . 

Проаналізуємо, якими показниками доцільно скористатися саме у сфері 

освітніх послуг, враховуючи, що в ній існує три цільові групи споживачів: школярі 

(майбутні абітурієнти), батьки і студенти. 

1. Когнітивний рівень. Аналіз когнітивного рівня реакції споживачів 

передбачає розгляд двох основних груп показників: обізнаність споживачів та 

реакція на рекламу. У сфері освітніх послуг перш за все доцільно проаналізувати та 

порівняти між собою обізнаність школярів (потенційних абітурієнтів) та їх батьків 

про сутність певної спеціальності, вищі навчальні заклади, в яких існує вказана 

спеціальність, особливостей навчання в даному вищому навчальному закладі, 

проведення Днів відкритих дверей та підготовчих курсів. Що стосується реакції на 

рекламу, то доцільно визначити показники помітності реклами конкретних вищих 

навчальних закладів певного регіону та рівня запам’ятовування окремих рекламних 

повідомлень.  

2. Афективний рівень. Центральним елементом афективного рівня є 

відношення споживачів до послуги як в цілому, так і до окремих атрибутів. У сфері 

освітніх послуг доцільно враховувати одночасно відношення потенційних 

споживачів (абітурієнтів та їх батьків) до послуг певного вищого навчального 

закладу та реальних споживачів (студентів цього вищого навчального закладу).   

3. Поведінковий рівень. У сфері освітніх послуг до поведінкового рівня 

передусім слід відносити визначення кількості абітурієнтів, які приймають участь в 

позанавчальних заходах вищих навчальних закладів (конференціях, семінарах, 

олімпіадах, тощо) та відвідують підготовчі курси і Дні відкритих дверей. 

В основі вивчення поведінки споживача освітніх послуг лежать дані 

численних досліджень, які дозволяють стверджувати, що на вибір споживачем 

освітньої послуги майбутнього місця навчання впливає наявність різних чинників, 

важливими з яких є: можливість працевлаштування, наявність конкурсу, прохідний 

бал, потреба у випускниках певної спеціальності, престижність та місце 

розташування вищого навчального закладу, вартість навчання і т.п. 
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РОБОТА З ПІДРУЧНИКАМИ НА УРОКАХ В ПЕРШОМУ КЛАСІ 

Сьогодні початкова школа працює за двома освітніми програмами, кожна з 

яких розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» та Державного 

стандарту початкової освіти. За новими програмами навчаються учні 1 та 2 

класів, відповідно розроблено нові підручники з усіх предметів. Позитивним 

явищем у цьому процесі є створення кілька їх варіантів для вибору вчителем. 

Відповідно до Концепції Нової української школи новий підручник повинен 

сприяти розвиткові гармонійної творчої особистості, формуванню системи 

цінностей, серед яких: чесність, оптимізм, відвага тощо. Він відповідає 

завданням, що поставлені перед початковою освітою. З цією метою 

першокласникам пропонуються предметні й сюжетні малюнки, тексти різних 

жанрів, завдання для міркування та логічного мислення. 

Як приклад, підручник «Українська мова. Буквар» (кожного з авторів) 

містить яскраві малюнки до тематичного тижня, піктограми, слова, речення, 

тексти. В розробці підручників ураховано тематичні тижні, принцип інтеграції, 

наявність текстів для прослуховування. «Пропоновані для слухання тексти 

озвучені професійними дикторами, мовлення яких стане взірцем для учнів. Крім 

того, щоб навчити їх сприймати і розуміти усне мовлення, потрібно пропонувати 

їм для слухання текст, озвучений особами різного віку і різної статі» [1, с.17]. 

Таке аудіювання формує в учнів культуру усного мовлення. 

 Буквар складено відповідно до періодів навчання грамоти: добуквеного 

(добукварний), буквеного (букварний), післябуквеного (післябукварний). Метою 

курсу «Навчання грамоти» є формування у першокласників навичок читання і 

письма, розвиток їхніх комунікативних умінь, пізнавальних здібностей, здатності 

спілкуватися українською мовою в особистому і суспільному житті. 

Пріоритетними завданнями цього періоду є: 

–  формування навичок читання і письма; 

–  розвиток усного мовлення; 

–  розвиток пізнавальних здібностей, інтересу до навчальної діяльності; 

–  збагачення життєвого досвіду дітей [2, с.22]. 

Відповідно до поставленої мети й завдань у початковому курсі мовно-

літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», 

«Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища» [3, 

с. 45]. Для реалізації означеної мети в підручниках пропонується низка завдань. 

У процесі проходження педагогічної практики нами спостерігалася 

методика роботи над підручником. Учитель використовував його для пояснення 

мовного явища, розвитку зв’язного мовлення, виконання завдань. 

У добукварний період учні ознайомлюються з певними поняттями (слово, 

речення, склад, наголос та інші), відповідно до цього подаються завдання 

аналітичного й синтетичного змісту. Букварний період передбачає вивчення 

звуків й позначення їх буквою, підручник пропонує сучасні підходи до їх 
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засвоєння з певними ілюстраціями та завданнями для розвитку комунікативного 

мовлення. Автори подають звукові, складові схеми до слів, предметні малюнки, 

слова, речення, тексти для читання, творчі завдання. Післябукварний період 

насичений текстами різних жанрів з узагальнюючими завданнями. 

У Букварі запропоновано вправи, спрямовані на розвиток умінь правильно 

відповідати на поставлені запитання, ставити запитання іншим; завдання, які 

спонукають дітей вступати в діалог на доступні теми, будувати зв’язні тексти, 

творчі (який звук випущено, знайти відповідність звукової схеми до слова та 

інші). 

Є низка підручників для першого класу з математики. Вони добре 

ілюстровані, включають завдання для міркування (з’єднати кількість предметів із 

числом та інші) і укладені відповідно до Типових освітніх програм. Серед 

змістових ліній виокремлено такі: «Числа,  дії з числами», «Вирази, рівності, 

нерівності», «Геометричні фігури», «Робота з даними», «Математичні задачі і 

дослідження» [3, с.59]. 

Для того, щоб дитині було цікавіше займатися на уроці та вдома, книга 

містить завдання для роботи в зошиті, вправи з логічним навантаженням, кругові 

вирази, додаткові завдання та загадки. 

Запропоновано цікаві задачі, що спрямовані на розвиток логічного мислення 

учнів шляхом формування прийомів розумової діяльності: аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення. Мають місце інтегровані завдання: ланцюжки 

асоціативних зв’язків, в яких учень виділяє якусь ознаку не саму по собі, а в 

системі інших властивостей і зв’язків інтегрованих освітніх галузей. 

З-поміж інших, запропоновано низкою авторів підручники «Я досліджую 

світ». Вони яскраво ілюстровані, насичені текстами пізнавального змісту, 

завданнями на розвиток критичного мислення. В ньому відповідно до 

тематичних тижнів містяться такі теми: «Я в школі», «Як я сприймаю світ», «Я 

пізнаю світ», «Я відчуваю», «Я піклуюся про себе» та інші. Вчитель 

використовує підручник як один із важливих засобів навчання. 

Отже, до Типових освітніх програм розробниками запропоновано нові 

підручники для учнів 1 класу, кожен із яких несе в собі потрібну інформацію з 

використанням цікавих сюжетних малюнків, завдань для логічного мислення. 
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ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ 

РОБОТИ НАД ІЛЮСТРАЦІЯМИ 

 

Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові 

підходи до підготовки молодших школярів. Пріоритетним стає всебічний розвиток 

особистості дитини, оволодіння ключовими та предметними компетентностями, 

наскрізними вміннями, необхідними життєвими й соціальними навичками, що 

забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному 

суспільстві. Важливого значення набуває пізнання дитиною навколишнього світу 

через формування та розвиток у неї допитливості, ініціативності, творчості. 

Науковці М.Горват та М.Кузьма-Качур зазначають, що «реалізація 

компетентнісного підходу в природничій освітній галузі передбачає опанування 

сутністю певних природних об’єктів, явищ, способів дій у безпосередній 

практичній природоохоронній діяльності. Тому до уроків слід добирати такі види 

завдань, які сприяли б усвідомленню дитиною цілісності природи, взаємозв’язків 

між її об’єктами та явищами» [1]. 

У молодших школярів домінуючим є наочно-образне мислення. Враховуючи 

це, особливого значення набуває вміння вчителя творчо використовувати 

можливості ілюстрацій підручника, як засобу формування навичок мислення учнів 

початкових класів. Ілюстративні матеріали підручника виступають одночасно як 

джерело навчальної інформації та естетичного сприйняття природи, так і джерело 

розвитку природознавчої компетентності учнів. Учні розуміють ілюстрацію тоді, 

коли встановлено зв’язок предмета з образом або знаннями, які вже є в дитини. 

Сприйманню ілюстрацій потрібно вчити, поступово підводити до їх розуміння. 

Систематична робота з ілюстраціями та фотографіями на сторінка підручників 

«Природознавство» та «Я досліджую світ» дозволяє вчителю розвивати в учнів 

уміння логічно мислити, аналізувати, абстрагувати, виділяти істотне, порівнювати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, та застосовувати набуті знання у 

нових умовах. Поставлені до них завдання покликані також розвивати творчу уяву, 

фантазію та мислення школярів. 

Значне місце посідають такі види роботи з ілюстраціями як: 

–  аналіз зображень природних об’єктів («Які зміни в природі можна 

спостерігати восени? Розгляньте малюнок і розкажіть» – «Я досліджую світ», 2 

клас, с.74; «Розглянь малюнок 81. Розкажи, які ще частини тіла є у комахи?, 

«Природознавства», 3 клас, с. 103) [2, 3]; 

–  висловлення вражень від споглядання зображень рідної природи («Назвіть за 

світлиною ознаки зими. Що робить зиму неповторною?» – «Я досліджую світ», 2 

клас, с.127) та ін. 

Завдання «роздивись та поясни», «роздивись і розкажи», «склади розповідь за 

малюнком» є традиційними і вимагають від вчителя чіткого дотримання 

послідовності роботи з ілюстрацією. 
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Тільки усвідомивши взаємозв’язок ілюстрації з текстом, можна методично 

правильно побудувати роботу з аналізу наочного зображення». 

Рухатися цим шляхом можна у різних напрямках:  

– коли ілюстрація стає вихідною щодо тексту (співставлення зі словесною 

інформацією, щоб виявити, чому саме таке зображення віднесено саме до 

даного тексту);  

– коли текст окреслює ілюстрацію (виявлення повної та неповної 

відповідності між смислом ключових слів та їх образами у зображенні);  

– коли опрацьовуються дві ілюстрації (їх порівняння); коли відбувається 

аналіз суто ілюстрації (смисл, колір, прихований зміст тощо);  

– коли предметне зображення стає базою для розвитку логічного мислення.  

Основне – щоб ілюстративний матеріал використовувався вчителем не 

випадково та разово. При цьому також необхідно пам’ятати про те, що учні не 

завжди здатні самостійно осмислити особливості використання в навчальному 

процесі різних компонентів підручника. Тому для того, щоб учні оволоділи всією 

різноманітністю прийомів роботи з підручником і могли ними користуватися 

самостійно, вчитель повинен навчальну діяльність розпочинати на уроках. 

Навчання учнів прийомам самостійної роботи з підручником можна здійснювати на 

будь-якому етапі уроку, але найбільш доцільно – під час засвоєння нових знань і 

його осмислення. 

Проте, при введенні ілюстративних зображень до навчально-виховного 

процесу перш за все необхідно пам’ятати про їх цільове призначення, щоб їх 

адекватно включити у структуру підручника.  

Отже, ілюстративний матеріал – повноцінний компонент підручника, а також 

навчального процесу в цілому, який має повноосяжно використовуватися в 

освітньому процесі. 
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ЛУКІНА Т.О. 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ:  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Питання, пов’язані із визначенням форми і процедур проведення державної 

підсумкової атестації (далі – ДПА) здобувачів різних рівнів освіти [1], є предметом 

обговорення науково-педагогічної громадськості та наукових досліджень. Досвід 

використання зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО)  як форми ДПА 

випускників закладів загальної середньої освіти в Україні свідчить про високу 

результативність такого оцінювання, зростання довіри громадськості до даного 

способу організації атестації випускників шкіл, [2, с. 105–107], а також про 

дотримання умов об’єктивності, справедливості, неупередженості оцінювання 

результатів виконання тестових завдань здобувачами.  Перспективи запровадження 

ДПА у формі ЗНО на рівні гімназії досліджувалися також і в контексті аналізу 

досвіду європейських країн щодо організації цієї форми атестації здобувачів 

основної (базової) освіти та євроінтеграції України  [3]. 

Зміни, що проголошені законом України «Про освіту» (ст. 12, п. 8) та 

Концепцією Нової української школи, передбачають поступове переведення ДПА 

на кожному етапі здобуття освіти,  зокрема на рівні базової початкової, у формат 

ЗНО [4]. Однак, незважаючи на те, що питання зміни форми проведення ДПА 

здобувачів базової освіти стоїть на порядку денному, а сама технологія проведення 

ЗНО має переважно позитивні відгуки громадськості і самих учасників, 

залишається низка проблем, які потребують вирішення на підготовчому етапі. Це 

зумовлено невизначеністю питань використання результатів складанні ДПА 

випускниками основної школи, необхідністю підготовки як педагогів, так і учнів до 

проведення ЗНО після 9 класу тощо. 

Проведене нами опитування методистів районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) (65 осіб з різних областей України) засвідчило неоднозначне 

ставлення до запровадження ДПА у формі ЗНО для випускників основної школи. 

84,6% учасників дослідження висловилися за підтримку чинної моделі проведення 

ЗНО для випускників 11класів, але лише 12,3% опитаних методистів підтримують 

ідею запровадження ДПА у формі ЗНО після основної школи. Основним 

аргументом є те, що учні 9 класів не готові (а ні організаційно, а ні методично, а ні 

психологічно) до такої форми атестації. 

Деталізація факторів, які, на думку методистів, спричинюють найбільший 

вплив на негативне сприйняття ідеї запровадження ДПА у формі ЗНО на рівні 

гімназії, підтвердило наше припущення проте, що основні причини пов’язані із 

недосконалістю тестових матеріалів, досвід застосування яких при проведенні ДПА 

мають на сьогодні педагоги, а також з невизначеністю статусу результатів 

складання ДПА, способом і наслідками їх використання, впливом на подальшу 

долю випускника.  
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Розподіл найбільш вагомих чинників впливу на негативне ставлення 

методистів до ідеї запровадження ДПА у формі ЗНО дав наступну картину: 

невизначеність учнів у планах на подальше навчання – 81,1% респондентів; 

обмеженість можливостей завдань у тестовій формі вимірювання навчальних 

досягнень учня – 74,2%; слабка вмотивованість учнів, відсутність у більшості  

інтересу до навчання – 68,9 %;  додатковий стрес для учня – 54,3% ;  слабка 

підготовка переважної кількості учнів  9 класів – 52,7 %; недосконалість змісту 

завдань, їх спрямованість на виявлення другорядної інформації – 45,8%.  

 Отримані за результатами опитування методистів дані частково 

перегукуються з думкою В. Карандія [5] про необхідність перегляду концепції ЗНО. 

Серед основних проблем, які породжують негативне ставлення, недовіру  як до 

самої процедури оцінювання, так  і до переваг використання тестів у навчальному 

процесі, він називає: масове використання переважно тестових завдань закритого 

формату, які спричинюють негативний вплив на формування в учнів навичок 

використання різних методів розв’язання поставлених навчальних завдань; 

захоплення вчителів тестовими технологіями для проведення контролю знань та 

нехтування іншими методиками перевірки результатів навчання; невміння 

використовувати аналітичні матеріали результатів ЗНО для удосконалення 

освітнього процесу в конкретному закладі освіти. 
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ВИХОВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ГРИ 

 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства активізація людського 

фактору виступає як одна з умов подальшого суспільного прогресу. У звʼязку з цим, 

перед дитячими дошкільними установами ставиться завдання підготовки 

відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати що відбувається і 

http://testportal.gov.ua/dpa/
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https://dt.ua/education/vadim-karandiy-ne-mozhna-makove-zernyatko-vimiryati-liniykoyu-z-santimetrovoyu-podilkoyu-281335_.html
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будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей. 

Вирішення цього завдання повʼязане з формуванням стійкої моральної поведінки 

особистості дитини. 

Моральне виховання дітей дошкільного віку є одним з найскладніших завдань 

виховання. Для вирішення даної проблеми вихователю потрібно не тільки знання 

методик, а й уміння направити свою роботу на моральне виховання дітей у всіх 

видах діяльності. 

Актуальність цієї роботи підкреслюється соціальною значимістю виховання 

основ моральної поведінки дітей старшого дошкільного віку. 

Проблемі морального розвитку і виховання присвячені численні праці 

наступних дослідників: Р. С. Буре, A. M. Виноградова, Г. Н. Годна, В.А. Горбачова, 

Т.С. Комарова, В.К. Котирло, А.Д. Кошелева, А.І. Липкина, С.В. Петеріна, Т.О. 

Пономаренко, С. Є. Рижикова, Е.О. Щасний, Т.Н. Титаренко, Т.М. Утробина, В.Г 

Цуканова, О.А. Шаграева, Е.В. Штіммер, Є.К. Ягловская і ін. В той же час 

дослідженнями в даному напрямку займалися, як зарубіжні психологи, такі як Ж. 

Піаже, Л. Колберг, Г. Айзенк, А. Бандура і Р. Уолтер, так і вітчизняні психологи: 

С.Г. Якобсон, О.В. Субботский, О.Г. Дробницкий, Л.І. Божович, Л.Г. Лисюк, Д.Б. 

Ельконін.[1] 

Особливості морального розвитку дітей в старшому дошкільному віці: у дітей 

складаються перші моральні судження й оцінки; початкове розуміння громадського 

сенсу моральної норми; зростає дієвість моральних уявлень; виникає свідома 

моральність, тобто поведінка дитини починає опосередковуватися моральною 

нормою. Система морального виховання в ЗДО будується на наступних методах: 

методи формування навичок і звичок поведінки; методи формування моральних 

уявлень, суджень; методи корекції поведінки. 

Доцільно розглянути театралізовану гру як засіб виховання основ моральної 

поведінки. 

Театралізована гра – це дія в заданій художнім твором або заздалегідь 

обумовленій сюжетом реальності. Роль вимагає підпорядкування сюжету, що 

відбиває фіксовану автором логіку відносин і взаємодій об'єктів навколишнього 

світу, але не виключає творчості, вважає І.Г. Вечканова 

Основні напрямки розвитку театралізованої гри складаються в поступовому 

переході дитини: 

–  від гри по одному літературному чи фольклорному тексту до гри-

контамінації, в якій літературна основа поєднується з вільною її інтерпретацією 

дитиною або з'єднуються кілька творів; 

–  від гри, де використовуються засоби виразності для передачі особливостей 

персонажа, до гри як засобу самовираження через образ героя; 

–  від гри, вякій центром є «артист», до гри, в якій представлений комплекс 

позицій «артист», «режисер», «сценарист», «оформлювач», «костюмер»; 

–  від театралізованої гри до театрально-ігрової діяльності як засобу 

самовираження особистості та самореалізації здібностей. 

При організації театралізованих ігор педагог вирішує наступні завдання: 
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1) формування позитивного ставлення дітей до театралізованим ігор. Це має на 

увазі поглиблення їх інтересу до певного виду театралізованої гри, образу героя, 

сюжету, наявність інтересу до театральної культури, усвідомлення причин 

позитивного або індиферентного ставлення до гри, пов'язаного з наявністю або 

відсутністю інтересу і здатності до самовираження в театралізованій діяльності; 

2) залучення дітей до театральної культури, тобто знайомство з призначенням 

театру, історією його виникнення в Україні, пристроєм будівлі театру, діяльністю 

людей, що працюють в театрі, яскравими представниками даних професій, видами 

та жанрами театрального мистецтва (драматичний, музичний, ляльковий, театр 

звірів, клоунада тощо.); 

3) поглиблення театрально-ігрового досвіду за рахунок освоєння різних видів 

гри-драматизації і режисерської театралізованої гри. Старшому дошкільнику 

нарівні з образно-ігровими етюдами, іграми-імпровізаціями, інсценуванням, стають 

доступні самостійні постановки вистав, в тому числі на основі «колажу» з декількох 

літературних творів.  

Ускладнюються тексти для постановок. Їх відрізняють більш глибокий 

моральний сенс і прихований підтекст, в тому числі гумористичний. У 

театралізованій грі починають використовуватися українські народні казки-байки 

про тварин ( «Лисиця і журавель», «Заєць і їжак»), Г.Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. 

Носова. 

Важливо відзначити, що в театралізованій грі дитина створює свій маленький 

світ і відчуває себе господарем, творцем подій. Вона керує діями персонажів і будує 

їх відносини. Дитина в грі перетворюється в актора, і в режисера, і в сценариста. 

Вона озвучує героїв, придумує історію, проживає те, що в звичайному житті їй 

прожити буває нелегко. Під час таких ігор відбувається інтенсивний розвиток мови, 

якісно і кількісно збагачується словниковий запас, розвивається уява, творчі 

здібності дитини, емоції і почуття, здатність керувати собою, утримувати увагу 

відповідно до сюжету, логічність і самостійність мислення, все це дуже важливо 

для формування моральних цінностей. 

Таким чином, театралізована гра грає важливу роль в становленні моральних 

якостей, так як саме в ній у дитини відбувається взаємодія з однолітками, саме в 

процесі якого відбувається формування основ моральної поведінки. 
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СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ  

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Сучасна початкова школа повинна створювати всі умови для гармонійного 

розвитку кожної дитини як особистості. Від учителя, його професійної 

майстерності, загальної культури, в тому числі й мовленнєвої, значною мірою 

залежить виховання дітей та успішне розв’язання складних  суспільних завдань.  

Слову, мовленню у процесі пізнання надавали великого значення 

Я. А. Коменський, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський, ряд інших вітчизняних 

та зарубіжних педагогів і психологів, як-от: Л. І. Айдарова, Л. О. Варзацька, 

М. С. Вашуленко, Н. Я. Грипас, А. Б. Добрович, В. Я. Мельничайко, Т. О. Синиця, 

 Н. Ф. Скрипченко, М. Г. Стельмахович, О. Н. Хорошковська та ін. 

Культура мовлення має велике соціальне значення, адже вона забезпечує 

високий рівень мовного спілкування. Ефективне функціонування мови ушляхетнює 

стосунки між людьми. Через культуру мовлення відбувається вдосконалення самої 

мови. 

Дослідженню складових частин техніки мовлення присвячено ряд публікацій 

[1; 2; 3; 4; 5]. 

Культура мовлення вчителя початкових класів є комплексною 

лінгводидактичною проблемою і передбачає оволодіння:  

– технікою мовлення, в т. ч. диханням, дикцією;  

– вмінням керувати силою і висотою голосу; 

– орфоепічними нормами української мови;  

– засобами логіко-емоційної виразності читання і мовлення, в т. ч. всіма 

різновидами пауз та їх тривалістю, логічними наголосами, мелодичними 

змінами тону, а також темпом мовлення.  

Культура мовлення охоплює також уміння педагога підготуватися до 

мовленнєвої дії відповідно до характеру мовлення, матеріалу, що опрацьовується з 

учнями початкових класів, їх психологічних особливостей і можливостей 

сприймання. 

Важливе місце в практичному освоєнні культури усного мовлення посідає 

техніка мовлення. Вона визначає норми артикуляції звуків, використання 

відповідних пауз, сили, темпу і тембру голосу як інтонаційних елементів 

висловлення.  

Техніка мовлення – комплекс навичок у мовленнєвому диханні, 

голосотворенні й дикції, що дає вчителеві можливість донести до учнів початкових 

класів все багатство змісту свого слова. Окрім того, вона забезпечує правильне 

сприйняття навчального матеріалу, дає змогу ефективно впливати на школярів, 

сприяє гідній самопрезентації вчителя.  

Техніка мовлення складається з таких елементів: дихання, голос, дикція та 

орфоепія. «Дихання є фізіологічною основою мовлення, голос – головним 
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інструментом мовця, дикція – це чітке вимовляння звуків, слів, виразів тощо, 

орфоепія – правильна літературна вимова» [4, с. 226-227]. 

Володіння технікою мовлення є не тільки елементом культури педагогічної 

діяльності вчителя, а й передумовою позитивного сприйняття його дітьми, 

батьками, колегами.  

На думку С. І. Дорошенка, «щоб досягти належної техніки мовлення, 

необхідно: 

1) вільно володіти диханням, тобто без поспіху заповнювати легені 

достатньою для проговорювання кількістю повітря, раціонально дозувати його при 

промовлянні слів, словосполучень і висловлень; 

2) уміло керувати голосом, забезпечуючи звучне, варійоване висотою, силою, 

темпом і тембром (забарвленням) говоріння або читання вголос як виду 

мовленнєвої діяльності; 

3) виробити навички чіткої, ясної артикуляції (тобто роботи мовних органів, 

спрямованих на творення звуків; інакше кажучи, − дикції) звуків; 

4) засвоїти і бездоганно оперувати орфоепічними (від орфоепія − «правильна 

вимова») нормами. 

Ці чотири складові частини визначають зміст техніки мовлення і становлять 

підготовчий етап опанування мовленнєвої культури» [1, с. 13]. 

Володіння технікою мовлення вчителя початкових класів потребує 

усвідомлення суті логічного мовлення, знання будови мовленнєвого апарату, 

особливостей звукотворення, опанування технікою фонаційного дихання, 

формування артикуляційної вимови, правильної дикції, вміння дотримуватися 

оптимального темпу і ритму мовлення. 

Отже, систематично працювати над технікою власного мовлення – обов’язок 

кожного вчителя. Високий рівень володіння технікою мовлення передбачає 

застосування різноманітних прийомів, які сприяють ефективному сприйняттю 

учнями початкових класів навчальної інформації, а також використання різних 

засобів педагогічної комунікації в навчально-виховному процесі. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

 

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і 

впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Відбором, теоретичним 

осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь 

педагогічного знання — педагогічна інноватика (лат. innovatio — оновлення, зміна). 

Її прогностичні розвитки, аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну 

цінність і для педагогічної практики, особливо для налаштованих на творчість 

педагогів. 

Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті – розвиток 

науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам 

розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. 

Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних 

соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів 

навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх 

технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції 

утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського 

типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, 

орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх 

нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його 

відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки 

цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою 

яких є інноваційні педагогічні технології. Інноваційні педагогічні технології в 

педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними 

проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. 

Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий 

етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів 

застосування її результатів. Складність, багатогранність педагогічної діяльності є 

чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка 

продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність 

педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. 

Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні 

технології згруповано за різноманітними системними та інструментально 

значущими ознаками. 

Ми маємо навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та 

сучасних методів навчання - комп’ютера, телевізора, книг тощо. 
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Принцип спільних проектів - допомогти дітям відчути життєву потребу в 

знаннях, як умову їхньої життєдіяльності. Мотивація дитячої діяльності має бути 

для них зрозумілою. 

Принцип партнерства – не «над», а «разом» Головне завдання вихователя не 

«вкладати в голови» а навчити. Якщо вихователь – лектор, віщун – це 

монологічний тип навчальної комунікації. А вона має бути на сучасному етапі 

діалогічною. Вихователь і діти – партнери. Вихователь допомагає дітям опанувати 

спосіб інтелектуальних та інших дій. 

Принцип активної участі кожного у спільній справі. Задовольняючись 

загальним позитивним результатом, педагоги подекуди ігнорують той факт, що 

досягається цей результат завдяки активності малої частки групи дітей. Інші – 

пасивно спостерігають. Потрібно так організувати навчальний процес, щоб кожній 

дитині знайшлося посильне завдання і щоб успіх залежав від усіх. 

Принцип активного залучення сімʼї до освітнього процессу в дошкільному 

закладі. Педагогічна культура великої кількості батьків залишається на дуже 

невисокому рівні. Активно залучаючи батьків до участі в навчальному процесі, 

вихователі мають змогу в толерантній формі надати рекомендації яким чином треба 

вчити малят. Це можна зробити у вигляді проведення «днів відкритих дверей». 

Проведення родинних свят, вікторин, конкурсів, виставок та розваг. А також 

підготовки дітей вдома до заняття в дошкільному закладі, коли вихователь в садку 

ставить завдання і діти з батьками ввечері мають «здобути знання» про життя 

тварин на Півночі, наприклад. Кожна дитина про якусь одну тварину. А назавтра - 

діти приходять до дитячого садка і розповідають один одному про те, що дізналися. 

А вихователь, тільки доповнює їх відомості та систематизує їх. Допомагає складно 

розповісти про те, що діти дізналися. 

Використання знайомих нам інноваційних технологій не є протиставленням 

тому, що ми робили раніше. Елементи цих досвідів мають доповнити та 

удосконалити процес навчання дітей і сприяти підвищенню ефективності навчання 

дошкільнят. Ми повинні пам’ятати, що передовий досвід – це не є догма, а лише 

підказка в якому напрямку ми можемо рухатися у справі удосконалення 

навчального процесу. 

І нормально, коли у одного вихователя краще виходить використання одного 

досвіду, а у іншого – іншого досвіду. А третій вихователь – досвідчений та творчий 

– лише отримує поштовх до власної творчості та створення власного досвіду чи 

технології. 

Навчальний процес, як і вся діяльність педагога - це щоденна творчість та 

знаходження нових методів впливу на дитину. Грамотний та творчо налаштований 

педагог завжди знайде можливість на базі традиційних методів навчання, які 

роками давали йому високі показники знань дітей, знайти шляхи підвищення 

ефективності своєї роботи завдяки використанню новітніх технологій, досвідів та 

методів в роботі. 
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ІНСТРУКТАЖ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Реформування української системи освіти відбувається у відповідності до 

світових тенденцій, які встановлюють пріоритет творчого розвитку, критичного 

мислення, компетентностей школярів, що зумовлює спрямування на підвищення 

ефективності різних видів діяльності школярів, забезпечення їх різнобічного 

розвитку. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання навчально-

пізнавальної трудової діяльності, яка є одним з важливих чинників навчання та 

виховання особистості.  

Трудова підготовка молодших школярів завжди була і залишається у полі 

зору педагогічної науки. Методологічні й теоретичні основи трудового виховання 

школярів зробили К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, В. Стоюнін, 

В. Водовозов, К. Сент-Ілер та ін.  

Проведення уроків трудового навчання у початковій школі визначається 

змістовою лінією освітньої галузі «Технології» Державного стандарту [1], метою 

якої є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної 

та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у 

суспільстві. Для її досягнення передбачається виконання ряду завдань, серед яких 

важливе місце відведене формуванню уявлення про предметно-перетворювальну 

діяльність людини, та здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого 

дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і 

матеріалами. Отже, результативність трудового навчання багато в чому 

визначається добором дидактичних методів. Одним з них є інструктаж – «керівні 

вказівки, інструкції». Тому інструктаж є невід’ємною складовою частиною уроку 

трудового навчання і виступає як сукупність методів навчання, спрямованих на 

пояснення мети, завдань, послідовності і прийомів виконання трудового завдання 

та окремих трудових операцій, які необхідно засвоїти учням [3]. У процесі 

інструктажу, як правило, використовується декілька методів навчання. Такими 

методами є демонстрування трудових дій, прийомів і пояснення правил їх 

виконання; бесіда, у процесі якої вчитель з’ясовує, наскільки учні зрозуміли 

поставлене завдання. При цьому методи тісно переплітаються між собою, і їх 

комбінації виступають як системи для формування в межах вікових можливостей 

узагальнених способів предметно-перетворювальної діяльності з дотримання 

безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів. При 

цьому методи тісно переплітаються між собою, і їх комбінації виступають як 

системи. До інструктажу, як методу навчання і, як сукупності словесних методів, 
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ставиться ряд дидактичних вимог: комбінування різних методів і прийомів 

навчання; обґрунтування змісту інструктажу для запобігання порушень умов його 

виконання; повнота інструктажу і його розчленування на елементи в залежності 

від складності завдання, подається весь або по частинах; чіткість і лаконічність 

пояснення способів навчальних дій та операцій; постановка конкретного 

навчального завдання; пояснення правил виконання трудових прийомів і 

проведення самоконтролю; роз’яснення типових помилок під час виконання робіт. 

Дотримання таких умов під час навчання учнів трудовим діям, практичним 

умінням і навичкам за місцем у навчальному процесі дозволяє прийняти поділ 

інструктажу на вступний, поточний і підсумковий (заключний) [1] 

Вступний інструктаж містить у собі постановки конкретної трудової задачі, 

характеристику операцій, пояснення правил виконання трудових прийомів, і 

проведення самоконтролю. Він зводиться до повідомлення учням інструкцій із 

виконання трудових процесів, операцій і різних завдань, що супроводжується 

демонструванням об’єктів, які вивчаються, і відповідних наочних посібників. 

Застосовується демонстрація прийомів роботи з інструментами та виконанням 

операцій. Проводиться детальний аналіз технічної документації: креслень, ескізів, 

технологічних карток тощо. Головне завдання вступного інструктажу полягає в 

тому, щоб з його допомогою організувати і спрямувати діяльність учнів. У 

структурі уроку вступний інструктаж відноситься до етапу повідомлення нового 

матеріалу, а саме – планування технологічного процесу і дозволяє попередити 

типові помилки, характерні для вікової групи молодших школярів. Цей вид 

інструктажу застосовується перед початком самостійної роботи учнів і передбачає 

доведення до них кінцевих результатів роботи. Звертається увага молодших 

школярів на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з 

використовуваними інструментами.  

Поточний інструктаж містить у собі пояснення допущених помилок, 

з’ясування причин неправильної роботи і встановлення правильних прийомів. Як 

правило, поточний інструктаж проводиться індивідуально, а якщо однакові 

помилки допускають ряд учнів, то і для всього класу - фронтально. Цей вид 

інструктажу проводиться під час самостійної практичної роботи і передбачає 

допомогу окремим учням.  

Підсумковий, або заключний інструктаж містить у собі аналіз та 

характеристику допущених у роботі помилок і оцінку за виконання роботи 

кожного учня. Проводиться він на завершальному етапі уроку перед домашнім 

завданням. Метою цього виду інструктажу є підведення підсумків виконаної 

роботи та уроку в цілому. Заключний інструктаж будується так, щоб виховати в 

учнів навички самоконтролю, оцінки і аналізу трудової діяльності та діяльності 

своїх товаришів. Під час проведення заключного інструктажу доцільно 

аналізувати результати, демонструвати кращі роботи учнів, визначати подальші 

перспективи [1]. 

Отже, інструктаж дозволяє полегшити опанування загально-трудовими 

вміннями та сприяє активності учнів початкової школи у означеній діяльності, 

дозволяє формувати у них необхідні групи трудових умінь, які забезпечують 
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успішність вимірювальних, обчислювальних, графічних, технологічних, 

організаторських, конструкторських, діагностичних, оброблювально-

технологічних та ін. умінь, що є базовими не лише у загальноосвітній, а і у 

майбутній професійної підготовці.  
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LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ 

 

Основним видом діяльності молодших школярів є гра. Робота з конструктором 

ЛЕГО дозволяє учням у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і 

розвинути необхідні в подальшому житті навички. З 1 вересня 2018 р. українські 

першокласники навчаються за допомогою технології LEGO. 

Цікаві методики навчання з використанням LEGO-технологій пропонують 

багато вчителів: Т. Биковський, Т. Вихренко, Д. Денисюк, Ю. Іванов, І.Коротун, С. 

Кучер, В.Литовченко, Л. Павлюк, О. Петегирич, Т. Полянська, Г. Ріллє, О.Рома, В. 

Ткачук, О. Тополюкова, Н. Чигрин. Автори наголошують на ідеї, що використання 

LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє 

формуванню вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні 

особливості героїв, подій, що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, 

просторових уявлень, уяви. 

LEGO-технологія: 

− формує вміння розв’язувати проблемні завдання, ставити мету, міркувати 

про подальшу роботу, розробляти план дій; 

− розвиває творче мислення; 

− розвиває мовлення – діти вчаться детально пояснювати свої дії, 

пояснювати міркування, надавати чіткі та зрозумілі інструкції, розповідати історії, 

висловлювати власні думки; 

− формує вміння співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи 

групах, ділитися матеріалами, уміння вчитися у своїх однолітків, дослухатися до 

їхніх ідей та пропонувати власні, уміння аналізувати ідеї та обирати раціональніші, 

уміння розподіляти ролі та обов’язки; 

− розвиває сенсорне сприйняття, допомагає формувати уявлення про 

зовнішні властивості предметів: форму, величину, колір, положення у просторі; 

− розвиває дрібну моторику; 

http://oaji.net/pdf.html?n=2016/797-1467450357.pdf
http://oaji.net/pdf.html?n=2016/797-1467450357.pdf
http://oaji.net/pdf.html?n=2016/797-1467450357.pdf
http://oaji.net/pdf.html?n=2016/797-1467450357.pdf
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− формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, збагачує 

життєвий досвід дитини [1, 3]. 

Наведемо приклади застосування LEGO-технології на уроках мовно-

літературної освітньої галузі: 

Навчання грамоти 

1. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість звуків у слові. 

2. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість складів у слові. 

3. Візьми стільки цеглинок, скільки складів у слові. 

4. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість слів у реченні. 

5. Якщо почуєш звук [р], то підійми червону цеглинку, а звук [л] - зелену. 

6. Виклади з цеглинок літеру... 

7. Вправи для розвитку орієнтування у просторі. 

8. Постав цеглинку на праву (ліву) руку, підніми цеглинку догори. 

9. Поклади цеглинку посередині аркуша; праворуч; ліворуч; угорі; внизу 

аркуша.  

10. Створи із цеглинок картину на аркуші. 

11. Побудуй будиночок для тваринок. 

12. Формування фонематичного сприйняття. 

13. «Повтори ритм». Відстукування ритму цеглинками. 

14. Вправа для дихання «Повітряні перегони». За допомогою дихання 

перемістити  цеглинку з одного кінця столу до іншого. 

Розвиток мовлення 

Лексична тема «Овочі». 

Вправа 1 

Цеглинки розкладають у довільному порядку та вільному доступі перед 

дітьми. 

Запитання та завдання дітям: 

− Які овочі ви знаєте? 

− Знайдіть цеглинку, схожу на огірок (помідор, моркву…). 

− Які ще овочі можуть бути такого само кольору, як помаранчева 

цеглинка? 

− Цеглинки яких кольорів у вас залишились? Чи існують овочі білого 

кольору? Які? А коричневого? 

− Чи існують овочі блакитного кольору? А що буває блакитним? 

Вправа 2 

Учитель пропонує дітям: «Посадімо з вами город. Візьмемо грядку (аркуш 

паперу) та посередині посадимо помаранчеву моркву. Вгорі над морквою посадимо 

огірочки. Якого вони кольору? А який червоний овоч ми можемо посадити внизу 

грядки? Місце для біленького часнику та коричневої картоплі ви можете обрати 

самі. Де ви посадили часник? А картоплю?» . 

Вправа 3 

Завдання для роботи в парах: оберіть цеглинки однакового кольору. На які 

овочі вони схожі кольором? Чому ви обрали саме такий колір? 
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На уроках літературного читання кубики ЛЕГО можна використовувати для 

творчого переказу казок або зображення історії. Учні створюють будівлі з ЛЕГО 

для гри-театралізації, в яких вміст, ролі, ігрові дії обумовлені сюжетом і змістом 

того чи іншого літературного твору, казки, а також є елементом творчості. 

Найчастіше основою ігор-театралізацій є народні казки: «Ріпка», «Колобок», 

«Теремок», «Червона шапочка», та ін. У дитини з’являється можливість створити 

власного колобка або вовка і наділити свій персонаж тими якостями, якими він 

хоче. Ігри-театралізації, з створеними ЛЕГО-персонажами дуже подобаються дітям: 

вони створюють умови для розвитку мови, творчості і сприятливо впливають на 

емоційну сферу.  

Таким чином, добре організована робота з конструктором ЛЕГО має великий 

виховний потенціал: допомагає виробляти певні якості особистості – посидючість, 

терпіння, взаємоповагу, охайність. Все це разом узяте і дозволяє активізувати 

мислення, формувати стійкий інтерес до навчання. 
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ТА ІФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ГОВОРІННІ 
 

У сучасних вітчизняних реаліях зростають вимоги до підготовки викладачів 

англійської мови із високим рівнем професійно орієнтованої англомовної 

комунікативної компетентності, здатних не лише ефективно реалізувати 

міжкультурне спілкування, виступаючи при цьому медіаторами культур, а й 

методично коректно організувати навчальний процес із залученням ефективних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Одним із компонентів англомовної комунікативної компетентності є 

компетентність в говорінні, яка забезпечує ефективне усне спілкування з 

урахуванням мовних, мовленнєвих, соціокультурних норм, ситуації, намірів тощо. 

Тому формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в 

говорінні є важливим завданням іншомовної підготовки магістрантів – майбутніх 

викладачів англійської мови. 

Ефективне виконання викладачем своїх професійних обов’язків вимагає 

також відповідного рівня володіння інформаційно-комунікаційною 

компетентністю, яка передбачає здатність використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології як у професійній діяльності, так і в процесі самонавчання 
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та самовдосконалення. 

Аналіз досліджень різних аспектів проблеми свідчить про цілу низку праць, 

які досліджували Г. Борецька, С. Ніколаєва, Л. Бондар, О. Дацків, І. Задорожна, Л. 

Максименко, В. Пащук, Л. Сажко, І. Федорова, В. Черниш, О. Ярошенко, А. Бернс 

(A. Burns), Р. Г’юз (R. Hughes), С. Торнбері (S. Thornbury) та ін.  

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

фахівців стало предметом наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних учених (В. 

Бикова, О. Бігич, Р. Гуревича, М. Кадемія, С. Литвинової, Н. Морзе, О. Овчарук, Є. 

Полат, О. Спіріна, Т. Лайоші (Т. Liyoshi) та ін. 

І все ж, незважаючи на постійну увагу дослідників до окремих аспектів 

проблеми, на сучасному етапі нерозробленою залишається методика 

взаємопов’язаного формування у майбутніх викладачів англійської мови 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно- 

комунікаційної компетентності. Усе зазначене і зумовлює актуальність обраної 

теми. 

Аналіз наукових праць показав, що предметом дослідження є методика 

взаємопов’язаного формування у майбутніх викладачів англійської мови 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-

комунікаційної компетентності.  

Тому, саме ці фактори зумовлюють актуальність дослідження та виконання 

наступних завдань: 

1) з’ясувати сутність та структуру професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів 

англійської мови; 

2) визначити психологічні, дидактичні та методичні передумови 

взаємопов’язаного формування у майбутніх викладачів англійської мови 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-

комунікаційної компетентності; 

3) обґрунтувати зміст взаємопов’язаного формування таких компетентностей, 

критерії відбору навчального матеріалу, інформаційно-комунікаційних технологій, 

а також здійснити цей відбір; 

4) виділити етапи взаємопов’язаного формування у майбутніх викладачів 

англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та 

інформаційно-комунікаційної компетентності, розробити систему вправ і завдань 

та сконструювати відповідну лінгводидактичну модель; 

5) експериментально перевірити ефективність розробленої методики й 

укласти методичні рекомендації щодо взаємопов’язаного формування у майбутніх 

викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та 

інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Встановлено, що високого рівня сформованості у майбутніх викладачів 

англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та 

інформаційно-комунікаційної компетентності можна досягти за умов: забезпечення 

взаємопов’язаного їх формування інтегровано з компетентностями в аудіюванні та 

читанні, використання вебквестів, спрямованих на результат, який студенти 
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отримують у процесі ділової гри чи демонструють шляхом презентації, 

застосування сучасних інтернет-сервісів та програм (You Tube, Google Hangouts, 

Google Classroom, Skype), поетапності процесу формування професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної 

компетентності, виконання розробленої системи вправ і завдань. 

Отже, в ході досліджень було визначено, що цінність одержаних результатів 

полягає в здійсненні відбору навчального матеріалу та інформаційно-

комунікативних технологій, розробці комплексів вправ і завдань, укладанні 

методичних рекомендацій для викладачів щодо формування у майбутніх 

викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні. 
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РІВНІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Освітнє середовище – оточення учасників освітнього процесу в просторі 

освіти, що включає педагогічні умови, ситуації, систему відносин між особами, 

об’єднаними спільністю педагогічної та навчальної діяльності. Освітнє середовище 

має якісні характеристики, власні середовищні фактори і багаторівневу структуру з 

вертикальними взаємозв’язками між рівнями. Освітнє середовище є частиною 

мегасистеми соціального середовища [1]. 

Якісні характеристики освітнього середовища пов’язані з результатом його 

впливу на суб’єктів освітнього процесу, якість освітнього середовища 

безпосередньо пов’язані з оцінкою якості освіти [3]. При цьому середовище є 

результатом цілеспрямованих зусиль суб’єктів, в якій вони і здійснюють свою 

діяльність, при впливі різних факторів. Ця подвійність породжує складність при 

визначенні та оцінці ефективності сформованого освітнього середовища. 

До основних характеристик освітнього середовища слід віднести: 

–  діяльнісність (спільна діяльність суб’єктів середовища); 

–  суб’єктність (наявність суб’єктів - учасників освітнього процесу); 

–  ситуативність (виникнення різних ситуацій під впливом різних факторів); 

–  оцінність (можливість якісної оцінки середовища); 

–  формуючий вплив на суб’єктів середовища; 
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–  проективність (здатність до створення нового середовища або відтворення 

основних рис наявного середовища при необхідності тиражування досвіду); 

–  мінливість, невизначеність (здатність до постійної зміни). 

Структура освітнього середовища має кілька рівнів. Визначимо дві 

класифікації рівнів. Перша класифікація пов’язана з педагогічною 

компаративістикою, в ній виділяються такі рівні: 

– глобальний (світове освітнє середовище, включаючи глобальні інформаційні 

мережі та ін.); 

– регіональний (освітнє середовище великих регіонів світу – за класифікацією 

ЮНЕСКО); 

– національний (освітнє середовище країни, згідно з міжнародною 

термінологією); 

– територіальний або муніципальний (всередині країни, наприклад, землі в 

Німеччині, області і райони в Україні тощо); 

– локальний (установа, сім’я).  

Друга класифікація може використовуватися для застосування всередині 

країни, де виділяються рівні: 

– загальнодержавний, федеральний; 

– регіональний (регіон як частина країни). 

При цьому рівень не є визначальним при оцінці впливу освітнього середовища 

на суб’єктів. Так, локальне / індивідуальне середовище може мати більший вплив 

на суб’єкта в порівнянні з впливом, припустимо, глобального середовища. 

Середовищні фактори методологічно доцільно розглядати у взаємозв’язку з 

класифікацією рівнів. 

До факторів, взаємопов’язаним з освітнім середовищем, потрібно віднести: 

–  зовнішні чинники (суспільно-політичні, геополітичні, медійні, природно-

кліматичні, соціокультурні, соціально-економічні); 

–  внутрішні чинники (професійну майстерність педагогів, дотримання певних  

положень педагогічних підходів, теорій, концепцій, якість прийняття педагогічних і 

управлінських рішень, система взаємодії учасників освітнього процесу і т. п.) [4]. 

Введення поняття «освітнє середовище» сприяє розвитку інноваційних 

процесів в системі освіти, уточнює специфіку сучасних дидактичних підходів. 

Якщо використовувати при введенні інноваційних напрямків, підходів 

методологічні підстави, пов’язані з опрацюванням питань організації освітнього 

середовища, з урахуванням якісних характеристик, рівнів, чинників, а також 

мотивів та потреб суб’єктів, то проектування сучасного освітнього середовища буде 

ефективним. Освітнє середовище є дидактичним концептом, що дозволяє будувати 

дидактичні підстави нового освітнього процесу з урахуванням різноманіття 

сучасного простору, нової ролі педагога в процесі навчання і його місця як творця 

освітнього середовища-ситуації, завдань формування сучасної особистості. Освітнє 

середовище впливає і на учнів, на формування їх особистості та навчальні 

досягнення, і на педагогів – за допомогою придбання певного освітнього досвіду, 

створюваного в конкретному середовищі. Поняття «освітнє середовище» дозволяє 

по-новому поглянути на можливості здійснення особистісно-орієнтованого підходу 
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в навчанні і робить можливим створення ефективних умов для гуманістичної 

моделі освітнього середовища. Застосування поняття «освітнє середовище» 

уточнює завдання освіти як частини соціуму, легітимізує спеціальне врахування 

впливу різноманітних зовнішніх факторів на освітнє середовище. 
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ІГРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК УМОВА 

УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Відповідно до Концепції розвитку освіти України на 2015-2025 роки 

висуваються нові вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів, наголошується на необхідності підготовки вчителя як 

високопрофесійного фахівця, здатного до ефективної професійної діяльності. 

Сучасним методологічним підґрунтям у підготовці майбутніх учителів з 

відповідним рівнем професійної підготовки є формування фахівця, що забезпечує 

результативність та якість своєї педагогічної роботи. 18 серпня 2016 року під час 

педагогічної конференції було представлено концепцію «Нової української школи», 

ідеологію реформи середньої освіти, яка почала діяти в 2018 році.  

Формула «Нової української школи» складається з ряду (8) базових 

компонентів, серед яких один з головних займає підготовка умотивованого вчителя, 

який має свободу творчості й розвивається професійно. В сучасному суспільстві 

зростає потреба в соціально й професійно активному, компетентному та 

відповідальному вчителеві, готовому до постійного творчого пошуку, використання 

інноваційних засобів і технологій навчання, підготовки підростаючого покоління до 

глобальних викликів інформаційного суспільства. Значною мірою це визначається 

рівнем професійної компетентності вчителя, фундамент якої закладається у вищому 

педагогічному закладі освіти [1]. 
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На думку І. Зязюна, складниками професіоналізму у будь-якій професії є 

компетентність та озброєння системою вмінь [2]. Аналізуючи низку дефініцій, 

пов’язаних із компетентнісним підходом, поняття «ігрова компетентність» слід 

трактувати як специфічну характеристику особистості вчителя, яка свідчить про 

готовність ефективно використовувати навчально-ігрові технології в освітньому 

процесі. 

Ігрову компетентність майбутніх учителів початкових класів варто розглядати 

як структурне особистісне утворення, що містить мотиваційно-цільовий, 

когнітивний, операційно-діяльнісний і результативний компоненти, які відповідно 

характеризують морально-психологічну, теоретичну та практичну складові 

готовності студентів до ефективного використання навчально-ігрових технологій. 

Беручи до уваги важливість і необхідність формування цих компонентів ігрової 

компетентності, все ж базовими для професійно-педагогічної підготовки 

увиразнено: когнітивний (знання та досвід) і операційно-діяльнісний (вміння і 

компетенції). Крім цього, умовно можна виокремити три рівні ігрової 

компетентності: низький (нормативно-репродуктивний), середній (ситуативно-

пошуковий), високий (творчий). 

З метою послідовної системної підготовки студентів до ефективного 

застосування навчально-ігрових технологій, поетапного розвитку їхньої ігрової 

компетентності важливим є дотримання наступних завдань: 1) формування у 

студентів емоційно-ціннісного ставлення до навчально-ігрових технологій; 

2) розвиток системи знань про теорію ігор, походження та специфіку дидактичної 

гри, види навчально-ігрових технологій, особливості ігрової діяльності молодших 

школярів; 3) збагачення особистісного досвіду застосування, адаптації, 

проектування навчально-ігрових технологій; 4) формування умінь і компетенцій 

необхідних для ефективної організації навчальної ігрової діяльності; 5) розвиток 

особистісних якостей (об’єктивність, креативність, логічність, дивергентність, 

асоціативність мислення, рефлексія та ін.), необхідних для успішного використання 

ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи.  

Підготовка студентів до застосування навчально-ігрових технологій 

передбачає дотримання таких педагогічних умов: 1) трансформація змісту 

психолого-педагогічних і методичних дисциплін в контексті виявлення та 

посилення гуманістичного потенціалу дидактичної гри, інтеграції психолого-

педагогічної та методичної інформації щодо навчально-ігрових технологій; 

2) модернізація ігрових технологій навчання молодших школярів залежно від 

суб’єктивних й об’єктивних чинників (індивідуальні особливості, рівень 

підготовленості школярів; психологічна атмосфера класі тощо); 3) застосування 

авторського спецкурсу «Ігорові технології навчання математики й інформатики у 

початковій школі»; 4) використання суб’єктивного досвіду проектування та 

організації ігрової діяльності, отриманого студентами під час аудиторних, 

позааудиторних занять і педагогічної практики. 

Показником ефективності підготовки студентів до застосування навчально-

ігрових технологій є розвиток їхньої ігрової компетентності як особистісної 

характеристики майбутнього вчителя.  
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ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК ПРІОРИТЕТ У РОЗВИТКУ  

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ШВЕЦІЇ 

 

Процеси глобалізації та інтернаціоналізації, що відбуваються в сучасному 

світі, ініціюють істотні зміни у всіх сферах суспільства. Сучасний стан системи 

освіти, зростаючі вимоги до процесу навчання і до його результату – освітнього 

продукту – формують необхідність в підвищенні ефективності діяльності в сфері 

освіти. Потреба соціуму в особистості, здатної до активної життєдіяльності, готової 

до саморозвитку, актуалізує оновлення сучасної школи як соціального інституту, 

який закладає основний фундамент педагогічної освіти. 

Однією з найбільш високорозвинених промислових європейських держав є 

Швеція, яка займає одне з перших місць в світі за рівнем і якістю життя. Основою 

інноваційного розвитку країни є стимулювання і заохочення самостійного, 

незалежного мислення, починаючи з дошкільного віку. 

Педагогічна освіта у Швеції реалізується в 26 з більш, ніж 40 університетів та 

університетських коледжів. Всі існуючі програми педагогічної підготовки в Швеції 

складаються з трьох інтегрованих блоків [1].  

Перший блок – загальна педагогічна освіта (60 кредитів), обов’язкова для всіх 

студентів, що охоплює такі ключові теми, як дидактика, спеціальна педагогіка, 

соціалізація, основні ціннісні орієнтації, міждисциплінарні зв’язки тощо. Мета 

даного блоку – стимулювати розвиток загального підходу в освіті і співпраця 

вчителів різної спеціалізації, оскільки саме наявність спеціальних педагогічних 

компетенцій дозволяє вчителям ідентифікувати проблемні ситуації, які часто 

виникають в школі, і допомагати учням знаходити шляхи їх вирішення, отримувати 

необхідну підтримку і допомогу. 

Другий блок – вивчення певної предметної галузі або дисциплін одного блоку 

(40 кредитів), які студент планує викладати в подальшому. Цей блок дозволяє 

студентам самостійно визначати свій педагогічний профіль. При цьому можливе 

вивчення таких традиційних дисциплін, як англійська мова або математика, і 

навчання в рамках міждисциплінарного підходу або предметної галузі. Вивчення 

методики викладання певної дисципліни можливо з самого початку навчання в 

навчальному закладі або на будь-якому іншому наступному етапі. 

Третій блок – спеціалізація (30 кредитів), що припускає поглиблене вивчення 

раніше обраної дисципліни другого блоку або додаткові предмети. Наприклад, 

студенти можуть спеціалізуватися на вивченні певної вікової групи учнів, 

особливості навчання дорослих, методики навчання читання  тощо. Кількість 
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кредитів може варіюватися  в залежності від умов навчання в  університеті. 

Наприклад, педагогічна програма Університету Стокгольма [4], яка не є винятком, 

містить три обов’язкові компоненти: загальнопедагогічні дисципліни (90 кредитів), 

навчальна дисципліна або дисципліни одного блоку (60 кредитів), спеціалізація (30 

кредитів). Для студентів, які вже мають професійну освіту, пропонується додатково 

педагогічна підготовка (90 кредитів). Також реалізується програма підготовки 

радників-консультантів (180 кредитів) – фахівців, які надають допомогу у виборі 

освітнього маршруту і кар’єри в цілому на всіх рівнях системи освіти. 

В період навчання для кожного студента будь-якої педагогічної програми 

обов’язковим є проходження педагогічної практики. В рамках блоку загальної 

педагогічної освіти вона триває 10 тижнів (10 кредитів). Тривалість педагогічної 

практики зі спеціалізацією в певній предметній галузі також становить 10 тижнів 

(10 кредитів). Таким чином, на педагогічну практику відводиться, як правило, 20-30 

тижнів (20-30 кредитів). Однак існують значні відмінності в плануванні 

педагогічної практики: деякі університети та університетські коледжі 

організовують її проходження впродовж всього періоду навчання, інші – одним 

блоком на підсумковому етапі навчання у вищому навчальному закладі. 

До завершення курсу навчання в університеті або університетському коледжі 

студенти зобов’язані підготувати дисертацію або проектну роботу (мінімум 10 

кредитів), в якій повинні продемонструвати свою здатність оперувати науковими 

теоріями і дослідницькими методами. 

З метою забезпечення постійного професійного зростання педагогів в Швеції 

розроблена система підвищення їх кваліфікації, регульована на різних рівнях [2]. 

Держава за допомогою уряду і парламенту затверджує шкільний навчальний план і, 

визначаючи пріоритети професійного розвитку педагогів, ініціює заходи, 

спрямовані на підвищення їх кваліфікації. Університети організовують курси 

підвищення кваліфікації для практикуючих вчителів, заохочують викладачів 

університетів до участі в семінарах для шкільних педагогів, розробляють курси для 

фахівців з різними можливостями і потребами та ін. 

Органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходяться 

загальноосвітні школи, зобов’язані організовувати курси підвищення кваліфікації 

педагогів відповідно до договору з Спілкою вчителів Швеції. Згідно з цією угодою, 

кожен вчитель, який працює на повну ставку, щорічно повинен виділяти певну 

кількість годин на підвищення своєї професійної кваліфікації. 

Особливістю педагогічної освіти в Швеції є існування системи підтримки 

молодих фахівців. Відповідно до звіту Уряду 2008 року випускник університету або 

педагогічного коледжу не може вважатися повноцінним фахівцем відразу після 

закінчення навчального закладу [3]. У той же час з моменту прийому на роботу від 

нього вимагається виконання всіх обов’язків нарівні з досвідченими педагогами. 

Починаючи з 1995 року в Швеції були розроблені програми, відповідно до яких 

молоді вчителі отримували право на підтримку ментора (куратора) або на участь у 

спеціальній програмі з підтримки молодих фахівців першого року роботи.  

Слід зазначити, що система сучасної педагогічної освіти Швеції досить гнучка 

і задовольняє потреби суспільства в кількості і кваліфікації викладачів, при цьому у 
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педагога є можливість коригування свого педагогічного профілю впродовж усього 

життя. 
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ДИСПУТ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ В 

МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

 

Значення здоров’я в житті кожної людини та суспільства набуває сьогодні все 

більшої ваги. Все більшої ролі набувають дослідження здоров'я в контексті 

гуманітарних дисциплін, особливо соціальної психології, яка займається 

дослідженням механізмів, що орієнтують на здоровий спосіб життя, пропагандою 

превентивної поведінки. Центр профілактичних зусиль сьогодні зміщується із 

конкретних розладів на загальне зміцнення здоровʼя. 

Під профілактикою маються на увазі науково обґрунтовані і своєчасно 

здійснювані дії, спрямовані на запобігання можливих фізичних чи соціокультурних 

колізій у окремих індивідів груп ризику, збереження, підтримання та захист 

нормального рівня життя і здоров'я людей.  

Профілактична діяльність здійснюється на державному, муніципальному та 

індивідуальному рівнях. Профілактика повинна будуватися на основі принципів 

цілеспрямованості, плановості, доступності, неперервності. 

Основним принципом у профілактичній  діяльності виступає принцип опори 

на позитивні якості особистості та педагогічний оптимізм.  

Прийнято розрізняти: 

а) загальну профілактику, яка передбачає здійснення ряду попереджувальних 

заходів, спрямованих на запобігання тих чи інших проблем в осяжному 

майбутньому дитини (розвиток пізнавальної активності малюка як певна гарантія 

відсутності проблем у шкільному навчанні) або на попередження тої чи іншої 

проблеми безпосередньо перед її виникненням); 

б) спеціальну профілактику, тобто систему заходів, спрямованих на вирішення 

певної задачі (профілактика девіантної поведінки, підліткового суїциду), а також 

діяльність, спеціально призначену для усунення конкретних причин і умов, що 

сприяють порушенню нормального протікання процесів соціалізації особистості 

[3]. 

Найпоширенішими методами профілактики виступають: профілактично-

консультативна бесіда; диспути, постійне спостереження; теоретичні конференції, 
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вечори запитань та відповідей, усні журнали, профілактичні тренінги 

стимулювання розвитку нових навичок, моделей поведінки; метод нейтралізації 

конфліктної ситуації, телефони довіри і анонімні консультації, допомога психіатра, 

волонтерська робота, тощо. 

Диспут – метод впливу на становлення особистості, вироблення її позитивної 

життєвої позиції. Диспут пройде цікавим та ефективним тоді, коли учасники 

ознайомляться з рекомендованою літературою, а соціальний педагога складе план, 

визначить мету, підготує низку запитань до обговорюваної теми. 

Диспут − це спеціально організована вистава, в ході якої відбувається 

демонстративне зіткнення прямо протилежних точок зору, думок по якому-небудь 

питанню (проблемі). Розгортається диспут завдяки оцінкам, аргументаціям, 

значеннєвим зв'язкам з реальним життям, опорі на особистий досвід, яким 

користуються учасники суперечки. Як виховні потенціали диспуту можуть бути 

названі вміння доказово, аргументовано викладати свою точку зору, зберігати 

витримку й спокій, сприймати критику, з повагою ставитися до думки опонента. 

Диспут, таким чином, сприяє формуванню суспільної уваги в колективі з 

проблеми обговорення, поглибленню та розширенню кругозору, розвиненню 

необхідних якостей особистості. Добре організований диспут, сприяє розвитку 

активного, творчого ставлення молодої людини до своїх обов’язків, впливає на 

формування у його учасників стійких наукових понять, переконань, допомагає 

розвитку логічного мислення.  

Ведучий повинен добре підготуватися до диспуту, продумати як викликати 

обмін думками між його учасниками, вміло керувати полемікою, спрямовувати її 

так, щоб вона не перетворювалась в беззмістовну балаканину. 

Важливо, щоб під час диспуту учасники уважно, вислуховували винесені на 

обговорення думки, відстоювали свою позицію, переконуючись у правильності чи 

помилковості поглядів як своїх, так і опонентів. Усе це має сприяти розкриттю та 

розвитку їх ерудиції, культури, мислення, уміння аналізувати, узагальнювати, 

робити висновки, логічно висловлюватись. 

Ефективність диспуту залежить від ґрунтовної попередньої підготовки та від 

того, наскільки невимушеною є його атмосфера. З цією метою складають і 

оприлюднюють правила поведінки під час диспуту.  

Важливу роль у проведенні диспуту відіграє ведучий, який нібито створює 

відповідний «мікроклімат» у колективі – повагу до присутніх, заборону перебивати 

виступаючого, водночас ведучий не повинен захоплюватися оціночними 

вирішеннями. 

Завершальний етап передбачає короткий аналіз диспуту, найхарактерніших 

позицій та рефлексію де відзначаються помилкові погляди і судження учасників, 

найвлучніші аргументи, позиції, цікаві приклади та факти, щирість учасників, 

детальніше зупиняються на тому що цінного, корисного дає диспут його учасникам 

[1]. 

Таким чином, проведення профілактики не короткочасна кампанія, а 

цілеспрямований соціально-педагогічний процес, який здійснюється планомірно, 

постійно, з комплексним охопленням різних сфер життєдіяльності людини з метою 
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набуття знань про негативний вплив явищ та подій суспільства. Успішність 

профілактики залежить від соціальної політики, діяльності установ освіти, охорони 

здоров’я, роботи правоохоронних органів і працівників культури, засобів масової 

інформації тощо [3]. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

На думку Л. Божович, Л. Венгера, Л. Виготського, О. Леонтьєав, М. Лісіної, 

Д. Ельконіна, З. Рубінштейна та ін., перші роки життя дитини є найбільш 

сенситивними для соціального, інтелектуального та особистісного розвитку. У цей 

час у дитини формується самосвідомість, форми міжособистісної взаємодії, 

моральні та соціальні норми та закладаються перші уявлення про себе. Саме у цей 

період розвитку особистості під впливом осіб, з якими у дитини відбувається 

безпосередня взаємодія (сім’я, заклад дошкільної освіти, оточення) формується та 

розвивається базисна довіра до світу, що впливає на їх відкритість до соціальних 

впливів, готовність сприймати інших та взаємодіяти з ними, відбувається процес їх 

соціалізації [1]. Також, на формування соціального характеру дитини, засвоєння 

різних соціальних ролей та інших соціально-типових проявів особистості впливає 

місце проживання та спосіб її життя [2; с.18].  

Заклад дошкільної освіти – це провідна соціальна інституція, де дитина 

дошкільного віку отримує не тільки елементарні знання, уміння, навички поведінки 

в соціальному середовищі, а й набуває основи життєвої компетентності. 

Соціалізація дітей дошкільного віку тривалий і багатоплановий процес який 

залежить від виховного мікросоціуму. Якщо оточення в якому перебуває дитина 

надає позитивні культурні зразки, соціально-моральні цінності, дитина  

пропускаючи їх через свідомість, почуття і переживання, освоює соціальний досвід, 

соціокультурну норму життя суспільства.  

Дослідники В.Абраменкова, Л.Варяниця, Н.Іванова, І.Кон, Д.Фельдштейн та 

ін. виділяють роль дитячого колективу як, показника та чинника становлення і 

розвитку дитячого співтовариства. Стверджують, що тільки в дитячому середовищі 

https://westudents.com.ua/glavy/49034-2221-u-chomu-sutnst-disputu-yaka-metodika-yogo-pdgotovki-ta-provedennya.html
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може відбуватися успішна соціалізація дитини. Завдяки дитячому колективу дитина 

знаходить свою сутність, створює свій світ, що відрізняється від світу дорослих 

завдяки тому, що вона активно спілкується і обмінюється інформацією.  

Фактори соціалізації можуть бути зовнішні, що визначають зміст і форму 

соціалізації дошкільнят, вектори їх подальшого розвитку (сім’я, заклади дошкільної 

освіти, культура і релігія соціальної групи тощо) та внутрішні (індивідуальні 

особливості дитини). 

Соціальний розвиток дітей дошкільного віку включає процес засвоєння дітьми 

цінностей, традицій і культури соціуму, у процесі якого діти навчаються жити за 

певними правилами і враховувати норми поведінки.  

Особливе місце у вихованні підростаючого покоління, займає правове 

виховання як визначальний чинник формування духовності, громадянськості, а 

також естетичної, трудової, економічної та правової культури. Воно не тільки 

зміцнює життєву позицію особистості, але, й стимулює її громадянську активність, 

загострює почуття непримиримості щодо негативних явищ. 

Важливо, щоб отримані знання знадобилися дитині в реальному житті, 

сприяли розвитку її самостійності, формували творче ставлення до життя [3]. 

Основи правової свідомості закладаються ще в ранньому дитинстві через 

родинно-побутову культуру та колектив однолітків у дитячому садку. У дитини 

формуються перші уявлення про морально-правові цінності, закономірності, 

правові взаємовідносини між членами родини, усвідомлення своїх «прав та 

обов’язків» як члена родини [4]. Основною метою правового виховання є надання 

дитині необхідних їй в житті юридичних знань, формування досить високого рівня 

правової культури.  

Для того щоб особистість дитини розвивалася гармонійно вихователю слід 

спиратися на цілісну систему методів, які впливають на формування соціального 

статусу дитини. До них відносять ігрову діяльність, оскільки, у грі діти приміряють 

на себе різні соціальні ролі, які дають їм відчувати себе повноправними членами 

суспільства; дослідницьку діяльність, оскільки, це збагачує досвід дитини, 

дозволяючи йому знаходити рішення самостійно; предметну діяльність, що дає 

можливість дитині пізнавати навколишній світ і задовольняє її пізнавальні інтереси; 

та комунікативну діяльність, оскільки, вона допомагає дитині знайти емоційний 

контакт з дорослим, отримати його підтримку та оцінку [5]. 

Отож, завданням вихователів є виростити компетентну особистість, здатну 

самостійно приймати рішення, визнавати свої помилки, відстоювати свою гідність, 

реалізовувати природні можливості. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

  

Вокальне мистецтво Закарпаття представлене творчістю багатьох професійних 

виконавців: Г. Ціполи. М. Зубанич. П. Матія, Н. Підгородської, О. Ільницької-

Хархаліс, С. Гіги, І. Поповича, О. Славної та багатьох інших. Їхнє мистецтво 

різноманітне і жанрово, і тематично, і стилістично. Але все ж таки тут є і багато 

спільного. Однією із таких спільних ознак є наслідування кращих європейських 

традицій, любов до академічної музики та  народної пісні [1]. 

Ми можемо виокремити три основні напрямки розвитку вокального мистецтва 

на Закарпатті, що на даний момент активно розвиваються – академічне вокальне 

мистецтво, народна пісня та естрадний спів. Кожен з цих напрямків має своїх 

яскравих представників. Академічний та народний напрямки розвивались 

паралельно та тісно переплетені між собою. Народні пісні в обробці закарпатських 

композиторів становлять значну частку творчого репертуару представників 

академічного напрямку. Аналіз творчості найяскравіших представників 

закарпатської вокальної школи (П. Матій, Н. Підгородська, М. Зубанич) дозволяє 

виокремити спільні для них риси, а саме чудову професійну академічну освіту, 

неперевершене володіння голосом, його тембровою палітрою, досконалу вокальну 

техніку, поєднання класичного академічного репертуару з кращими зразками 

закарпатської народнопісенної творчості. Опора на національну народнопісенну 

основу є яскравою визначальною рисою представників закарпатської вокальної 

школи. 

До представників вокальної школи, у творчості яких домінуючим є 

народнопісенне начало, а народна пісня складає левову частку репертуару слід 

віднести Клару Лабик, Віру Баганич, Михайла Ходанича, Віктора Даня та інших. 

Володіючи від природи чудовими голосами, маючи хорошу професійну освіту, 

вони сконцентрували свою увагу саме на виконанні народних пісень, на збереженні 

та примноженні народнопісенних традицій Закарпаття [3]. Вони піднесли народну 
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пісню на найвищий щабель професійної майстерності, поставивши її в один ряд з 

неперевершеними зразками академічного вокального репертуару.  

Ще одним напрямком розвитку вокальної школи є естрадний спів. Цей напрям 

є наймолодшим, він почав розвиватись порівняно недавно. Одним з найяскравіших 

представників цього напряму є народний артист України Іван Попович. У його 

творчості естрадна пісня тісно переплетена з народнопісенними традиціями та 

містить яскраві ознаки закарпатських народних пісень. Наприкінці ХХ століття 

естрадний напрямок поповнився талановитими виконавцями – Степаном Гігою, 

Олександром та Яною Садварі, Оксаною Славною та іншими. Маючи хорошу 

професійну освіту, досконало володіючи голосом, вони внесли в естрадну манеру 

виконання чарівну неповторність закарпатських пісень. Слід відмітити, що 

практично всі сучасні закарпатські естрадні виконавці мають свою оригінальну 

манеру виконання, що ґрунтується на народнопісенних інтонаціях.  

Отже, аналіз основних напрямків розвитку вокальної школи на Закарпатті 

дозволяє зробити висновок, що визначальною рисою, яка об’єднує всі напрямки, є 

опора на народнопісенну основу, що поруч з яскравими ритмічними, 

інтонаційними особливостями є характерною для творчого репертуару та 

виконавської манери сучасних естрадних виконавців, а також представників 

академічного та народного напрямків.  
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МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ТА 

СПЕЦІАЛЬНІЙ НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Відомо, що мова і мовлення – це дві форми існування суспільного явища, які 

співвідносяться між собою як загальне (мова) і конкретне (мовлення) [1], вони 

мають спільні й відмінні ознаки. 

Мова – це характерний для людського суспільства специфічний вид знакової 

діяльності, а мовлення – об’єктивний вияв мови, процес життєдіяльності мовних 

одиниць у формі діалогічного й монологічного висловлювань заради ефективного 

спілкування. Мова і мовлення тісно між собою пов’язані й передбачають одне 

одного: мова необхідна для того, щоб мовлення було зрозумілим і тим самим було 

ефективним, а мовлення у свою чергу необхідне для того, щоб усталилася мова [3]. 
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«Мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її..., вона не відображає 

світогляду, який вже склався, а діяльність, що його складає» [2, с.141].  

Психофізіологічною основою мови є вчення І. П. Павлова про взаємозв’язок 

першої і другої сигнальної системи, про закономірності формування умовно-

рефлекторних зв’язків, вчення П.К.Анохіна про функціональні системи, 

нейропсихологічне вчення О.Р.Лурії, О.О.Леонтьева про мовленнєву діяльність. 

Психологи розглядають мовлення як вид діяльності, що забезпечує 

спілкування, як процес породження та сприймання висловлювання. За словами 

С.Л.Рубінштейна, мовлення – «діяльність спілкування (висловлення, повідомлення) 

за допомогою мови, мовлення – це мова в дії» 4, с.386.  

У психології мовлення дослідники Л.С.Виготський, О.О.Леонтьев, О.Р.Лурія 

виділяють два рівня оволодіння мовленнєвою діяльністю. Це рівень практичного 

оволодіння мовою, як засіб спілкування дитини і рівень усвідомлення ставлення до 

мовленнєвої діяльності. Л.С. Виготський зазначав, що тільки в результаті 

спеціального навчання мова стає для дитини предметом усвідомлення та довільного 

відношення. 

У психолого-педагогічній літературі підкреслюється нерозривний зв’язок 

розвитку мовлення дітей з їх розумовим розвитком (Д.М.Богоявленський, 

Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, К.Д.Ушинський та ін.). Рівень розвитку мислення, 

як зазначає Л.С. Виготський, залежить від рівня  мовленнєвого розвитку дитини. В 

проблемі взаємодії мислення і мовлення (В.І.Лубовський, О.Р.Лурія, Л.С. 

Виготський) визначають роль мовлення як знаряддя пізнання, засобу і способу 

формування думки, відзначаючи його пізнавальну функцію і прослідковуючи 

залежність рівня розвитку інтелекту (мислення) від рівня розвитку мовлення. Ця ж 

точка зору лежить в основі висновків сучасних дослідників (М.С.Вашуленко, 

В.В.Тарасун, М.К.Шеремет та ін.), які стверджують, що розвиток мовлення дітей 

забезпечується методичною системою, яка одночасно здійснює розвиток логічного 

мислення й інших сфер особистості дитини в навчальному процесі, що відбувається 

під впливом розвиваючої функції.  

Н.Н.Трауготт, В.К.Орфінська, Є.Ф.Соботович у своїх дослідженнях 

відзначають, що порушення мовленнєвої функції, внаслідок ураження мовленнєвих 

зон кори головного мозку призводить до вторинного порушення інтелектуального 

розвитку дітей, виключаючи специфічні вади їхнього мовленнєвого мислення при 

тому, що на невербальному рівні інтелектуальний розвиток дітей може відповідати 

віковій нормі. 

Діти з ПМ потребують особливо продуманої системи подачі нового матеріалу. 

Часто потрібним стає пошук обхідних шляхів, використання у навчальному процесі 

новітніх засобів, які мають забезпечити повноцінне сприймання й подальше 

відтворення одержаних знань. Поступово в оволодінні знаннями, уміннями і 

навичками формуються засоби та прийоми пізнавальної діяльності, розширюються 

шляхи, за допомогою яких розвиваються процеси компенсації. 

З огляду на актуальність та стан проблеми ми вважаємо, що одним з 

ефективних засобів навчання мови та мовленню можуть бути інформаційні 

технології, зокрема комп’ютерні програми використання яких у навчальному 
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процесі шкіл з ПМ дозволить здійснювати індивідуально-диференційований підхід 

у навчанні, розвивати пізнавальну активність вихованців, підвищувати 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ 

 

Значущим елементом неперервної освіти як світової тенденції є підвищення 

кваліфікації фахівців. Фахівці-метрологи потребують спеціальних знань та навичок, 

що зумовлено політехнічністю метрології як науки, яка залучає напрацювання 

інших фундаментальних та природничих наук – математики, фізики, хімії, теорії 

ймовірності та математичної статистики тощо. 

Підвищення кваліфікації персоналу, який виконує метрологічні роботи, 

вимагає відповідної науково-технічної бази та науково-педагогічних кадрів. Перш 

за все – ці кадри повинні мати достатній науковий та практичний досвід у галузі 

метрології. А технічна база, що використовується в навчальному процесі, має 

забезпечити слухачу можливість отримання сучасних практичних навичок за всіма 

напрямками діяльності. 

ННЦ «Інститут метрології має» великий науково-технічний потенціал і 

практичний досвід, який передається засобом проведення семінарів, курсів 

підвищення кваліфікації, конференцій, публікацій у науково-технічних виданнях. 

Надання освітніх послуг Інститутом здійснюється у відповідності до Ліцензії МОН 

України Серія АЕ № 285827 за спеціальністю: 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка». 

Навчальний процес підвищення кваліфікації фахівців побудовано за 

модульною системою, тобто зміст навчання структурується в окремі організаційно-

методичні блоки, зміст і обсяг яких змінюються залежно від цілей навчання, 

профільної та рівневої диференціації слухачів.  

Поєднання модулів забезпечує необхідний ступінь гнучкості та свободи у 

відборі та комплектації потрібного конкретного навчального матеріалу для 

навчання певної категорії слухачів і реалізації спеціальних дидактичних та 

професійних цілей. Необхідними елементами модульного навчання є вхідний і 
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вихідний контроль знань, лекційні заняття, семінарські, практичні та лабораторні 

роботи, прес-конференції, диспути, письмове тестування по завершенні кожного 

модуля, курсова робота. Усі навчально-методичні програми та плани пройшли 

процедуру ліцензування й затверджені в Міністерстві освіти і науки України. 

Перспективний напрям підвищення кваліфікації фахівців, який ми активно 

розвиваємо, – крос-освіта (от англ. cross – перехресний). Це доволі нова світова 

тенденція в сучасному освітньому процесі – ії вік нараховує близько 15 років. 

Крос-освіта – вид междисциплінарної освіти, що застовується для 

корпоративного підвищення кваліфікації груп науковців, винахідників, дослідників, 

розробників із різних областей науки, які спільно займаються рішенням однієї 

глобальної проблеми. Такий метод найкраще зарекомендував себе для забезпечення 

злагодженої роботи колективів, здатних успішно вирішувати багатопланові задачі, 

що знаходяться на стику декількох наук.  

Відпрацьовано такі програми для космічної галузі – персоналу 

підсупутникового полігону ХНУ ім. Каразіна, а також для колективів двох 

наукових лабораторій КБ «Південне». Наразі виконується замовлення для 

машинобудівного бюро НДІ із міста Дніпра.  

Окремо про спеціалізовані курси підвищення кваліфікації та семінари, 

програми яких вирішують менш глобальні проблеми і зосереджуються на 

локальних питаннях. Такі заходи можуть бути як збірними, так і корпоративними у 

відповідності з вимогами замовників – підприємств і організацій.  

Напрацьовано досвід у проведенні ряду навчальних семінарів і практичних 

стажувань для співробітників НМІ та закордонних підприємств, зокрема, Китай, 

ОАЕ, Республіки Казахстан,  Білорусь, Молдова, Вірменія, Азербайджан тощо. 

Участь у різноманітних освітніх заходах надає можливість фахівцям 

отримувати найновішу та найповнішу інформацію із законодавчої метрології, 

фундаментальної та теоретичної метрології, методів і засобів вимірювання в 

окремих галузях, стандартизації, сертифікації, міжнародного  співробітництва, 

ділитися результатами оригінальних досліджень, спілкуватися з колегами, 

обмінюватися думками тощо. 

Періодичне підвищення кваліфікації дозволяє фахівцеві набувати нові та 

вдосконалювати раніше набуті компетентності у межах професійної діяльності або 

галузі знань відповідно до вимог стандартів вищої освіти.    
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ПІДРУЧНИК ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 

  

Тип освітнього результату, затребуваного сучасним суспільством, націлений 

на формування компетенцій - цілісної системи універсальних знань, умінь і 

навичок, а також досвіду самостійної діяльності та особистої відповідальності 

учнів, що зафіксовано в Концепції  Нової української школи. Особливо важливо 

організувати процес формування освітніх компетенцій в молодшому шкільному 

віці, коли закладаються основи успішної навчальної діяльності. Предметні освітні 

компетенції характеризують рівень розвитку особистості учня, пов’язаний з 

якісним освоєнням змісту освіти з предмету, що визначається вимогами і нормами 

до підготовки випускника початкової школи. Предметні освітні компетенції 

відображені в підручнику, який забезпечує наочну підтримку освітнього процесу, а 

отже, виступає одним із засобів формування предметних освітніх компетенцій 

молодшого школяра. 

Різні аспекти проблеми формування предметних освітніх компетенцій та 

роботи з підручником представлені в роботах З. Беркити, В. Безпалько, 

Н.Буринської, Д. Зуєва, Я. Кодлюк, Т. Лукіної , Н. Менчинської, О. Савченко, 

Г. Селевко, Н. Хребтова, В. Чепелєвої,  Н. Яценюк та інших. 

Підручник як вид навчальної літератури репрезентує знання і види діяльності з 

конкретного навчального предмета відповідно до державних стандартів освіти та 

вимог навчальної програми з урахуванням особливостей цього предмета (його 

домінуючої функції), типу школи, вікових особливостей учнів і будується на 

засадах домінуючої концепції навчання [2, с. 12]. Основне призначення підручника 

вчені вбачають не лише в тому, щоб забезпечити учнів усією необхідною 

навчальною інформацією. На сучасному етапі розвитку національної системи 

освіти актуалізується проблема залучення школярів до самостійного оволодіння 

знаннями, формування пізнавальних інтересів, забезпечення умов для 

самоперевірки результатів засвоєння навчального матеріалу. У змісті навчальної 

книги учень має знаходити орієнтири для подальшої роботи відповідно до своїх 

пізнавальних можливостей і потреб. Робота з підручником у початковій школі є 

одним із словесних методів навчання, який пов’язаний із оволодінням новими 

знаннями, уміннями і навичками. У ньому чітко простежуються два аспекти – 

організація засвоєння навчального матеріалу («зовнішні компоненти методу») та 

формування вміння працювати з навчальною книгою (його «внутрішні 

компоненти»).  
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Розвивальна функція підручника полягає у тому, що він не тільки озброює 

учнів знаннями, а і сприяє розвитку психічних процесів, загальнонавчальних умінь і 

навичок та творчих здібностей. Обов’язковою ознакою якісного підручника є 

наявність засобів для формування загальнонавчальних умінь і навичок: 

організованості – вміння планувати свою діяльність та користуватися підручником і 

іншими видами друкованих джерел; вміння працювати з книгою – засвоєння знань 

про особливості побудови навчальної книги, формування вміння працювати з 

кожним зі структурних компонентів підручника; міркувати – уміння пов’язувати 

між собою знання, розв’язувати мислительні задачі; загальномовленнєвих умінь та 

навичок (уміння слухати, відповідати, запитувати міркувати); загально 

пізнавальних умінь: аналізу – учні мають усвідомити, що аналізувати предмети 

можна за різними ознаками, а серед виділених ознак є головні, тобто ті, що завжди 

притаманні об’єкту, і другорядні, які в одних випадках характерні для нього, а в 

інших – ні. Тому в системі навчальних завдань підручника доцільно передбачити 

вправи на виділення головного, визначення головної думки твору та ін.; порівняння 

– вміння виділяти ознаки та відшукувати серед них спільні і відмінні і на основі 

цього узагальнювати, підводити під поняття; узагальнення – знаходження спільного 

у предметах та явищах; контрольно-оцінні уміння (уміння орієнтуватися на зразок, 

оцінювати власні дії та дії інших) [1]. 

Виховна функція полягає у відображенні у підручнику досвіду емоційно-

ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, вихованні загальнолюдських та 

національних цінностей. Тобто у структурі підручника слід передбачити спеціальні 

тексти, що інформують ті чи інші цінності, систему завдань, які дозволять 

висловити своє ставлення до того, що відбувається. 

Мотиваційна функція  підручника полягає у формуванні в молодших школярів 

позитивних мотивів до навчання, пізнавальних потреб і забезпечується через 

емоційність змісту навчального матеріалу та його організацію. Зміст початкової 

освіти повинен бути цікавим, викликати позитивні емоції і задовольняти 

допитливість. Він повинен містити цікаві тексти, додаткову інформацію, завдання 

на застосування індивідуальних та групових форм організації начальної діяльності, 

цікаві ілюстрації, засоби заохочення, а також мати цікавий дизайн, якісне 

поліграфічне оформлення. 

Успішна робота з підручником у початковій школі стане вирішення складних 

педагогічних завдань, які полягають у забезпеченні соціально-педагогічних  вимог 

до рівня сформованості предметних освітніх компетенцій молодшого школяра, 

створення системи навчання молодших школярів, яка відбиває особистісну 

значимість освоюваного предметного змісту матеріалу [2], реалізації принципу 

доцільності формування в молодшому шкільному віці предметних освітніх 

компетенцій з опорою на педагогічний потенціал підручника для успішної 

навчальної діяльності, активізацію цілеспрямованого формування предметних 

освітніх компетенцій молодших школярів на основі освоєння підручника, створенні  

функціонального потенціалу підручника для освітньої практики школи, 

забезпечення педагогічних умов формування змістовних і організаційних 

предметних освітніх компетенцій молодшого школяра.  
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

В умовах реформування  початкової освіти вища педагогічна школа має 

знайти ефективні підходи щодо якісної підготовки майбутніх вчителів. 

Пріорететним у цьому процесі є використання інтерактивних технологій, які 

сприяють формуванню загальних і професійних компетенцій. 

Слово «інтерактив»  походить від англійського слова «inter» – взаємний і «act» 

– діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне 

навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має 

передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен  здобувач 

освіти відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [1, c. 9].  

За умов інтерактивного навчання освітній процес уможливлює постійну, 

активну, позитивну взаємодію всіх здобувачів освіти. Відбувається колективна, 

групова, індивідуальна навчальна діяльність. Той, хто навчає і той, хто вчиться є 

рівноправними суб’єктами навчання. В результаті організації навчальної діяльності 

за таких умов в аудиторії створюється атмосфера взаємодії та співробітництва. 

Організація інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і 

рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної ситуації.   

Аналіз науково-методичних джерел уможливлює виокремлення основних 

принципів інтерактивного навчання: 

– принцип активності: для досягнення поставлених цілей кожен студент має 

брати активну участь у процесі навчання та активно взаємодіяти з іншими; 

– принцип відкритого зворотнього зв’язку: кожен учасник має висловити свою 

думку, ідею чи заперечення щодо поставлених завдань; 

– принцип експериментування: активний пошук студентами нових ідей та 

шляхів вирішення поставлених завдань;  

– принцип довіри в спілкуванні: спеціальна організація групового простору в 

ході проведення занять; 

– принцип рівності позицій: викладач не нав’язує свою думку студентам, а діє 

разом з ними.  

Не можемо не погодитись з висновками багатьох науковців, що інтерактивні 

технології сприяють інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу. Вони 

допомагають студентам аналізувати інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; навчитись 
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формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, 

аргументувати й дискутувати; навчитись слухати іншу людину, поважати 

альтернативну думку; моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний 

соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації; вчитись будувати 

конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, 

розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу; знаходити спільне 

розв’язання діалогу; розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, 

виконання творчих робіт. 

Вважаємо, що використання інтерактивних методів навчання у процесі 

підготовки студентів сприяє передусім формуванню комунікативної компетенції, 

яка визначає мову й мовлення майбутніх фахівців. Спілкування займає важливе 

місце у професійній діяльності, воно є засобом навчання учнів початкової школи. 

Тому необхідно розвивати у студентів комунікативні здібності і здатність до 

взаємодії з іншими людьми. 

Для забезпечення формування комунікативної компетентності, на нашу думку, 

доцільним є використання таких інтерактивних технологій, як робота в парах та 

групах. Ці технології уможливлюють розвиток навичок спілкування, критичного 

мислення, уміння ефективно приймати правильні рішення в проблемних ситуаціях, 

конструктивно викладати свої ідеї та відстоювати свою думку. Такий підхід 

дозволяє студентам виробити свої стратегії поведінки і на цій основі свої стилі 

майбутньої професійної діяльності. 

Отже, інтерактивні технології відіграють важливу роль у системі підготовки 

майбутніх вчителів. Студенти краще залучаються до освітнього процесу в активній 

діяльності. Це сприяє ефективнішому засвоєнню ними знань, формує у них 

комунікативні риси характеру, навички самостійного творчого пошуку, розвитку 

їхніх професійних навичок та вмінь, творчих здібностей та формуванню почуття 

відповідальності за свою діяльність. 
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Проблема обдарованості актуальна протягом кількох сторіч, але й до сьогодні 

залишається відкритою. Не викликає сумніву те, що потенціал обдарованості є 

найціннішим ресурсом духовного поступу й матеріального розвитку людства. 

Тому, як і будь-який ресурс, його слід вчасно виявити і розумно використати. 

Обдарованість ми розуміємо як високий рівень розвитку здібностей людини у 

тій чи іншій діяльності. Працюючи з обдарованою дитиною, вчитель розвиває її 

здібності. 
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Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється серед своїх однолітків яскраво 

вираженими успіхами в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який 

перевищує певний умовний «середній» рівень; при цьому важливо мати на увазі, 

що йдеться не про окремі, випадкові успіхи, а про систематичні, які притаманні 

певній діяльності дитини. 

Разом з тим, виділяють декілька видів обдарованості 1, с. 41: 

− соціальна (лідерська); 

− художня (музична, образотворча, сценічна); 

− психомоторна, що визначає виняткові спортивні здібності; 

− академічна, що проявляється в незвичайній здатності до навчання; 

− інтелектуальна (це здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти);  

− творча. 

Виявлення обдарованих дітей не одноразовий захід, а тривалий процес. На 

нашу думку, усі обдаровані діти жадають знань. Їх не потрібно змушувати вчитися, 

вони самі шукають собі роботу, часто інтелектуальну. Здебільшого такі діти часто 

дуже емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не примхи, 

а прояв непересічної особистості. Творчі діти рідко бувають спокійними, вони 

часто страждають через свою винятковість. У них особливе мовлення, моторика й 

сприйняття, що відрізняє їх від однолітків. 

Проте, не можна не згадати, проблеми, які виникають в обдарованих учнів. 

Найчастіше це такі проблеми, як:  

− неприязнь до школи, яка виникає тому, що навчальна програма нудна й не 

цікава для обдарованої дитини; 

− невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком;  

− прагнення до досконалості;  

− почуття незадоволеності, яке виникає через критичне ставлення до своїх 

досягнень; 

− надмірна чутливість, вразливість, нетерплячість 2, с. 27. 

Аналізуючи вище сказане, можна скласти модель обдарованої дитини, яка 

складається з трьох основних показників: високого рівня інтелекту, креативності та 

мотивації діяльності. Тому, у роботі з обдарованими учнями виділяють три етапи 

[3, с. 56]. 

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості від 

батьків і педагогів про високі успіхи у будь-якій діяльності дитини. 

На другому етапі проводиться індивідуальна оцінка творчого потенціалу й 

особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом і вчителем. Чимало 

дітей виявляють високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а в декількох. 

Завдання педагога – не тільки виявити таку полі обдарованість, а й 

удосконалювати, розвивати її. 

На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль має виконувати 

вчитель, завдання якого – формування і поглиблення дитячих здібностей.   

Таким чином, освітній процес обдарованих дітей ґрунтується на 

диференційованому підході, що сприяє розширенню і поглибленню освітнього 

простору предмету. Для цього використовуються такі форми роботи, як: урочна  
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діяльність (уроки по предметах); шкільні декади; свята, що театралізуються; 

олімпіади; індивідуальні заняття за предметами [4, с. 21]. 

Отже, обдаровані діти потребують особливого підходу, особливого виховання, 

індивідуальних навчальних програм, підготовлених вчителів. Успішне вирішення 

завдань навчання і виховання обдарованих дітей пов’язане з питанням 

удосконалення підготовки педагогів, які повинні володіти певним обсягом знань 

про дитячу обдарованість, особливості прояву обдарованості, вміти організовувати 

навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівня прояву обдарованості кожної 

дитини, упроваджувати у своїй професійній діяльності елементи нових технологій. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕКТИВУ ВІД СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА  

 

До проблеми управління і стилю керівництва зверталися різні психологи в 

різний час. Ще в 30-роки ХХ століття німецьким психологом Куртом Левіним було 

розроблено типологію індивідуальних стилів керівництва. До цього питання 

управління, також, зверталися Роберт Блейк і Джейн Моутон – творці, так званих 

«управлінських грат», Поль Херси і Кен Бланчард, які проводили дослідження 

міжособистісних стосунків в системі «керівник-підлеглий» [1]. 

Психологічні проблеми формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективах навчальних закладів знаходимо в дослідженнях зарубіжних та 

українських науковців: Ю. Бєлих, Е. Шейна, Н. Жигайло, М. Беляєвої, 

В. Казміренко, Л. Карамушка, О. Мітічкіна, Л. Орбан-Лембрик, В. Носков, 

В. Парсяк, Ж. Серкіс, І. Сняданко та інших.  

Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу слід розглядати з 

урахуванням трьох особливостей: психологічної, соціальної та соціально-

психологічної. 

Р. Немов розглядає соціально-психологічний клімат як соціально-

психологічний феномен, який відображає рівень комфортності існування в спільній 

діяльності, у груповій взаємодії. «Якщо комфортність пов’язана з індивідуальною 

оцінкою умов існування в групі, то самі умови розглядаються як груповий 
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«клімат», як особливий стан соціально-психологічних умов, що склалися в групі» 

[2]. 

На думку Л. Карамушки соціально-психологічний клімат – це один із 

вирішальних чинників успішної діяльності людини в усіх сферах життя суспільства 

[3, с.32]. Існує прямий позитивний зв’язок між соціально-психологічним кліматом 

колективу і ефективністю спільної діяльності його членів [4].  

Залежно від цього, якими принципами керується держава, організація чи 

особистість у своїй життєдіяльності, формуються певні стилі керівництва [5]. 

Тому найважливішим фактором, що робить вирішальний вплив на соціально-

психологічну атмосферу колективу, структуру взаємин і спілкування, є керівництво 

[5]. 

Більшість керівників педагогічних колективів, у різних ситуаціях, 

застосовують різні стилі. Деякі керівники діють у рамках певного стилю, та 

більшість фактично застосовують у залежності від обставин три стилі [6]. 

Виробнича ситуація, що описується безліччю чинників визначає прийнятність 

того або іншого стилю керівництва. Звідси слідує, що керівник зобов’язаний уміти 

застосовувати будь-які стилі керівництва, змінюючи їх залежно від ситуації.  

У реальних умовах стиль керівника включає в себе деяку комбінацію прийомів 

взятих з безлічі стилів, але, звичайно, з переважанням якогось одного. Тому будь-

який керівник може розвинути в собі якості або стильові риси керівництва, які 

зможе використати в конкретній ситуації. Проте головним в цьому має бути 

визнання і повага чужої гідності. Керівник зобов’язаний бачити в кожному 

підлеглому не посаду, а особу.  

Слід чітко розуміти, що помилками управлінської діяльності може стати: а) 

порушення службової етики; б) порушення трудового законодавства; 

в) несправедлива оцінка підлеглих [7]. 

Своєчасна діагностика соціально-психологічних клімату педагогічного 

колективу дозволить керівникові, при необхідності, вносити корективи у стиль 

керівництва і тим самим спрямовувати роботу підлеглих в потрібному йому 

напрямі. 

На основі аналізу літератури і експериментальних досліджень, для 

профілактики виникнення соціально-психологічних проблем і оптимізації 

психологічного клімату в педагогічному колективі незалежно від виробничої 

ситуації, що склалася, і не залежно від практикованого керівником стилю 

управління, розроблено методичні рекомендації: 

– керівникові необхідно намагатися управляти людьми по їх «позитивних 

відхиленнях», тобто помічати будь-які позитивні деталі і вітати їх публічно, 

винагороди діють ефективніше, ніж покарання, вони сприяють підвищенню 

самооцінки людей, успішно «мотивують» їх на продуктивну працю; 

– підлеглі повинні мати задоволення для відкритого і приємного спілкування з 

керівниками усіх рівнів управління; 

– підлеглі повинні регулярно дізнаватися про позитивні і негативні результати 

своєї роботи; 
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– підлеглим необхідно створювати умови для росту власної самооцінки і 

поваги (психологічного росту); 

– підлеглі повинні звітувати за довірену їм роботу; 

– керівник повинен оцінювати в першу чергу обставини, в які потрапив 

підлеглий, а не його особу; 

– керівник повинен формувати сприятливий психологічний клімат в колективі 

мінімізувавши рівень конфліктності між працівниками. 

Соціально-психологічний клімат виникає спонтанно і є умовою підвищення 

продуктивність праці, задоволеності працівників, і керівництва. Хороший клімат є 

результатом систематичної роботи з членами колективу, спілкування, 

доброзичливого ставлення, вкладених у організацію відносин між керівниками та 

його підлеглими, а не наслідком проголошених девізів й зусиль окремих керівників. 

Одне з основних завдань керівників – формування й вдосконалення сприятливого 

соціально-психологічного клімату, що вимагає його знань, вміння передбачати 

достовірну ситуацію у відносинах членів колективу. Від його стилю роботи, як 

генератора настрою своїх підлеглих, зовнішнього вигляду, поведінки, 

відповідальності, творчості багато в чому залежить самопочуття підлеглих та 

продуктивність роботи всього колективу.  
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ПЕДАГОГІЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 

Творчість у професійній педагогічній діяльності є необхідною умовою і 

гарантом досягнення найвищої результативності праці вчителя, найбільш повної 

реалізації її можливостей. При цьому, процес педагогічної творчості здійснюється 

не тільки під час підготовки проекту уроку, планування можливих варіантів ходу 

навчальної діяльності, але й під час втілення творчого задуму, реалізації плану 

уроку в умовах реального процесу навчання. Саме в цей момент в освітньому 

процесі виникає безліч незапланованих ситуацій, які вимагають миттєвого 

розв’язання. Своєрідним «регулятором», який дозволяє оперативно коригувати, 

трансформувати педагогічний проект уроку в залежності від реальних умов 

навчального процесу, виступає педагогічна імпровізація. 

На значущість і важливість уміння педагога орієнтуватися в обставинах, що 

швидко змінюються, указували П. Блонський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський. Актуальність уміння вчителя приймати оперативні, гнучкі рішення 

в умовах варіантності уроку підкреслюється сучасними дидактами і психологами 

(Ю. Азаров, В. Бондар, Н. Кузьміна, М. Махмутов, В. Сластьонін та ін.). Теоретичні 

основи педагогічної імпровізації як важливого компоненту творчої діяльності 

вчителя розроблені в працях В. Кан-Калика. Проблемою педагогічної імпровізації в 

загальнопедагогічному аспекті займалися С. Гончаренко, Е. Гришин, С. Дубяга, 

С. Дудель, О. Назаров, К. Олійник, В. Харькін. 

Спираючись на етимологію слова, в більшості джерел зазначається, що 

імпровізація – раптовість творчого імпульсу. Явище педагогічної імпровізації було 

присутнім у навчально-виховному процесі з часів появи класно-урочної системи. 

Проте, вміння імпровізувати як педагогічний феномен досліджується лише в другій 

половині XX століття. 

Так, уміння педагога швидко орієнтуватися в процесі навчання і виховання й 

оперативно приймати педагогічно доцільні рішення виступають як професійно-

необхідні вимоги до творчої педагогічної діяльності, без яких її існування не може 

бути повноцінним. 

У загальному значенні педагогічна імпровізація – це діяльність педагога, що 

здійснюється в процесі педагогічного спілкування без довгого попереднього 

осмислення, обдумування. Її метою є швидке і гнучке реагування на конкретну 

непередбачувану педагогічну ситуацію, її швидкий і ефективний розв’язок [2]. 

На значущість педагогічної імпровізації в творчості педагога вказує В. Кан-

Калик: «Педагогічна імпровізація – не окремий випадок у педагогічній творчості, 

вона є важливою складовою творчого процесу вчителя, засобом, що коригує 

взаємодію творчого процесу педагога з творчим процесом учнів». 
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Так, Е. Гришин, пропонуючи практичні рекомендації молодим учителям, 

уважає, що «імпровізація та педагогічний експромт лежать в основі педагогічної 

творчості, в її природі». 

На думку С. Гончаренка, педагогічна імпровізація – «діяльність учителя чи 

вихователя, що здійснюється в ході педагогічного спілкування без попереднього 

осмислення, обдумування». 

І. Толмачова підкреслює, що «педагогічна імпровізація – компонент 

педагогічної діяльності, в якому виявляються можливості педагога експромтом 

приймати оптимальні рішення, та за рахунок якого реалізується позитивний вплив 

на окремого учня або групу учнів» [3]. 

На переконання С. Дубяги, педагогічна імпровізація – це сукупність 

педагогічних дій, уміння виконувати які є інтегративна багатокомпонентна якість 

педагога, що дозволяє йому оперативно реагувати на ситуації, які несподівано 

виникають у ході навчально-виховного процесу (різноманітного характеру і 

масштабу) та коригувати початковий педагогічний задум (проект) відповідно до 

реальних умов ходу навчальної діяльності [1]. 

Під час імпровізації особисті якості педагога проявляються з особливою 

яскравістю. В основі імпровізації лежать загальнокультурна і професійна 

підготовка вчителя, його знання предмета, педагогіки та психології, розвинуті 

педагогічні вміння та навички, педагогічна техніка, такт і т.д. Особливе значення 

має творча домінанта, тобто розвинуті увага, уява, інтуїція та натхнення.  

Аналіз наукової літератури дає можливість констатувати, що одні дослідники 

визначають педагогічну імпровізацію як реакцію на щойно створену проблемну 

ситуацію (О. Хуторський), інші говорять, що це знаходження несподіваного 

педагогічного рішення і його миттєве втілення (О. Маркова). В контексті нашого 

дослідження педагогічна імпровізація розглядається як одна з умов професійної 

діяльності вчителя і стоїть поряд із педагогічною ерудицією, цілепокладанням, 

мисленням, спостережливістю, пильністю, винахідливістю, рефлексією. 
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CПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЖИМУ ДНЯ В ЗДО 

 

Потреби дитини у сні, харчуванні, чистоті, зміні видів діяльності, 

прогулянках на повітрі зумовлюють відповідний режим дня, що має важливе 

значення для збереження і зміцнення її здоров'я, повноцінного розвитку. 

Режим дня – правильний розподіл у часі головних процесів життєдіяльності 

дитини. 

Розвивальний і виховний ефект режиму заснований на принципі 

ритмічності, згідно з яким усі заняття мають відповідати ритму життєдіяльності 

організму. Режим змінюється залежно від віку, стану здоров'я, особливостей 

виховання дітей у сім'ї й дошкільному закладі. Завдяки йому діти звикають у 

певний час спати, їсти, гратися, навчатися, що зумовлює утворення і закріплення 

в корі головного мозку системи умовних «рефлексів на час» (І. Павлов). Це 

означає, що у певний час залежно від режиму дня організм виявляє відповідну 

рефлекторну діяльність, тому необхідно правильно розподілити у часі всі 

процеси життєдіяльності дитини. 

Звичка до певної діяльності у певний час готує до неї нервову, інші системи 

організму, запобігає виникненню негативних емоційних станів, перевтоми. 

Щоденне дотримання режиму дня позитивно впливає на перебіг усіх 

фізіологічних процесів у організмі, стан нервової системи. Режим дня, який 

відповідає потребам віку і стану здоров'я дитини, сприяє її життєрадісному, 

бадьорому настрою, має велике виховне значення, оскільки привчає її до 

порядку, організованості, відповідальності. 

Активна діяльність повинна чергуватися з відпочинком для відновлення сил 

організму. Адже кожна праця потребує певних зусиль, раціональний розподіл 

яких зумовлює оптимальний рівень утомлюваності. Недостатній відпочинок 

спричинює перевтому, яка може призвести до розладу діяльності нервової 

системи. Отже, за будь-якого виду діяльності важливо не перевищувати 

оптимального рівня втомлюваності, що дає змогу за активного відпочинку 

швидко відновити працездатність [2]. 

Діти дошкільного віку надзвичайно чутливі до зміни режиму дня. Це 

пов'язане з активним формуванням у цьому віці кори головного мозку, нервові 

клітини якої не можуть довго перебувати в активному стані. Тому порушення 

режиму знижують працездатність організму, спричинюють розлади діяльності і 

поведінки дітей, які стають роздратованими, вередливими. Чим менша дитина, 

слабша її нервова система, тим важливіше дотримання встановленого порядку 

зміни видів діяльності. На думку К. Ушинського, «головний закон дитячої 

природи можна висловити так: дитина вимагає діяльності невпинно і 

втомлюється не діяльністю, а її одноманітністю і однобічністю. Змусьте дитину 

сидіти – вона дуже швидко втомиться, лежати – те саме, йти вона довго не може, 

не може довго ні говорити, ні співати, ні читати, і менш за все довго думати; але 
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вона бавиться і рухається цілий день, змінює і змішує всі ці діяльності і не 

втомлюється ні на хвилину, а міцного дитячого сну достатньо, щоб відновити 

сили на майбутній день». 

Ніщо так не організовує дітей, як правильний розпорядок дня. Якщо з 

раннього віку привчати їх до режиму, вони швидко до нього звикнуть і 

дотримуватимуться його. 

Режим дня дитини дошкільного віку має відповідати таким педагогічним 

вимогам: 

1. Відповідність природному ритму основних фізіологічних процесів 

дитячого організму, чергування активної діяльності з відпочинком. 

2. Постійність, стійкість і визначеність головних елементів. За словами 

А. Макаренка, ретельне дотримання встановленого режиму зменшує кількість 

порушень у поведінці дітей і відповідно знижує або виключає необхідність 

звертатися до покарань. Організація режиму дня повинна бути доцільною, 

раціональною, що мають усвідомлювати і діти. Вихователь мусить вимагати його 

дотримання доброзичливо, спокійно, але наполегливо, рішуче. Ці вимоги здатна 

сприймати вже півторарічна дитина. Особливо важливо контролювати 

дотримання режиму, передусім на початкових етапах. Це бажано робити 

непомітно для дитини. 

3. Гнучкість. Режим має враховувати природні біоритми дитячого 

організму. Для розвитку саморегуляції організму важливо, щоб усі аспекти 

режиму враховували бажання, індивідуальні особливості дитини. Наприклад, 

дитині зі збудливою, слабкою нервовою системою потрібно частіше відпочивати 

і більше спати, а залежно від її самопочуття, стану здоров'я, попередньої або 

наступної діяльності можна скоригувати час прийому їжі та ін. 

Загальними компонентами режиму дітей в усіх вікових групах дитячого 

садка є: прибуття у дитсадок, ранкова гімнастика, самостійні ігри, приготування 

до сніданку, сніданок, допомога у прибиранні посуду, заняття, прогулянка, обід, 

сон, гігієнічна гімнастика, самостійна діяльність, полуденок, прогулянка, ігри, 

вечеря. Водночас режим дня кожної вікової групи має свої особливості. 

У молодших групах, діти яких ще недостатньо оволоділи навичками 

самообслуговування, відводять більше часу на підготовку до прогулянки, 

одягання, прийом їжі, намагаючись це робити не за рахунок часу, відведеного на 

ігри і самостійну діяльність дітей. У старшій і підготовчій групах, дітям яких 

доводиться вирішувати значно складніші навчально-виховні завдання, не варто 

збільшувати час заняття за рахунок інших компонентів режиму. 

Привчати дітей до нового режиму має вихователь у взаємодії з батьками, які 

повинні дотримуватися його рекомендацій щодо організації життєдіяльності 

дітей удома. При цьому батьки повинні усвідомлювати, що режим дня є засобом 

не лише фізичного виховання, а й основою успішного розумового, морального та 

естетичного розвитку [3]. 

Вчасні та якісні культурно-гігієнічні процедури є передумовою сенсорного 

виховання. Завдяки чіткій повторюваності режимних процесів у дітей 

формується орієнтування у часі, уявлення про частини доби, дні тижня; вони 



334 
 

вчаться цінувати час, не запізнюватися, не поспішати, робити все вчасно; 

засвоюють навички культури поведінки, знання про гігієну; звикають до 

організованості, охайності, порядку. 

Діти легко звикають до режиму в дитячому садку і сімʼї, якщо всі умови 

виконання режимних процесів збуджують у них позитивні емоції та асоціюються 

з ними: чиста тепла вода, пахуче мило, білосніжні скатертини, накрохмалені 

серветки. 
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САМООСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

З огляду на складні завдання, що поставлені перед системою освіти України, 

значно зростає потреба в якісно підготовлених педагогічних кадрах. Сьогодні, як 

ніколи, актуальною є проблема формування у студентів потреби в професійній 

самоосвіті, так як вона є рушійною силою активізації цілеспрямованої професійної 

діяльності, показником творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи. 

При відсутності у фахівців мотивації до самоосвіти і розвитку професійно 

важливих якостей, професійної спрямованості й рефлексії власної діяльності, обсяг 

знань, умінь, навичок, отриманий у період навчання, не буде ними реалізований.  

Педагогічна теорія поняття «самоосвіта» тлумачить як освіту, яка набувається 

у процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в 

стаціонарному навчальному закладі [3, с.296]. Цінними для нашого дослідження є 

наукові праці В. Буряка, Л. Куликова, І. Наумченка, Г. Сухобської та ін., у яких 

розкривається проблема професійної самоосвіти майбутнього вчителя початкових 

класів. У їхніх теоріях самоосвіта розглядається як необхідний компонент, що 

забезпечує готовність студентів, майбутніх фахівців до безперервної освіти. Вчені 

зазначають, що самоосвіта сприяє наданню свободи майбутньому вчителю у виборі 

завдань професійно-особистісного розвитку залежно від їх індивідуальних 

здібностей і нахилів.  

Тенденція до індивідуалізації процесу самоосвіти педагогів передбачає 

можливість порівнювати і зіставляти особисті досягнення з передовим 

педагогічним досвідом, приводити рівень своїх педагогічних здібностей і 

можливостей у відповідність до вимог професії, що позитивно впливає на 
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емоційний стан педагога і дозволяє йому набувати впевненості у свої професійній 

праці, стимулює самоосвіту вчителя початкових класів.Самоосвіта тих, хто 

навчається, – це специфічна динамічна система, яка ґрунтується на індивідуальних 

потребах у постійному розширенні, оновленні та поглибленні знань людини в 

різних галузях науки, освіти, культури, сучасної техніки. Тому самоосвіту 

майбутнього педагога слід розуміти, з одного боку, як постійне поповнення 

професійної та загальнокультурної інформації, з іншого – як постійне оновлення 

індивідуального соціального досвіду в найширшому плані. Програма самоосвіти 

включає вдосконалення суспільно-політичних знань, ознайомлення з найбільш 

визначними досягненнями різних наук, збагачення літературних і естетичних 

уявлень, ознайомлення з новими тенденціями та явищами культурного життя.  

В процесі аналізу психолого – педагогічної та методичної літератури з 

проблеми дослідження, нами визначено три рівні  готовності майбутніх вчителів 

початкової школи до самоосвіти: початковий, середній, вищий. Зупинимось на 

цьому детальніше. 

 На початковому рівні мотиви самоосвіти студентів переважно стихійні. Вони 

не пов’язують особисті потреби в самоосвіті із суспільними інтересами. Знання з 

навчальних дисциплін мають ізольований характер. На цьому рівні студенти не 

вміють самостійно організовувати самоосвіту, а можуть лише сумлінно виконувати 

вказівки та рекомендації викладачів. 

На середньому рівні готовності особистості до самоосвіти властиве прагнення 

навчитися самостійно ставити перед собою цілі самоосвіти та якісно виконувати їх. 

Студенти розуміють необхідність пов’язувати самоосвіту з інтересами суспільства, 

але не завжди вміють чітко сформулювати відповідну мету. Знання з навчальних 

предметів систематизовані. Майбутні фахівці вміють самостійно організовувати 

процес самоосвіти, проте не можуть раціонально планувати цілісний її задум.  

Для вищого рівня характерні глибоке розуміння необхідності керуватися в 

самоосвіті соціально значущими цілями, вміннями чітко сформулювати такі цілі, 

прагнення досягти їх в оптимальний спосіб. Суб’єкт самоосвіти вміє на науковій 

основі оптимально керувати процесом самоосвіти від планування до здійснення 

задумів і самоконтролю отриманих результатів. Цікавою для нашого дослідження є 

класифікація методико-педагогічних заходів щодо стимулювання самоосвіти 

майбутніх вчителів початкової школи: 

І група спрямована на підсилення практичного напряму самоосвіти: 

педагогічна практика; навчальні семінари на базі відкритих навчальних занять; 

вирішення проблемних педагогіко-дидактичних завдань; інструктивно-методичні 

консультації й наради; тренінги; співбесіди з викладачами. 

ІІ група спрямована на підсилення наукового напряму самоосвіти. До неї 

входять: психолого-педагогічні семінари; презентації педагогічних новинок; 

проблемні семінари; педагогічні читання. 

ІІІ група передбачає колективну творчість: семінар – бесіда (обговорення 

заздалегідь підготовлених студентами доповідей, рефератів, творчих робіт); випуск 

методичного бюлетеня; круглий стіл; творчі майстерні. 
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ІV група заохочує майбутніх вчителів до активної творчої діяльності і 

включає: предметно-методичні тижні; узагальнення педагогічного досвіду; ділові 

ігри; конкурси професійної майстерності. 

V група сприяє оприлюдненню індивідуальних напрацювань. Це:публікація 

методичних знахідок; творчі звіти; майстер – класи. 

Таким чином, без уваги до самоосвіти, як одного з основних елементів  

процесу навчання у вищій школі, у наш час неможливо підготувати 

висококваліфікованих фахівців. У сучасних умовах професійна самоосвіта має 

орієнтуватися на формування професійної гнучкості та мобільності, здатності 

адаптуватися до мінливих умов та змісту професійної праці, запобігання 

внутрішньо особистісних конфліктів і професійної фрустрації, для створення умов 

для самореалізації особистості. 
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САМОРОЗВИТОК ЯК ПРОФЕСІЙНОЗНАЧУЩА  

ОСОБИСТІСНА РИСА ПЕДАГОГА 

 

Освітні реалії ставлять перед сучасним педагогом завдання щодо 

вдосконалення педагогічної майстерності, постійного поповнення свого власного 

освітнього арсеналу, адже рівень його розвитку безпосередньо залежить від 

здатності до саморозвитку, самоосвіти, що в свою чергу впливає на якість освіти. 

У наукових працях В. Бондаря, П. Гусака, І. Зязюна, В. Кременя, 

О. Романовського та ін. досліджується питання професійного самовдосконалення та 

саморозвитку. 

Взаємозалежність та взаємозв’язок професіоналізму та особистісного розвиток 

педагога схарактеризовано у роботах О. Акімова, М. Євтуха, І. Зязюна, Н. Кічук, Н. 

Кузьміна, І. Смолюк, Р. Скульського, В. Штифурак. 

У Новому тлумачному словнику української мови дається таке тлумачення 

дефініції: «саморозвиток – це розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона 

досягає самостійними заняттями, вправами. Саморозвиток здійснюється власними 

силами, без впливу або сприяння яких-небудь зовнішніх сил» [5].  

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=10589&anl=322552%23322552
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На відміну від проблеми особистісного саморозвитку людини, професійний 

саморозвиток є взаємозалежним із загальним розвитком людини і не може 

розглядатися відокремлено від нього. 

Професійна мобільність, володіння комплексом соціальних, фахових, 

особистісних компетентностей забезпечать професійний саморозвиток педагога у 

відповідності до викликів сьогодення та потреб сучасної освітньої галузі й 

забезпечать його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. 

Це підтверджується і у дослідженнях І. Зязюна. Автор зазначає: «...щоб 

вижити в даних умовах соціально і духовно, молода людина повинна вміти 

орієнтуватися і діяти у постійно мінливому світі виробництва, бізнесу, громадсько-

політичного життя, комунікацій, не змінивши при цьому своєї самобутності, 

моральних принципів, поваги до себе і людей, здатності до самопізнання і 

самовдосконалення» [3, с. 113].  

Провідним компонентом професійного саморозвитку педагога є самоосвіта. 

В. Буряк та Л. Себало пропонують такі загальні методи самоосвіти: 

самостійне вивчення науково-педагогічної літератури та методичних 

рекомендацій; участь у всіх формах методичної роботи;  

вивчення передового педагогічного досвіду, накопиченого в системі 

професійної освіти; взаємовідвідування уроків, участь в розборі відкритих уроків;  

аналіз своєї роботи та її результатів, участь в експериментальній роботі, яка 

проводиться в професійному навчальному закладі науковими організаціями;  

розробка матеріалів з комплексного методичного забезпечення предметів і 

професій, підготовка рефератів, методичних матеріалів, доповідей, лекції тощо [1; 

2]. 

А. Ратушинська стверджує, що професійна самоосвіта вчителя, як необхідна 

умова професійного розвитку – опосередковане практикою розширення отриманих 

у вищому навчальному закладі знань, творче освоєння вчителем своєї професійної 

ролі з метою її адекватного виконання. На різних етапах професійного становлення 

вчителя самоосвіті належить найважливіша, але змістовно і методично по-різному 

організована роль [6, c. 32].  

Саморозвиток, як динамічний та неперервний процес самовдосконалення 

особистості впливає на самореалізація вчителя, зокрема на його професійну 

самореалізацію і залежить від професійних позицій та переконань, як можливого 

шляху конструктивної активізації професійної реалізації, рівня мотивації, досвіду й 

таланту педагога, значущих для педагога цінностей, від прагнення навчатися, 

постійно вдосконалюватися з метою підвищення своєї професійної майстерності 

порівняно з іншими, зацікавленості у самореалізації як процесом, так і 

результатами навчальних дій. В основі професійної самореалізації особистості 

лежать проблеми зростання, розвитку, самовдосконалення фахівця як професіонала 

[4].  

Отже, саморозвиток слід розглядати, як процес спрямований на розвиток  

професійнозначущих особистісних рис та здібностей, професійних знань і вмінь, 

активне якісне перетворення людиною свого внутрішнього світу. 
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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Серед соціально-культурних проблем, що стоять перед нашим суспільством, 

виділяється проблема формування всебічно розвиненої особистості. В основі 

характеристики особистості лежать три провідних ознаки: гармонійний розвиток, 

тобто досягнення адекватного індивідуального рівня розумового, фізичного, 

трудового, морального і естетичного розвитку людини в їх взаємозв’язку; соціальна 

активність людини; готовність до високоеффективної професійної діяльності.  

Все доросле населення країни, починаючи з батьків, педагогів, медиків і 

закінчуючи керівниками державних структур, турбує сучасний стан здоров’я, 

фізичного розвитку, фізичної підготовки та функціональних можливостей 

українських дітей.  

У сучасних умовах, важливим завданням школи в роботі зміцнення здоров’я 

дітей є прищеплення учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в 

навчальному закладі та вдома. У зв’язку з цим необхідно використовувати усі 

форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття вдома з метою 

підвищення рухової активності, зміцнення здоров’я поліпшення фізичної 

підготовленості підлітків [3]. 

Актуальність вказаного напрямку педагогічної діяльності пов’язана з низькою 

ефективністю традиційних підходів до організації навчально – виховного процесу з 

фізичного виховання школярів.  Вивчення напрямів фізичного виховання дітей 
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молодшого шкільного віку дозволяє виокремити  основні проблеми фізичного 

виховання молодших школярів в сучасній початковій школі: 

1. У позаурочний час учні відвідують шкільні секції. Та в багатьох школах, 

секційна робота не проводиться. 

2. Значною є проблема зі спортивним інвентарем. В багатьох школах його не 

вистачає. Незадовільний стан спортивних майданчиків, брак устаткування, низька 

оплата праці відштовхує не тільки молодих фахівців від роботи в школі, але й 

вчителів з великим досвідом. 

3. Уроки фізичного виховання повинні проходити на високому емоційном 

урівні, з достатньою величиною навантаження з різноманітним вмістом уроку, 

високою загальною щільністю, що не завжди присутнє на уроках.  

4. Проблема для фізичного виховання учнів полягає в поганій спортивній 

підготовці. 

Основними проблемами сучасного стану освітньої системи є невідповідність 

його змісту загальнопедагогічним і культурним вимогам, рівню розвитку науки, 

внутрішньою логікою самої системи освіти; відсутність дієвих механізмів 

оновлення змісту освітніх технологій. 

Модернізація педагогічного процесу в сучасній школі, якісна зміна  шкільних 

предметів – фактори, які призводять до наростання розумового, психічного та 

статичного навантаження на молодших школярів і ведуть до зниження рухової 

активності та погіршення стану здоров’я дітей, що негативно впливає на навчально-

виховний процес. Зниження рівня здоров’я, виконання рухового режиму, 

показників фізичного розвитку у більшості дітей молодшого шкільного вказує на 

необхідність впровадження в процес фізичного виховання додаткових програм з 

фізичної культури. 

Проведення спільних фізкультурно-спортивних занять з дітьми молодшого 

шкільного віку і батьками сприяє формуванню у батьків якісних умінь здійснювати 

фізичне виховання в сім’ї і вести активний спосіб життя [1]. 

В даний час одним з провідних напрямків інноваційних перетворень в системі 

фізичного виховання школярів є впровадження комплексних здоров’язберігаючих 

технологій в практику фізкультурнооздоровчої роботи через інтеграцію рухової 

діяльності дітей на уроках фізкультури з різними видами і методами оздоровлення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства постає питання оновлення процесу 

навчання та виховання підростаючого покоління. Розвиток науки і техніки сприяв 

появі нових форм навчальної комунікації, новітніх методів розв'язання освітніх 

завдань. З огляду на це виховання дітей дошкільного віку набуло нової якості, яке 

повинно розвивати пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у 

різних видах діяльності. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів 

навчання, яка спонукає до розробок і впровадження новітніх освітніх технологій. 

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість 

майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, 

налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є 

інноваційні педагогічні технології [1].  

Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий 

етап взаємодії й розвитку наукової і педагогічної творчості та процесів 

застосування її результатів. Вони забезпечують умови для розвитку особистості 

дошкільника, здійснення його права на індивідуальний творчий розвиток, на 

особистісне зростання, на свободу діяльності. 

Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у 

системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій 

педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Вони є 

специфічними і досить складними, потребують особливих знань, навичок, 

здібностей для їх використання в освітньому просторі ЗДО. 

Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває 

простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких 

постійно зростає. Педагоги-практики розробляють авторські технології, які 

поєднують у різних варіантах елементи апробованих технологій. Як правило, всі 

вони зорієнтовані на реалізацію змісту і досягнення мети різнорівневого і 

різнопрофільного навчання. [3]. 

Психологи, науковці, педагоги-практики, дослідники шукають нові форми і 

методи організації навчально-виховного процесу, які спрямовані на вдосконалення 

роботи закладу дошкільного освіти, а одним з найважливіших завдань цього 

пошуку є впровадження в ЗДО комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, які 

спроможні допомогти підвищити якість освітнього процесу. 
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Інформаційно-комунікаційні технології можуть використовуватись як 

потужний засіб, який розкриває здібності дошкільника, спонукає дорослого шукати 

нові нетрадиційні форми і методи виховання дитини. 

Створення спеціального середовища, орієнтованого на формування 

високорозвиненого мислення – один з найперспективніших підходів до 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у систему 

дошкільної освіти. 

Розробка дидактичних матеріалів, нових предметно-розвивальних навчальних 

середовищ і зразків нових об’єктів, які орієнтовані на використання інформаційно-

комунікаційних технологій, повинна проводитися з урахуванням особливостей 

дітей та типів провідної діяльності для кожної вікової групи. Вагома перевага 

використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в ЗДО – 

індивідуалізація навчання, яка досягається за допомогою комп’ютера тільки у 

процесі рефлексивного управління навчально-ігровою діяльністю [3]. 

Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес ЗДО повинно здійснюватися 

при умові наявності в навчальному закладі комп’ютерно-ігрового комплексу, 

достатньої кількості навчально-методичної літератури, необхідного рівня 

програмно-технічного забезпечення та інших компонентів, обраного навчально-

методичного комплексу. Також досить важливою умовою є професійна підготовка 

вихователя та його творчий потенціал. 

Використання комп’ютера у ЗДО слід розглядати як потужний дидактичний 

засіб, який залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, 

сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність учіння. 

Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання на заняттях мають такі 

позитивні аспекти: емоційний, виховний, психологічний, дидактичний, 

інформаційно-демонстративний [2]. 

Система навчально-ігрової діяльності, побудована з урахуванням психолого-

педагогічних, дидактичних, технічних та інших вимог до інформаційно-

комунікаційних технологій та програмних засобів навчального призначення, 

надасть вихователю якісно нові можливості для підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу, дозволить створити необхідне розвивальне 

середовище для розвитку розумової діяльності, інтелектуальних можливостей та 

творчих здібностей дитини. 

Отже, аналіз теоретико-методологічних засад використання сучасних 

інформаційних технологій дозволив виявити психолого-педагогічні аспекти їх 

застосування, як засобу навчання, врахування яких у процесі пізнавально-ігрової 

діяльності відкриває додаткові можливості підвищення рівня ефективності 

навчання та виховання дошкільників. Інноваційні педагогічні технології в системі 

освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-методичної та 

педагогічної творчості, процеси застосування їх результатів. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Значна роль у вихованні й розвитку особистості належить закладам 

позашкільної освіти, діяльність яких охоплює вільний час дітей та базується на 

добровільності, особистісно орієнтованому підході до інтересів і здібностей 

кожного вихованця. 

Заклади позашкільної освіти виконують важливі виховні соціальні функції, а 

саме: виховання моральної культурної особистості, свідомого громадянина; 

сприяють соціальному становленню вихованців, їх самореалізації й професійному 

самовизначенню; забезпечують створення умов для інтелектуального, фізичного й 

культурного розвитку особистості, забезпечують змістовне дозвілля дітей та 

молоді, а також слугують для профілактики девіацій у молодіжному середовищі. 

Основними виховними завданнями позашкільної освіти, визначеними Законом 

України «Про позашкільну освіту» (ст. 8), є наступні:  

– виховання громадянина України;  

– виховання почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії;  

–  виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, 

традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і 

народів та ін. [1]. 

Вважаємо за доцільне наголосити, що вирішення окреслених завдань 

передбачає насамперед збереження та розвиток мережі закладів позашкільної 

освіти, підвищення соціального статусу та соціальної захищеності педагогічних 

працівників, створення гідних матеріально-технічних та інших умов для 

ефективного розвитку позашкільної освіти [2, c. 11]. 

Багато науковців стверджують, що успішна організація процесу виховання і 

навчання творчої особистості в закладі позашкільної освіти залежить від підготовки 

педагога, а саме: його професійного рівня, знання методик викладання та вміння їх 

застосовувати, здатності зацікавити дітей. Педагог має бути яскравою особистістю, 

яка вміє захопити, повести за собою [3, с.141]. 

Метою нового виховання людини ХХІ століття має стати сприяння в 

індивідуальному розвитку дітей, розкриття їх творчого потенціалу, залучення до 

матеріальної і духовної культури та формування громадянської самосвідомості. 

Модернізація системи освіти передбачає створення єдиного освітнього 

простору на основі наступності шкільної та позашкільної освіти, удосконалення 

змісту, організаційних форм, методів і технологій позашкільної освіти на основі 
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сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та практики, соціально-

культурного замовлення [2, с. 30]. 

Саме створення єдиного освітнього простору в процесі взаємодії зацікавлених 

установ є об'єктивною передумовою для виховного потенціалу, формування 

здорового способу життя дітей та молоді, їх фізичного і духовного вдосконалення. 

Установи позашкільної освіти мають більше можливостей для реалізації 

соціально-педагогічних моделей виховної діяльності, що сприяє накопиченню 

дітьми досвіду громадянської поведінки, забезпечення духовного і творчого 

розвитку, усвідомленого вибору професії, соціалізації. 

Для виховання всебічно розвиненої особистості дітей згідно з стратегією 

розвитку позашкільної освіти необхідно вирішити такі завдання: 

1. Здійснити реалізацію освітньої політики у сфері позашкільної освіти як 

одного з пріоритетних завдань держави, розвиток системи позашкільної освіти 

України відповідно до сучасних умов, світових тенденцій і викликів.  

2. Забезпечити рівний доступ до позашкільної освіти, розвиток мережі закладів 

позашкільної освіти, відповідність інфраструктури позашкільної освіти України 

потребам і запитам населення, середовище, сприятливе для навчання впродовж 

життя.  

3. Модернізувати зміст, форми та методи позашкільної освіти на основі 

світових та національних надбань, усталених традицій та сучасних підходів.  

4. Забезпечити зростання професійної компетентності педагогічних 

працівників, відповідальність за результати освітньої діяльності.  

5. Підвищити роль суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку 

позашкільної освіти, забезпечення її престижу [4, c. 6]. 

Таким чином, заклади позашкільної освіти стають невід'ємним компонентом 

освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості 

учня, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві. Такі заклади, що 

працюють у соціально-культурній та освітній сферах, доповнюють шкільну освіту 

та створюють позитивне виховне середовище для учня. Вони виступають гнучкими 

виховними інфраструктурами, спроможними здійснювати виховання всебічно 

розвиненої, творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення; 

громадянина своєї держави, який має активну життєву позицію. 
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ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Проблема збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління є одним 

із пріоритетних завдань сьогодення.  

Правомірність такого висновку ґрунтується на результатах досліджень 

соціологів, медиків, педагогів, психологів: М. Амосова, Г. Апанасенка, 

І. Аршавського, В. Волкова, О. Вишневського, В. Кузя, О. Кобрія, Ю. Руденко. 

Як відомо 2,5 мл. Українців проживають на екологічно забруднених 

територіях. За даними інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Мерзєєва 

НАМН України, 70% дітей народжуються від хворих матерів, на тисячу здорових 

дітей – 23 дитини з вадами розвитку, майже 45% дітей шкільного віку мають 

хронічні захворювання. І це лише деякі факти, які свідчать, що проблема здоров’я 

дітей набула особливої актуальності. 

Найважливіші завдання збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного 

віку та учнівської молоді, формування культури здоров’я в умовах відповідно 

організованого навчально-виховного процесу визначено в Законі Україні «Про 

дошкільну освіту», Національній програмі «Діти України», в Законі Україні «Про 

загальну середню освіту», Державному стандарті початкової загальної освіти, в 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.   

Отже, державна освітня політика в Україні потребує і від освітян пошуку 

нових соціальних і педагогічних підходів щодо збереження та зміцнення здоров’я 

підростаючого покоління й не можуть розглядатися окремо від теоретичної та 

практичної спадщини видатних педагогів минулого. 

Василь Олександрович стверджував, що «турбота про здоров’я – це 

найважливіша праця вихователя. Від життєдіяльності,бадьорості дітей залежить 

їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили. 

[т. 3, с. 103] 

В.О. Сухомлинський був переконаний, що розвиток дитини має бути 

гармонійним, охоплювати всі сфери її життя. У книзі «Серце віддаю дітям» він 

наголошував: «Турбота про людське здоров’я, тим більше про здоров’я дитини, – 

це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил, та перелік вимог до 

режиму, харчування, праці, відпочинку, це насамперед турбота про гармонійну 

повноту всіх фізичних і духовних сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості». [т. 

3, с. 43] 

Отже, за переконанням Василя Олександровича, здоров’я людини – це 

індивідуально достатній і максимально можливий для повної особистості рівень 

гармонійного розвитку духовних, психічних і фізичних сил, що забезпечує її 

ефективне та повноцінне виконання всіх соціальних, професійних та інших 
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функцій. Ідеалом людини з високим рівнем культури здоров’я 

В. О. Сухомлинський вважав цілісну особистість, готову до постійного 

саморозвитку та самовдосконалення впродовж усього життя. 

В творчості Василя Олександровича настільки все взаємопов’язане, що навіть 

важко розділити виховання за напрямами – розумове, моральне, естетичне, фізичне, 

оскільки в кожному з них йдеться про всі інші складові, а у сукупності – про 

дитину. 

Розумову працю В. О. Сухомлинський розглядав не просто як сидіння на уроці 

або вдома за книжкою. Розумова праця – це зусилля думки і педагог помітив, що 

думка в дитини починає працювати, якщо їх повести у ліс, на луг і там ставити 

дітям тисячу запитань «чому?», отримувати відповіді і досягати поставленої мети. 

За переконанням вченого, діти мають жити в світі краси, гри, казки, музики, 

малюнка, фантазії, творчості. Тому він організував і проводив уроки думки на 

природі – подорожі до джерела живої думки. Пробудження мислення сприяли 

бажання зрозуміти природні явища, спостерігати за ними, складати казки, писати 

твори, малювати. 

Василь Олександрович вважав, що фізична культура є елементарною умовою 

«повноти духовного життя, інтелектуального багатства облагородження всіх інших 

сфер людської особистості». Під його керівництвом фізичне виховання дітей 

передшкільного та шкільного віку спрямовувалась на зміцнення здоров’я дітей, 

гармонії здорового тіла і здорового духу, які не можливі без радості. 

Великого значення у збереженні здоров’я та ефективній організації розумової 

діяльності В. О. Сухомлинський відводив дотриманню санітарно-гігієнічних вимог 

щодо обладнання й оснащення приміщення для занять. Він наполягав на 

постійному провітрюванні приміщень, де проходять заняття та уроки. 

Ще одним не менш важливим напрямом збереження здоров’я дітей та молоді в 

його системі є запобігання перевантаження під час навчання. Необхідно, вважав 

педагог, індивідуально підходити до кожного учня, бачити розумову роботу кожної 

дитини; піклуватися про повсякчасне формування знань; не допускати, щоб 

навчання перетворювалося на постійне надолужування пропущеного, надавати 

дитині вільний час, необхідний її, як свіже повітря, для здоров’я.  

В.О. Сухомлинським вперше було визначено вимоги лікувальної педагогіки: 

1) «щадити легко вразливу  хворобливу психіку дитини; 2) всім стилем, укладом 

шкільного життя відвертати дітей від тяжких думок і переживань, пробуджувати в 

них життєрадісні почуття; 3) ні за яких обставинне не дати зрозуміти дитині, що до 

неї ставляться, як до хворої» (т. 3., ст. 52). 

Наведенні погляди В.О. Сухомлинського не вичерпують усіх позитивних 

напрямів розвитку і втілення у практику ідеї виховання здорової дитини. Але в 

сукупності вони створюють величезні можливості для педагогічної діяльності щодо 

зміцнення здоров’я молодого покоління. Проаналізувавши педагогічну спадщину 

В.О. Сухомлинського, розглянувши питання реалізації його ідеї формування 

здорової особистості можна виокремити основні напрями і умови виховання дітей, 

зокрема: 
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–  дотримання санітарно-гігієнічних вимог до зовнішніх умов життя і до 

режиму праці та відпочинку дітей; 

–  організація фізичної праці дітей як важливого засобу зміцнення здоров’я ; 

–  підвищення рухової активності в процесі позакласної спортивно-масової 

роботи і на уроках фізкультури; 

–  оптимізація активного діяльного відпочинку дітей. 

Досвід, думки дослідження В.О. Сухомлинського, його багата педагогічна 

спадщина і сьогодні є актуальними та затребуваними і не втрачають своєї 

значущості для сучасної педагогічної науки та практики, потребують подальшого 

осмислення та реалізації. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

На стадії оновлення громадянського суспільства в Україні першочерговими 

стають питання професійної підготовки фахівців, здатних виявляти ініціативу та 

рішучість, самостійно висувати й вирішувати багатоаспектні завдання в 

нестандартних умовах професійної діяльності, уміння працювати в команді, 

інтенсивно спілкуватися та встановлювати швидкі контакти з людьми різних 

соціальних груп. 

Проблема формування комунікативних умінь та навичок особистості набуває 

особливого значення в професійному спілкуванні. Її розглядали у своїх працях такі 

вчені, як А. Макаренко, С. Максименко,  В. Сухомлинський, Н. Кляксен, П. 

Крючкова, В. Крижанівська, І. Міщук, В. Кручек та інші. 

Формування комунікативних умінь у майбутніх педагогів-дошкільників, 

соціальних педагогів є сьогодні також з однією актуальних проблем у системі 

вищої освіти. В Законі України «Про вищу освіту» розкрито, мету навчально-

виховної діяльності вищих навчальних закладів усіх рівнів. Це виховання і 

розвиток творчого потенціалу соціальної активності майбутнього фахівця, 

формування його системи гуманістичних цінностей. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій свідчать, що проблему формування комунікативності вивчали М. 

Васильєва, С. Коваль, Н. Вітюк, Н. Кляксен, О. Губа, І. Міщук, В Кручек, В. 

Крижанівська. 



347 
 

Для формування  комунікативних навичок і вмінь у майбутніх педагогів 

можна використовувати інформаційні технології. 

Їх застосування дає змогу інтенсифікувати навчання, формувати в студентів 

уміння працювати з інформацією, формувати дослідницькі вміння, розвивати 

комунікативні здібності. 

У своїй практичній діяльності ми створюємо і використовуємо мультимедійні 

презентації різних видів. Серед них лекції-відеоряд, який представлений текстом, 

малюнками, відеоматеріалами, схеми; різноманітні вправи, які дозволяють 

організувати фронтальну, групову та індивідуальну роботу студентів на занятті. 

Мультимедійні презентації створені студентами створюють ситуації реального 

спілкування, навчають самостійно працювати з довідковою та іншою літературою. 

Нові інформаційні технології дають змогу на новому рівні проводити не тільки 

аудиторні заняття, а й організувати поза аудиторну роботу зі студентами і 

конференції, семінари, круглі столи, диспути. Майбутні педагоги оволодівають 

вміннями працювати в колективі, доводити власну думку, визнавати свою помилку, 

аналізувати та трансформувати навчальну інформацію, творчо мислити, бути 

наполегливим, прагнути до успіху (3). 

Одним із шляхів вирішення проблеми формування комунікативних здібностей 

в майбутніх педагогів є упровадження в навчально-виховний процес методу 

проектів та організації кооперативного навчання. І хоча ці методи не нові для 

педагогічної теорії та практики, інтерес до них не слабшає і  сьогодні. Метод 

проектів і кооперативне навчання висуваються на перший план як методи сучасної 

освіти в усьому світі. 

Метод проектів – це спосіб досягнення мети через детальну розробку 

проблеми (технологію), яка має завершитися цілком реальним практичним 

результатом, оформленням тим чи іншим чином (2). Студенти проводять 

самостійні дослідження, пишуть реферати, збирають та аналізують незнайому 

інформацію, аналізують та оцінюють чужу роботу, навчаються очолювати команду 

та організовувати проведення зустрічей, набувають навичок співробітництва, в них 

розвивається готовність і дипломатичність, навички сприйняття інформації на слух 

і постановки запитань під час вибору та засвоєння інформації, вміння переконливо 

та логічно будувати аргументацію. 

Слід зауважити, що вище вказані результати при застосуванні методу проекту 

значною мірою залежати від взаємостосунків, які складаються між студентом і 

викладачем, котрий керує студентським проектом. Серед негативних факторів 

наявність, яких знижує ефективність цих взаємостосунків є: особистісний фактор, 

професійний фактор. 

Поряд із методом проектів слід використовувати так зване коопероване 

навчання – (оптимальне поєднання індивідуальної, групової та фронтальної форм 

роботи), в процесі яких виробляються в студентів певні якості та особистісні 

властивості, риси характеру, які сприяють досягненню інтенсивного рівня 

спілкування та встановленню швидких контактів з іншими людьми. 

Отже, такий підхід, за якого активно використовується мультимедійні 

презентації, групові і індивідуальні форми роботи, сприяє формуванню та розвитку 
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комунікативних умінь і навичок студентів, активізації їхнього оперативного, 

аналітичного та креативного мислення. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР 

 

На сучасному етапі розвитку освіти одним із стратегічних завдань визначено 

необхідність формування активної, творчої особистості. Таку підготовку необхідно 

розпочинати з перших днів перебування її в школі. Згідно з концепцією Нової 

української школи на молодших школярів чекає зовсім новий підхід до навчання: 

учні початкової школи будуть більше гратися, експериментувати та більше 

працювати у колективі [2]. 

В початковій школі ігрова діяльність в сучасних умовах має займати належне 

місце в житті дітей та відігравати відповідну роль у формуванні дитячої 

особистості. Гра як метод музично-естетичного виховання має важливе значення 

для школярів і є о дним з основних видів діяльності учнів початкової школи і 

найважливішим засобом її виховання. Успішне вирішення означеної проблеми 

передбачається визнанням значення гри серед інших видів життєдіяльності 

молодших школярів. Тож і сучасна програма «Музичне мистецтво» націлює на 

широке застосування музичних ігор, різноманітних музичних вправ, танцювальних 

рухів тощо. 

У музичній педагогіці термін «музично-дидактична гра» належить 

Н. Ветлугіній, яка ввела їх як окремий і обов’язковий компонент музичного заняття 

в дошкільних закладах, створила спеціальний «Музичний буквар». Головна мета 

музично-дидактичних ігор – розвиток сенсорних і музичних здібностей дітей; 

ознайомлення, поглиблення і закріплення елементарних знань про засоби музичної 

виразності [11, с.15]. 

Важливого значення музично-ігровій діяльності надавав видатний український 

композитор, етнограф, педагог, один із основоположників музично-ігрового 

репертуару В.Верховинець. Він радить використовувати ігри з танцями і 

хороводами для учнів молодших класів. «Хай малеча – писав він – бавиться, 
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співаючи, і хай співає, граючись» [1, с. 25]. На думку педагога, естетично ідеальною 

є така система виховання, в якій творчий розвиток дітей здійснюється на основі 

гуманістичної традиції. Доцільність використання з цією метою саме музичних ігор 

вчений пояснював психолого-фізіологічною природою дитини (бажання рухатись, 

співати, самореалізовуватись у грі), а також етнічними особливостями українського 

народу, зокрема його музикальністю [3, с. 153]. 

В музичній педагогіці існують різні класифікації музичних ігор. Так, 

Н. Кононова запропонувала класифікацію музичних ігор за видами музичної 

діяльності: перша група включає ігри під час слухання музики, співу, музично-

ритмічної діяльності; іншу групу ігор можна віднести до розвиваючих, які 

спрямовані на розвиток музичних здібностей дитини – ігри для розвитку 

тембрового слуху; ігри для розвитку мелодичного слуху і т. д.  

На основі аналізу праць В.Семенова про музично-дидактичні ігри, нами була 

виокремлена їх класифікація, яка представлена в таблиці 1. 

Таблиця.1 

МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ 

Виконавські Слухацькі Творчі Теоретичні 

Вокально-хорові Ймовірнісні Комбінаторні Метро-ритмічні 

Інструментальні  Рольові Розвиваючі Звуковисотні 

Рухливі Ігри-драматизації Імпровізаційні Музикознавчі 

 

Варто зауважити, що всі музично-дидактичні ігри мають комплексний 

характер (розвивати у дітей музичні здібності в доступній ігровій формі, допомогти 

їм розібратись в співвідношенні звуків за висотою, розвивати в них відчуття ритму, 

тембровий і динамічний слух, прагнення до самостійних дій із застосуванням знань, 

отриманих на музичних заняттях). Таким чином збагачують дітей новими 

враженнями, розвивають у них ініціативу, самостійність, здатність до сприйняття, 

розрізнення основних властивостей музичного звуку.  

Музично-дидактичні ігри допомагають дитині в цікавій для неї формі почути, 

відрізнити, порівняти деякі властивості музики, а потім діяти з ними. Ці ігри 

повинні бути прості і доступні, цікаві і привабливі, лише в такому випадку вони 

стають своєрідним збудником бажання дітей співати, слухати музику і танцювати. 

Разом з тим, на уроках музичного мистецтва ігри не можуть бути обмежені тільки 

музично-дидактичними.  

Музично-дидактичні ігри можуть бути різноманітними за завданням і змістом. 

Так, ігри-загадки, ігри-змагання сприяють засвоєнню, закріпленню знань, 

оволодінню способами пізнавальної діяльності, сприяють формуванню в дітей 

навичок музичного сприймання, вміння розрізняти висоту, тембр, силу і тривалість 

звуку, планомірно розвивають висотний, динамічний, ритмічний і тембровий слух. 

Ігри доцільно проводити під час ознайомлення дітей з елементами музичної 

грамоти, організації процесу спостереження за розвитком музики, розширення 

емоційного, інтонаційного досвіду, лексичного запасу [5]. Наприклад: 

Гра Хто це? 

Дидактична спрямованість – закріплення поняття про тембр музичних звуків. 
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Розвивальні та виховні цілі – формування тембрового слуху; поглиблення 

довільної уваги, зосередженості; виховання емоційної і слухацької культури. 

Хід гри: дітям пропонується впізнавати товаришів за тембром голосу; інший 

варіант – впізнавати інструмент за його звучанням (у звукозапису) [4]. 

Гра «Три кити»  

Дидактична спрямованість – формування навичок слухання музики, вмінь 

розрізняти різнохарактерні твори, зокрема пісню, танець, марш. 

Хід гри. Діти, уважно слухаючи музику, визначають пісню, танець, марш. Під 

марш діти пальчиками «марширують» на парті або ногами на підлозі. Коли звучить 

танець – діти плещуть в долоні. Коли грає пісня – руками виконують плавні рухи 

[4]. 

Отже, застосовуючи музично-дидактичні ігри, вчитель робить навчання учнів 

початкових класів радісним і цікавим, створює умови для виявлення у дітей 

спектру позитивних емоцій. Розвиває музичну та загальну культуру, формує творчу 

компетентність молодших школярів. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Метою сучасної освіти доцільно визначати підготовку людини, здатної жити в 

надзвичайно глобалізованому світі, сприймати його змінність як суттєву складову 

власного способу життя. Динамічність, трансформаційні процеси та неперервна 
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інформаційна змінність обумовлюють введення дитини в дуже складну систему 

суспільних відносин, потребують від неї здатності до нестандартних і швидких 

рішень. Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує, 

перш за все, проблему формування інформаційної компетентності школяра, яка 

передбачає вміння: самостійно працювати з інформацією, шукати, вибирати, 

аналізувати й оцінювати, організовувати, представляти, передавати її; приймати 

рішення і діяти в непередбачених ситуаціях, учитися упродовж життя. Як показує 

практика, інформаційна компетентність школярів формується, насамперед, на 

уроках інформатики. І це спонукає сучасних вчителів інформатики створювати 

освітнє середовище з використанням ефективних інформаційних технологій. 

Увага зарубіжних та вітчизняних педагогів зосереджується сьогодні на 

розкритті теоретичних і практичних аспектів використання у освітньому 

середовищі інформаційних технологій. Цінними для нашого дослідження є праці 

М. Жалдака, В. Лапінського, М. Кадемії, О. Гудирева, М. Галущак, В. Кухаренко, 

Г. Науменка, С. Ракова, М. Сидорова та ін. Б. Бірюков, В. Безпалов, Є. Колопенюк, 

Л. Побережна активно досліджують принципи інформаційних технологій навчання. 

Важливими для нашого дослідження є доробки вчених, які присвячені 

можливостям електронного підручника (В. Заболотний, Р. Тичук, Н. Соломчак, 

А. Чортополох та ін.); Інтернету (М. Купріянов, О. Околєлов та ін.); комп’ютерних 

презентацій (А. Коломієць та ін.) тощо. Проблема використання ігрових технологій 

на уроках інформатики висвітлюється у працях І. Лапшиної, В. Мішкурової [3; 4]. У 

науковій літературі термін «нові інформаційні технології» визначається як 

сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, 

опрацювання, передачі та подання інформації, що розширює знання людей і 

розвиває їхні можливості щодо керування технічними і соціальними проблемами.  

Компетентнісний підхід у системі шкільного курсу інформатики передбачає 

зміщення акцентів із засвоєння визначених державними стандартами знань, умінь і 

навичок на формування здатності практично діяти, приймати ефективні рішення, 

шукати потрібну інформацію, організовувати, опрацьовувати, аналізувати й 

оцінювати її, створювати й передавати дані відповідно до власних потреб, а також 

формування навичок безперервної самоосвіти та рефлексії. Такий підхід 

забезпечить учням школи успішне навчання протягом усього життя, дасть змогу 

підготуватися до майбутньої професійної діяльності, жити й працювати в 

інформаційному суспільстві. 

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонентів: інформаційна 

компонента (здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах її 

подання); комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (що визначає 

вміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та 

програмним забезпеченням); компонента застосовності (яка визначає здатність 

застосовувати сучасні засоби інформацій них та комп’ютерних технологій для 

роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач).  

Одним із засобів, що сприяють формуванню позитивної внутрішньої мотивації 

учнів до оволодіння новими знаннями та вміннями, формуванню інформаційної 

компетентності учнів, є використання у процесі навчання інформатики 



352 
 

дидактичних ігор, які не тільки дають змогу учням формувати знання шляхом 

самостійної пізнавальної діяльності а й, разом з тим, сприяють розвитку 

індивідуальних творчих здібностей. Сучасна педагогіка вбачає цінності гри як 

педагогічного методу перш за все у комплексі з іншими методами впливу, пов’язує 

її з управлінням з боку вчителя. Як показує практика, на уроках інформатики 

доцільно використовувати не тільки ігри, а й ігрові ситуації, які мають позитивні 

аспекти впливу на учнів. До прикладу: «Математичний космодром», «Впіймай 

яблуко», «Кіт-риболов», «Розібрані малюнки», «Поштовий голуб України», 

«Skrаtch», графічний редактор «Tux Paint». Вони сприяють розвитку 

спостережливості у дітей, вчать порівнювати, аналізувати, робити висновки, 

узагальнення. Завдяки ігровим формам на уроках вчитель дає змогу дитині відчути 

успіх, повірити в свої сили. 

Таким чином, використання ігрових технологій навчання на уроках 

інформатики привчає школярів жити в цікавому інформаційному середовищі, 

сприяє залученню їх до інформаційної культури, розвиває їх логічне мислення, 

формує інформаційну компетентність. Ігрові технології на уроках інформатики не 

тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності 

навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-

новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню 

систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої 

діяльності. 
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ФЕНОМЕН КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Місце та роль освіти, зокрема вищої школи, завжди було предметом зіткнення 

протилежних поглядів та дискусій. Її внесок у економічний та соціальний розвиток 

суспільства, держави  мав неоднозначну оцінку. 

Але варто зазначити, що не зважаючи на багатогранність та неоднозначність 

освітніх процесів у Європі XVII, одним з найяскравіших феноменів українського 

освітнього простору стала школа, яку сучасники називали колегіумом (колегією), 

або − на пошану її фундатора − Києво-Могилянським колегіумом, згодом Києво-
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Могилянською академією. Як загально відомо, безпосереднім попередником цього 

вищого навчального закладу була Київська братська школа. У Києві українська 

братська школа могла розвиватися вільніше, ніж братські школи у Львові та 

Луцьку, оскільки перебувала під захистом козаків [1, с. 18]. Першими ректорами 

братської школи були Іван Борецький (пізніший митрополит Йов), Мелетій 

Смотрицький [2, с. 207]. 

І лишалась би вона одною з братських шкіл, більш або менш успішною і 

впливовою, яких чимало тоді було розкидано на українських землях. Якби не 

з’явилася в Києві ще одна видатна людина, митрополит Петро Могила, котрий 1632 

року об’єднав дві такі школи – Братську і Лаврську в колеґіум з осідком на Подолі. 

І збудував для нього окреме приміщення, буквально поєднавши його з подарованим 

будинком Галшки. Визначальна риса цього закладу полягала в модерній, 

європейськоспрямованій програмі навчання. Петро Могила студіював у високих 

школах Речі Посполитої, Голандії, Франції, знав їхню систему освіти і почав її 

впроваджувати в Україні. Він розумів, що тільки так можна захистити ідентичність 

козацького народу і його традиції, водночас спрямувавши їх до європейскьких 

духовних цінностей [3, с. 32]. 

Зазначимо, що як просвітитель і релігійний діяч Петро Могила без 

перебільшення відіграв чи не вирішальну роль у розвитку освіти в Україні 

напередодні Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького у 1648−1654 

pp. Дбаючи про своє улюблене дітище, київський митрополит завзято добивався, 

щоб колегія дістала право називатися академією, котра мала вищий за колегію ранг, 

що прирівнювався до університету. Як зазначає француз Жан-Бенуа Шерер у книзі 

«Аннали Малоросії, або Історія козаків-запорожців», «під академією тут слід 

розуміти те, що ми звичайно називаємо університетом» [4, с. 215].  

У більшості наукових праць, довідників, монографій офіційною датою надання 

Києво-Могилянській колегії статусу академії вважається 26 вересня 1701 p., коли 

Петро І своєю грамотою ствердив право викладати богослов’я, здобуте 

самоврядування і назву. Проте історичні факти, останні дослідження свідчать, що 

Києво-Могилянська колегія юридично дістала право називатися академією у 

1670 р., а фактично стала нею у 1676 р. [5, с. 45] 

Велику роль відіграв у справі відродження Академії гетьман І. Мазепа, якого 

митрополит Варлаам Ясінський називав «прислівником і благодітелем», а Теофан 

Прокопович – «ктитором преславної Академії Могило-Мазеповіянської». Єпископ 

Антоній Стаховський називав Академію «Києво-Могилянськими Афінами», 

укріпленими Мазепою. Гетьман сам часто відвідував Академію, бував на її 

диспутах та виставах. В Академії вчилися обидва Мазепині небожі – 

І. Обидовський та А. Войнаровський. В добі піднесення української культури часів 

Мазепи Академії належало центральне місце [6, с. 43]. 

Академія при підтримці гетьмана Івана Мазепи й митрополита Варлаама 

Ясинського посилає до Москви своїх послів на чолі з ректором Йосафом 

Кроковським з метою отримати підтвердження свого матеріального та правового 

статусу. Повертається ректор з царською грамотою, якою підтверджується 

попередня грамота від 1694 р., тобто – всі володіння Академії, а також її статус 
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вищого навчального закладу: «Академии Киево Могилянской, что от прежнего 

своего основания имеет равные привилегии, как обыкновенно иные Академии во 

всех государствах иноземческих, право свободы иметь подтверждаеться» [7, с. 30]. 

Повернути Києву та Академії блиск і славу часів Мазепи не міг уже ніхто. Але 

за Данила Апостола та митрополита Рафаїла Заборовського Академія почала знову 

поволі підноситися зі стану занепаду [8, с. 46].   

Відомо, що починаючи від Петра I, ведеться наступ на українську мову, її 

знищення. Приймається ряд заходів, «дабы народ малоросийский не почитал себя 

отличным от великоросийского». Незважаючи на заходи російського царизму щодо 

русифікації Академії, як і всієї України, українська літературна мова, в розвиток 

якої внесла свій вклад і Академія, в повній красі зазвучала в творах 

І. Котляревського, Т. Шевченка та інших Українських поетів і письменників. 

Зазначимо, що тільки з утвердженням незалежності України 16 жовтня 1991 р. 

розпочалася нова сторінка історії Києво-Могилянської академії. Указом Президента 

України було започатковано Незалежний міжнародний університет «Києво-

Могилянська академія». 

Відзначимо, що діяльність академії служить яскравим прикладом основного 

напряму розвитку української культури: збереження національно-релігійної 

тотожності шляхом збагачення вітчизняних традицій новітніми культурними 

досягненнями, інтеграції України до загальноєвропейських культурно-освітніх 

рухів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНТИЦИПАЦІЇ 

ПСИХОЛОГІВ 

 

Необхідність людини мати якісь знання про майбутнє корениться в 

особливостях її психіки та свідомості. Суспільство не може існувати не 

передбачаючи наслідків своєї діяльності у світі. Саме тому формування 

різноманітних образів, картин, моделей майбутнього є невід´ємною частиною буття 

суспільства.  

В психології цю особливу здатність характеризують як «випереджаюче 

відображення» чи «антиципацію». Однак, антиципація характерна не лише для 

окремих індивідів, але й може виступати характеристикою соціальних процесів. 

Таким чином, створення образів, моделей, прогнозів майбутнього базується на 

явищі антиципації. 

У зв'язку з прискоренням темпу життя, швидкості соціально-економічних змін, 

а також зростанням емоційних, інформаційних навантажень і вимог до 

адаптаційних ресурсів особистості гостро постає проблема розвитку її здатності до 

антиципації. Антиципаційні здібності є невід'ємною характеристикою і 

відображають гнучкість і відносну стійкість біопсихосоціальної системи людини 

[1]. Проте, дія стресогенних чинників, зокрема в умовах життєвих змін, може 

привести до спотворення антиципаційної спроможності особистості і, як наслідок, 

до порушень у складній багаторівневій системі організації її життєдіяльності та 

розвитку психосоматичних декомпенсацій різного ступеня вираженості [2].  

Проблема антиципації в психології наразі є відносно маловивченою. У роботах 

найбільш авторитетних дослідників психології антиципації (І. Батраченко, А. 

Брушлинський, Д. Гібсон, Б. Ломов, В. Менделевич, В. Найссер, Л. Регуш, О. 

Сергієнко, Є. Сурков, І. Фейгенберг та ін.) реалізовані різні підходи до визначення і 

класифікації процесів антиципації і прогнозування, місця антиципації серед інших 

психічних процесів і в структурі діяльності людини [2]. 

На основі наукових підходів до змісту професійної перспективи з точки зору її 

антиципування в умовах постійних змін відносять професійні цілі, ціннісні 

орієнтації, плани, програми, засоби реалізації цілей. Провідне місце при цьому 

відводиться професійній меті. Професійна перспектива оцінюється за критеріями 

узгодженості, реалістичності, тривалості, диференційованості, оптимістичності. 

Сучасні умови життя пред’являють високі вимоги до підготовки спеціалістів у 

будь-якій сфері професійної діяльності, що викликане необхідністю підвищити 

конкурентоздатність випускників ЗВО на ринку праці. На сьогодні ефективно 

діючим є спеціаліст, що адекватно реагує на нові соціальні очікування, мобільний, 

здатний до професійного самовдосконалення. У зв’язку з цим актуальності набуває 

питання формування адекватного ставлення до майбутньої професійної діяльності 

як якісної характеристики у студентів спеціальності «Психологія», професійна 
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діяльність яких є надзвичайно важливою і передбачає високу особисту 

відповідальність за результати своєї діяльності. 

Образ професії може бути механізмом створення індивідуальних професійних 

уявлень і впливати на професійну самосвідомість та поведінку фахівця. Важливим 

завданням у підготовці майбутніх фахівців-психологів стає вивчення їхніх 

професійних очікувань та уявлень щодо майбутньої професійної діяльності 

протягом навчання у ЗВО, спостереження за динамікою та змінами у їхній 

структурі, тому що професія психолога відрізняється особливими вимогами до 

фахівця: він має бути підготовлений до практичної роботи з людьми різного віку, 

досвіду, соціального статусу. Оскільки ж молода людина, закінчивши навчання у 

ЗВО, має одразу приступити до реалізації складних за змістом професійних дій 

практичного психолога, то за відсутності особистого життєвого досвіду на початку 

професійної діяльності її основою мають бути, як мінімум, реалістичні, узгоджені, 

визначені професійні уявлення [3]. 

Антиципація є універсальний механізм психічної організації людини, що 

дозволяє у відповідь на стимули, що діють в сьогоденні, передвгадувати або 

передбачати події, що ще не настали, використовуючи накопичений в минулому 

досвід. 

У феномені антиципації звʼязуються воєдино збереження минулого, 

відображення сьогодення і уявлення майбутнього. У цьому сенсі антиципація має 

універсальне значення для всіх форм людської діяльності, а особливо професійної. 

Відповідно антиципування поширюється на різні сторони життєдіяльності суб'єкта. 

Навчальна діяльність є найважливішою умовою розвитку антиципаційних 

професійних здібностей майбутніх психологів, в якій відбувається зміна таких 

якостей розумових процесів, які визначають успішність прогнозування.  
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У багатоманітній науковій спадщині яскравого представника педагогічної 

думки минулого, одного з корифеїв вітчизняної педагогіки К. Ушинського чільне 
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місце посідає розробка проблем дидактики як системи. На авторитетну думку 

В. Струминського, дидактика у творчому сприйнятті видатного педагога є 

обґрунтуванням правил та законів процесу навчання [3, с.3]. Зауважимо, що сучасні 

дослідники дидактику визначають як галузь педагогіки, яка спрямована на 

визначення і розкриття теоретичних основ організації процесу навчання 

(закономірностей, принципів, методів, форм навчання), а також на пошук і 

розроблення нових принципів, стратегій, методик, технологій і систем навчання [2, 

с.33-34]. Очевидно, що педагогічні ідеї‚ висловлені К.Ушинським у модерну добу‚ 

мають не лише науково- пізнавальне, але й методологічне та світоглядне значення 

для сутнісного розуміння фахівцями принципів сучасної дидактики. Слід 

підкреслити, що К.Ушинський підготував навчальний курс з дидактики, який, на 

жаль, так і залишився літературно не відредагованим, а тому, відповідно, і не був 

опублікованим в якості самостійного підручника чи посібника. Як відомо, 

К.Ушинський мав на меті синтезувати матеріали для створених ним томів 

«Антропології» і на їх основі дати коротку педагогічну частину, яку він називав 

«Стислий підручник педагогіки» (іноді – «Загальна дидактика» або «Наша 

педагогіка») [4, с.7]. Проте К.Ушинському не вдалося власноруч закінчити 

розробку дидактики та викласти її у систематичному вигляді. Третій том 

«Педагогічної антропології» залишився не завершеним і дійшов до нас тільки у 

вигляді підготовчих матеріалів [1, с.3]. Зазначимо‚ що протягом другої половини 

ХІХ –початку ХХ ст. «Педагогічна антропологія» видавалася не раз‚ і повністю‚ і в 

скороченому варіанті. У 1913 р. вийшло вже 13-те видання. Первісний варіант цієї 

праці – серія статей «Найголовніші риси людського організму у застосуванні до 

мистецтва виховання [4‚ с. 478]. Синтез наукових знань про людину‚ проведений 

ученим глибоко і плідно‚ розкрив невичерпні мжливості виховання‚ вказав на 

величезні невикористані ресурси людського розвитку‚ до яких виховання ще тільки 

мало звернутися. Поряд з тим, варто, на нашу думку, зважати на те, що К. 

Ушинський всебічно і системно досліджував теоретичні основи педагогічного 

процесу навчання у початковій і середній школі, а т ому його цілком справедливо 

дослідники вважають фундатором і класиком вітчизняної педагогіки, зокрема 

дидактики. Мета запропонованого історико-педагогічного дискурсу полягає в тому, 

щоб стисло і коректно проаналізувати ті дидактичні правила і поради 

К.Ушинського, які в сукупності визначають методологічне вістря розробленої ним 

дидактичної системи. Зауважимо, що наукову основу дидактики як органічної 

складової педагогіки, К. Ушинський вбачав в тому, щоб з допомогою суміжних, 

тобто близьких до педагогіки наук, виокремити і глибоко дослідити ті 

основоположні принципи, спираючись на які педагогіка змогла б при належному 

методологічному і методичному озброєнні об’єктивно встановити наукові 

закономірності та особливості навчання і виховання учнів. На думку 

К.Ушинського, такими науками для педагогіки, з яких вона черпає знання засобів, 

необхідних їй для досягнення власних цілей, є всі ті науки, в яких вивчається 

тілесна та духовна природа людини [5, с.15]. Він вважав, що наукові основи 

педагогіки формуються під інтелектуальним впливом широкого кола 

антропологічних наук. Це, зокрема, анатомія, фізіологія людини, психологія, логіка, 
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філологія, географія, статистика, політична економія та історія в широкому 

розумінні. Спільною рисою цих наук є те, що в них викладаються, порівнюються та 

узагальнюються ті факти, у яких виявляються властивості предмета виховання 

людини. «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, – зазначав 

К.Ушинський, - то вона повинна перше пізнати їх також у всіх відношеннях» [4, 

с.199]. 

Слід підкреслити, що у своїх антропологічних працях він чітко окреслив та 

науково обґрунтував дві взаємозалежні сторони дидактики – її наукові основи і 

систему. До речі, у вступі до першого тому «Антропології» К.Ушинський розглядає 

дидактику у вузькому сенсі, тобто як навчання. Один з лейтмотивів його 

фундаментальної праці полягає в тому, що навчання є могутнім органом виховання, 

а тому тісно з ним пов’язане. Дійсне значення дидактики як невід’ємної частини 

педагогіки К.Ушинський вбачав в тому, щоб розкрити процес розумового розвитку 

дитини та встановити ті головні чинники, які визначають умови нормального 

характеру навчально-виховного процесу [3, с.70]. 

Важливо наголосити на тому, що теоретичну основу дидактики К.Ушинського 

визначає ґрунтовний, системний аналіз вченим двох тісно пов’язаних між собою 

педагогічних проблем: якщо перша пов’язана із об’єктивно- логічним аспектом 

процесу пізнання, то інша акцентує увагу на об’єктивних психо-фізіологічних 

чинниках цього процесу. З точки зору К.Ушинського‚ навчання є своєрідною 

спробою вироблення культури мислення та пізнання шкільною і студентською 

молоддю. Виходячи з цього, об’єктивною основою дидактики як теорії навчання 

має стати чітке розмежування основних логічних етапів, які проходить пізнання, 

абстрагуючись від його історичних та психологічних випадковостей. Саме цю, 

власноруч вибудовану структуру процесу пізнання‚ розкриває К.Ушинський у 

першому томі своєї відомої праці «Досвід педагогічної антропології». Враховуючи 

те, що пізнання як відображення в нашій свідомості явищ природи та духовно-

культурного життя проходить різні стадії, К.Ушинський вирізняє три логічні 

моменти в пізнанні: а)пізнання, яке перебуває на стадії чуттєвого сприйняття; 

б)пізнання на стадії розсудкового процесу, яке знаходить свій вияв в оперуванні 

поняттями, що виробляються на основі абстрагування суттєвих ознак почуттів і 

уявлень, узагальнених в абстрактних образах; в)пізнання на найвищій ідейно-

теоретичній стадії, що втілюється в створенні концепцій, які, маючи творчий 

характер, обумовлюють вектор процесів пізнання та педагогічної діяльності, 

спрямовуючи їх за межі емпіричних даних. 

Потрібно також зазначити, що важливими елементами системи дидактики 

К.Ушинського є наступні структурні складові: 1)проблеми розробки змісту 

навчання; 2)методика побудови навчальних планів та курсів у початкових та 

середніх класах; 3)загальна методика навчання. 

Важливе місце в дидактичній системі К.Ушинського займає його власне 

дидактичний метод, сутнісне розуміння і творче застосування якого відкриває 

можливість для глибокого аналізу тих необхідних умов навчання, які б найбільшою 

мірою відповідали психо-фізіологічним та суб’єктивно-психологічним 

характеристикам процесу пізнання педагогічної істини [3, с.168]. 
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Нагадаємо у цьому зв’язку, що К.Ушинський розглядав навчання як серйозну, 

важливу, наповнену продуктивною думкою працю, яка вимагає від учнів 

напруженої уваги, проте праці реальної, узгодженої з природними можливостями 

розвитку дитини. Аналізуючи стратегічні завдання нової моделі навчання, 

К.Ушинський порівнював систему наукових знань з пірамідою, на вершині якої 

перебуває вчений, який досяг цієї вершини завдяки настирливим, тривалим 

науковим заняттям, а біля її підніжжя знаходяться учні, які прагнуть розпочати своє 

сходження на цю наукову вершину [3, с.169]. Цілком зрозуміло, що здійснити їх 

механічне підняття на омріяну вершину ні гіпотетично, ні практично не можливо. 

Для розв’язання цього занадто складного завдання потрібно поступово, 

дотримуючись стратегічного напрямку, подолати той шлях, який вже пройдений 

цивілізаційною спільнотою історично, але пройти його потрібно не в сенсі 

повторення цього шляху, а в сенсі логічного засвоєння тієї методики педагогічної 

думки, яка розроблена в системі антропологічних наук. На думку К.Ушинського, 

для цього потрібно здійснити педагогічну переробку наук у навчальні програми, 

плани та курси, розпочавши з простих елементів наукової істини, а потім поступово 

піднімаючись на вищі наукові сходинки. Він звертає увагу на необхідності 

вироблення нової методики навчальної роботи, яка потребує не лише 

запам’ятовування результатів наукової діяльності, але й активної практичної участі 

у впровадженні цих результатів за напрямками вже прокладеними мислителями 

майбутнього. Саме тому, вважав К.Ушинський, морально застаріла, пасивна 

методика навчання не може бути продуктивною, а тим більше перспективною. 

Натомість, нова методика педагогічного процесу повинна бути розроблена на 

основі широкого задоволення щирого прагнення та стимулювання учнів до творчої 

ініціативи та самодіяльності на основі вірно обраного напрямку педагогічного 

розвитку їх уваги. Важливо вказати й на те, що на підставі ґрунтовного, 

порівняльного аналізу методів навчання у європейських країнах, К.Ушинський 

розкрив як сильні, так і слабкі сторони цієї специфічної галузі європейської 

педагогіки. Якщо, наприклад, на думку К.Ушинського, англійська школа прагне‚ 

насамперед‚ виховувати людину, передусім англійського джентльмена, то, 

натомість, Німеччина у шкільному устрої залишається вірною своєму 

загальноісторичному напрямові, який виражається у прагненні до науки. 

К.Ушинський акцентує увагу на тому, що «німецька школа, незважаючи на 

декларації педагогічної теорії, навчає, а не виховує». [4, с.31]. Слід також зазначити, 

що власну новаторську дидактичну систему К.Ушинський поступово 

трансформував у наукову систему, оскільки, на його переконання, тільки система 

здатна утримати в пам’яті та логічному зв’язку значну за обсягом та різноманітну за 

смисловими напрямками інформацію. Слід підкреслити, що К.Ушинський 

розробив глибоко прогресивну, оригінальну, всебічно обґрунтовану для свого часу 

систему загальної дидактики. Ним же розроблена і дидактика початкового 

навчання. Дидактика К.Ушинського зберегла свою науково-пізнавальну цінність та 

методологічне значення для критичного розуміння моделі так званої «нової 

української школи», ініціатором розробки і практичного втілення якої є 

Міністерство освіти і науки України. Її палким адептам та ідеологам важливо 
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пам’ятати глибоко проникливі слова К.Ушинського про те, що школа «не 

спроможна відкинути життя‚ а життя легко відкидає діяльність школи‚ яка стає 

йому на перешкоді» [4‚ с. 319]. Ось чому педагогіка, як і, зокрема, дидактика, 

повинні чітко розуміти основні тенденції розвитку життя, науки і освіти.  

Отже, плідні педагогічні ідеї К.Ушинського в царині дидактики, в яких 

сформульовані методологічні підвалини визначення змісту та цілей освіти і 

виховання цивілізованої людини, є досить актуальними як у теоретичному, так і в 

практичному вимірі, а тому вимагають не тільки узагальнення, критичного 

осмислення, але й творчого розвитку сучасними дослідниками у контексті 

формування нових парадигм вітчизняної педагогічної науки. Історико-педагогічний 

досвід переконливо засвідчує, що творча постать К.Ушинського, його глибокі 

інтелектуальні педагогічні думки належать не лише минулому, а й продовжують 

жити в сучасному освітньо-науковому житті України. 
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ВИДИ НАОЧНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Початкова школа – фундамент, від якості якого залежить подальше навчання 

дитини. І це накладає особливу відповідальність на вчителя, оскільки його завдання 

не тільки навчити читати, писати, а й закласти основи духовності дитини, 

розвинути його кращі якості, навчити способам навчальної діяльності. Враховуючи 

вікові індивідуальні особливості молодших школярів, у навчальному процесі 

початкової школи використовується наочність в процесі пізнання.[1] 

Джерелом наочних методів є наочність як засіб навчання. Поняття наочності, 

на думку І. Підласого вимагає в процесі навчання в початковій школі спеціального 

використання в навчальних цілях не тільки різних предметів і явищ або ж їх 
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зображень, але і моделей, символів, в тому числі знакових, що відображають в 

умовній формі істотні властивості досліджуваних явищ. Наочність сприяє 

виробленню в учнів емоційно-оцінного ставлення до отриманої навчальної 

інформації [2]. За допомогою наочних методів учні можуть переконатися в 

істинності отриманих відомостей, а переконаність є основою усвідомленості і 

міцності знань. Засоби наочності підвищують інтерес до знань, роблять легшим 

процес їх засвоєння, підтримують увагу дитини. Вони забезпечують різнобічне, 

повне формування будь-якого образу, поняття і тим самим сприяють більш 

міцному засвоєнню знань, розуміння зв’язку наукових знань з життям.  

При формуванні уявлень основне місце відводиться образній наочності. 

Найбільш простий, поширений і традиційний її вид – друковані картини і 

ілюстративні таблиці, як демонстраційні, так і роздаткові. 

Картина як засіб навчання у навчально-виховному процесі (на уроці і в 

позакласній роботі) застосовується у вигляді настінних демонстраційних картин 

великого формату; у вигляді ілюстративного матеріалу індивідуального і групового 

користування в альбомах сюжетних картинок; в стрічках ілюстрацій (листівок, 

вирізок); у вигляді малюнків в підручниках. Картини мають одну особливість, яка 

пояснює їх систематичне застосування в школі: художник зображує основні ознаки 

предметів і явищ в більш концентрованому вигляді, ніж це зустрічається в житті. 

Винесення основного на передній план забезпечує можливість чіткого відділення 

головного від другорядного. На уроках картини використовуються для вирішення 

різних навчальних завдань: вони можуть бути джерелом нових знань, матеріалом 

для узагальнення, ілюстрацією розповіді вчителя або учня, засобом мотивації. 

Переваги навчальних картин - їх велика інформаційна ємність, що досягається 

художністю зображення досліджуваного об'єкта, відсутність несуттєвих деталей, 

що можуть відвернути увагу дітей, статичність. Велике зображення дозволяє 

тривалий час фіксувати увагу учнів на досліджуваному явищі, сконцентровувати її 

на істотному, головному. Навчальні картини використовуються і при ознайомленні 

школярів з прийомами роботи, які потім знайдуть місце при самостійній діяльності 

учнів з роздатковим матеріалом не тільки друкованого, а й предметного характеру, 

тобто за допомогою картин формуються загальнонавчальні вміння. Картини як 

своєрідні художні твори здійснюють на учнів сильний емоційний вплив, 

результатом чого є посилення сприйняття навчального матеріалу. У той же час 

робота з картинами є своєрідною базою для розуміння живопису, що важливо у 

виховному і розвиваючому планах [2]. 

Навчальні таблиці розрізняються за призначенням і оформлення. Основу 

одних з них становлять художньо виконані зображення досліджуваних об'єктів або 

відповідні фотознімки, об’єднані спільною темою (таблиці із зображеннями тварин, 

рослин). Інші таблиці представляють собою поєднання цифрового, текстового або 

графічного матеріалу з одним, або декількома малюнками або без них. До них 

відносяться, наприклад, таблиці з навчання грамоті, для складання і рішення задач, 

до уроків позакласного читання. Наприклад, в початковій школі при навчанні 

роботі з даними у курсі  початкового курсу математики учні навчаються читати і 

заповнювати нескладні готові таблиці; читати нескладні готові стовпчасті і кругові 
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діаграми, добудовувати нескладну готову стовбчату діаграму; порівнювати і 

узагальнювати інформацію, представлену в рядках і шпальтах нескладних таблиць і 

діаграм; розпізнавати одну і ту ж інформацію, представлену в різній формі (таблиці 

і діаграми); планувати нескладні дослідження, збирати і представляти отриману 

інформацію за допомогою таблиць і діаграм; інтерпретувати інформацію, отриману 

при проведенні нескладних досліджень (пояснювати, порівнювати і узагальнювати 

дані, робити висновки і прогнози). 

Натуральні об’єкти. До них відносяться живі рослини, об’єкти неживої 

природи, наприклад зразки корисних копалин чи будівельних матеріалів. 

Натуральні об’єкти дають можливість забезпечити точне уявлення про величину, 

форму, обсяг предмета. Природні об’єкти доступні сприйняттю не лише зором, але 

і за допомогою інших органів чуття: дотику, нюху. Спостереження за живими 

об’єктами в їх природному середовищі допомагає встановити особливості їх життя. 

Використання натуральних наочних посібників забезпечує отримання вірних і 

повних уявлень, понять про досліджувані явища. Натуральні об’єкти 

застосовуються в якості демонстраційного і роздаткового матеріалу. Для 

навчальних цілей створюються спеціальні натуральні наочні посібники у вигляді 

гербаріїв, колекцій, роздаткового природного матеріалу, муляжів, макетів, 

препаратів тощо [3]. 

Наочні методи є важливою групою методів навчання. Їх особливість полягає у 

тому, що основним джерелом інформації під час їх використання є різного роду 

об’єкти, явища, технічні й наочні засоби. 
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In the Europe 2020 strategy, one of the goals is to have at least 40% of 30-34–year-

olds complete higher education. Reducing dropout and increasing completion rates in 

higher education is one of the key strategies for achieving this goal, which is regarded as 

crucial for creating the high-level skills that Europe’s knowledge-intensive economic 

sectors need as well as for Europe’s capacity to innovate and foster productivity and social 

justice [1]. 

http://ibib.ltd.ua/naglyadnyie-metodyi-obucheniya-26150.html


363 
 

In recent years, activities of evaluation have spread within higher education, 

individual institutions and their sub-units are expected and expect themselves to be more 

«accountable», and attention has increased to get to know the «impact» and «outcome» of 

the key processes of teaching, learning and research. Hence, the process of 

«internationalisation» seems to be bound to be accompanied as well with a growing 

interest of its impact. The relevant literature clearly argues that international student 

mobility has a positive effect both on academic and professional effectiveness of 

students [2]. 

Scholars confirmed that formerly mobile students in Europe had on average a more 

positive view of the host country, a higher international awareness and a stronger 

understanding of the world as a global one than formerly non-mobile students. However, 

surveys of that kind also showed that not all mobile students develop a more positive view 

of the host country. International mobility seems to have obvious benefits, there are 

obvious challenges. Precise data as regards study success is not often provided [2]. 

There is a relatively limited body of European research about student dropout and 

study success. Further research about study success is needed in different European higher 

education contexts to inform the development of a national strategy and policies. 

Over the past few years, the Ukrainian government has to pay much more attention 

to student mobility of students, considering it as one of the instruments of European 

integration of Ukraine [3]. Higher educational institutions try to step up their activities in 

the field of academic exchanges, making the necessary organizational and information 

conditions. Transcarpathia, the western administrative unit of Ukraine, plays a special role 

in the relations between Ukraine and the EU. Due to the geographical position, economic 

situation of the Transcarpathian region, the mobility with study purposes targeting 

Hungary and Slovakia has strengthened among the Transcarpathian youth. 

This lecture aims to introduce parallel trends and explanations of international 

student mobility in the terms of Trascarpathian students’ achievement. I will make a 

comparison of study abroad participants and non-participants on self-reported learning 

outcomes. The study success of the Transcarpathian mobile students can be viewed upon 

from a multidimensional perspective. Thus, I will also examine the phenomena of 

dropout, retention, study progress, study duration, completion and transition into the next-

level study or labour market. 
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РОБОТИ З КАЗКОЮ  

 

Аналіз педагогічних досліджень, виконаних протягом останніх років, свідчить 

про значний інтерес науковців до проблеми творчого потенціалу особистості. Ряд 

дослідників, зокрема Л. Баранова, М. Вайновська, В.Гальченко, Н. Комісаренко, В. 

Костюк, Г. Костюшко, Л. Левченко, С. Мельник, О. Расказова, В. Рибалка, М. 

Роговенко, Л. Руденко, Н. Слюсаренко, І. Теплицький, М. Титаренко, Л. Тихенко, 

Л. Шпак та інші вивчали творчі здібності, творчу діяльність, творчу активність, 

творчу самореалізацію, творче самовиявлення, художньо-творчий потенціал, 

творчу уяву, креативне мислення, творчу особистість тощо. 

Творчість – це завжди творення чогось нового, оригінального і у повсякденній 

свідомості, зазвичай, ототожнюються зі здібностями до різних видів художньої 

діяльності, складання віршів, писання музики, тощо.  

Л. Виготський стверджував, що творчість є постійним супутником дитячого 

розвитку, результатом якої стає ініціативність і самостійність мислення, здатність 

дитини до самовираження у акті творчої діяльності [1; с. 34]. 

До основних чинників розвитку творчих здібностей відносять такі риси 

особистості, як: сила волі, наполегливість, характер, винахідливість, завзятість, 

пристрасть, бачення проблем та вміння бачити альтернативу рішення тощо [2; 

с. 39]. 

Отож, можемо констатувати, що розвиток творчих здібностей дитини – це 

відносно самостійна та динамічна система окремих особистісних якостей, що у 

поєднанні між собою утворюють інтегровану якість, що формується та 

проявляється у творчій діяльності і забезпечує розвивальну взаємодію особистості з 

навколишнім середовищем у процесі проблемно-пошукової діяльності.  

За словами видатного педагога В. О. Сухомлинського «Казка – це животворне 

джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень…» [3]. Через 

слухання казки діти ототожнюють себе з позитивними героями, у них формуються 

моральні поняття, емоційна сфера, пізнавальна активність, розвивається фантазія, 

уява, творчий потенціал, пробуджуються творчі здібності. Переказування казки 

сприяє розвитку мислення і збагачення мови дитини. Завдяки казці дитина пізнає 

світ не тільки розумом, але й серцем.  

Казка розвиває, поглиблює, вдосконалює творчі задатки дітей, збагачує їхній 

духовний світ.  

Сучасні дослідники Н.Гавриш, Н.Карпінська, Л.Артемова, Ю.Руденко та інші 

пропонуються різноманітні види занять з казкою: читання, розповідання та показ 

казок вихователем, інсценізація, ігри за сюжетами казок, бесіди, перекази знайомих 

казок, самостійне складання казок дітьми тощо [4; с.228]. Щоб досягти найбільш 

ефективного впливу доречним буде використання нетрадиційні форм і методів 

роботи з казкою: 
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– придумування дітьми казок за самостійно вибраною темою. В наслідок чого, 

у дітей розвивається почуття гумору, критичність розуму, вміння змістовно, чітко 

та образно будувати вислови (з метою поштовху для розкриття творчих здібностей, 

уяви, фантазії дітей можна застосувати методику виховання казкою Л.Фесюкової); 

– придумування нових назв до добре відомих казок. Такий вид роботи з 

казкою розвиває логічне мислення дітей, стимулює дитину до пошуку потрібних 

слів; 

– введення в добре знайому казку нових казкових персонажів або 

запропонувати дітям замінити замість звичного головного героя когось іншого. 

Даний прийом розвиває уяву та фантазію дитини, викликає в дитини бажання 

творити, порушує звичні стереотипи і повертає сюжет казки в нове русло; 

– прийом створення елементу загадковості та несподіванки. Таким чином 

вноситься елемент новизни в сприйняття давно відомої казки. У дітей розвивається 

уява, що робить її індивідуально-творчою, неповторною, нестандартною; 

– об’єднання двох казок в одну з новим сюжетом. Діти вчаться логічно 

вплести нових героїв в сюжет першої казки і придумати новий хід подій; 

– створення проблемної ситуації в казці за допомогою запитань пошукового 

характеру. Такі запитання корисні для дітей, тому що змушують їх мислити і 

шукати вихід зі створеної ситуації [5]. 

Нетрадиційні методи роботи з казкою не тільки розвивають творчі здібності 

дитини дошкільного віку, але й спрямовані на розвиток мовленнєвих здібностей 

дитини і словесної творчості.  
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Підготовка майбутніх учителів до управління педагогічною взаємодією з 

батьками учнів є актуальним і складним Завдання підготовка майбутніх учителів до 

педагогічної взаємодії з батьками учнів передбачає вироблення педагогічних умінь 

мобілізації усіх чинників, що формують особистість і колектив, на досягнення 

необхідних виховних результатів, уміння інтегрувати усі види впливів у 

цілеспрямований навчально-виховний процес.  

Питання готовності до педагогічної взаємодії вчителя з батьками вивчали як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема  науковці Т. Алексєєнко, А. Марушкевич, 

В. Постовий досліджували напрями взаємодії сім’ї, школи та громадських 

організацій, Т. Кулікова вивчала шляхи взаємодії сім’ї з іншими соціальними 

інститутами, проблеми дієвих форм роботи з батьками були предметом вивчення 

Г. Алфьорової, О. Баранової, Н. Бугаєць, О. Буздуган, Т. Дем’янюк, Н. Кічук, 

О. Коберник, С. Корнієнко, О. Матвієнко, І. Чорної, А. Шульги, Л. Ягупова та ін.  

Так, під готовністю педагога до професійного спілкування з батьками дітей 

Г. Алфьорова розуміє якісну характеристику особистості майбутнього фахівця, до 

складу якого входять наступні компоненти: система діючих науково-теоретичних 

знань, у тому числі спеціальних знань в області теорії спілкування й сімейної 

педагогіки; володіння технікою спілкування на оптимальному рівні; наявність 

стійкої потреби в спілкуванні й здатності адекватно оцінювати мету, результат і 

процес діяльності. В. Сластьонін у складі професійної готовності виділяє з одного 

боку психологічну психофізіологічну та фізичну готовність (профпридатність, а з 

іншого – науково-теоретичну та практичну готовність Під теоретичною готовністю 

слід розуміти систему знань необхідних для здійснення діяльності, а під 

практичною готовністю, наявність аналітичних прогностичних проективних та 

рефлексивних умінь. При цьому готовність у його розумінні повинна складатися із 

різного виду установок на усвідомлення певного завдання  моделі вірогідної 

поведінки визначення спеціальних способів діяльності оцінки своїх можливостей у 

їх співвідношенні з труднощами й необхідністю досягнення певного результату [2]. 

Щодо змісту психолого-педагогічної підготовки майбутнього спеціаліста 

важлива думка Л. Хомич, яка розглядає його як комплексне новоутворення, в 

основі якого знаходиться програмно-цільовий метод планування і управління 

процесом навчання, і повинен: бути спрямований на досягнення головної мети 

навчання; становити органічну цілісну систему; утверджувати людину як най- 

вищу соціальну цінність; забезпечувати ґрунтовний загальнокультурний розвиток 

особистості вчителя. На думку вченої, даний зміст підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів створює сприятливі умови для розвитку особистості педагога і 

направлений на теоретико- методологічну підготовку (формування узагальнених 

знань, творчого мислення, загальної культури, педагогічної свідомості, поведінки і 
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дії на високому рівні), професійну підготовку (оволодіння психолого-

педагогічними знаннями, уміннями і навичками організації навчально-виховного 

процесу з учнями) та розвиток індивідуальності вчителя на основі цілісного і 

міждисциплінарного підходів [3, с. 21]. І. Чорна готовність розглядає як цілісний 

прояв особистості, що поєднує у собі психічні (функціональні) стани – тимчасова 

(ситуативна) готовність, та підготовленість (особистісні характеристики) – 

довготривала (загальна); які перебувають в єдності та взаємозалежності [4,с. 49]. 

О. Буздуган професійну підготовку майбутніх педагогів розуміє як 

багатокомпонентний  особистісно та професійно значимий процес, що сприяє 

формуванню стійкого інтересу до обраної професійної діяльності, професійної 

компетентності педагога, індивідуального стилю професійної діяльності, прагнення 

до самостійного освоєння нових педагогічних теорії і методик, схильності до 

самовдосконалення [1]. Під поняттям підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до педагогічної взаємодії з батьками розуміється цілісний процес 

формування позитивної гуманістичної спрямованості професійної діяльності, 

накопичення спеціальних компетенцій, а також оволодіння практичним досвідом у 

цьому плані. Окрім цього  визначаються педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до педагогічної взаємодії  з батьками учнів: 

забезпечення позитивної мотивації майбутніх учителів початкової школи, до 

педагогічної  взаємодії з батьками учнів; інтегрування навчальних дисциплін у 

фаховій підготовці; використання потенціалу педагогічної практики, навчальної й 

самостійної роботи студентів. 

Педагогічна взаємодія школи та сім’ї полягає у створенні сприятливих умов 

для особистісного розвитку і росту дітей, організації активного життя людини, яка 

живе гідним життям. Основне завдання педагога в організації взаємодії з батьками 

– активізувати педагогічну, виховну діяльність сім’ї, надати їй цілеспрямований, 

суспільно значимий характер. Взаємовідносини всіх учасників навчально-

виховного процесу, позитивні життєві приклади і духовні цінності, сприяють 

становленню особистості. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА У ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Екологічна освіта на початку третього тисячоліття стала необхідною 

складовою гармонійного, еколого безпечного розвитку. Актуальність взаємодії 

суспільства і природного середовища висунула перед національною школою 

завдання формування у дітей відповідального відношення до природи. Педагоги, 

батьки, громадськість усвідомлюють важливість навчання школярів правилам 

поведінки в природі. І чим раніше починається робота з формування екологічного 

мислення учнів, тим більшою буде її педагогічна результативність. При цьому в 

тісному взаємозвʼязку повинні виступати всі форми й види навчальної і позакласної 

діяльності дітей. 

Дітям молодшого шкільного віку властива унікальна єдність знань і 

переживань, які дозволяють говорити про можливість формування у них надійних 

основ відповідального відношення до природи. Всі навчальні предмети початкової 

школи покликані формувати екологічну відповідальність дітей. 

Проблему формування екологічного мислення особистості розглядали 

науковці та практики М. Дробноход, З. Запорожан, В. Крисаченко, Е. Постникова, 

В. Сухомлинський, Т. Хохлова, Г. Ягодин та інші. 

Система екологічної освіти передбачає врахування основних її аспектів:  

національного та регіонального підходів до вибору навчального матеріалу 

екологічного спрямування; гуманістичну спрямованість і зростаючу роль 

екологічних чинників у вирішенні глобальних проблем людства (раціонального 

використання природних ресурсів, забезпечення населення екологічно чистими 

продуктами харчування, захисту середовища від забруднення промисловими та 

побутовими відходами); збереження фізичного і духовного здоров’я людини; 

об’єктивності у розкритті основних екологічних законів та понять; зв’язку між 

набутими екологічними знаннями і життям, розкриття їх цінності не лише у 

виробництві, а й у повсякденному житті людини [6, с.20]. Зміст навчально- 

виховної роботи в цьому напрямі полягає у розкритті перед дітьми багатогранної 

цінності природи. Успіх екологічної освіти значною мірою залежить від урахування 

ряду педагогічних вимог. При реалізації вимог екологічної освіти необхідний 

комплекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення природи, будь-яке 

спілкування з нею залишало в пам’яті дітей глибокий слід, обов’язково впливало б 

на почуття і свідомість. Саме такий вплив справляють ігри, вікторини, екскурсії, 

народні прикмети, екологічні досліди, тому їх розглядають як важливу умову 

ефективного формування екологічної культури в учнів молодших класів. 

Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси 

навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на 

формування екологічної культури, як складової системи національного і 
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громадянського виховання всіх верств населення України, екологізацію навчальних 

дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку 

через базову екологічну освіту. Вирішення цих питань має забезпечити формування 

цілісного екологічного знання й мислення, необхідних для прийняття екологічно-

обгрунтованих народногосподарських та освітніх рішень на рівні підприємств, 

установ галузей, регіонів, країни загалом. 

Екологічна освіта у початковій школі конкретизується у змісті навчальних 

програм дисциплін, зокрема природничої освітньої галузі (тематичні групи 

«Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення 

ролі природничих наук і техніки в житті людини, відповідальна поведінка у 

природі», «Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук 

відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом, 

експериментування та створення навчальних моделей, вияв допитливості та 

отримання радості від пізнання природи», «Критичне оцінювання фактів, 

поєднання нового досвіду з набутим раніше і творче його використання для 

розв’язання проблем природничого характеру» та інші),  технологічної галузі ( 

тематична група «Ефективне використання природних матеріалів, турбота про 

навколишній світ»), інформатичної освітньої галузі (тематична група 

«Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, 

суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, 

міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії») тощо [1]. 

Формувати нову особистість з екологічно орієнтованим світоглядом 

неможливо лише освітніми заходами. Крім освіти і виховання екологізація 

повинна, на нашу думку, торкнутися і процесу соціалізації. 

Вирішення завдань екологічної освіти молодших школярів залишається одним 

з актуальних напрямів освітнього процесу в початковій школі. Наявність 

різноманітних підходів до його організації надає вчителю можливість вибору тієї чи 

іншої програми, яка в більшій мірі буде враховувати конкретні умови, в яких 

відбувається процес розвитку особистості молодшого школяра. 
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ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І ШКОЛИ У ВИХОВАННІ ДУХОВНОСТІ 

ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

Суперечливий процес розвитку суспільних відносин, швидкий поступ техніки 

і нових технологій зумовлює посилення ролі людського фактора, людини як 

особистості, що спонукає до пошуку оптимальних шляхів збереження і збагачення 

духовності суспільства. Об’єктивними причинами, які актуалізують важливість 

зазначеної проблеми, є потреба відродження національного в культурі, необхідність 

формувати духовність людей на нових пріоритетах, цінностях, духовній 

«реформації» як окремої особистості, так і соціуму загалом, оскільки саме 

духовність є невід’ємною «опосередковуючою» ланкою в усіх процесах людської 

життєдіяльності, найважливішою складовою людського буття. 

Науковий інтерес до проблеми взаємодії сім’ї і школи як запоруки 

повноцінного особистісно-духовного становлення школярів (Г. Авдіянц, 

О. Докукіна, О. Коберник, М. Осипова, В. Сухомлинський, Л. Фрідман) стрімко 

зростає в сучасних умовах розвитку суспільства, панування меркантильності, 

втрати людяності, щирості в людських взаєминах.   

Низка досліджень засвідчує значну увагу науковців до проблем виховання 

дитини в сім’ї: зокрема, через обґрунтування теоретичних засад родинного 

національного виховання, з’ясування ролі сім’ї у духовному становленні 

особистості дитини (В. Сухомлинський, К. Журба, В. Постовий), визначення умов 

сучасного сімейного виховання (Г. Авдіянц, Т. Алексеєнко, О. Докукіна, 

О. Кононко, Т. Кравченко, Т. Куниця, Г. Манцевич, Л. Повалій, О. Сухомлинська, 

О. Савченко, О. Хромова) тощо. 

На формуванні духовних якостей дитини як основних рис українського 

виховного ідеалу людини, що традиційно формуються саме в родині, акцентують 

увагу Г. Ващенко, М. Стельмахович, Т. Алексеєнко, О. Коберник, та ін. Серед них, 

зокрема, Г. Ващенко виокремлює: тверду віру в Бога, духовний аристократизм, 

високий патріотизм, пошану до батьків і старших, любов до праці. О. Коберник 

стверджує, школа є центром виховної роботи в мікрорайоні міста, в селі. Саме в ній 

зосереджені найбільш кваліфіковані педагогічні сили [1]. 

Зауважимо, важливість взаємодії учителів і батьків у вихованні школярів 

теоретично обґрунтовується у дослідженнях багатьох сучасних науковців у ракурсі 

сучасних проблем виховання (С. Акутіна, Т. Алексеєнко, Г. Алферова, 

Т. Дем’янюк, О. Докукіна, О. Кіян, O. Коберник, Л. Косарчук, Т. Кравченко, 

Р. Лафішева, І. Міняйло, Л. Мотрич, О. Руденко, І. Хоменко, Л. Новікова, 

М. Осипова, О. Чередова, О. Шевлюкова). Зокрема, питання взаємозв’язку сім’ї і 

школи у вихованні гуманістичної спрямованості (Л. Черенцова), духовності 

молодших школярів та молоді (К. Журба, Г. Авдіянц).  

Низка дослідників (Л. Новікова, М. Осипова, Л. Фрідман) наголошує, що 

школа і сім’я – два соціальних інститути, від узгодження дій яких залежить 
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ефективність процесу виховання дитини. При цьому вчені слушно зазначають, що 

взаємовідносини сім’ї і школи є важливими протягом усього шкільного життя. 

Проте особливе значення вони мають у перші роки перебування дітей у школі, 

оскільки молодші школярі ще досить тісно пов’язані з батьками. Причому саме у 

цьому віці формується не тільки інтелектуальна основа особистості, але й її головні 

моральні якості.  

Проте взаємовідносини батьків і вчителів не завжди є конструктивними, а їх 

дії узгодженими. Досить часто вони виступають супротивниками, що перебувають 

у стані боротьби за першість впливу на дитину. При цьому, зокрема, Л. Малєнкова 

називає такі типи взаємодії: батьки повністю приймають і розуміють школу; батьки 

нейтральні, інколи байдужі; конфліктні батьки, суперечливі. 

У руслі досліджуваної проблеми заслуговує на увагу позиція 

Т. Кравченко щодо виокремлення таких типів взаємодії сім’ї і школи: гармонійний, 

маніпулятивний, індиферентний [2]. 

У контексті вищезазначеного Л. Новікова виокремлює три групи зв’язків між 

школою і сім’єю, що сприяють ефективному вихованню школярів: зв’язки, метою 

яких є оптимізація сімейного виховання шляхом підвищення педагогічної культури 

батьків, надання їм необхідної педагогічної допомоги; зв’язки, за допомогою яких 

родина залучається до навчально-виховного процесу школи, допомагає їй; зв’язки, 

у яких сім’я і школа виступають як партнери у вихованні.  

У руслі дослідження вважаємо конструктивною думку М. Осипової, яка 

стверджує, що від позитивної взаємодії «виграє» не тільки сім’я, діти, а й педагоги: 

вони постійно самовдосконалюються; набувають упевненості в собі; покращується 

змістовий, технологічний, методичний рівень виховної діяльності. 

Крізь призму аналізу сутнісної характеристики дефініції «духовний розвиток», 

«розвиток духовності», «виховання духовності», проблеми взаємодії сім’ї і школи, 

вважаємо, що виховання духовності молодших школярів у процесі взаємодії сім’ї і 

школи цілком правомірно розглядати як цілісний процес організованої діяльності 

вихователів (учителів, батьків), спрямованої на розвиток духовності молодших 

школярів як інтегративної якості особистості через духовне збагачення родинного 

середовища, активізації партнерських, суб’єкт-суб’єктних відносин між учнем, 

батьками і вчителем. 

При цьому акцентуємо на тому, що школа повинна виступати провідним, 

об’єднуючим органом у системі «сім’я-школа», а ефективність виховання 

духовності молодших школярів значною мірою залежить від уміння педагогів 

працювати з батьками дітей, спрямовувати спільну діяльність на створення 

виховного середовища, яке б інтегрувало вимоги сім’ї і школи, гармонізувало їх 

взаємини у руслі духовного розвитку особистості молодшого школяра. Означене 

потребує врахування психолого-педагогічних особливостей духовного становлення 

молодших школярів, сенситивності (чутливості, сприйнятливості) дітей до 

виховання духовності в умовах взаємодії сім’ї і школи. 
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КОРЕКТУЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА 

 

В умовах сьогодення удосконалення освітньої системи все більше зв’язують з 

необхідністю управління якістю освітніх послуг, тобто якість стає значущою 

проблемою педагогічної науки. Реформи, які сьогодні проводяться у  освітньому 

просторі вишів, підпорядковані головній меті – підвищенню якості освіти, що 

передбачає значне поліпшення контролю навчальної роботи студентів як важливого 

засобу управління процесом навчання. Споживачі освітніх послуг приділяють 

велику увагу якості – якість освіти стає також соціально затребуваною категорією. З 

позицій підвищення якості освіти переглядаються усі основні компоненти 

педагогічного процесу, аналізується їх потенціал, а також створюються нові 

технології навчання, одним з основних принципів проектування яких є 

відповідність критерію якості. 

За таких умов, на нашу думку, педагогічний контроль є невід’ємним 

компонентом педагогічного процесу, кожної технології навчання і набуває 

особливої значущості. 

У процесі навчання контроль дає змогу виявити готовність студентів до 

сприймання, усвідомлення і засвоєння нових знань; отримати інформацію про 

характер самостійної роботи у процесі навчання; визначити ефективність 

організаційних форм, методів і засобів навчання; з’ясувати ступінь правильності, 

обсягу, глибини засвоєння студентами знань, умінь і навичок. 

Дослідники проблем контролю відмічають пряму залежність якості навчання 

від повноти реалізації навчальної функції контролю, від розвитку особистісних 

якостей, сприяючих ефективної реалізації професійної діяльності. Аналіз літератури 

з проблеми контролю і дослідження практики його організації у виші виявляє ряд 

недоліків в здійсненні контролюючої діяльності з боку викладача, зокрема: 

– здійснення контролю є процесом суб’єкт-об’єктної взаємодії викладача і 

студента; 

– результатом контролю є, як правило, кількісна оцінка, яка не завжди враховує 

багатовимірну якісно-кількісну характеристику навчально-пізнавальної 

діяльності студентів;  

– процедури контролю і оцінювання знань і умінь студентів часто носять 

констатуючий характер, не повною мірою використовується навчальний, 
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розвиваючий і виховний потенціал контролю; 

– системи контролю і оцінювання, що реалізовуються на практиці, не 

формують достатньою мірою стійких навичок взаємо- і самоконтролю.  

З урахуванням перелічених факторів, слід зазначити особливу значущість 

контролю, що коригує, оскільки саме цей вид контролю максимально реалізує 

єдність функцій контролю і має досить великий потенціал для підвищення якості 

навчання. 

Таким чином, ми вважаємо за доцільне говорити про протиріччя між 

необхідністю підвищувати якість навчання і недостатньою вивченістю спрямувань 

його підвищення стосовно окремих компонентів педагогічного процесу в цілому і 

контролю, що коригує, зокрема, між необхідністю розвитку і застосування 

технології коригуючого контролю, що сприятиме підвищенню якості навчання і 

відсутністю такої технології в практиці вищої школи. 

В той же час, слід зазначити, що дослідження, присвячені проблемам 

контролю, що коригує, не висвітлюють позитивного впливу на підвищення якості 

навчання у виші, а також не пропонують сучасних технологій контролю і 

оцінювання знань і умінь студентів, що дозволяють комплексно розвʼязати цю 

проблему. 

У зв'язку з вище сказаним, можна констатувати, що питання, які розкривають 

перспективи розвитку вищої школи, контролю якості навчання студентів є 

актуальними і важливими в теорії та методиці підготовки педагогічних кадрів. На 

нашу думку, надалі може забезпечити вагомість дипломів на ринку праці як в 

Україна, так і за кордоном. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком 

нових фундаментальних підходів до побудови освітнього процесу, які враховували 

б реальності, ґрунтувалися на досягненнях сучасної науки, загальнолюдському 

культурному досвіді.  

У «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», Законі 

України «Про освіту», «Концепції виховання дітей та молоді в національній 

системі освіти» підкреслюється гострота проблем формування таких особистісних 

якостей, як дисциплінованість, працьовитість, сумлінність, бережливе ставлення 

до всіх видів власності. Ці особистісні якості найповніше втілені у понятті 

«відповідальність», «коли дитина дала обіцянку або з нею про щось домовились, і 

це вимагає від неї безумовного виконання угоди. Відповідальність визначає 

масштаб, обсяг особистих завдань, обов’язків, їхні межі» [3]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблема виховання 

відповідальності особистості досліджувалась багатьма педагогами різних епох і 

формацій. Зокрема, А. Макаренко, В. Сухомлинський, І. Бех, Т. Веретенко, В. 
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Горовенко, М. Левківський, О. Сухомлинська, В. Савченко, Н. Огренич, 

В. Оржеховська та ін. Спільною у роботах вчених була теза про необхідність 

формування особистості на основі загальнолюдських моральних цінностей, серед 

яких вагоме місце посідає відповідальність. 

В Енциклопедії освіти В. Кременя ми знаходимо тлумачення відповідальності 

особистості як усвідомленої необхідності співвіднесення власної поведінки із 

суспільними нормами та настановами [2, с.106]. 

В соціально-педагогічному словнику це поняття трактується як: 

«Відповідальність є філософсько-соціологічним поняттям, що відображає 

об’єктивний, історично конкретний характер взаємин між особистістю, 

колективом, суспільством з погляду свідомого здійснення взаємних вимог, що 

ставляться до них» [5, с. 36]. 

У педагогічній системі В.Сухомлинського відповідальність розглядається як 

здатність особистості самостійно формулювати обов'язки, виконувати їх і 

здійснювати самооцінку та самоконтроль. У своїй праці «Як виховати справжню 

людину» він неодноразово повторює про важливість виховання у дітей 

відповідальності за життя колективу, за товариша, за свої дії та вчинки, за 

ставлення до навчання. Відповідальність – результат людського вчинку, що 

торкається самого суб’єкта [4, с. 5].  

Педагог І. Бех підкреслює: «Вчинок — це моральна якість у дії… Вчинок-

чуйність – це міра участі однієї людини в житті іншої». «Правильний вчинок – це 

вчинок, адекватний моєму Я; саме тому він просуває мене моїм особистісним 

шляхом. Тільки самостійна людина здійснює вчинки як усвідомлені та 

відповідальні дії, які сприяють її особистісному розвитку» [1]. Через вчинки 

формується відповідальна поведінка, яка є суб’єктивно значимою для індивіда, 

пробуджується не тільки зовнішніми чинниками (соціальною ситуацією, 

громадянським обов’язком, пізнавальним інтересом тощо), а викликається 

внутрішнім бажанням (моральною небайдужістю, внутрішньою потребою стати 

відповідальним за долю когось, виконанням громадянського обов’язку як 

бажанням вияву власної активності та участі щодо соціальної проблеми тощо) 

бути дієвим. 

Такі характеристики починають формуватися у дітей молодшого шкільного 

віку, адже через розвиток емоційної сфери у них закладається ставлення до 

суспільного життя, власні відчуття та переживання нового, здивування, сумніву, 

радощів пізнання, які стають основою формування пізнавальних інтересів і 

допитливості. 

Молодші школярі легше усвідомлюють вчинки та їх мотиви в інших людей, 

ніж свої власні. Навчаючись бачити добро у вчинках інших, дитина потроху 

вчиться розуміти мотив, яким хтось інший чи вона сама керувалися, роблячи 

добру справу. Тому вирізнення мотиву вчинку, роз’яснення дитині сутності і 

правильності його в різних типових ситуаціях, вказував Г. Костюк, має бути 

спеціальним завданням для дорослих. Адже, саме на етапі молодшого шкільного 

віку починає формуватись база моральної поведінки, моральних почуттів і 

моральних переконань, що дають дитині змогу орієнтуватися й усвідомлювати 
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правильність свого переконання, заснованого на почутті. Істотними ознаками 

почуття відповідальності поряд з готовністю відповідати за результати своїх дій є 

старанність, «точність, пунктуальність, надійність, вірність особистості у 

виконанні своїх обов‘язків» [6, с. 69]. Це, в свою чергу, передбачає самостійність, 

ініціативність, самодисципліну, чесність, справедливість, великодушність, 

співчуття та співпереживання до ближнього, взаємодопомогу, повагу до старших, 

почуття власної гідності, совісність. 

Отже, почуття відповідальності молодших школярів розуміємо як інтегральне 

особистісне новоутворення у дітей молодшого шкільного віку, яке виявляється як 

здатність усвідомлено брати на себе прості навчальні і морально-громадські 

зобов’язання, чітко дотримуватись їх виконання та передбачати наслідки власних 

наближених дій. Це почуття виявляється тоді, коли дитина взяла на себе 

зобов’язання або з нею про щось домовились, і ця угода потребує безумовного 

виконання. 
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Сучасне українське суспільство переживає перехідний кризовий етап свого 

розвитку на фоні вельми суперечливої духовної ситуації, що характеризується 

зневагою до гуманістичних загальнолюдських цінностей, поширенням 

споживацької моралі, абсолютизації переваги матеріального над духовним. Саме 

піднесення моральності особистості стає необхідною умовою формування людини 

нової доби, людини ХХІ століття, від якої повною мірою залежить майбутня доля 

України. 

У молодшому шкільному віці відбувається навчання колективної роботи, 

формуються відносини із вчителями та іншими дорослими, відбувається перша 

«примірка» дорослих ролей. На цьому тлі головним завданням є надбання 
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впевненості в собі, у своїх здібностях, їх усвідомлення і розвиток. Невиконання 

(часткове чи повне) цього завдання виявляється в прояві елементів недбайливості як 

на цій, так і на подальших стадіях [1, с. 49]. 

У дитини через несформованість внутрішнього контролю дій спостерігається 

певний рівень складності системи моральних якостей, тобто тих суб’єктивних 

цінностей, які утворюють її морально-духовне «Я». Акцентуючи увагу на цій 

особливості, І. Бех вважає, що внутрішній контроль може виникнути, якщо 

сформувати в дитини «асоціативний зв’язок між її природними моральними 

якостями і реальною людиною, в якої ці якості досягли високого рівня розвитку» 

[2, с. 46]. 

Ефективність виховання, зокрема культури поведінки, багато в чому залежить 

від правильного вибору та оптимального поєднання різних способів, тобто методів 

виховання. У педагогіці накопичений багатий арсенал методів формування 

морально-духовного досвіду у дітей різного віку. Цими проблемами займалися такі 

теоретики, як Коннікова Т., Богданова О. та Петрова В.  

Традиційним методом моральної освіти є етична бесіда. По суті – це 

роз’яснення в діалогічній формі принципів і норм моралі. Матеріалом для таких 

бесід слугують життєві факти, конкретні вчинки дітей, а також художні твори, які 

вчать розрізняти полярність добра і зла на яскравих художніх образах, які емоційно 

впливають на школяра.  

Система словесно-моральних знань обов’язково має підкріплюватись 

життєвими ситуаціями колективу, в яких і формується морально-духовний досвід 

особистості. Цьому сприяють методи привчання і вправлянь. 

Серед методичних прийомів можна назвати доручення, показ, вправи. Вони 

дають змогу повторювати однотипні дії. Виконання яких збагачує власний досвід і 

складає практику взаємин (у дверях пропустити старших, допомогти вдягнутися 

дівчинці, гостям). 

Обмаль досвіду моральних відносин потребує і створення спеціальних 

ситуацій, «запрограмованих переживань». Отже виділяють метод створення 

педагогічних ситуацій. Глибока зацікавленість дитини певною ситуацією, 

спонукає ідентифікуватися з дійовими особами і запропонували свої варіанти 

поведінки. У ситуаціях морального вибору методи переконання та вправляння 

максимально наближаються і взаємопроникають. Ситуації морально-духовного 

вибору, що пропонуються, можна згрупувати: пізнавальні; оціночні; альтернативні; 

ситуації абсурду. 

Необхідна організація спеціальної роботи, що передбачає пояснення учням 

моральних правил. Подібну роботу доцільно здійснювати методом переконання – 

етичних бесід. Мета їх – конкретизація морально-етичних знань дітей та 

формування умінь керуватися цими знаннями в житті. 

Велике значення для ефективності бесід має правильний підбір 

ілюстративного матеріалу. До нього відносять художні твори, публіцистичні і 

ділові статті в періодичній пресі, кіно – і діафільми. Яскравий емоційний матеріал 

не залишить дітей байдужими вони легко залучаються до обговорення актуальних 

питань. 
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Добрим матеріалом для бесіди можуть бути проблемні моральні ситуації, 

тобто такі коли потрібно здійснити вчинок, пов’язаних з вибором поведінки, 

оперуючи однаково важливими для дитини цінностями – власними інтересами й 

інтересами колективу. 

У сюжетно-рольових іграх стихійно виникають ситуації моральної 

спрямованості, завдяки чому в грі забезпечується досвід правильних взаємин, 

закладаються основи моральних знань. 

З усієї різноманітної дійсності взаємин і моральних якостей людей у ході 

однієї гри дітям доступний лише невеличкий сюжет. Але його треба так 

використати, щоб відтворити стосунки широкого спектру, які зрозумілі учням і 

відображають реальні умови, сприяють формуванню активної життєвої позиції. 

Якщо поставити за мету закріпити норми культурної поведінки, то для 1 класу 

підходять ігри на теми «Сім’я», «День народження», «Магазин». Сюжети цих ігор 

засновані на поки ще невеликому досвіді учнів, однак у їх змісті відбиваються 

взаємини між дорослими і дітьми, а також учнів одного з одним у колі сім’ї, в 

найближчому для них соціальному оточені – у школі й сфері побутового 

обслуговування. 

Проте в основі організації роботи вчителя й молодших школярів має бути 

особистісно-зорієнтований підхід, який передбачає багатоваріантність методик, 

форм, засобів, диференціацію та індивідуальний підхід у навчанні й вихованні, 

утвердження дитячої особистості, індивідуальності, створення умов для 

саморозвитку, самовизначення, самовиховання. 
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САМООСВІТА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Дитинство, дошкільна освіта має бути найпершим пріоритетом держави. 

Головна мета дошкільної освіти в Україні – створити умови для особистісного 

становлення дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, узгодженість у житті 

основних тенденцій до самореалізації, формування життєвої компетентності, 

розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.  

Така глобальна мета висуває відповідні вимоги й до забезпечення належної 

гарантованої якості дошкільної освіти, найвагоміша з яких модернізація змісту, 

оновлення його відповідно до вимог часу, із збереженням при цьому позитивного 

досвіду та збагачення його новими прогресивними ідеями, подолання стереотипів 

та зайвої регламентації дошкільної освіти. 
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Професійна діяльність є основою педагогічної майстерності вихователів ЗДО, 

який дозволяє оптимально побудувати навчально-виховний процес дошкільної 

ланки з урахуванням проблем і турбот суспільства і кожної особистості зокрема, 

побудови нового типу взаємин, системи спілкування і навчання. Це накладає 

оновлені обов’язки та високі вимоги до діяльності фахівця, актуалізує його 

прагнення до невпинного підвищення професійного рівня, насамперед через 

самоосвіту.  

Наявність різноманітних моделей дошкільних закладів, необхідність уважного 

ставлення до потреб сім’ї, гуманізація; індивідуалізація навчально-виховного 

процесу, запит не «вихователя-виконавця», а «вихователя-ініціатора», педагогічний 

менеджмент у системі дошкільної освіти та багато інших актуальних проблем, 

поставлені реформою дошкільної освіти з метою оптимізації процесу дошкільного 

виховання. Цей процес потребує постійного оновлення, вдосконалення, творчої 

взаємодії науковців та практиків з метою надання дітям висококваліфікованої 

освіти, створення сприятливих умов для становлення творчої, життєрадісної, 

культурної особистості. 

Розв’язання цього завдання насамперед пов’язане з особистістю фахівця 

дошкільної галузі, тому самоосвіта як невичерпне джерело вдосконалення, 

оновлення та поглиблення знань, умінь та практичних навичок протягом життя у 

період модернізації національної системи освіти є одним із головних практично 

значущих напрямів підвищення професійної підготовки в системі післядипломної 

освіти. Необхідність удосконалення навчально-виховного процесу зумовлює 

потребу постійно оновлювати й поглиблювати свої професійні знання, уміння й 

навички, широко використовувати у практиці досягнення психолого-педагогічної й 

суміжних з нею наук, передового досвіду, інноваційних технологій.  

Ефективність процесу самоосвіти багато в чому залежить від умов і 

управління ним, від його стимулювання, а саме: від готовності, бажання педагога 

займатися самоосвітою; від поєднання у процесі управління впливу 

саморегулюючого й регульованого характеру; від здійснення повного циклу 

управління впливом на процес самоосвіти, що включає в себе аналіз результатів 

педагогічної діяльності; від планування, координування, організації контролю, 

коригування процесу самоосвіти відповідно до поставленої мети.  

На сучасному етапі самоосвіта педагога-дошкільника розглядається як 

важлива складова неперервної системи післядипломної педагогічної освіти і 

виступає зв’язкою між курсовою підготовкою та іншими формами навчання 

методичної системи в міжкурсовий період.  

А. Кузьмінський виділяє такі різновиди самоосвіти: 

а) самоосвіта в період навчання на курсах (вивчення першоджерел, літератури, 

підготовка до семінарів, заліків, до участі в конференціях, рольових іграх, 

виконання курсових робіт, докурсових і післякурсових завдань  та ін.); 

б) самоосвітня цілеспрямована діяльність, пов’язана з підготовкою до занять 

чи конкретних заходів (методоб’єднань, конференцій, бесід, семінарів, нарад, 

виховних заходів, бесід з батьками тощо) за місцем роботи; 
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в) самоосвіта, пов’язана з удосконаленням рівня загальнокультурної, 

спеціальної, психолого-педагогічної й методичної підготовки, вивченням, 

узагальненням і втіленням у практику передового педагогічного досвіду.  

До критеріальних оцінок ефективності самоосвіти педагога-дошкільника 

можна віднести:  

– безумовне підвищення ефективності навчально-виховного процесу, що 

здійснюється вихователем;  

– оволодіння методологією навчально-виховного процесу, професійної 

діяльності в цілому на основі підвищення педагогом рівня теоретичної підготовки;  

– високий рівень поінформованості про найважливіші публікації з проблем 

дошкілля, педагогіки, психології, теорії і практики національного виховання; 

– вільне володіння широким спектром  методів навчання, виховання й 

розвитку вихованців, педагогічного дослідження;  

– уміння аналізувати результати власної діяльності; 

– оволодіння методикою самоосвіти; 

– здатність стимулювати розвиток інших суб’єктів педагогічного процесу, 

привчати їх до самостійної пізнавальної діяльності; 

– проведення дослідно-експериментальної роботи з проблем удосконалення 

навчально-виховного процесу, з використанням рекомендацій педагогічної науки й 

передового досвіду. 

Відповідно, умовою успішної самоосвіти є максимальне зближення з 

нормативами, визначеними програмами, змістом предметів психолого-

педагогічного циклу, здатність до педагогічного дослідження. Орієнтовний план 

змісту самоосвіти допоможе розв’язати завдання перенесення індивідуальних 

потреб та інтересів педагогів у площину науково-педагогічних знань і практичної 

діяльності.  

У процесі підвищення кваліфікації педагога, шляхом самоосвіти, 

найголовніше, щоб проведена робота з самоосвіти педагога не залишилася без 

запиту закладу дошкільної освіти, колег тощо. Для цього необхідно виробити 

логічні підходи до удосконалення процесу самоосвіти, а саме: особистісно-

гуманістичну орієнтацію; формування системності педагогічного мислення; 

взаємодію індивідуальної педагогічної культури з світовою; професійно-

педагогічну рефлексію; професійне самовизначення.  
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ 

ФЛОРИСТИЧНИХ РОБІТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Флористика (floris – від лат. «рослина») – вид декоративно-прикладного 

мистецтва, що відображає аплікацію, колаж з рослинних матеріалів. 

В японській традиції розрізняють пресовану флористику (ошибана) і об’ємно-

просторові композиції з рослин (ікебана). Технологія флористики походить від 

звичайного гербарію, «квіточки на згадку», але в сучасній формі набуває більш 

різнобарвного звучання та глибокого змісту. 

Флористика – один із напрямів декоративно-ужиткового мистецтва є одним із 

видів діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання, дієвим засобом 

розвитку їх творчих здібностей. Заняття декоративною флористикою відкривають 

для кожної дитини простір для розвитку ініціативності і самостійності, формують 

педагогічні умови для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, 

зокрема, їхньої художньої уяви. Через мистецьку роботу з рослинним матеріалом 

можна органічно розвивати високий естетичний смак школярів, розвивати 

композиційні навички та відчуття ритму, кольору, форми. 

На важливість використання природного матеріалу в діяльності дитини 

звертав увагу А.С. Макаренко. Він вказував, що матеріали (глина, дерево, папір і 

т.д.) «ближче всього до нормальної людської діяльності: з матеріалів людина 

створює цінності і культуру… В іграшці-матеріалі є багато хорошого реалізму, але 

в той же час є простір для фантазії, не просто уяви, а великої творчої фантазії» [1]. 

Педагогічна цінність пізнання флористики як виду декоративної роботи 

пояснюється наступними важливими причинами: твори флористики дозволяють 

виховувати у школярів культуру сприйняття матеріального світу, сприяють 

формуванню естетичного відношення до дійсності, допомагають пізнати художньо-

виразні засоби цього виду мистецтва. В процесі роботи з природними матеріалами 

учитель пробуджує у дітей любов до рідної природи, виховує у них патріотичні 

почуття, формує у школярів дбайливе ставлення до природи. Зустріч із природою 

розширює уяву учнів, удосконалює їх уміння уважно спостерігати різні явища. 

Великий вплив має робота з природними матеріалами на розумовий розвиток 

дитини на розвиток її мислення тому праця з виготовлення виробів з природних 

матеріалів сприяє розвитку особистості дитини.  

В роботі з молодшими школярами широко використовується природний 

матеріал такий як: засушені листя, квіти, насіння дерев, овочів, наприклад, насіння 

клена або ясеня, відомі як крилатки. З них можна зробити вуха для зайця, крила для 

бабки, плавники для риб і т.д. Вони мають гарну зовнішню форму, що дозволяє 

використовувати їх для декоративних композицій та оригінальних виробів. Дуже 

специфічна аплікація з насіння клена. Робота з кленовим насінням вимагає великої 

фантазії, творчості, вигадки [2]. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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При вивченні флористики вчителю необхідно ретельно організовувати роботу 

учнів, уміло підбирати природні матеріали, зразки, враховуючи вікові особливості 

розвитку школярів, а також для забезпечення результативності роботи підбирати 

ефективні методи та прийоми роботи з дітьми на уроці. В процесі навчання роботи 

з природними матеріалами важливе значення має, не стереотипність роботи 

вчителя на уроці, урізноманітнення режисури уроку, використання інноваційних 

методів навчання. Уроки трудового навчання повинні бути добре сплановані, 

цікаві, в ході яких застосовуються різні форми роботи, що спонукають учнів до 

активного мислення, комунікації і творчої роботи. Вчителю необхідно турбуватися 

про те, щоб діти працювали свідомо, творчо, проявляли самостійність та ініціативу 

у розв’язку поставлених завдань. 

В ході систематичної роботи, систематичного аналізу та порівняльної 

характеристики виконаних робіт у дітей формуються практичні навички та знання 

роботи з різними природними матеріалами, формуються естетичні смаки, уміння 

доводити роботу до логічного завершення, що дає учням змогу працювати 

впевнено і самостійно, проявляти творчу ініціативу. Виготовлення виробів з 

природних матеріалів вимагає від дитини спритних дій, і якщо спочатку неточним 

рухом руки дитина нерідко пошкоджує роботу, то згодом в процесі систематичної 

роботи, рука набуває впевненості, точності, а пальні стають гнучкими. Тому ручна 

праця сприяє розвитку сенсомоторики – узгодженості очей і руки, вдосконаленню 

координації рухів, точності у виконанні дій. В процесі виконання флористичних 

робіт поступово утворюється система спеціальних навичок і умінь. 

В. А. Сухомлинський писав: «Витоки здібностей і обдарування дітей – на кінчиках 

їх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші струмочки, які живлять 

джерело творчої думки» [1]. 

Отже, флористика як вид декоративної роботи на уроках трудового навчання є 

одним із засобів гармонійного, творчого розвитку особистості. Робота з природним 

матеріалом на уроках сприяє розвитку дрібної моторики рук, художнього смаку, 

індивідуальності, інтуїції, виховує організованість, дисциплінованість і акуратність 

в роботі, а також формує уміння планувати творчий процес учнями в процесі 

виконання творчих завдань.  
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 

КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасні соціокультурні та економіко-правові вимоги до системи дошкільної 

освіти актуалізують завдання, які можливо вирішити лише завдяки ефективному 

управлінню на різних ієрархічних рівнях. Важлива роль при цьому належить 

керівнику конкретного закладу дошкільної освіти (ЗДО), якому має бути властива 

ділова ініціатива, спроможність здійснювати вплив на тих, хто його оточує, а також 

готовність створювати здорову психологічну обстановку, забезпечувати атмосферу 

довіри, толерантності, взаємоповаги для того, щоб досягати поставленої мети. 

Управління – це вид діяльності, який забезпечує оптимальне функціонування 

та розвиток системи, узгоджує та координує діяльність людей щодо досягнення 

спільної мети. До управління дошкільною освітою нами розуміється відносимо 

управління різними типами ЗДО та різними формами охоплення дітей дошкільною 

освітою на рівні компетенції кожного суб’єкта управління, внутрішнє управління 

ДНЗ, всі види самоврядування з цього питання [1, c. 7]. Звідси, і керівник окремо 

взятого ЗДО має бути творчим, знаючим, талановитим професіоналом, який би зміг 

реалізувати сучасні завдання, впливати на процес модернізації управління 

дошкільною освітою завдяки упровадження прогресивних технологій в 

управлінську діяльність. Одними з таких технологій є комп’ютерні, які створюють 

принципово нове управлінське середовище і замінюють необхідність взаємодії з 

реальним світом тоді, коли відсутня у цьому безпосередня потреба. Комп’ютерні 

технології являють собою широкий спектр нових засобів надбання інформації 

керівником в умовах управління ЗДО для отримання ефективної управлінської 

результативності, а також для надання інформації керівником в умовах управління 

ЗДО для отримання ефективної управлінської результативності.  

Використання можливостей комп’ютерної мережі (передача даних на відстані) 

в управлінській діяльності дає реальну можливість організації і проведення 

батьківських семінарів, диспутів, створення навколо ЗДО інформаційно-освітнього 

центру громадського і педагогічного активу, який буде спілкуватися з метою 

одержання певної інформації та даних, котрі сприятимуть обміну знаннями та 

досвідом, а також модернізації і розвитку ЗДО, гуманізації керівництва, особистісно 

орієнтованому підходу, використанню педагогічних ідей та принципів 

менеджменту освіти, підвищенню професійного потенціалу сучасного менеджера 

освіти. Окрім того, результати окремих досліджень засвідчують, що систематичне 

використання інформаційних технологій, зокрема, інтернет-ресурсів, приводить до 

появи специфічно трансформованих в управлінську діяльність здібностей, які 

сприяють виникненню нових способів обробки інформації керівником і створюють 

умови для формування і розвитку операційних механізмів. 

Від учасників такого мережного спілкування, а саме керівників ЗДО, 

вимагається: 1) володіння комп’ютерною грамотністю, що передбачає уміння 

вводити і редагувати інформацію (текстову і графічну); 2) вміння користуватись 

комп’ютерними телекомунікаційними технологіями; 3) вміння опрацьовувати 
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отримані кількісні дані за допомогою програм, електронних таблиць, використання 

баз даних; друкувати інформацію на принтері; 4) оволодіння комунікативними 

навичками; 5) уміння самостійно інтегрувати отримані раніше знання з різних 

предметів для розв’язання пізнавальних задач; 6) знання і володіння основними 

дослідницькими методами (аналіз літератури, пошук першоджерел інформації, 

збирання і опрацювання даних, наукове пояснення отриманих результатів, бачення 

і постановка нових проблем [3, c. 200]. «Використання комп’ютерних методів 

опрацювання й аналізу даних в управлінні здатне знизити витрати у цій сфері на 15-

30 %, підвищити ефективність й оперативність прийняття рішень», – така слушна 

думка О. Співаковського [2, c. 26]. 

На нашу думку, використання комп’ютерних технологій дозволяє 

переосмислити зміст педагогічних умов на основі вимог до освітнього процесу. До 

них ми відносимо необхідність забезпечення та отримання нової інформації за 

допомогою створення дидактичних програм на основі інтеграції діяльності 

педагогів різноманітного профілю та різних напрямів. Це сприяє формуванню 

комунікативних умінь керівника та забезпечує перенесення сформованих навичок і 

вмінь у різноманітні ситуації. Комп’ютерні технології відкривають широкі 

можливості у спілкуванні, для якого не потрібні дорожні витрати, піклування про 

часові зони, а швидкість і зручність їх застосування не викликають сумнівів. 

Таким чином, впровадження комп’ютерних технологій в управлінській 

діяльності є позитивним кроком у зручне і сучасне освітянське сьогодення. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЇХ СКЛАДОВІ: 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

 

Серед фундаментальних засад Базового компоненту дошкільної освіти. одним 

із найефективніших підходів до реформування сучасної освіти, відповідно до 

Концепції НУШ [1], є компетентнісний підхід, який забезпечує суб’єкт-суб’єктні 

відносини між учасниками освітнього процесу та передбачає формування 

необхідних умінь та навичок. 

За твердженням Овчарук К.Т., компетентнісний підхід передбачає надання 

переваги практичній спрямованості освіти, характеризується особистісним і 
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діяльнісним аспектами. Він вимагає перенесення акценту із засвоєння дітьми 

нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвиток у них 

здатності самостійно діяти, адекватно застосовуючи знання та індивідуальний 

досвід у різноманітних життєвих ситуаціях [2]. 

Компетентність, на думку багатьох учених, – це інтегрована якість 

особистості, яка вбирає в себе знання, вміння, навички, креативність/здатність 

творчо вирішувати завдання: складати творчі розповіді, малюнки і конструкції за 

задумом/за зразком, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль. 

Проблеми компетентнісного підходу досліджували такі українські науковці, як 

Н. Бібік, А. Богуш, В.Болотов, О. Локшина, А. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 

О. Савченко, І. Тараненко, Г. Фрейман та інші. 

У змісті Базового компоненту дошкільної освіти, в його інваріантній частині, 

заявлені освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у 

природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі», Мовлення дитини». Такий підхід сприяє 

засвоєнню способів розвитку, набуття знань, умінь і навичок дитини, а також 

забезпечує неперервність змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок 

освіти. Кожна змістова освітня лінія уможливлює набуття дитиною певних 

компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти [3, с.с. 10-

20]. Зазначені змістові лінії освітньої діяльності дітей дошкільного віку 

підтверджують мету виховання та всебічний розвиток особистості дитини, 

формування базису її особистісної культури. Ця мета реалізується в єдності усіх 

складових освітнього процесу в ЗДО.  

Однією із таких складових є формування і розвиток у дітей комунікативної 

компетентності, яка є провідною для дітей дошкільного віку і включає в себе 

фонетичну, лексичну, граматичну та діалогічну компетенції.  

Рівень розвитку рідної мови відображує рівень культури та духовного 

розвитку нації. Рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей у 

дошкільному закладі. Адже психофізіологами доведено, що саме дошкільний вік 

(до 6-7 років) є найсприятливішим для оволодіння мовою як засобом пізнання і 

способом людського спілкування.  

Комунікативна компетентність дошкільників є предметом дослідження 

зарубіжних (К. Менг, К.  Крафт) і вітчизняних учених (А. Богуш, О. Гавриш, 

А. Гончаренко, О. Дзюба, Н. Луцан, Т. Поніманська, Соботович, Т. Піроженко, 

О. Полєвікова).  

На думку А. Богуш, «стосовно дітей дошкільного віку може йтися лише про 

мовленнєву компетенцію» [4, с. 75]. Специфіка мовленнєвого спілкування 

виявляється в характері дій, завдяки яким воно здійснюється, а саме: мовленнєвих 

операцій, мовленнєвих і комунікативно – мовленнєвих умінь. Володіння цими 

уміннями дає можливість правильно обирати стиль мовлення, підпорядковувати 

форму мовленнєвого висловлювання завданням спілкування, використовувати 

найефективніші (для цієї мети і за цих умов) мовні і немовні засоби. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти чітко окреслено мету сучасної 

лінгводидактики періоду дошкільного дитинства як формування комунікативно-

http://ua-referat.com/Креативність
http://ua-referat.com/Творчі_розповіді
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мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку. Якісним показником 

сформованості цієї компетентності виступає здатність дитини будувати своє мовне 

спілкування з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях. Саме комунікативна 

компетентність є фундаментом здорових міжособистісних стосунків. 

Вдосконалення навичок міжособистісного спілкування відкриває перед дитиною 

нові можливості. Правильне і точне висловлювання своїх думок сприяє 

порозумінню дитини з оточуючими її людьми: дорослими і дітьми. 

Результатом сформованості мовної і мовленнєвої компетенцій є комунікативна 

компетентність, під якою розуміють, «комплексне застосування мовних і немовних 

засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових 

ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, 

стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації. Комунікативна 

компетентність передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції» [3, 

с. 20], які виявляються у процесі комунікації: володіння складними 

комунікативними навичками й уміннями, формування адекватних умінь у нових 

соціальних структурах, знання культурних норм і обмежень у спілкуванні, знання 

звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування, дотримання пристойності, 

вихованість, орієнтація в мовних засобах. 
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ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ 

 СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

НА ЗАКАРПАТТІ У 20-30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ 

 

Питання історіографічного аналізу наукових досліджень становлення системи 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на теренах України є важливою 

передумовою модернізації освіти у напрямку розбудови конкурентоспроможної і 

національно зорієнтованої системи навчання, метою якої є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації [1]. 
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Дослідження, пов’язані з осмисленням національного і зарубіжного досвіду 

надбань історико-педагогічної науки, зокрема вивчення теоретичних та практичних 

аспектів навчання та перепідготовки учительських кадрів у вітчизняній науці 

активно досліджується вченими з метою виявлення компонентів системи 

післядипломної освіти. 

Треба зазначити, що історичні, методологічні та психолого-педагогічні 

аспекти підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, здебільшого 

мають комплексний підхід і розглядаються в контексті вивчення різноманітних 

напрямків розвитку педагогічної науки.  

Авторами досліджень із вищеназваної тематики, зокрема, є М. Корф [8], С. 

Русова [12], [13], Л.Є. Сігаєва [14], Л. Д. Березівська [3], Н. М. Дем’яненко [6], А. І. 

Кузьмінський [9], Л. А. Бадья [2], А.М. Бойко [5]. 

Зокрема, С.В. Крисюк у фундаментальному дисертаційному дослідженні про 

становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні 

аналізує цілі, зміст, форми й методи роботи та основні періоди функціонування 

системи підвищення кваліфікації учителів, серед яких визначає початковий етап 

(1917–1920 роки), етап розвитку національної системи перепідготовки 

учительських кадрів (1920–1930 роки), становлення авторитарної радянської 

системи підвищення кваліфікації педагогів (1931–1985 роки), періоди формування 

неперервної (1985–1992 роки) та з 1992 року національної системи післядипломної 

педагогічної освіти. Автором також було подано деякі напрями реформування 

освіти в Україні.  

Вагомим для розкриття змісту функціонування системи післядипломної освіти 

педагогічних кадрів як багатоаспектного процесу неперервного професійного 

зростання є монографічне дослідження Н. І. Клокар «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах 

диференційованого підходу». Зокрема, автор зазначає, що зміст неперервної освіти 

повинен формуватися відповідно до потреб економічного і соціального розвитку 

держави, її кадрових та фінансових можливостей, а його ефективність залежить 

ввід багатьох факторів, зокрема нормативно-правового, медійно-інформаційного, 

навчально-методичного, забезпечення [7].  

Нами також проаналізовано наукову роботу професора А. Кузьмінського 

«Післядипломна педагогічна освіта: теорія і практика», яка є важливою в аналізі 

тривалого етапу становлення й розвитку національної системи підвищення 

професіоналізму педагогічних кадрів від 1917 року.  

Специфіку організації та змістового наповнення забезпечення безперервної 

освіти педагогічних працівників народних шкіл в Україні другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття висвітлено у монографії Н. Петрощук, у якій автор на основі 

вивчення та поняттєво-теоретичного аналізу наукової літератури з’ясовує зміст 

дефініцій базових тверджень, таких як «організаційно-змістові основи підвищення 

кваліфікації вчителів, учительські курси, з'їзди, народний учитель, народна школа» 

[9, с.32].  

У досліджуваний нами період на українських землях активно діяли чисельні 

громадські організації, які відігравали значну роль в проведенні просвітницької та 
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освітньої діяльності. У лавах таких товариств під час проведення різноманітних 

форумів, нарад учителі мали змогу підвищувати свою фахову майстерність, 

ознайомлюватися з методичними напрацюваннями своїх колег, зокрема розробок 

напрямів, методів та форм організації навчального та виховного процесу в школі, 

брали участь у розробках підручників, посібників та іншої навчальної літератури. 

Про роль громадських інститутів у вдосконаленні системи неперервної освіти 

науково-педагогічних і педагогічних працівників висвітлено в ґрунтовних історико-

педагогічних дослідженнях Л. Березівської [3], Г. Білавич [4], Н. Побірченко [11]. 

Зокрема, аналізуючи діяльність українських Громад Наддніпрянської України 

кінця ХIХ початку ХХ століття, Н. Побірченко зазначає, що зміст і напрями роботи 

громадських організацій «протягом півстоліття мали просвітницький, педагогічний, 

науковий та культурологічний характер», та сприяли поліпшенню фахової 

підготовки педагогічних кадрів у школах [11, с. 145]. 

Виходячи з досліджуваних часових меж, у контексті вивчення процесу 

становлення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Закарпатті у 

20 – 30 роках XX століття нам важливо було дослідити роботи, присвячені 

напрямкам удосконалення фахового, наукового та загальнокультурного потенціалу 

учительства на західноукраїнських землях (Буковині та Галичині), які у міжвоєнний 

період входили до державних утворень, у яких в тій чи іншій мірі були створені 

умови для формування громадянського суспільства, національної культури та 

освіти, зокрема формування демократичних основ української школи. 

Ознайомлення та опрацювання відомих на сьогодні праць дало нам зробити 

дало нам зробити узагальнення, що питання пов’язані із ретроспективним аналізом 

розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів є актуальними у контексті 

пошуку інноваційних рішень функціонування післядипломної педагогічної освіти. 
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СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ Й ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Прогресивні зміни в українському суспільстві потребують приділити особливу 

увагу гармонійному розвитку творчої особистості, вихованню всебічно освіченої 

людини, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені рішення за 

складних умов сучасності, усвідомлювати глобальні проблеми людства та 

національні проблеми і намагатися прийняти посильну участь у їх вирішенні. Це 

потребує від суспільства повернутися обличчям до людини, її особистості, 

спрямувати зусилля на прогресивний розвиток національної освіти. Згідно з 

законом України «Про освіту», основними принципами її розбудови є створення 

умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини; 

гуманітаризація; демократизація освіти; пріоритет загальнолюдських цінностей. 

До проблеми визнання та реалізації принципів навчання зверталися такі 

педагоги, як Ж. Руссо, Я. Коменський, Г. Песталоцці К. Ушинський та його 

послідовник Г. Ващенко та інші. Вони в своїх працях доводили, що навчання 
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повинно бути доступним класу, віку, рівню розвитку. Наукові дослідження 

присвячені проблемам розробки принципів навчання проводили Ю. Бабанський, 

М.Данілов, М. Скаткін, О.Савченко, М.Вашуленко та інші.  

У сучасних підручниках з педагогіки (О.Вишневський, Н. Волкова, І.Зайченко, 

Н.Майсеюк, І.Малафіїк, І.Підласий, Г.Товканець, О. Фізеші, М. Фіцула) 

розглядаються дидактичні принципи, проблеми їх формування і класифікації. Так, 

сучасна прагматична педагогіка, виходячи з потреб підготовки дитини до активної 

діяльності, надає перевагу принципам, які забезпечують активну діяльність дитини 

на уроці. 

За «Українським педагогічним словником» С. Гончаренка принципи навчання 

– це основні вихідні положення теорії навчання; дидактичні принципи – принципи 

дидактики, які визначають зміст, організаційні форми й методи навчальної роботи 

школи згідно з загальними цілями виховання й закономірностями процесу навчання 

[2, с.89, 270]. 

В Педагогічному словнику відзначено, що дидактичні принципи – це 

принципи дидактики, що визначають зміст, організаційні форми і методи 

навчальної роботи в школі у відповідності з загальними цілями виховання і 

закономірностями процесу навчання [4]. 

Принципи навчання (дидактичні принципи), на думку І. Зайченка, – це керівні 

ідеї, нормативні вимоги до організації і проведення дидактичного процесу; 

основоположні ідеї, що пронизують собою всю систему науково-дидактичного 

знання і субординують його. [3, с. 145]. 

Дидактичні принципи поширюються на вивчення всіх дисциплін. Фахові 

методики пристосовують їх до своїх потреб, а часом виводять з них і свої, 

прикладного рівня принципи [1]. 

Учителеві необхідно знати суть кожного принципу навчання, його характерні 

ознаки та оптимальні шляхи реалізації. При підготовці до уроку слід 

проаналізувати навчальний матеріал і з’ясувати  ступінь вираженості в ньому того 

чи іншого принципу навчання. В разі необхідності добирати чи розробляти 

навчальний матеріал з метою більш повної та ефективної їх реалізації на уроці. 

Розглянемо сутність принципів навчання і способів їх реалізації на уроці. 

Ураховуючи специфіку початкової школи, проаналізуємо необхідну, на нашу 

думку, групу дидактичних і методичних принципів, що зумовлюють зміст навчання 

та вибір методів. 

–  Принцип науковості навчання (спирається на закономірні зв’язки змісту 

науки та навчального предмета).  

–  Принцип доступності навчання (передбачає вибір та реалізацію змісту і 

методів навчання з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів). 

–  Принцип наочності навчання (здійснюється шляхом оптимального 

використання засобів наочності). 

–  Принцип проблемності навчання (сприяє активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, формуванню їх творчих здібностей). 

–  Принципи самостійності і активності учнів у процесі навчання (забезпечує 

умови для оптимального прояву учнями пізнавальної і творчої активності в процесі 
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засвоєння знань, вироблення умінь та навичок застосування їх у практичній 

діяльності). 

–  Принцип систематичності і послідовності навчання (формування знань, 

умінь і навичок учнів у логічній послідовності, дотримання логічних зв’язків між 

формами і методами навчання, контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів 

та її результативності, здійснення систематичного і послідовного контролю 

навчальних досягнень учнів). 

–  Принцип міцності (чітке усвідомлення нових понять, дій, виконання різних 

вправ та завдань, що сприяють запам’ятовуванню  навчального матеріалу, його 

систематизації, застосовувати різні методи та засоби контролю навчальних 

досягнень). 

Отже, дидактичні принципи організації навчального процесу майбутніх 

вчителів початкової школи до викладання молодшим школярам слугують основою 

вивчення всіх дисциплін, значною мірою визначають їх зміст, форми організації, 

процес і методи навчання. Вони діють на всіх етапах навчання, тому потребують 

постійного вивчення, дослідження і вдосконалення. 
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ЧИСТОТА ЯК МОВЛЕННЄВА ЯКІСТЬ КУЛЬТУРИ УСНОГО ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Нові пріоритети і цінності розвитку українського суспільства в контексті 

сучасності, інтеграція України у світовий та європейський освітній простір 

зумовлюють зростання національної самосвідомості, підвищення вимог до 

культури стосунків між людьми, пробудження громадського інтересу до 

нормативних статусів культури мовлення та культури спілкування. Чистота 

мовлення є показником її виразності та краси, бо тільки чіткий, різноманітний текст 

справить враження вишуканої мови і викличе почуття естетичного задоволення.  

Оскільки чистота мовлення завжди була його красою й ознакою культури 

кожної людини, то ніколи не втрачала своєї актуальності. Вона посідає важливе 

місце і в усному фаховому мовленні вчителя початкових класів. Вивченню якостей 

мовлення вчителів присвячено ряд публікацій [1; 2; 3; 4]. 
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Студіювання чистоти мовлення здійснювалося як класиками наукової думки, 

так і сучасними науковцями. Опубліковано чимало наукових праць у галузі 

мовознавства, риторики, історії, культурології, філософії, педагогіки стосовно 

чистоти мовлення. Актуальні наукові розвідки опублікували такі дослідники, як 

Т. О. Грибіниченко, Т. Б. Гриценко, Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. Б. Олійник, 

С. І. Дорошенко, М. С. Вашуленко, Т. К. Донченко, Л. В. Скуратівський, 

М. Г. Стельмахович та ін. 

Висока мовна культура є невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої 

людини. Для педагога важливими є вміння активно використовувати як знаряддя 

спілкування сучасну літературну мову з усіма її багатствами виражальних засобів 

та властивими їй нормами та якостями. «Досконале володіння українською 

літературною мовою є необхідним  компонентом професіограми вчителя 

початкової ланки освіти. Адже найповніше професійні обдарування педагога 

виявляються саме за допомогою мовлення. 

Культура мовлення – це дотримання норм літературної мови у вимові, 

вживанні слів та їх форм, у будові речень, а також у вмінні  користуватися мовними 

засобами у певних ситуаціях спілкування» [4, с. 121]. 

Мовна норма – це сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й 

сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування у певний період 

розвитку мови і суспільства [5, с. 438]. 

Як відомо, чистота професійного мовлення виявляється у трьох основних 

аспектах: в орфоепії – правильна літературна вимова, відсутність інтерферентних 

явищ; у слововживанні – відсутність позалітературних елементів; в інтонаційному 

аспекті – відповідність інтонації змісту та експресії висловлення. 

Орфоепія – система загальноприйнятих правил, що визначають правильну 

літературну вимову. Під час мовлення необхідно дотримуватися усіх орфоепічних 

норм. «Адже для впливу на слухачів потрібна правильна вимова слів. Мовцеві 

необхідно чітко вимовляти звуки, слова. Це забезпечить легкість і швидкість 

розуміння сказаного» [3, с. 229]. 

Чистота мовлення тісно пов’язана з правильністю, адже критерій повної 

відповідності нормам літературної мови властивий як правильності, так і чистоті. 

Іншомовні слова засмічують мову, якщо вживаються надмірно й недоречно. 

Особливої шкоди завдає так зване суржикове мовлення, в якому змішуються 

українські й російські слова. Засмічують мову й слова-паразити. Це вставні слова, 

які нічого не виражають у тексті.  

Необхідними умовами досягнення культури усного фахового мовлення є 

вміння оформляти і виражати думки адекватно до предметів і явищ, постійно 

здійснювати самоконтроль за власним мовленням, працювати над подоланням 

суржику, розвивати нормативне мовлення тощо. 

Слово вчителя – основне знаряддя його впливу на формування особистостей 

учнів. Саме від того, наскільки успішно воно використовується, залежить характер і 

ступінь його впливу. 

Отже, основою успішної професійної діяльності вчителя початкових класів є 

його культура мовлення, що ґрунтується на загальній культурі особистості, 
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моральних поглядах, переконаннях. Важливими є уміння правильно 

використовувати літературну мову в професійній діяльності. Чистота мовлення – це 

його краса й ознака культури кожної людини. Рівень культури професійного 

мовлення можна підвищити за умови систематичного самовдосконалення. 

Потрібно постійно оновлювати власні знання, вдосконалювати мовлення, 

підвищувати його культуру. Як правило, гарне мовлення свідчить про високий 

рівень культури мовця і робить спілкування більш ефективним.  
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ЕСТЕТИЧНІ ПОЧУТТЯ ЯК ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ 

 

Одним із важливих завдань сучасної початкової школи є значне поліпшення 

художньої освіти й естетичного виховання учнів. Як ніколи сьогодні необхідно 

розвивати в дітей почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, уміння 

розуміти і цінувати твори мистецтва; краще використовувати для цієї мети 

можливості кожного навчального предмета, особливо літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, естетики, які мають велику пізнавальну і виховну силу. 

Філософські погляди на почуття, зокрема естетичні, викликають особливий 

інтерес у контексті даного науково-педагогічного дослідження, оскільки 

дозволяють визначити його понятійний апарат та методологічні основи. 

Досліджуючи еволюцію поняття «почуття» в історії філософської думки, було 

виявлено відмінності в способах розв’язання питання співвідношення почуттів і 

розуму людини. Значна кількість філософських концептів переконують в єдності 

чуттєвого пізнання та мислительних процесів особистості. Так, античні філософи 
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(Алкон, Геракліт, Емпідокл, Парменід Піфагор, Теофраст та ін.) неодноразово 

звертали увагу на примат зовнішніх почуттів та чуттєвого сприйняття людиною 

того, що відбувається навколо неї, над розмірковуваннями. В V ст. до н.е. Сократ, 

Геродот, Аристотель, Платон трансформували давньогрецьку філософську думку 

про природу почуттів у принципово нову площину. В обіг уведено поняття 

калокагатії, яке знаменувало осмислення гармонійної єдності зовнішнього і 

внутрішнього, естетичного і морального, краси і добра. 

В епоху Середньовіччя Аврелій Августин закликав до глибокого відчуття 

краси довкілля. Він високо підносив роль чуттєвого пізнання світу. Інший 

представник сенсуалізму Фома Аквінський вважав, що естетичні почуття мають 

безкорисливий характер і притаманні людям, які здатні пізнавати прекрасне в 

навколишньому житті. [1, с. 194-195]. 

В епоху Відродження роль почуттів в освоєнні людиною навколишнього 

осмислена ще глибше. Зокрема, Леонардо да Вінчі, Лоренцо Валла, Рафаель, 

Мікеланджело підкреслювали, що естетичне стимулюється перш за все людським 

чуттям. Мислителі й художники епохи Відродження ідеалізували чуттєві 

можливості людини, за допомогою яких вона може досягти самовдосконалення, 

саморозвитку, реалізації своїх творчих можливостей [12, с. 44]. Натурфілософія 

епохи Відродження тлумачила розум людини як складне поєднання здібностей, 

серед яких не останнє місце посідають і почуття.  

Філософи Нового часу (Р.Декарт, Т.Гоббс, Г.Лейбніц, Дж.Локк, Б.Спіноза), 

французькі матеріалісти (Д.Дідро, Вольтер, Ж.Ламетрі, Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо), 

дотримуючись теорії сенсуалізму, все-таки заперечували особливу роль чуттєвого 

досвіду у пізнанні людиною навколишнього і закликали до піднесення насамперед 

духовної природи людини. 

Велику значущість у контексті дослідження нашої проблеми мають ідеї 

представників німецької класичної філософії І.Канта та Г.Гегеля. Зокрема, 

І. Кантом вивчені основні ознаки естетичного почуття, які він описав у «Критиці 

здатності судження». На думку мислителя, естетичне почуття є безкорисливим, 

об’єктивним, тому що йде попереду пізнання й має споглядальний характер.  

В українській філософії кінця XIX – початку XX ст. особливе місце належить 

естетичній концепції художньої творчості, розробленій І.Франком. Митець робить 

висновок про те, що передусім потрібно усвідомлювати механізми народження 

мистецтвом почуття естетичної насолоди. Він вважав, що саме це почуття повинно 

стати першоосновою естетичного аналізу, який, у свою чергу, повинен бути 

орієнтований на визначення засобів, завдяки яким мистецтво народжує це почуття.  

Значного поштовху розвитку філософії естетичних почуттів надали праці 

В.Бєлінського та М.Чернишевського. Так, В.Бєлінський переконував у необхідності 

розвивати естетичні почуття в людини змалечку, щоб підняти її якомога вище від 

рівня тварини. Почуття прекрасного він вважав свідченням освіченості й 

вихованості, противагою егоїзму та примітивному прагматизму.  

Аксіологічні аспекти формування естетичних почуттів яскраво відображені в 

працях філософів-естетиків XX століття (О. Бурова, М. Киященка, М. Лейзерова, 

В. Малахова, Л. Столовича, Р. Шульги та ін.) Дослідники відзначали складний 
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механізм почуттів, який виявляється через багатогранність своєї природи, характер, 

структуру, варіативні форми вияву. Дослідження М. Афасіжева, Д. Кучерюка, 

А. Ларькова, Л. Левчук, Л.Пєчко та ін. засвідчують, що естетичні почуття є 

найскладнішим видом духовного переживання людини, народжуються під впливом 

цілеспрямованого виховання, оточуючого середовища, як результат опанування 

індивідом певної системи знань та оціночних умінь 3; 19; 20; 21; 24. 

Отже, у нашому розумінні естетичні почуття є невід’ємним атрибутом 

соціалізованої особистості, які сприяють розвиткові її потреби у знаннях, 

забезпечують суспільну активність індивіда та його творчу активність. Оскільки 

естетичні почуття розвиваються лише під цілеспрямованим педагогічним 

керівництвом і є наслідком суб’єктивної емоційної реакції людини на мистецькі 

твори, тому для теоретичного осмислення механізмів їх формування першорядного 

значення набуває дослідження психологічних основ їх розвитку з раннього віку у 

навчально-виховному процесі під впливом мистецького продукту, зокрема 

літератури. 
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ВИХОВАННЯ В ПРАЦІ ТА ВИХОВАННЯ ПРАЦЕЮ ЯК ЗАВДАННЯ 

ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сучасна школа стикається з великою кількістю проблем, серед яких втрата в 

учнів інтересу до навчання, до трудової діяльності, відсутність внутрішніх мотивів 

до них, зниження якості освіти, поява негативного ставлення до трудового 

навчання.  

Трудове виховання – один з напрямів виховної діяльності, який націлений на 

осмислення дітьми цінностей трудового життя. Учні повинні усвідомити, що без 

праці людина неодмінно деградує, що праця – як фізична, так і розумова має велику 

цінність у житті, що лише праця дає можливість реалізувати себе як особистість, 

формує власну гідність людини і повагу до неї оточуючих. Метою трудового 

виховання молодших школярів є виховання усвідомлення дітьми соціальної 

значущості трудової діяльності, розвиток потреби в трудовій активності, 
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ініціативності, готовності до творчої діяльності, формування працелюбності як 

базової якості особистості [4]. Завданнями трудового виховання є: вироблення 

свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, формування 

трудових умінь і навичок, розвиток потреби у творчій праці, виховання почуття 

господаря, формування готовності до праці за умов ринкової економіки. 

Працю учнів необхідно поєднувати з їх навчальною роботою. Це означає, що, 

підбираючи об’єкти праці для учнів, слід надавати перевагу тим, які тісно пов’язані 

з їх навчальною роботою. Важливо домагатися, щоб трудова діяльність школярів 

сприяла практичному застосуванню і поглибленню знань, допомагала формуванню 

в них високих моральних якостей, підвищувала суспільну активність і сприяла 

підготовці до продуктивної праці в різних галузях виробництва.  

У сучасній школі вчитель уже практично перестає бути основним джерелом 

інформації, але натомість зростає його роль в активізації пізнавальної діяльності 

учнів. Оскільки активізувати пізнавальну діяльність школярів лише на уроках є 

неможливим, необхідно всіляко підтримувати їх активність у позакласній роботі та 

скеровувати на поглиблене засвоєння трудових навичок під час занять в 

позаурочних гуртках, на позаурочних заходах з трудового навчання.  

Можемо навести приклад В. О. Сухомлинського у Павлиській школі. Дуже 

цікавими і повчальними були трудові традиції,  серед яких виготовлення наочних 

приладів, обладнання для навчальних кабінетів; виготовлення в літні канікули 

наочних посібників для кабінету біології (колекція ґрунтів, колекція глин тощо); 

колективне виконання різних видів робіт у колективному виробництві (збирання 

колосків, штучне запилення кукурудзи, заготівля кормів для худоби, збирання 

врожаю фруктів); прикрашання класних кімнат і шкільного подвір’я; підготовка і 

проведення Тижня саду, Дня першого снопа. 

Ідеї та традиції В. О. Сухомлинського живі і потрібні у сучасній школі. 

Впровадження його ідей у сучасну початкову школу передбачає системний підхід 

до її удосконалення. Українська школа має багатий досвід включення учнів у 

продуктивну працю. У нових умовах вона прагне зберегти і зміцнити традиційні 

форми організації продуктивної праці учнів та створити нові, що дозволяють 

здійснити трудове виховання на основі різних форм власності. Серед них: учнівські 

трудові об’єднання (рослинників, овочівників, садівників, квітникарів, майстрів 

зеленого господарства, тваринників, селекціонерів тощо), шкільні лісництва, 

агрофірми, фермерські господарства, асоціації, виробничі кооперативи, майстерні, 

будівельні загони, арендні підряди, народні художні промисли (гончарство, 

ткацтво, лозоплетіння, різьба по дереву, розпис та інші). 

Виховання в праці та виховання працею, на думку педагога, будучи 

практичною підготовкою молодого покоління до життя, сприяє вирішенню цілого 

ряду завдань всебічного гармонійного розвитку та виховання. По-перше, праця, як 

засіб розумового виховання є вагомою підтримкою любові до навчання, до знання 

(навчання – головна праця дитини, якщо вона любить працю, вона любить 

навчання). По-друге, праця сприяє вихованню любові до людей, до природи, до 

всього живого і прекрасного (якщо не трудитися на користь людям, для краси, 

природи, як можна їх любити?). По-третє, виховання працею сприяє розвитку 
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індивідуальних схильностей (кожна дитина з численних видів праці обирає працю 

по душі, у процесі якої здобуває максимальний розвиток). По-четверте, трудове 

виховання є важливою підготовкою до усвідомленого вибору професії (у 

різноманітті праці, кожна дитина знайде те, що їй по душі, те, що приносить 

особливу радість). По-п’яте, виховання у праці і працею формує характер дитини 

(волю, відповідальність, цілеспрямованість, самостійність, ретельність тощо). 

Значну увагу слід звернути на умови залучення дітей до продуктивної праці, а 

саме: 

–  організація реального трудового життя, коли дорослі (батьки, учителі) є 

зразком у праці; 

–  формування в процесі виготовлення матеріального або духовного продукту 

такої якості як працьовитість; 

–  залучення дітей до побутової праці: формувати бажання та вміння 

підтримувати порядок і чистоту, вчити витирати мокрою ганчіркою столи, 

підвіконня, підмітати підлогу, поливати квіти, правильно розкладати дидактичні 

посібники. Підготовка до побутової праці, повинна проводитися «по всіх лініях 

виховної роботи, а найважливішою з цих ліній є свідомість, думка, духовне життя» 

[3]. 

Важлива умова підготовки дитини молодшого шкільного віку до праці є 

розвинуте мислення. Тільки через злиття думки і фізичної праці школярі можуть 

стати мислителями, пошуковцями, відкривачами. Щоб навчити вихованців 

працювати, радіти самому процесу діяльності і результатами праці, з ним треба 

багато спілкуватись, постійно щось пояснювати, нагадувати, запитувати, проводити 

виховні бесіди («Праця – джерело життя й головна його прикраса; «Шануй працю 

людей»; «Бджола мала, а й та працює»). Варто привчати дитину економити свої 

сили, навчити не тільки працювати, а знаходити в собі ресурси, щоб пробудити себе 

до праці, привчити до думки про те, що праця сама по собі буде давати насолоду 

досягнутої мети, привчити її до вмілого, організованого підходу до переборювання 

перешкод та труднощів. 

Виховання в праці – це перш за все прищеплення любові до праці, зближення 

розумової і фізичної праці. Праця має згуртовувати дитячий колектив, бути 

посильною і радісною, до неї можна залучати дітей різного віку. Вони повинні 

бачити кінцевий результат, радіти йому, відчувати, що їхня праця – це частина 

праці дорослих. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  

У ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 

Прагнення України до євроінтеграційних перетворень спонукає вітчизняну 

систему освіти до вивчення досвіду провідних європейських держав, котрі досі 

ставили різні цілі та пріоритети для реалізації навчальних програм й реформ 

акредитації. Зокрема, в Греції здійснення акредитації та оцінювання можливостей 

навчання призвели до зміни способу сприйняття навчання упродовж життя. Так, 

Генеральний секретаріат з питань освіти дорослих (GSAE) та Міністерство 

національної освіти та релігій здійснюють планування та забезпечення освіти 

дорослих. Місія Секретаріату – забезпечення можливостей для безоплатного 

навчання упродовж життя для усіх громадян незалежно від їхнього соціально-

економічного статусу, рівня освіти, місця народження та віросповідання з метою 

розвитку базових та нових базових навичок, знань для їх особистісного та 

професійного розвитку. Секретаріат також здійснює контроль за Інститутом 

неперервної освіти дорослих (IDEKE), який реалізує весь спектр постачання 

загальної та освіти дорослих. Він також акредитує освітні програми та присуджує 

кваліфікації, які полегшують доступ до інших можливостей навчання. Зокрема, 

протягом 2004–2008 рр. ЄС та грецька держава виділили загалом 110 млн. євро на 

будівництво інфраструктури та обладнання для постачальників освітніх послуг для 

дорослих. За вказаний період Секретаріат також розширив освітнє забезпечення 

функціонуванням понад 400 підрозділів по всій країні. Регіональні навчальні 

заклади, такі як Школи другого шансу, Центри освіти дорослих, Батьківські школи, 

програми дистанційного навчання, а також автономні програми, що стосуються 

комп’ютерної грамотності, викладання мови та валеологічної освіти, 

запропонували понад 690,591 навчальних місць. Тільки у 2008 р. близько 192 483 

дорослих учнів брали участь у програмах навчання дорослих [1, c. 128–129]. 

Відтак покращення якості грецької системи освіти дорослих стало основним 

завданням з метою відповідності орієнтирам ЄС та забезпечення якості. З цією 

метою Секретаріат розробив механізм для забезпечення послідовності, прозорості, 

якості та підзвітності освітніх провайдерів, оскільки ці питання стали головним 

пріоритетом при проведенні консультацій з громадськістю, а також у зовнішніх та 

звітах про оцінку учнів. У 2007 році при Секретаріаті було створено Національний 

офіс питань з якості з метою імплементації Національної рамки забезпечення 

якості, котра базувалася на загальних принципах Спільної рамки забезпечення 

якості ПОП в Європі (CQAF, 2004) й складалася з набору загальних специфікацій 

та критеріїв оцінки для всіх державних постачальників й автономних програм. 

Головною метою цієї рамки був моніторинг й неперервне вдосконалення надання 

освіти за допомогою процесів самооцінки та оцінювання провайдерів освіти 

дорослих. Секретаріат пілотував Національну рамку забезпечення якості (NQAF) на 

два роки (2006–2008), згідно з якою кожен постачальник розробив та впровадив 
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процедури самооцінки своїх програм, дотримуючись національно рекомендованих 

стандартів і процедур оцінювання (Kalantzis & Arvanitis 2006 & GSAE, 2007). 

Основні механізми, які використовувались для оцінки якості програм освіти 

дорослих протягом пілотного періоду, зосереджувались головним чином на 

забезпеченні якості на організаційному та рівні учня. Загалом, 63 % провайдерів 

освітніх послуг Секретаріату завершили свої звіти про самооцінку, зосередившись 

на: а) оцінці організації та її діяльності (адміністративні процедури, управління та 

керівництво, ресурси та результати / навчальні шляхи; б) якості навчального 

процесу (методи навчання, навчальні пакети та змісти, модель оцінювання учнів, 

процедури оцінювання вчителя й підготовка). У свою чергу реалізація шести 

загальних компетентностей (організаційних, технічних, культурних, особистісних, 

громадянських, комунікативних) для оцінювання знань, умінь та навичок, а також 

визнання попереднього навчання дорослих учнів, вимагає політичних рішень та 

екстенсивного професійного підвищення кваліфікації. З іншого боку, розробка 

Секретаріатом програми акредитації та трансферу кредитів – це ідея для 

подальшого розвитку, яка сприятиме підвищенню якості, привабливості програми 

та освітній мобільності [1, c. 129]. 

Також наголошувалось на якості персоналу, мотивації й професійному 

розвитку педагогів дорослих та персоналу; необхідності місцевого планування; 

консультацій з громадськістю, а також міжгалузевих партнерств та визнання. У 

відповідь на це Секретаріат доклав значних зусиль щодо професійного розвитку 

педагогів дорослих, створивши Центр освіти та підготовки тренерів, 

запропонувавши програму професійного електронного навчання. Однак, розробка 

системи забезпечення якості освіти дорослих у Греції виявилася важким і складним 

завданням, яке потребує великих змін на різних рівнях. На системному рівні 

забезпечення якості можливо забезпечити за допомогою відповідного 

законодавства та шляхом встановлення механізмів координації й забезпечення 

якості. Цього можна досягти за умови, що різні освітні сектори та постачальники 

(як державні, так і приватні) погоджуються на набір рамок задля ефективності 

розробки навчальних програм, показників якості та схем акредитації. Тісніша 

співпраця та міжгалузеве визнання можуть інтегрувати програми освіти дорослих із 

забезпеченням професійної підготовки, технічної освіти та навіть вищої освіти. У 

цьому контексті Національний комітет з питань навчання упродовж життя зміг би 

здійснити відповідні політичні ініціативи щодо розробки Національної системи 

кваліфікацій для забезпечення трансферу кредитів з одного сектору в інший 

(шкільний, професійний технічний, навчання дорослих та вищу освіту), що 

задовольняє потреби в освіті місцевого населення та сприяє освітній мобільності у 

грецькій державі та ЄС. З іншого боку, розширення сектору освіти дорослих під 

егідою Секретаріату призвело до необхідності термінових реформ щодо 

забезпечення якості та акредитації освітніх програм як на організаційному, так і на 

рівні учнів (Kalantzis & Cope, 2005) [1, c. 130]. 

Таким чином, у ході наукового пошуку з’ясовано, що розробка та 

впровадження національної рамки компетентності сприяють забезпеченню цілісної 

оцінки, постійного моніторингу та оновлення загальних компетентностей дорослих, 
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необхідних у глобалізованому суспільстві. Доведено, що розвиток національних 

рамок кваліфікацій та компетентностей може допомогти забезпечити забезпечення 

якості та інновації, підвищити ефективність освіти та оцінити ефективність 

політичних втручань.  
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ВПЛИВ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Мистецтво театру здавна супроводжує людство. У всі часи театр був для 

людей великою цінністю, яка мала моральне, культурне та громадське значення. 

Гра – провідний вид діяльності дитини дошкільного віку, оскільки, є найбільш 

доступним для дитини, цікавим способом переробки, вираження емоцій, уявлень. 

Значний інтерес викликають у дітей творчі, театралізовані ігри, сюжетом яких є 

відомі казки, розповіді або театральні вистави. В одних іграх діти самі зображають 

персонажів, в інших – персонажами стають іграшки, ляльки, картинки [1].  

Театралізована діяльність у дошкільному віці існує та усвідомлюється 

педагогами як один з найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток 

особистості дитини. Вона виступає як специфічний вид дитячої активності, один з 

найулюбленіших видів творчості. Проблема театральної діяльності в закладі 

дошкільної освіти лягла в основу наукових досліджень Л.Артемової, А.Богуш, 

Н.Ветлугіної, Н. Гавриш, А.Калініченко, Г.Косової, С.Новосьолової та інші.  

Виховні можливості театралізованої діяльності широкі. Беручи участь у ній, 

діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті через образи, 

фарби, звуки, а вміло поставлені питання змушують їх думати, аналізувати, робити 

висновки і узагальнення. З пізнавальним розвитком тісно пов’язана виразність 

реплік персонажів, непомітно активізується словник дитини, удосконалюється 

звукова культура її мови, її інтонаційний лад.  

Театралізована діяльність в закладі дошкільної освіти стає джерелом розвитку 

почуттів, глибоких переживань і відкриттів дитини, залучає її до духовних 

цінностей, розвиває емоційну сферу дитини, примушуючи її співчувати 

персонажам, співпереживати подіям, які розігруються.  

Театралізована діяльність дозволяє формувати досвід соціальних навичок 

поведінки завдяки тому, що кожен літературний твір або казка для дітей 

дошкільного віку завжди мають моральну спрямованість (дружба, доброта, 

чесність), таким чином дитина висловлює своє власне ставлення до добра і зла. 

Улюблені герої стають зразками для наслідування і ототожнення. Саме здатність 
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дитини до такої ідентифікації з улюбленим героєм дозволяє педагогам через 

театралізовану діяльність справляти позитивний вплив на дітей.  

Театрально-ігрова діяльність стимулює особистісний розвиток дитини, 

розвиває естетичні почуття, здатність до перевтілення, самоповагу. Це допомагає 

долати боязкість, сором’язливість тощо. Набутий у дошкільні роки власний 

мистецько-комунікативний досвід – це запорука не лише загальнокультурного 

розвитку дитини, а й її забезпечення формування таких важливих для особистісної 

активності в подальшому житті якостей, як розкутість, впевненість у собі, здатність 

до активної співпраці в колективі. 

До класифікації театралізованих ігор існує досить багато підходів. Види 

театралізованої діяльності дошкільників можна класифікувати: за способом 

організації (індивідуальні чи колективні), за змістом театралізованої діяльності (за 

сюжетами літературних творів, ігри-драматизації, інсценування), – за видами 

ігрового матеріалу (театр ляльок, театр іграшок, пальчиковий театр) [2]. 

Софія Русова одна з перших систематизувала різні види театралізованої 

діяльності та вбачала в них ефективний засіб розвитку мовлення і творчих 

здібностей дітей дошкільного віку.   

Л. Артемова, розглядаючи театралізовані ігри, поділяла їх на дві групи: 

режисерські й ігри-драматизації [3]. 

За твердженням Н. Карпінської драматизувати – означає представляти, 

розігрувати в особах який-небудь літературний твір, зберігаючи при цьому 

послідовність епізодів. На думку Л.Фурміної, ігри-драматизації є іграми-виставами, 

де в особах розігрується літературний твір за допомогою таких виразних засобів, як 

інтонація, міміка, постава передаються конкретні образи. Іграм-драматизаціям 

властиві атрибути, декорації, маски, розгорнута система реальних взаємовідносин 

поміж її учасниками, поєднання рольових та реальних дій та відношень. В ході гри 

діти емоційно освоюють проблемні ситуації, проникають у внутрішній смисл 

вчинків героїв, у них формується уявлюваний образ, оцінювальне ставлення до 

персонажу [4]. 

Отже, театрально-ігрова діяльність стимулює особистісний розвиток дитини, 

розвиває естетичні почуття, здатність до перевтілення, самоповагу. 
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КУЛЬТУРА МОВИ І КОДИФІКАЦІЯ НОРМИ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ 

«УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» ( 2019) 

 

Явище літературної мови так само давнє, як і сама мова, проте теорія мовної 

норми у сучасному розумінні формується в україністиці починаючи з 20-30-тих 

років ХХ століття. Історія писемно-літературної практики з кінця ХVІІІ ст. та 

впродовж ХІХ століття засвідчу постійну увагу до мовних норм, що 

утверджувалися в словниках, граматиках як джерелах і засадах кодифікації цих 

норм. Процес кодифікації норм літературної мови – свідоме ставлення носіїв 

національної мови до літературного зразка. Ще донедавна в теорії літературної 

мови йшлося про найважливіший критерій нормативності – критерій авторитетного 

художнього слова. Не випадково загальномовні тлумачні словники використовують 

художні тексти як основний ілюстративний матеріал. Адже важливою є не лише 

інформація про виділені фахівцями значення слова, а й контексти, в яких 

реалізуються ці значення. Ілюстрації фактично є вихопленими з історії мови 

фрагментами життя живого слова: за уривком тексту, прізвищем письменника 

постає історичний період, коли функціонувало те чи те слово або його граматична 

форма.  

Зокрема зупинимося на варіантних доповненнях до чинної норми закінчень 

іменників жіночого роду ІІІ відміни у родовому відмінку. У новій редакції 

«Українського правопису» (2019) йдеться: «Іменники на – ть після приголосного, а 

також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини 

можуть набувати як варіант закінчення –и: гідности, незалежности, радости, 

смерти, чести, хоробрости, крови, любови, осени,  соли, Руси, Білоруси». 

 У Правопиcі 1929 року зазначено «Іменники жіночого роду ІІІ відміни на  - ть 

за другим приголосним: від радости, з вісти, до смерти, без чверти…; також 

винятково: до осени, без соли, крови, любови, Руси мають у родовому відмінку 

однини закінчення –и [1, с. 35]. Проблема в тому, – якщо зазначені граматичні 

форми вилучено, як слушно зауважував Юрій Шевельов, за принципом 

«взорування на  російській мові» та «спрощення за всяку ціну», щоб максимально 

приблизити відмінювання іменників жіночого роду на приголосний типу радість 

до відмінювання іменників типу земля, тоді українське відмінювання іменника 

збігатиметься акурат із російським» і доказово відстоював, що форма на – и 

давніша від форми на – і [2, с.237 ]. 

А мова, зокрема діалектологічний зріз засвідчує повсюдне панування 

форми на – и. Стійко збережено це закінчення в літературних творах та фольклорі: 

Пор.: Ти, брате, любиш Русь / Як дім, воли, корови. / Я ж не люблю її / З надмірної 

любови (Іван Франко); Навколо радости так мало (Володимир Сосюра); Не учися 

розуму до старости, але до смерти (Народна творчість ). 

Сучасний закарпатський письменник Мирослав Дочинець у романі «Мафтей», 

відзеркалюючи усно-розмовну мовну практику, засвідчує значну кількість 

варіантних графічних оформлень родового відмінка іменників ІІІ відміни. До 
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прикладу: Гален відкрив мені загадку руху крови, дивовижну впорядкованість 

роботи мускулів, кісток, судин і нервів [ 3, с. 317]. [Тут і далі цитуємо за виданням: 

Дочинець М. Мафтей. Книга написана сухим пером. Роман. – Мукачево: 

Карпатська вежа, 2016. – 352 с., вказуючи сторінки]. Увага до себе поволі 

змінюється на повагу. Асе перший крок до любови (с. 278); «А соли дам тобі 

найчистішої, вивареної » (с. 275); Для воза мудрости, розумашко, згодиться й 

чуже (с. 233); На березі й закопаний буду – і підземні струмені й там обіймуть мої 

кости (с. 194). А так забрала його ріка, не дала в руки смерти (с. 343); Пізнавши 

всі школи давности, поклав він на тому підмурівку непорушну будівлю досліду і 

пізнання людського тіла й духа (с. 317). Земля під ногами чисто кам’яна, захрясла 

від давности (с. 236); Ти набрався книжности, час уже зануритися в крутіж 

живого пробуття (с. 217).  

Бездоказові відстоювання флексії -і в родовому відмінку однини іменників ІІІ 

відміни жіночого роду (радості ) позбавлені сенсу за умови, коли існує Атлас 

української мови, на картах якого добре видно, як говорить український народ 

майже на всій його етнічній території та які тенденції розвитку його мови. Тому 

сьогодні такі зміни в українському правописі  лише схвалюємо.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Вітчизняна система освіти перебуває у процесі поетапного реформування всіх 

ланок освіти з метою приведення критеріїв та стандартів освіти у відповідність до 

європейських вимог.  

Провідна мета освітньої реформи – підвищення якості освіти. Зокрема, якість 

початкової ланки загальної середньої освіти рекомендовано підвищити шляхом 

впровадження методик особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання, 

виховання і розвитку молодших учнів [1].   

У вітчизняній науковій літературі найбільшого поширення набуло визначення 

компетентності як сукупності знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної 

діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію, запропоноване С. Гончаренком.  

Аналіз поняття «компетентнісний підхід» у освітніх нормативно-правових і 

концептуальних документах, свідчить, що цей підхід стає реалією сучасної освіти 

та активно використовується у навчально-виховному процесі, оскільки вирішення 

завдань сучасної школи потребує значного посилення самостійної й продуктивної 

діяльності учнів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей. 
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Компетентнісний підхід тісно повʼязаний з такими підходами до навчально-

виховного процесу, як особистісно орієнтований та діяльнісний. Перший потребує 

трансформування із загальної моделі для «всіх» на суб’єктивні надбання одного 

учня, а також переорієнтації змісту освіти. На противагу йому, діяльнісний підхід 

реалізується лише в діяльності, тобто під час виконання сукупності певного виду 

дій конкретним учнем. 

Перехід до компетентнісного підходу це переорієнтація з самого процесу 

навчання на результат освіти під час діяльності учнів, це перенесення акценту з 

накопичення визначених знань, навичок та умінь на формування і розвиток у дітей, 

здатності застосовувати їх у практичній діяльності, а також досвід в певних 

ситуаціях [2].  

Протягом тривалого часу освіта в початкові школі базувалася за принципом 

надання учневі знань, а також організації підґрунтя для формування навичок та 

звичок. На жаль, сьогоднішні реалії життя висувають набагато вищі вимоги, а тому, 

фундаментальні знання виявляються недостатніми для впевненого просування у 

житті.  

Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві компетентностей. У концепції Нової української школи 

виокремлено 11 ключових компетентностей: вільне володіння державною мовою; 

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, 

техніки та технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-

комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та 

соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова 

грамотність [3]. Безумовно існує тісний взаємозв’язок між вище переліченими 

компетентностями, зокрема спільними для всіх є такі вміння: уміння читати і 

розуміти прочитане; уміння висловлювати думку усно і письмово; критичне і 

системне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; ініціативність; 

творчість; уміння вирішувати проблеми; оцінювати ризики; уміння конструктивно 

керувати емоціями; застосовувати емоційний інтелект; здатність до співпраці в 

команді. 

Отож пріоритетне місце у концептуальних положеннях сучасних освітніх та 

нормативно правових документах належить компетентнісно зорієнтованому 

навчанню, вихованню і розвитку школяра.  

Актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу 

в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і 

розвиток ключових компетенцій особистості. 

Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої 

школи, головне завдання якої – підготувати компетентну особистість, здатну 

знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому 

і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація 

компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього 

процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. Результатом 

такого процесу має бути сформованість загальної компетентності людини, яка 
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включає сукупність ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою 

особистості. 

Список використаних джерел 

1. Концепція початкової освіти // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 1–4. 

2. Лісовська А. А. Компетентнісний підхід у змісті початкової освіти 2016 

[Електронний ресурс]/ А. А. Лісовська. – Режим доступу: 

http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-

praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya  

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти / 

Міністерство освіти і науки України. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf. 
 

РАКІТЯНСЬКА Л. М. 

Криворізький державний педагогічний університет, Україна. 

 

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ УЧИТЕЛЯ ЯК КРИТЕРІЙ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Конкурентоспроможність фахівця в контексті євроінтеграційних процесів, 

ринкових умов праці розглядається сьогодні одним із першочергових показників і 

критеріїв його професіоналізму як фахівця нової генерації, здатного не лише 

професійно і компетентно виконувати свою роботу, а й бути готовим  й 

спроможним витримувати виклики часу, зумовлені мінливим, швидкоплинним і 

нестабільним розвитком всіх сфер суспільного життя. Питання 

конкурентоспроможності фахівця останнім часом активно обговорюється на 

міжнародному рівні, зокрема на Всесвітньому економічному форумі (Давос, 2015, 

2018). У документах цього міжнародного зібрання визначається перелік 

професійних навичок, які будуть найбільш пріоритетними  і затребуваними в 

ринкових умовах праці найближчим часом. У переліку таких навичок за 

матеріалами «Форуму 2018» міжнародними експертами та аналітиками у сфері 

працевлаштування названий емоційний інтелект як одна із професійних «навичок 

майбутнього», «навичок ХХ1 ст.» [1]. Цей концепт вперше з’явився в дослідженнях 

американських вчених в контексті більш загальної проблеми соціального інтелекту. 

Грунтуючись на теорії «множинності інтелекту» Г. Гарднера,  американські вчені 

Дж. Мейєр, П. Селовей, Д. Карузо, Р. Бар-Он, Д. Гоулман та інші виокремили у 

самостійний дослідницький напрям вивчення емоційного інтелекту, який 

ідентифікували як проблему психології особистості [ 2; 3]. Їхніми дослідженнями 

доведено, що у досягненні життєвого, в тому числі і професійного успіху, 

кар’єрного зростання, володіння високим рівнем інтелекту (IQ), академічними 

знаннями і здібностями виявляється далеко недостатнім. Ця точка зору виявилась 

альтернативною традиційному розумінню IQ і його ролі у житті людини. В своїх 

працях вони наводять переконливі приклади з життя, коли інтелектуальні, 

ерудовані, широко обізнані і компетентні фахівці далеко не завжди досягають 

бажаного успіху у професійній діяльності, в той час як фахівці із значно 

«скромнішим»  потенціалом досягають «вершин» у своєму кар’єрному зростанні. 
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Відповідь на цей життєвий факт вчені пов’язують із таким поняттям як «емоційний 

інтелект» («emotional intelligence»), розглядаючи його в широкому розумінні як 

здатність людини обробляти інформацію, надану в емоціях, уміння розпізнавати 

емоції, розуміти їхній причинно-наслідковий з’язок, використовувати емоції для 

продуктивного мислення й прийняття правильного рішення. Тобто сутність 

інтелекту у традиційному значенні та емоційного інтелекту є дуже близькою з тією 

різницею, що іншою є інформація, яка піддається оброблянню. В якості найбільш 

актуальних і затребуваних професійних якостей фахівця, які б засвідчували рівень 

його емоційного інтелекту виокремлюють ті, які пов’язані з емоційною сферою, а 

саме: здатність адаптуватись до мінливого і швидкозмінного соціального 

середовища, відчуваючи його атмосферу і загальний настрій; уміння адекватно 

виражати власні емоції та управляти ними; уміння відчувати і розуміти психо-

емоційний стан інших і враховувати його в міжособистісному спілкуванні, 

уникаючи конфліктних ситуацій і непорозумінь; уміння комунікувати, активно 

взаємодіяти з іншими, співпрацювати у команді і спрямовувати спільну взаємодію 

на позитивний загальний результат тощо. Теорія емоційного інтелекту 

американських вчених, напрацьований ними доробок у вигляді наукових та 

експериментальних даних, став поштовхом для подальшого дослідження цього 

феномену в різних галузях наукового знання, зокрема, у сфері професійно-

педагогічної освіти. До цієї проблеми звернулись цілий ряд науковців, 

досліджуючи різні аспекти нового для теорії та практики професійної освіти 

феномену. Так, І. Андрєєва вбачає в емоційному інтелекті  як компоненті 

психологічної культури вчителя, фактор подолання негативних якостей вчителів 

(гнів, роздратованість, ін.), зумовлених значними психологічними навантаженнями. 

Вона акцентує на умінні вчителя управляти власними емоціями і розуміти емоційні 

переживання учнів [4]. М. Манойлова стверджує, що емоційний інтелект вчителя 

допомагає йому в умовах технократичного суспільства забезпечити гуманістичну 

спрямованість педагогічного спілкування шляхом оптимістичної налаштованості на 

міжособистісну взаємодію з учнями [5]. Творчу складову в емоційному інтелекті 

вчителя виокремлюють О. Почтарьова і В. Голубєва, наголошуючи на властивості 

вчителя інтегрувати емоційні, інтелектуальні, комунікативні, вольові, емпатійні 

здібності як внутрішній емоційний ресурс забезпечення позитивного, 

оптимістичного мікроклімату у взаємостосунках з учнями [6; 7]. Проблема 

потребує подальшого всебічного дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Дошкільний вік – це період залучення дитини до людського досвіду в різних 

сферах знань, які весь час змінюються, наповнюючи новим змістом. Іншими 

словами, у дитини, як, і у кожної людини складається образ світу в процесі його 

освоєння. 

Освоєння світу здійснюється в процесі пізнавального розвитку, основна мета 

якого-залучення дитини до досвіду, накопиченого людством. Цей складний і 

тривалий процес починається в ранньому та дошкільному дитинстві і пов'язаний з 

розвитком сенсорної культури, пізнавально-дослідницької та продуктивної 

діяльності; з формуванням елементарних математичних уявлень, побудовою 

цілісної картини світу, з розширенням кругозору дітей. 

Зупинимося на особливостях даного процесу з урахуванням віку дітей. 

Спираючись на дослідження Л.А. Венгера, А.Н. Колмагорова, В.В. Давидова, Н.В. 

Виноградової, А.В. Белошистої в молодшому дошкільному віці пізнання 

починається з безпосереднього сприйняття предметів і явищ навколишнього світу. 

Дитина за допомогою доступних їй засобів намагається познайомитися з різними 

властивостями предмета, на основі яких у неї складається первинний образ цього 

предмета [1, 2, 3]. 

Зазвичай при ознайомленні з предметом дитина стукає по ньому, перевертає 

його, вдаряє по ньому долонею, облизує його. Це означає, що за допомогою 

сенсорного пізнання у дитини формується уявлення про навколишній світ, 

набувається чуттєвий досвід. 

В середньому дошкільному віці протікають серйозні фізіологічні зміни в корі 

головного мозку (починається процес мієлінізації нервових закінчень). Відповідно 

якісно змінюються психічні (пізнавальні) процеси. Завдяки цьому дитина починає 

оволодівати новим способом пізнання, пов'язаний з засвоєнням інформації за 

допомогою слова, тобто не підкріплені зоровими образами. 

У старшому дошкільному віці дитина активно починає освоювати великий 

світ з його непростим змістом. Інтелектуальні вміння (аналіз, порівняння, 

узагальнення, класифікація, встановлення закономірностей) допомагають їй більш 
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усвідомлено і глибоко сприймати, осягати і систематизувати відомості, що 

надходять про наш світ. 

Велику роль в освоєнні світу мають джерела пізнання. Джерела пізнання по-

різному класифікуються в наукових дослідженнях. У широкому сенсі їх можна 

розглядати як своєрідні «сховища» досягнень людства на шляху пізнання світу [2, 

3, 4]. 

З позицій цієї класифікації можна виділити наступні джерела: мистецтво, 

наука, персоналії, мораль та ін. 

У вузькому сенсі джерела можна розглядати з позиції конкретного 

(матеріального, реального) носія інформації (людини, книги; телебачення, кіно- і 

відеопродукцію, комп'ютери та ін.). 

Завдяки даним джерел інформації дитина осягає наш світ (живу і неживу 

природу; предмети рукотворного світу; соціальні поняття).Ця класифікація 

дозволяє визначити розвиток і ускладнення у використанні джерел дітьми 

дошкільного віку на різних вікових етапах. 

Так, в молодшому дошкільному віці основним джерелом інформації для 

дитини є людина, перш за все це доросла людина (близькі, педагоги, значущі 

дорослі). 

В середньому дошкільному віці дорослий і раніше залишається одним з 

основних джерел інформації. Саме в цьому віці дитина починає усвідомлено 

сприймати дорослих як джерело інформації і досить вимогливо (критично) 

ставитися до їхніх розповідей, пояснень, реакцій на поставлені дітьми пізнавальні 

питання. Тому доросла людина повинна стати цікавим, обізнаним 

співрозмовником. 

У старшому дошкільному віці для повноцінного пізнавального розвитку 

дитини необхідно розширювати діапазон джерел. Перше джерело пізнання, з яким 

слід ознайомити дітей у старшій групі - пізнавальна книга. Це книги про природу, 

про рослини, тварин, сезонах, про рукотворних предметах, про події з життя людей 

та ін. 

Необхідно допомагати дітям, опановувати способами пошуку потрібної 

інформації по картинках, ілюстрацій. 

До 6 років дітей слід познайомити і з іншими матеріальними джерелами 

інформації такими, як телевізор, відеофільми, (пізнавального змісту), комп'ютери, 

знайомство із середовищем проживання і з повадками тварин жарких країн, 

походження і вдосконалення речей рукотворного світу, досягнення техніки в 

процесі відвідування музеїв , виставок, зоопарків. 

Процес пізнання протягом дошкільного дитинства повʼязаний з формуванням 

пізнавального інтересу. Він складається з емоційно-чуттєвих реакцій як на 

конкретний зміст (подобається чи не подобається, цікаво чи нецікаво, важливо чи 

марно), так і на способи пізнання. 

Діти дошкільного віку осягають велику кількість пізнавального змісту. У 

дитини формується емоційний образ світу, на базі якого виникають уявлення та 

знання. Багато дослідників (Т.М. Бабунова, Р.С. Буре, А.В. Запорожець та ін.) 

виявили взаємозвʼязок між інтелектуальними емоціями і проявом пізнавальної 
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активності. Вони в своїх дослідженнях відзначали, що у дітей важливо створити 

позитивне ставлення до інформації і тільки потім на цій основі формувати як окремі 

уявлення і знання, так і цілісну картину світу. Завдяки емоційним реакціям на 

навколишній світ у дітей спочатку виникає ставлення до об'єкта пізнання, а потім 

запускається процес пізнання. Тому педагогу важливо при роботі з дітьми 

використовувати дану особливість. 

З самого народження у дитини проявляється вроджений пізнавальний інтерес, 

з використанням якого вона адаптується до нових умов свого життя. Поступово 

пізнавальний інтерес переростає в пізнавальну активність. Пізнавальна активність є 

стан внутрішньої готовності до пізнавальної діяльності та проявляється у дітей в 

пошукових діях, що забезпечує отримання нових вражень про навколишній світ. 

Надалі дитина починає проявляти пізнавальну активність, яка веде до пізнавальної 

діяльності. І вже розвинена пізнавальна діяльність властива дорослим людям.  

Під пізнавальними інтересами мається на увазі прагнення дитини пізнавати 

нове, зʼясовувати незрозуміле про якості, властивості предметів, явищ дійсності, і 

бажанні вглибитися в їх сутність, знайти між ними звʼязки і відносини. Виниклі 

пізнавальні дії проявляються в активності дітей, за допомогою якої, вони прагнуть 

отримати нові знання, вміння і навички. При цьому розвивається внутрішня 

цілеспрямованість і формується постійна потреба використовувати різні способи дії 

для накопичення, розширення знань і кругозору. 

Таким чином, пізнавальний розвиток – це сукупність кількісних і якісних змін, 

що відбуваються в пізнавальних психічних процесах, в звʼязку з віком, під впливом 

середовища і власного досвіду дитини.  
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК СТРИЖЕНЬ ПРОФЕСІЙНОСТІ ПЕДАГОГА 

НОВОЇ ФОРМАЦІЇ  

Одним із викликів сучасності стала імплементація освітніх реформ «Нова 

українська школа». Запорукою успіху модернізаціїі загальноосвітньої школи 

визначено тісну співпраці з батьками, громадами і підтримка з їхнього боку освітніх 

реформ. Ідеологія змін акумульована у документі «Концепція нової української 
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школи». Стрижневою ідеєю документу є педагогіка партнерства, яка має на меті 

практично уможливити плідну співпрацю вчителів, батьків та дітей на засадах 

взаємної довіри й поваги і таким чином забезпечити баланс прав, обов’язків і 

відповідальності у трикутнику дитина-педагоги-батьки [1, с. 6].  

Педагогіка партнерства відома у українській традиції. Т. Кравчинська 

доводить, що теоретично обґрунтовано та успішно реалізовано на практиці ідеї 

навчання без примусу радянськими педагогами. Зокрема, Ш. Амонашвілі, В. 

Сухомлинський, С. Лисенкова, В. Шаталов пропонували виключити засоби 

примусу з арсеналу педагога, як такі що знищують прагнення до успіху. 

Формування готовності до інноваційної діяльності, через створення моделей (опори 

у формі символів, схем, таблиць, слів тощо) характерні для Є. Ільїна, І. Іванова, І. 

Волкова, С. Лисенкова, В. Шаталова. Демократичний стиль спілкування вчителя з 

учнями та вільний вибір популяризували Б. Нікітін, В. Шаталов, М. Щетинін. 

Формування загальних життєвих цілей та цінностей у взаємодії з індивідуальними 

здібностями та нахилами кожної дитини стали суттєвим здобутком у педагогічному 

досвіді Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, І. Іванова, В. Караковського, В. Шаталова, М. 

Щетиніна та ін. [3]. 

Неодноразово доведено значущість педагогічного доробку 

В. Сухомлинського. І. Ящук, проаналізувавши праці В. Сухомлинського, стверджує 

що квінтесенцією партнерства у Павлиської школи стали принципи рівності, 

розуміння особистості дитини, прийняття її такою, якою вона є. Увагу акцентовано 

на рівні духовної, інтелектуальної культури передусім у школі, де особистість 

вчителя створює атмосферу радості, творчості, комфорту, взаєморозуміння, 

розвитку [1]. 

Суголосно із провідними історико-педагогічними надбаннями сучасна 

педагогіка партнерства зберегла як ключові ідеї навчання без примусу, постановка  

значущих цілей, переборення пізнавальних утруднень у колективній творчій 

діяльності, диференційоване навчання, активна участь, самовизначення, 

«занурення» учнів, вільне використання вчителем навчального часу для кращого 

засвоєння учнями матеріалу та ін. [2, с.18]. 

Ключову роль у сучасній реформі відведено педагогам, як агентам змін, які 

використовуючи закорінені в національній педагогічній традиції позитивні 

здобутки творчо побудують нові взаємовідносини між учасниками освітнього 

процесу на засадах взаєморозуміння, спільності інтересів у прагненні до якісної 

освіти. Безперечно, визначальними принципами педагогічного партнерства 

виступають: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у 

відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство 

(проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність 

зв’язків); соціальне партнерство (рівність сторін, добровільність взяття зобов’язань, 

обов’язковість виконання домовленостей) [2, с. 17].  

Задля втілення ідеї педагогіки партнерства, вчителю рекомендовано не лише 

використовувати в своїй роботі стандартні методи організації навчально-виховного 

процесу, а й більшою мірою виявляти ініціативу і спрямовувати навчання і 

виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. 
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Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захопливі 

розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчих 

успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, 

спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо [2, с. 17‒18]. 

Замість підсумків, акцентуємо, що партнерські стосунки сучасного педагога 

виходять за межі вище окресленого трикутника дитина-педагоги-батьки. Світовий 

досвід свідчить, що активними учасниками освітнього процесу успішно 

виступають різноманітні соціальні інститути, такі як ‒територіальні громади, 

професійні спілки, релігійні общини, культурно-освітні-товариства, спортивно-

оздоровчі клуби, тощо [5]. Від професійності вчителя нової формації залежить 

ефективність педагогіки партнерства у реалізації реформ. 
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РОЗВИТОК БІОГРАФІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

За доби Української революції у структурі новоствореної Української академії 

наук (1918) була відновлена Постійна комісія для складання Біографічного словника 

українських діячів, яка розгорнула працю зі складання іменних картотек, 

бібліографії, біографічних статей. Після її ліквідації у 1933 р. діяльність у цьому 

напрямі відновилася у 90-р. ХХ ст. [2]. 

У вирі процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. слід шукати витоки 

української педагогічної біографістики, що виявлялися у студіях і довідниково-

біографічних виданнях, присвячених науковцям, викладачам, освітянам. При цьому, 

її коріння у вигляді унікальних джерельних матеріалів відстежуються з 

давньоруської доби.  
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Помітний вплив на становлення української національної біографістики 

справила російська імперська теорія і практика біографіки ХІХ – початку ХХ ст., 

яку предметно вивчали І. Бєлєнькій, Л. Вільсон, Л. Рєпіна, А. Пєтріна та ін. В 

означеному контексті відзначимо два сформовані в її лоні персоніфіковані 

методичні підходи до реконструкції біографії. Для першого, який застосовувався до 

історичних і державних діячів, притаманний офіційний канонізований стиль, що не 

допускав «вільнодумства» у судженнях, вимагав показу заслуг і звеличення. 

Другий, що стосувався творчої особистості письменника, вченого, митця, 

передбачав заглиблення у внутрішній світ особистості, з’ясування рис характеру, які 

позначалися творчості та її критичну оцінку. Ці підходи проявлялися й у працях з 

української педагогічної біографістики кінця ХІХ – початку ХХ ст. [1]. 

На її формуванні також позначалися ідеї імперської історико-біографічні 

школи (В. Ключевський, М. Карамзін, В. Татіщев); досвід складання Російського 

біографічного словника; поява спеціалізованих дослідницьких інституцій, зокрема 

проекти зі створення Біографічного інституту, та «маргінальних» біографічних 

студій у галузях психології і педагогіки (В. Бєхтєрєв, О. Лазурський, Є. Лозінскій), 

історіософії (М. Караєв) тощо. Суспільно-політичні та історико-культурні процеси 

визначали розвиток як біографічної традиції, так і національної освіти й педагогіки, 

які також, в органічному взаємозв’язку, стали однією з визначальних передумов 

зародження і формування педагогічної біографістики в Україні [3].   

Сучасні вчені (Л. Артемова, Л. Березівська, М. Євтух, І. Зайченко, О. Любар, 

М. Стельмахович, Д. Федоренко, Л. Медвідь, С. Сірополко та ін.) досить повно 

розкрили розвиток освіти і педагогічної думки в Україні з доби Київської Русі та 

особливо у ХІХ – на початку ХХ ст., коли почали формуватися основи наукової 

педагогічної біографістики.  

Цей доробок відображає тенденцію, коли процеси соціально-економічного 

розвитку і національного культурного відродження стимулювали державно-

політичні режими та українську суспільність розбудовувати усі ланки системи 

освіти.  

Це зумовлювало потребу вдосконалення змісту, методів, форм організації 

освітнього процесу, що, своєю чергою, стимулювало розвиток національної 

педагогічної думки як сукупності рефлексій, ідей, теорій, концептів щодо його 

модернізації і вдосконалення науково-методичних засад  шляхом вивчення 

індивідуального педагогічного досвіду. Так, імперська доба  першої половини ХІХ 

ст. висунула плеяду інтелектуалів, культурно-громадських діячів, просвітителів (П. 

Білецький-Носенко, І. Вагилевич, М. Гоголь, Я. Головацький, В. Каразін, І. 

Котляревський, І. Орлай, М. Орлов, І. Тимківський, М. Шашкевич та ін.), які стояли 

у витоків формування української педагогічної науки [4].  

У середині ХІХ – на початку ХХ ст. вагомий внесок у нарощування 

педагогічних знань зробили українські письменники, етнографи, історики Б. 

Грінченко, П. Драгоманов, П. Куліш, М. Максимович, Т. Шевченко та освітні діячі, 

науковці М. Корф, І. Ставровськи, інші. Творчість визначного хірурга М. Пирогова 

і філософа П. Юркевич позначилася розробкою оригінальних систем ідейних 

поглядів на розвиток народної освіти, теорії і практики навчання й виховання, 
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вимог до особи вчителя. Цілу епоху у їхньому поступі становить К. Ушинський, 

якого вважають «основоположником наукової педагогіки», адже його ідейна 

спадщини справила потужний вплив на її розвиток [3].  
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Найвиразнішою ознакою українського освітнього сьогодення є вихід на 

цінності компетентнісно орієнтованої освіти. Основна мета реформування 

початкової мовної освіти полягає в запровадженні компетентнісного підходу до 

навчання математики, який передбачає формування її молодших школярів 

комунікативної компетентності.  

Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних 

соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових 

політичних, економічних та інших обставин, без ефективного розв'язання проблем, 

значну частину яких неможливо передбачити. Саме тому очевидною є життєва 

необхідність критичного мислення для вітчизняної освітньої системи. 

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного 

процесу має перебувати учень. Від його творчої активності на уроці, вміння 

доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, 

учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. 

Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у навчанні, 

а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки – це твої дії та дії 

твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично – означає правильно поставити 

запитання, спрямувати увагу в правильне русло, вчити робити висновки та 

знаходити рішення. Для того щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі 

можливості, необхідним є розумне керівництво з боку вчителя. 

Мета вчителя: створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини; 

надати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення 
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своїх здібностей, віру у власні сили; допомогти дитині зрости в умовах успіху; дати 

відчути радість від здолання труднощів; допомогти зрозуміти, що задарма в житті 

нічого не дається, завжди необхідно докласти зусиль. І тоді успіх супроводжується 

відчуттям радості та задоволення від діяльності, виникає почуття компетентності. 

Наведу деякі прийоми створення «ситуації успіху»: 

1. «Радість класу» – емоційний відгук оточуючих на успіх учня класу, 

констатація будь-якого, навіть незначного, позитивного результату діяльності, 

навіювання дитині віри у себе. 

2. «Ліній горизонту» – перший успіх дитини одразу підхоплюється вчителем, 

пропонується повторити завдання на складнішому рівні, наче «відсуваючи» лінію 

горизонту. 

3. «Авансування» – учитель підчас індивідуальної роботи виконує з учнем 

завдання, пояснюючи йому складні місця, а потім у класі дає аналогічне завдання, 

що самостійно виконується учнем, і він відчуває успіх. 

Кожна дитина має до чогось певні здібності. Наше завдання - відшукати 

найменші пагінці таланту, розвивати їх. Адже в майбутньому трудовому житті 

стануть у пригоді міцна пам'ять, гостре око, гарний смак, образне мислення. На 

уроці важливо використовувати проблемні завдання, що викликають дискусію, 

спонукають до роздумів, пошуків певних висновків. «Роби, як ми, роби краще нас!» 

– ось девіз уроків із використанням технології критичного мислення. Створення 

ситуації успіху, віра в дитину та врахування її індивідуального стилю діяльності 

найпродуктивніше впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів, які згодом 

діють за сценарієм «переможця». А саме: «Я сьогодні кращий, ніж учора!» Лише 

таким чином можна забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, 

формування в неї творчого критичного мислення. 

Навчання – основна форма розвитку пізнавальної активності школярів. З 

одного боку, під час навчального пронесу школярі здобувають нові знання, які 

розширюють їхній світогляд, а з другого боку – у процесі активної пізнавальної 

діяльності розвиваються навчальні можливості учня, завдяки яким він може 

самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нові, 

задовольняючи свої потреби в пізнанні.  

Критичне мислення починається з питань й зʼясовування проблем, які 

необхідно розв'язати. Складність навчання критичного мислення полягає в тому, 

щоб допомогти учням роздивитися безкінечну різноманітність проблем, що нас 

оточують. «Лише коли бʼєшся з конкретною проблемою, відшукуючи власний 

вихід зі складної ситуації, учень дійсно мислить». 

Дуже важливим є стимулювання пізнавальної діяльності учнів на уроках 

математики. Пріоритетним напрямом у роботі має бути розвиток логічного 

мислення й математичного мовлення. Для вдосконалення обчислювальних навичок 

треба добирати цікавий і пов'язаний із життям матеріал, що спрямований на 

формування життєвих компетенцій учнів, а саме: дидактичні та сюжетні ігри, задачі 

у віршах, задачі-жарти, ребуси, ігрові та цікаві ситуації; корисні вправи «Цікава 

математика в царстві геометричних фігур». 

Усі ці нестандартні завдання передбачають оригінальне розвʼязування, вибір 
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раціональних способів дослідження, порівняння, а також потребують від кожного 

учня вищого ступеня творчої активності, гнучкості мислення. 

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень повинен володіти 

певними якостями: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях, 

самостійно і критично мислити, уміти бачити і формулювати проблему, знаходити 

шляхи раціонального розвʼязання, усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання 

можуть бути використані в навколишньому середовищі, бути здатним генерувати 

нові ідеї, творчо мислити, уміти працювати з інформацією, бути комунікабельним, 

контактним, уміти працювати у колективі, різних ситуаціях, уміти самостійно 

працювати над розвитком власного інтелекту [2, c. 133]. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти 

головною метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування культурної та інших 

компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті, розвиток у школярів здатності 

до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-

творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. 

Образотворче мистецтво з-поміж інших видів мистецтв є унікальним у 

вирішенні завдань гармонійного виховання й розвитку дитини. Це пов'язано з тим, 

що вже в ранньому віці саме зображувальна діяльність (як діяльність продуктивна) 

дає дитині змогу відтворювати на аркуші світ своїх думок і почуттів, фантазії, стає 

однією з найбільш доступних форм творчості, адже дозволяє дитині передавати в 

своїх роботах те, що її хвилює, викликає емоційне піднесення. 

Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів 

досліджується давно, вона залишається актуальною й сьогодні. Значний внесок у 

теоретико-методологічне та психолого-педагогічне забезпечення навчально- 

виховного процесу зробили: Я. Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський та інші схарактеризували сензитивність молодшого шкільного віку 

до творчості, зокрема, художньо-образної; Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, Н. Брюсова, 

Т. Шпікалова дійшли висновку, що образотворче мистецтво – унікальний 

навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для творчого 



415 
 

самовтілення, розвитку образно-асоціативного мислення, уяви, фантазії, 

художнього сприйняття тощо [3]. 

Оскільки, як зазначають провідні вітчизняні вчені (Г. Костюк, Л. Леонтьєв, 

В. Моляко, Я. Пономарьов та ін.), особистість найінтенсивніше формується у 

період шкільного віку, то саме школа покликана відіграти провідну роль у 

творчому розвитку молодших школярів. 

Творчість починається з пізнання тому вчителю важливо навчально-виховний 

процес будувати так, щоб дитина була відкрита для творчої роботи, щоб на 

кожному уроці школярі мали можливість пофантазувати, погратись, додати в 

роботу власні образи та ідеї. 

Розвиток творчих здібностей учнів на заняттях образотворчого мистецтва – це 

складаний педагогічний процес, який сприяє стрімкому зростанню пізнавальної 

діяльності і активності учнів. Як відомо, програми з образотворчого мистецтва 

передбачають творчий підхід учителя у виборі тематики уроків та практичних робіт 

з урахуванням специфіки контингенту учнів, власного професійного рівня та 

матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. У звʼязку з цим, 

надзвичайно важливим завданням вчителів початкових класів є вмілий добір 

доступних та водночас захоплюючих видів образотворчої діяльності, своєрідне 

інтегрування різних художніх технік й матеріалів, підтримання взаємозв'язку 

пізнавальних, творчих та репродуктивних видів зображувальної діяльності [1]. 

Щоб сформувати творчу особистість засобами образотворчого мистецтва в 

умовах загальноосвітнього навчального закладу, потрібно створити належні 

педагогічні умови для розвитку творчих здібностей кожного учня, задоволення 

його художніх інтересів і потреб. Значну роль у цьому процесі відіграє наявність 

пізнавальних мотивів у школярів та їхня активність. 

Щоб сформувати в учнів мотиваційну сферу, тобто виробити в них систему 

цінностей, виховати потребу в набутті нових знань, розкрити особистісну 

значущість навчання, доречно застосовувати методи стимулювання мотивації 

навчальної діяльності, а саме: навчальні дискусії, пізнавальні ігри, створення 

ситуацій новизни у процесі викладу навчального матеріалу з опорою на життєвий 

досвід учнів; метод заохочення та ін. З метою зацікавлення учнів мистецтвом та 

заохочення до творчості необхідно проводити екскурсії на природу, виставки 

дитячих робіт, місцевих художників та народних умільців, здійснювати віртуальні 

подорожі до музеїв світу. 

Розвиток творчих здібностей школярів неможливий без ефективної організації 

та керування діяльністю дітей. На сучасному етапі модернізації освіти великого 

значення набуває вибір технологій та методів навчання серед яких в роботі з 

молодшими школярами має важливе значення використання системи вправ, 

завдань, опорних карток; художні техніки, що розвивають спостережливість, уяву, 

фантазію, асоціативно-образне мислення. Так, наприклад, використання креативних 

методів навчання (метод придумування, метод «Якби...», метод «мозкового 

штурму»); когнітивних методів навчання (перевтілення, змістовного бачення, 

образного бачення, досліджень, гіпотез); системи знань, що утворені шляхом 

трансформації методів навчання до рівня форм навчання (метод проектів), які 
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спонукають учнів до активної творчої діяльності, дають змогу підвищити 

ефективність уроку, розвивають вміння висловлювати власні думки. 

Широко вживаними в освітньому процесі в 1–4 класах є ігрові технології. 

Одним із прикладів може бути метод «Допитливий капелюх». Учням набагато 

цікавіше й психологічно комфортніше відповідати на несподівані запитання 

«допитливого капелюха», що раптом опинився у них на голові, ніж на запитання 

вчителя, наприклад: «Які кольори називають теплими, а які холодними?», «Які 

матеріали використовує художник-живописець?», «Чим займається архітектор?» 

тощо [2]. 

На уроках образотворчого мистецтва з молодшими школярами застосовуються 

ігрові ситуації та ігри для поступового залучення їх до більш складних, творчих 

форм діяльності. Це: «Плямочка», «Художник Олівець», «Незнайко», «Гарбузові 

родичі», «Прикрась ялинку» (інсценізація); ігрові ситуації: «Розбитий глечик», 

«Край, де я хотів би побувати», «Фантазери» тощо. Будь-яке завдання, подане в 

ігровій формі, дозволяє не лише швидко повторити, закріпити чи систематизувати 

знання, а й завжди викликає у дітей зацікавлення та спонукає до діяльності.  

Розвитку творчих здібностей сприяє підбір тематики завдань, що 

пропонуються для практичної роботи, використання нетрадиційних художніх 

технік та матеріалів зображення, які є доступним для дітей і дають їм можливості 

для експериментування, пошуку образів, сміливих втілень на папері незвичайних 

фантазій, вражень, думок. Таке малювання приваблює дітей більш легкими 

способами виконання, якісними результатами, швидкими темпами роботи. 

Розвитку творчих здібностей також сприяє використання виражальних засобів 

різних видів образотворчого мистецтва, які урізноманітнюють прийоми роботи, 

стають цікавими у вирішенні навчальних завдань (виконання тонового рішення 

натюрморту за допомогою крапочок, контрастних або нюансних кольорів, 

неіснуючої тварини за допомогою графічного зображення різних фактур та ін.). 

Отже, створення умов художньо-творчого розвитку, врахування 

індивідуальних особливостей молодших школярів їх інтересів у процесі 

образотворчої діяльності, добір сучасних підходів та методів навчання сприяють 

розвитку творчих здібностей та формуванню інтересу до художньо-творчої роботи. 

Список використаних джерел 

1. Кондратова, В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого 

мистецтва / В. Кондратова, Т. Шлєєнкова // Мистец. та освіта. – 2012. – № 3. – 

С. 44-46. – Продовж. Початок № 2, 2012. 

2. Марчук Ж. С. Методи навчання молодших школярів у НУШ / Ж. С. Марчук // 

Мистецтво та освіта. – 2019.– №2 (92).– С.24 – 29. 

3. Обертас Т. С. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами 

образотворчого мистецтва./ Т. С. Обертас. [Електронний ресурс].– Режим 

доступу:irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_1(2)__22.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_1(2)__22.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_1(2)__22.pdf


417 
 

РУБІШ Д. Ю., 

Сухан М.П. 

ЛІБА О.М., 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

В навчально-виховному процесі першокласників значна увага приділяється 

формуванню пізнавальної діяльності дітей, розвитку мислительних процесів, 

вихованню інтересу до знань. Збільшення розумового навантаження учнів на 

уроках математики змушує вчителів замислитись над тим, як постійно 

підтримувати в учнів інтерес до матеріалу та їх активність протягом уроку.  

Одним із шляхів вирішення цього питання є проведення на уроках 

дидактичних ігор. Саме у процесі гри в учнів виробляються навички самостійного 

мислення, розвиваються увага і потяг до знань. Граючи, учні ніби мимоволі 

вчаться, пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в надзвичайних ситуаціях, 

поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть пасивні діти 

підключаються до гри з неабияким бажанням, стараючись не підвести товаришів.  

Створення ігрових ситуацій на уроках математики підвищує інтерес до 

предмету, вносить різноманітність, емоційне забарвлення у навчальну роботу, 

знімає втому, розвиває кмітливість і спостережливість. В. Сухомлинський писав: 

«У грі розкривається перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри 

немає, і не може бути повноцінного дитячого розвитку».  

Дидактична гра, як метод математики, має свої особливості. З одного боку, в 

її сутності закладена ігрова дія, за допомогою гри формуються певні якості 

особистості, увага, спостережливість, памʼять, розвивається мислення, виявляються 

математичні здібності школяра, самостійність, ініціатива. 

З іншого боку – гра на уроці математики розв’язує певну дидактичну задачу: 

вивчення нового матеріалу, повторення і закріплення вивченого, формування 

математичних вмінь і навичок, використання знань на практиці та інші. Ігри 

викликають у дітей задоволення, підвищують емоційний тонус, сприяють 

формуванню у них уявлень про об’єкти математики, її властивості. 

Питання про необхідність використання гри вперше було поставлено у 80-х роках 

ХХ століття. Значний внесок у вивчення дитячої гри зробили Ш. Амонашвілі, 

Л. Виготський, Д. Ельконін, С. Рубінштейн. В. Сухомлинський вважав, що без гри 

нема і не може бути повноцінного розвитку. А. Макаренко писав, що дитячі рольові 

ігри так само важливі для розвитку дитини, як для дорослого справжня праця. Ігри 

можна і доцільно проводити на всіх уроках у початковій школі. Гра на уроці не 

розвага, а звичайні справи, замасковані у цікаві вправи. Вона навчає, розвиває і 

виховує. У дитячі роки гра є провідним видом діяльності людини, через яку вона 

пізнає світ.  

Дидактична гра містить такі структурні елементи: дидактичне завдання; 

ігровий задум; ігровий початок; ігрові дії; правила гри; підведення підсумків. Увага 

школярів, перш за все, спрямована на ігрову дію. При цьому до процесів 
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запам’ятовування, осмислення підключаються глибокі переживання особистості, 

які роблять їх інтенсивнішими, результативнішими, і навчання проходить без 

особливих зусиль при великому емоційному піднесенні. 

Гра не тільки закріплює знання і уявлення, що вже є в дітей, а виявляється 

своєрідною формою активної пізнавальної діяльності. Отже, гра для дитини – це 

справжнє життя. І якщо вчитель організовує її розумно, то він дістає змогу 

впливати на дітей. За успішним виховним і розвиваючим спрямуванням керування 

дидактичними математичними іграми передбачається передусім добір і 

продуктивність, продумання програмового змісту їх, чітке визначення завдань, 

місця і ролі в цілісному навчально-виховному процесі, взаємозв’язок з іншими 

іграми та формами навчання. Керування має бути спрямованим на розвиток і 

заохочення пізнавальної активності, самостійності й ініціативи дітей, застосування 

дітьми різних способів розв’язання ігрових завдань, забезпечувати доброзичливі 

взаємини між учасниками, готовність допомогти товаришам [1]. 

Важливу роль відіграють дидактичні ігри на уроках математики. Вони 

пробуджують інтерес до навчання. Ігрова форма роботи розвиває мислення, 

пам’ять, увагу, бажання бути кращим. Крім того, навчальні ігри є психологічно 

привабливими для учнів. Ігри «Хто швидше?», «Сходинки», «Вибери правильне 

число», ігри-подорожі розвивають пам’ять, моторику рук, активізують мислення, 

мовлення, закріплюють обчислювальні навики. Із першокласниками я проводжу 

такі дидактичні ігри: «Що зайве?», «Які по порядку?», «Яке число пропущено?», 

«Розмістити правильно числа», «Знайти число». Такий вид роботи дає маленьким 

учням можливість рухатися, думати, проявляти емоції. У молодшому шкільному 

віці діти найкраще запам’ятовують матеріал, який супроводжується демонстрацією 

зорового матеріалу. Тому цей матеріал завжди є яскравим і барвистим [2].  

Дидактичні ігри можна ще вважати тренінгом мислення, бо вони сприяють 

розвитку творчих математичних здібностей. Ігри можна проводити на всіх етапах 

уроку. Адже гра має проходити через усе життя дитини. Мислення розвивають 

ребуси, лабіринти, кросворди, конкурси та вікторини. Основним в дидактичній грі 

на уроках математики є навчання математиці. Ігрові моменти лише активізують 

діяльність учнів, роблять сприйняття більш активним, емоційним, творчим. 

Створення ігрових ситуацій підвищує інтерес до математики, вносить різноманіття 

в навчальну діяльність, знімає втому, розвиває увагу, кмітливість, почуття 

змагання, взаємодопомогу. 

Систематичне використання дидактичних ігор на різних етапах вивчення 

різноманітного за змістом математичного матеріалу є ефективним засобом 

активізації учбової діяльності учнів, що позитивно впливає на підвищення якості 

знань, умінь і навичок учнів, розвиток розумової діяльності. Дидактичні ігри цілком 

гідно доповнюють традиційні форми навчання і виховання учнів. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДОПОМОГИ В ЛОГОТЕРАПІЇ В. ФРАНКЛА 

 

Сучасна світова психологія ґрунтовно досліджує логотерапію В.Франкла, його 

основоположні принципи і засади: Дж.Б’юджентал, І.Б.Гриншпун, С.В.Кривцова, 

Д.О.Леонтьєв, Р.Леінг, В.В.Летуновсткий, Р.Мей, Т.В.Сикорська, В.Хесле, І.Ялом, 

А.Ленгле та ряд інших, які  висвітлюють й аналізують основні етапи життєвого та 

творчого шляху В.Франкла й основоположні підвалини теорії логотерапії, її 

різноманітні й унікальні психотехніки. 

Життєвий шлях В.Франкла склався так, що він та члени його родини, за 

винятком сестри, котра емігрувала до США, опинилися в концентраційному таборі. 

Це було страшне місце: у ньому пощастило вижити лише одному із сорока 

ув’язнених. За два з половиною роки В.Франкл пройшов через чотири табори. 

Допомогли йому вижити віра, надія, любов. Життєтворчість Віктора Франкла має 

суттєве значення в історії створення теорії йоготерапії [2]. 

Логотерапія - це психотерапевтична стратегія та напрямок в галузі 

екзистенційної психології, які запропоновані австрійськими психотерапевтом 

В.Франклом, в середині XX століття. В основі  вчення  напрямку логотерапії 

ставиться завдання психологу допомогти  людині у набутті сенсу життя, який не 

може бути просто запозичений в інших людей [1]. 

В основі підходу В.Франкла до особистості – три основні поняття: «свобода 

волі», «воля до сенсу» і «сенс життя». За В.Франклом, питання про сенс життя 

природне для сучасної нормальної людини. І саме те, що людина не прагне до його 

осягнення, не бачить шляхів, що ведуть до нього, виступає основною причиною 

психологічних труднощів і негативних переживань типу відчуття безглуздості, 

нікчемності життя. Головною перешкодою виявляється центрація, зосередженість 

людини на собі, невміння вийти за межі себе, до іншої людині або до глибинного 

сенсу життя. Сенс, за В.Франклом, об’єктивно наявний у кожній миті життя, навіть 

у найтрагічнішому. Психолог не може дати людині цей сенс, у кожного він свій. 

Але психолог може допомогти кожному клієнтові: і дорослому, і дитині його 

усвідомити. Здебільшого втрата сенсу життя відбувається при сильних 

психотравмувальних подіях: катастрофах, аваріях, розлученнях, зраді, загибелі 

близьких людей, участі у воєнних діях. Отже, завданням логотерапії виступає 

допомога людині в знаходженні сенсу життя. Унікальний сенс життя (або 

узагальнені цінності, що виконують ту ж функцію) може бути знайдений людиною 

в одній з трьох сфер: творчості, емоційних переживаннях, свідомому прийнятті тих 

обставин, що людина не в змозі змінити [1].  
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Для того, щоб ефективно допомогти людині віднайти свій сенс життя в 

контексті його терапії В.Франклом були розроблені методи (дерефлексії, 

парадоксальної інтенції) і прийоми («сократівський діалог», персональне 

осмислення життя) логотерапії.  

1. Метод дерефлексії означає зняття зайвого самоконтролю, міркування про 

власні складності – те, що в побуті називають самокопанням. Так, у низці 

досліджень було показано, що сучасна молодь здебільшого страждає від думки про 

те, що в неї є комплекси, ніж від самих комплексів.  

2. Метод парадоксальної інтенції припускає, що психолог надихає клієнта 

саме на те, чого той намагається уникнути. При цьому активно використовуються 

різні прояви гумору. В.Франкл вважав гумор формою волі, аналогічно до того, як в 

екстремальній ситуації формою волі є героїчна поведінка. Власний досвід 

В.Франкла як в’язня концентраційного табору підтвердив правомірність його 

позиції. Саме там В.Франкл переконався, що навіть у нелюдських умовах можна 

залишатися людиною, отримати перемогу над страшними обставинами життя. Для 

цього потрібно зберігати сенс життя. Свій досвід він описав у книзі «Психолог у 

концтаборі» (1946).  

У логотерапії також використовуються такі прийоми як персональне 

осмислення життя та «сократівський діалог».  

1. Сутність прийому «Персональне осмислення життя» полягає в тому, щоб 

людині, яка втратила сенс життя, сказати і показати, що вона потрібна іншій 

людині, що життя без неї втрачає для цієї людини сенс. Для матері, що втратила 

дорослу дитину, сенсом життя може стати виховання онуків. Жінка, яка втратила 

дитину внаслідок онкохвороби, засновує благодійний фонд і знаходить сенс життя 

в тому, що допомагає іншим матерям, що опинилися в подібній ситуації. Отже, сенс 

свого життя людина здобуває через усвідомлення того, що вона потрібна і корисна 

іншим близьким їй людям, суспільству.  

2. «Сократівський діалог». Завдання цього прийому – залучення людини до 

співробітництва і розширення сфери його свідомості. «Сократівський діалог» – 

свого роду інтелектуальний двобій між психологом і клієнтом, під час якого 

коректуються непослідовні, суперечливі і бездоказові судження. Психолог 

поступово, крок за кроком, підводить клієнта до запланованого висновку. В основі 

цього процесу лежить логічна аргументація, що складає ядро прийому. Під час 

бесіди психолог формулює питання так, щоб школяр давав максимальну кількість 

ствердних відповідей. У такий спосіб людина наближається до прийняття 

судження, що раніше не приймалося, було мало зрозумілим або невідомим [3].  

Логотерапія В.Франкла відіграє ключову роль упроцесі психокорекційної 

роботи з різними категоріями клієнтів починаючи з дітей шкільного віку, в 

становленні їх унікального духовного світу. Основною метою логотерапії є 

допомога людині в пошуку сенсі життя та  розвитку самоактуалізації.  

Сенс життя є вродженою мотиваційною теорією, навіть самогубець якщо не 

вірить в сенс життя, то вірить в сенс смерті. 
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ЕМОЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Одним з пʼяти пріоритетних напрямків діяльності дошкільного закладу є 

соціально-комунікативний розвиток дітей дошкільного віку, завдання якого 

складаються тільки в розвитку комунікативної та соціальної компетентності дітей, а 

й у формуванні позитивного ставлення дитини до себе, інших людей, 

навколишнього світу, розвитку емоційного інтелекту, емоційної чуйності, 

співпереживання. У звʼязку з цим проблема емоційно-комунікативного розвитку 

дітей дошкільного віку стає особливо актуальною на сучасному етапі. 

Поняття «емоційно-комунікативний розвиток» включає в себе дві категорії. 

Комунікативний розвиток дитини дошкільного віку має на увазі мотивацію 

дошкільника на спілкування з оточуючими, його вміння контактувати з ними і 

знання таких норм спілкування як навички слухання співрозмовника, вміння 

співпереживати і правильно вирішувати конфліктні ситуації. Важливі теоретико-

методологічні основи вивчення комунікативного розвитку дітей дошкільного віку 

містяться в фундаментальних дослідженнях О.М. Леонтьєва, C.JI. Рубінштейна, 

М.С. Кагана,Одним з пʼяти пріоритетних напрямків діяльності дошкільного закладу 

є соціально-комунікативний розвиток дітей дошкільного віку, завдання якого не 

тільки в розвитку комунікативної та соціальної компетентності дітей, а й у 

формуванні позитивного ставлення дитини до себе, інших людей, навколишнього 

світу, розвитку емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання. У 

зв'язку з цим проблема емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку 

стає особливо актуальною на сучасному  етапі. 

Проблемі емоційного розвитку дітей дошкільного віку в своїх роботах 

приділяли увагу Л.І. Божович, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, С.А. Рубінштейн, 

Т.А. Маркова, Я.З. Неверович, Д.Б. Ельконін та ін. Ми дотримуємося думки 

А.Н. Леонтьєва, що емоційний розвиток – це цілеспрямований педагогічний 

процес, тісно повʼязаний з особистісним розвитком дітей, з процесом їх соціалізації 

та творчої самореалізації, введенням в світ культури міжособистісних відносин, 

засвоєнням культурних цінностей. За останні два десятиліття емоції швидко стали 

зростаючою областю досліджень в різних дисциплінах, таких як когнітивна, 

соціальна психологія розвитку, антропологія, лінгвістика, нейронаука, філософія та 

ін. Однією з центральних тем, що виникли з спільних досліджень емоцій є те, що 

емоції – це не тільки особисті внутрішні переживання, але і переживання 

соціальних і комунікативних явищ. Таким чином, якщо емоції – за своєю суттю є 
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соціальними і комунікативними, то вірно і те, що спілкування за своєю суттю є 

емоційним [1, 2]. 

Таким чином, виникає необхідність говорити про емоційно-комунікативний 

розвиток дітей дошкільного віку в цілому. Що саме ми будемо мати на увазі під 

«Емоційної комунікацією»? Основна ідея запропонованої Е. Бартч і С. 

Хюбнертеоріі емоційної комунікації полягає втому, що люди спілкуються не тільки 

для обміну інформацією, а й для обміну емоціями. Іншими словами, емоційне 

спілкування концептуалізується як процес взаємного впливу між емоціями 

партнерів по комунікації [3]. 

Розроблена В.І. Долговою модель формування емоційно-комунікативної 

культури пропонує такі її компоненти як «поведінковий репертуар»; вміння 

управляти своїм психічним станом, знімати зайву напругу, хвилювання ;спокійно 

ставитися до несподіванок, вміння підтримувати стабільність емоційних ресурсів 

[4]. 

Н.В. Клюєва, яка досліджувала проблему психологічної особливості 

спілкування в колективі, вперше ввела поняття «Емоційна комунікативність», 

розуміючи під цією категорією міжособистісні звʼязки емоційного характеру, 

динамічний процес переважаючого  емоційного настрою в процесі спілкування. 

Основою спілкування стає тотожність емоційного стану, викликана, наприклад, 

спільним сприйняттям і переживанням музичного твору. В процесі комунікації діти 

чекають не стільки нової інформації, скільки нових емоційних вражень, 

встановлення духовно особистісного  контакту, діалогу [5]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дозволив нам дати 

визначення поняттю емоційно-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку – 

це цілеспрямований педагогічний процес, тісно повʼязаний з особистісним 

розвитком дітей, з процесом їх соціалізації та творчої самореалізації, придбанням 

ними комунікативної компетентності, розвитком емоційного інтелекту, 

формуванням позитивного ставлення дитини до себе, інших людей, навколишнього 

світу в цілому. 
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КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

Сучасні процеси у сфері освітньої політики нашої держави потребують 

розробки нових підходів до обґрунтування наукових засад морального, трудового, 

естетичного, фізичного і родинного виховання. Одним із напрямів вирішення 

цього завдання є трудове виховання учнів і підготовка їх до самостійного життя та 

праці в сучасних умовах. Найважливішим аспектом цієї проблеми є праця, як засіб 

розвитку та основа виховання і становлення особистості. Адже саме праця долучає 

учнів до складної системи суспільних відносин, формує ціннісні орієнтації. Звісно, 

трудове виховання, починаючи вже з першого класу, органічно поєднується з 

навчальним процесом. Тому саме уроки трудового навчання в початковій школі 

відіграють важливу роль у формуванні основних трудових умінь та навичок, 

якими людина користується протягом усього життя. До них відносяться роботи з 

папером і картоном, нитками і тканиною, природними матеріалами.  

Впровадження в навчальний процес методів художнього конструювання з 

різних матеріалів, розвиток творчих здібностей в процесі розв’язку художньо-

конструкторських задач висвітлено в працях О. Гервас, Н. Знамеровської, Б. 

Неменського, Б. Нешумова, Л. Оршанського, М. Пагути, В. Тименка, В. 

Титаренко, В. Трофімчука, В. Харитонової, Л. Шпак, Б. Юсова та ін.[2]. 

У системі освіти особливе місце займає початкова ступінь навчання, в якій 

закладається фундамент майбутніх знань. Значення і функції початкової школи в 

системі неперервної освіти визначаються не тільки її наступністю з іншими 

ланками освіти, а й, в першу чергу, неповторною цінністю цієї ступені в 

становленні і розвитку особистості дитини. У зв'язку з цим основною функцією 

початкового ступеня освіти є формування інтелектуальної, емоційної, ділової 

комунікативної готовності учнів до активно-діяльністної взаємодії з навколишнім 

світом. 

Термін «конструювання» (від лат. constmere) означає приведення у певне 

взаєморозміщення різних предметів, частин, елементів. Конструювання – це 

практична діяльність вiдтворення дитиною навколишньої дiйсностi у виглядi 

об'ємних предметiв. Виготовлення рiзних виробiв та іграшок iз паперу та картону, 

природного матеріалу, тканини, деревини тісно пов'язане з грою i є дiяльнicтю, що 

цілковито вiдповiдає інтересам дiтей. У процесi цiлеспрямованого виконання 

завдання в молодших школярів розвиваються уміння самостiйно i творчо мислити, 

порiвнювати, аналiзувати предмети, що їх оточують, удосконалюється просторове 

мислення, розвивається дрiбна моторика, художнiй смак, формуються тaкi якостi 

особистостi, як охайнiсть i вміння доводити справу до кiнця. Все це дає пiдставу 

розглядати конструювання як ефективний засіб гармонійного розвитку школяра та 

формування творчих здібностей.  

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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Дитяче конструювання вчені (В. Космінська, З. Ліштван, Л. Парамонова, М. 

Поддьяков та ін.) розуміють як творчу діяльність, якій притаманні ті ж самі етапи, 

що й діяльності дорослих. Рівень дитячого конструювання, на думку вчених, 

залежить від рівня розвитку просторового мислення, аналітико-синтетичної 

діяльності дитини, ступеня обізнаності з особливостями конструкторської 

діяльності, уявлень про сенсорні властивості предмета, способи його створення. 

Дитяче конструювання може бути як художнім, так і технічним [1]. 

Художнє конструювання, будучи одним з видів художньої творчості, 

дозволяє формувати творчі здібності, сприяє вихованню естетичної культури 

особистості, і в той же час дає можливість закріпити і поглибити знання, уміння, 

навики, отримані дітьми на уроках трудового навчання. Також у школярів  

розвивається художній смак, здатність знаходити адекватні засоби для вираження 

образу, що створюється, формуючи творчий потенціал особистості, а також 

знання, уміння, навички в області художньо-трудової діяльності. Художнє 

конструювання наповнює предмет суспільним змістом, зручністю, гармонією, 

красою. Але разом з тим художнє конструювання, як всякий продуктивний вид 

діяльності, створює хороші можливості для моделювання різних типів взаємодії 

дітей в процесі діяльності, що виховує почуття обов'язку, відповідальності, уміння 

підкорятися вимогам групи і творчо працювати в колективі, виявляти 

взаємодопомогу, засвоювати норми суспільної поведінки. У процесі 

конструювання у школярів інтенсивніше розвивається просторова уява, 

виробляється здатність швидко перейти від мислення до дії, заздалегідь 

обдумуючи хід своєї роботи, планувати її, формується і розвивається точність і 

спритність рухів і т. д. 

На практиці в учнів розвивається конструкторське мислення через 

організацію продуктивної творчої діяльності на базі формування у них елементів 

графічної грамоти і технічних уявлень, через включення школярів в процес 

рішення елементарних конструкторських задач. Ми вважаємо, що на уроках 

трудового навчання необхідно показати, що художній початок присутній при 

створенні всіх предметів, що нас оточують і кожна людина повинна уміти 

створювати гарні речі [1]. 

В ході конструювання перед учнями виникають технічні задачі, що 

вимагають розумового напруження. В процесі їх рішення відбувається розвиток 

конструкторських здібностей учнів, визначаються конструкторсько-технічні 

знання, уміння, які необхідно формувати у молодших школярів. Сприймаючи 

навколишні предмети, співвідношення різних форм, поєднання кольорів, а також 

отримуючи відповідні знання на уроках в школі, діти засвоюють певну систему 

знань про різні комбінації засобів виразності в художньому конструюванні. Ці 

знання сприяють формуванню у дитини просторових уявлень, відчуття кольору, 

конструкторських знань і знань про композицію. 

Таким чином, художньо-конструкторські знання необхідно формувати з 

молодшого шкільного віку, оскільки вони допомагають сприйняттю краси 

навколишнього світу і розвитку творчих здібностей в процесі конструювання, а 

також тому, що відчуття результатів праці породжує в учнів задоволення нею, 
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спонукає до роботи, формує суб’єктивну і соціально-ціннісну мотивацію до 

навчання і праці.  
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ТЬЮТОРСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАПОРУКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Сучасна освіта набула вагомих змін і нові зарубіжні педагогічні технології, які 

готують майбутнього фахівця до реалізації його у професійному та особистісному 

аспектах є необхідним поштовхом до модернізації вітчизняного ринку праці в 

умовах європейського культурно-освітнього простору. Однією з провідних 

технологій ХХІ століття є тьюторство. У закладах вищої освіти тьюторська 

технологія формує майбутнього фахівця згідно з освітніми та особистісними 

потребами студента, який є представником суспільства і країни. 

Тьюторська технологія пов’язана з індивідуалізацією освіти, яка спрямована 

на організацію таких умов, де студент має можливість розкрити себе як особистість 

та кваліфікований фахівець. Таким чином, він зможе бути конкурентоспроможним 

в умовах сучасних завдань суспільства та його розвитку. Слід також зазначити, що 

саме тьюторська технологія спрямована на саморозвиток, самовизначення та 

самореалізації студента в професії, оскільки основною рисою тьюторства є 

індивідуальна освітня траєкторія студента. 

Тьюторська технологія вирішує проблеми сучасної освіти на основі головних 

методолого-теоретичних підходів до формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця, а саме: 

–  компенсаторний науковий підхід; 

–  підхід, який пов’язаний із «дегуманізацією освіти»; 

–  об’єднання загальних та індивідуальних методів, форм, видів тьюторства. 

І тому саме тьютор віднаходить можливість вдало поєднувати елементи 

тьюторської діяльності згідно з сучасними вимогами формування майбутнього 

фахівця на професійному та особистісному рівнях. 

Підкреслимо, що у закладах вищої освіти Великої Британії студент разом із 

тьютором будує власну програму, яка відповідає індивідуальним можливостям 

студента, завдяки цьому тьютор формує особистість водночас і як кваліфікованого 

спеціаліста у професії, і впевнену, розвинену людину в суспільстві. Унаслідок чого 
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формується гармонійна особистість, яка успішно зможе продемонструвати 

конкурентоспроможність не тільки у своїй країні, але й у всьому європейському 

просторі. 

Втім, у вітчизняних закладах освіти недостатньо забезпечено організацію й 

належний зміст самостійності студента. Самостійна робота мусить мати 

особистісну спрямованість, що означає найповніше врахування інтересів, 

можливостей і прагнень молодої людини, допомогу студентові у виборі, організації, 

надання консультацій, порад [1]. Тому, необхідно враховувати всі побажання 

студента та будувати співпрацю з ним таким чином, щоб повністю розкрити його 

потенціал. 

Задля того, щоб реалізувати формування і розвиток студента у правильному 

напрямі, потрібен тьютор як окрема посада у закладах вищої освіти. Адже, без 

сумніву, освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя в світі 

багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних 

зв’язків. Тому так важливо навчити людину співіснувати з іншими людьми і 

суспільними структурами [2]. 

Тьюторська технологія тільки формується в Україні, але завдяки підходу до 

індивідуального розвитку людини має здатність до упорядкування нових ідей і 

можливостей при формуванні конкурентоспроможного майбутнього фахівця. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що тьюторська технологія забезпечує 

студента всіми засобами і методами освітніх та особистісних потреб ХХІ століття. 

Здійснений аналіз і пошук вирішення проблеми дає змогу дійти висновку, що 

заклади вищої освіти мають безпосередній вплив на те, яким буде суспільство. 

Підтвердженням цього є рівень майбутнього фахівця та його особистий внесок у 

будування та підтримання соціальної ланки суспільства у контексті 

міжособистісного зв’язку з іншими людьми та їх взаємодії. 

Отже, тьюторська технологія взаємопов’язана із забезпеченням 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця, тобто тьюторство є головною 

умовою формування конкурентоспроможнього фахівця, а він в свою чергу 

є доказом існування іноваційної технології, яка має властивість врахування 

індивідуальних особливостей та потреб студента в ХХІ столітті.  
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На початковому етапі навчання у закладах вищої освіти студентська молодь 

зустрічається з низкою труднощів, пов’язаних із збільшенням навчального 

навантаження, високим розумовим навантаженням, невисокою руховою 

активністю, відносною свободою студентського життя, проблемами в соціальному 

та міжособистісному спілкуванні. Численні дослідження свідчать про загалом 

недостатній рівень мотивації студентів до занять фізичними вправами. Низький 

рівень мотивації та несформованість потреби у систематичній руховій активності 

зумовлені слабкою організацією фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи у закладах вищої освіти [1, c.112-114]. 

Отже, одним з найважливіших і водночас найскладніших завдань виховного 

процесу ЗВО є  формування відповідального ставлення студентів до здоров’я, 

стійку мотивацію до здорового способу життя, потребу у фізичному вдосконаленні, 

інтерес та звичку до регулярних занять фізичними вправами.  

Для активізації позитивних мотивів студентів варто виявити стимул, який 

здебільшого виступає у ролі безпосередньої причини поведінки [6, с.195]. Нерідко 

стимул носить короткочасний характер, але постійні спонукання до рухової 

активності в заняттях фізичною культурою набувають ціннісних тенденцій. До 

таких стимулів відносять отримання позитивної оцінки, зручний розклад занять, 

широкий вибір можливостей у виборі виду рухової діяльності, педагогічну 

майстерність викладача, достатню спортивно-матеріальну базу, зміцнення здоров’я 

та покращення статури, відпочинок та розваги, спілкування з однолітками тощо. 

Результати аналізу практики й численних наукових досліджень свідчать, що 

процес формування у студентів потреби у фізичному самовдосконаленні 

складається з низки взаємопов’язаних напрямів: – виховання позитивного 

ставлення до занять фізичною культурою та спортом; – оволодіння знаннями й 

усвідомлення на їх основі переконань у необхідності систематичних занять 

фізичними вправами; – формування відповідних умінь і навичок; – залучення 

студентів до щоденних занять фізичною культурою. Не можна не погодитися з 

ученими [1; 2], які найбільш розповсюдженими в практиці формування потреби у 

фізичному вдосконаленні вважають такі: глибше ознайомлення студентів із 

діяльністю їхнього власного організму; актуалізацію інтересу до власної фізичної 

організації (завдяки стимуляції потреб за допомогою опори на індивідуальні 

можливості й інтереси, через актуалізацію потреби в досягненні певного результату 

за допомогою використання зовнішніх і внутрішніх стимулів). 

Аналіз результатів опитувань студентів вітчизняних ВНЗ дослідниками 

Є.А. Захаріною [2] та А. Соловей [3] дозволив виділити основні причини небажання 

займатися фізичними вправами: проблеми і здоров’ям та низька фізична 

підготовленість; невпевненість у власних силах; нерозуміння необхідності рухової 
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активності для збереження і зміцнення здоров’я; недостатність знань та навичок 

використання засобів фізичної культури для самовдосконалення та професійної 

підготовки; боязнь отримати травму під час занять фізичними вправами; 

неуважність з боку викладача фізичної культури тощо. 

Як зазначає Є.А. Захаріна, у свідомості студентів такі поняття, як «молодість» 

та «здоров’я» нероздільні. Очевидно, тому молоді притаманне доволі оптимістичне 

ставлення до власного здоров’я, переоцінювання своїх можливостей, скептичне 

ставлення до необхідності систематичних занять фізичними вправами. Проте 

реальні показники фізичного стану студентства свідчать про протилежне [2, c.8]. 

Таким чином, організаційно-педагогічними умовами, що стимулюють 

мотивацію студентів до фізичного виховання в умовах навчання у вищих 

навчальних закладах є покращення якості змісту занять за допомогою динамічності, 

емоційності, варіативності та різноманітності вправ; впровадження 

диференційованого підходу з урахуванням стану здоров’я, рухової підготовленості, 

індивідуальних особливостей росту і розвитку організму, інтересів та потреб молоді 

[3, c. 194-196]. 

Отже, необхідним завданням вищої освіти є формування у студентів активної 

життєвої позиції, що позначається  на відношенні майбутніх фахівців до здоров’я. 

Сьогодні значній частині сучасної студентської молоді притаманний споживацький 

або інертний тип діяльності та поведінки у навчально-виховному процесі, що 

зокрема проявляється у ставленні до фізичного виховання як навчальної 

дисципліни. Це відбивається на стані здоров’я та руховій підготовленості студентів, 

їхніх ціннісних орієнтаціях, турботі про власне фізичне та психічне благополуччя.  
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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО РОЗВИТОК І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 

Гуманізація ставлення до осіб з обмеженими можливостями здоровʼя та 

інвалідністю в українському суспільстві призвела до значних трансформацій у 

системі освіти. Ключовою проблемою стало створення можливостей успішно 

інтегруватися у суспільство. Істотні зміни відбулися у нормативно-правовій базі, 
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що регулює питання виховання, навчання і розвитку дітей-інвалідів. Пріоритетним 

напрямком державної освітньої політики стала інклюзивна освіта, орієнтована на 

соціальну інтеграцію та включення в загальноосвітній процес всіх дітей, 

незважаючи на наявні у них обмеження життєдіяльності. Проте, проблема 

реалізації ідеї інклюзивної освіти є складною і неоднозначною. 

Сучасна дефектологічна наука забезпечує наявність певної бази теоретико-

наукових досліджень про розвиток дітей молодшого шкільного віку з обмеженими 

можливостями. Зокрема, серед вітчизняних науковців та практиків слід відзначити 

М. Авраменка, С. Богданова, Н. Борецьку, О. Макарову, С. Мельника, К. Міщенко, 

В. Скуратівського, В. Сушкевича та ін. Вивченням ж законодавчої бази України з 

питань права на освіту для дітей з обмеженими можливостями здоров’я займалися 

Т. Калініна, А. Колупаєва, Ю. Найда, Г. Сіліна, Н. Софій та ін. 

Ґрунтуючись на положеннях теорій про провідну роль мотивації, як основного 

стимулу рухової активності і психічної діяльності, про наявність у дітей молодшого 

шкільного віку гнучких динамічних зв’язків і значної пластичності нервової 

системи, вченими досліджено необхідність комплексного підходу до медико-

психолого-педагогічної реабілітації хворих дітей на ДЦП (Л. Бадалян, М. Ейдінова, 

В. Козявкін, О. Мастюкова, Н. Махмудова, Є. Правдіна-Винарська, К. Семенова, 

М. Смуглін, W.Phelps, B.Bobath, K.Bobath; V.Vojta; H.Knupfer, F.Rathe; F.Niethard; 

Т.Проскуріна, М.Сварник, М.Николаєв, Л.Ф.Шестопалова та ін.) [1]. 

Найбільш широко реабілітацією хворих на ДЦП дітей займалися медики 

(F.Niethard, V.Vojta, K.Bobath, А.Peto та ін.). Зокрема, F.Niethard описав основні, 

найбільш розповсюджені в світі методи лікування ДЦП: лікування положенням тіла 

(K.Bobath); рефлексотерапію (V.Vojta); кондуктивну терапію (А.Peto). 

В останнє десятиріччя винайдено багато ефективних методів лікування тих чи 

інших проявів ДЦП в Україні та країнах пострадянського простору (В. Козявкін, 

В. Мартинюк та інші). В медицині на даний час розроблено різні методи і системи 

лікування дитячого церебрального паралічу, які мають позитивні наслідки в 

подоланні цієї важкої недуги, особистісній реабілітації інвалідів. 

Удосконалення організації та змісту спеціальної освіти, своєчасної 

комплексної допомоги дітям з різними порушеннями психофізичного розвитку, в 

тому числі й з порушеннями опорно-рухового апарату, мають важливе значення 

для ефективності їхньої підготовки до школи, своєчасного лікування, корекційного 

навчання в школі, інтеграції в суспільство. У вітчизняній і зарубіжній спеціальній 

педагогіці у зв’язку з цим здійснено низку розробок з питань корекційно-

відновлювальної роботи з дітьми, хворими на ДЦП (праці Р. Бабенкової, 

Е. Данілавічютє, Л. Данилової, Л. Дробот, Т. Ілляшенко, М. Іпполітової, 

Е. Калижнюк, О. Мастюкової, А. Обухівської, Є. Постовойтова, О. Романенко та 

інших дослідників). 

Визначенням плану ефективного супроводу інклюзивної освіти займалися 

науковці (Е. Агафонова, Т. Вітер, Е. Кутєпова, М. Семаго, Н. Семаго, С. Федотова); 

визначенні сутності поняття інклюзивна компетентність (М. Айбазова, 

К. Лавринець, І. Хафізулліна) [2]. 
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Необхідність раннього коррекціойно-розвиваючого навчання при ДЦП 

пропонують всі автори, які вивчали особливості розвитку дітей цієї категорії 

(М. Ипполитова, Е. Мастюкова, І. Левченко, О. Приходько та інші). Це 

ствердження витікає з таких особливостей мозку дитини, як його пластичність та 

потенційна здатність компенсувати порушенні функції.  

Найбільш повно система психолого-педагогічного супроводу дітей з 

церебральним паралічем, що включає обстеження дітей, контроль динаміки їх 

розвитку, визначення основних напрямків корекційно-педагогічної роботи, 

розроблена І. Левченко і О. Приходько. Для кожного вікового етапу ними виділені 

найбільш актуальні напрямки корекційної роботи [3].  

Отже, простеживши генезис та тенденції розвитку заявленої проблеми у 

зарубіжних країнах і в Україні можна стверджувати, що він відбувається по-

різному, з урахуванням соціально-культурних умов і багато в чому залежить від 

напряму державного управління в країні.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВІРЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ 

ГУМАННИХ ВЗАЄМИН 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства досить гостро стоїть питання 

гуманізації освіти, яка неможлива без установлення довірливих взаємин таких 

суб’єктів педагогічного процесу, як педагог і дитина. Реалізація принципів 

гуманістичного виховання на думку сучасних дослідників (І. Беха, А. Гончаренко, 

О. Кононко, Т. Поніманської), залежить від осмислення суті довіри й довірливих 

взаємин, визначення їх ролі у педагогічному процесі. Незважаючи на широке 

використання в педагогіці понять «довіра», «довірливе ставлення», «довірливі 

взаємини», їх педагогічна сутність повною мірою не з’ясована. Ці труднощі, 

вірогідно, обумовлені складністю й багатофакторністю процесу їх формування. 

Наукове осмислення феномену «довірливого ставлення» до особистості 

дитини як умови формування довірливих взаємин здійснено у педагогічних 

дослідженнях І. Аметова, С. Достовалова, А. Поліної, Т. Скрипкіної, Т. Симонової, 

Л. Скрябіної, С. Табхарової, Л. Тарантей, С. Теряєвої. 
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Я. Коменський одним із перших обґрунтував принцип гуманістичного 

виховання: «Повага до людини починається з поваги до дитини». Він розглядав 

довірливі взаємини дитини з педагогом як засіб стимулювання навчальної 

діяльності, спрямованої на полегшення адаптації особистості до нових шкільних 

умов, на підвищення авторитету педагога. На його думку, учитель повинен 

характеризуватися батьківським ставленням до дітей, а його авторитет будуватися 

не на суворості, а на знанні ним різних наук. Поєднання авторитету і позитивних 

рис особистості вчителя стають не тільки засобом підвищення інтересу дитини до 

навчання, а й сприяють встановленню довірливих взаємин між педагогом і дітьми. 

Одним із перших, хто зробив спробу педагогічного осмислення значення 

довіри до дорослого в житті дитини, був А. Макаренко. Використання 

«авансування довіри» як методу виховання передбачало активну позицію дитини і 

усвідомлення нею реальної відповідальності за все, що відбувається. 

На необхідності включення дитини в такі взаємини, всередині яких вона не 

тільки може, але і змушена розвиватися як особистість, наголошував 

Л. Виготський. Тому одним із важливих завдань виховання є перенесення цих 

взаємин, їх трансформація в стійкі особистісні якості [1]. 

Доказом значущості довірливих взаємин у створенні сприятливого 

середовища в початковій школі є педагогічна діяльність Ш. Амонашвілі, який 

розглядав довіру як фонову умову розвивального середовища. Проявом довіри до 

учня Ш. Амонашвілі вважав розширення його особистої свободи у процесі 

моделювання освітнього процесу.  

За концепцією В. Сластьоніна, формування гуманних взаємин у педагогічному 

процесі ґрунтується на порозумінні педагога і вихованців. Підґрунтям такого 

порозуміння є гуманні, довірливі взаємини, що дозволяють вирішувати такі 

психологічні завдання, як визначення самопочуття співрозмовника, ступеня його 

щирості, рівня знань, мотивів вчинків. 

Теоретико-експериментальні дослідження О. Кононко доводять, що довіра 

дошкільників до дорослих є базовою умовою їх гармонійної взаємодії з оточуючим 

соціальним середовищем [2]. Учена зазначає, що стимулює формування 

довірливого ставлення до батьків і педагогів уміння дорослих бути щирими, 

надійними, правдивими щодо дитини [2]. 

У дослідженні, присвяченому визначенню педагогічних умов становлення 

гуманних взаємин старших дошкільників, А. Гончаренко доводить, що 

передумовою їх виникнення виступає спілкування дошкільників із дорослими. 

Учена зазначає, що регулятором поведінки, суджень, прояву взаємин дітей у 

колективі є їх оцінка дорослими. 

У монографії «Педагогіка довіри» Л. Тарантей обґрунтовує думку про те, що 

довірливі взаємини педагога і дитини базуються на безумовному прийнятті 

особистості вихованця. Виявляючи довіру дитині, педагог приймає, розуміє і визнає 

її неповторність, вірить у її самоцінність і можливість особистісного розвитку. 

Рефлексивна поведінка педагога відображає процес його самопізнання в житті й 

професійній діяльності, осмислення своїх дій і взаємин, стану і емоцій [3]. 
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На важливості готовності дорослих (педагогів і батьків) до формування 

гуманних взаємин з дітьми наголошували І. Бех, О. Кононко, Т. Поніманська, 

Л. Тарантей, Л. Чігінцева. Гуманістична позиція вчителя виявляється у 

спрямованості на довірливі взаємини з учнями, сформованістю особистісних 

якостей, що забезпечують удосконалення теоретичної і практичної готовності 

педагога до реалізації гуманних взаємин. Разом з тим, удосконалення теоретичної і 

практичної готовності сприяє закріпленню його спрямованості на довірливі 

взаємини, стимулює ціннісну позицію, формує психологічну готовність учителя [3]. 

Формування довірливих взаємин між батьками і дітьми, за висновками 

О. Чігінцевої, перебуває у прямій залежності від рівня готовності учасників (у 

першу чергу дорослих) до довірливої взаємодії. Учена розкриває зміст готовності 

до довірливої взаємодії батьків і дітей через характеристику її складових 

компонентів [3]. 

За результатами аналізу науково-педагогічних джерел можемо зробити 

висновки: гуманні взаємини як тип взаємостосунків характеризуються визнанням 

інтересів та потреб іншої людини, спрямованістю уваги на партнера, співчуттям та 

співпереживанням, своєчасною та безкорисливою допомогою, постійним 

виявленням свідомої доброзичливості, милосердя, нетерпимості до жорстокості, 

байдужості; відкриті довірливі взаємини в діаді «дитина-дорослий» відображають 

ціннісну позицію педагога, мотивують особистісно орієнтовану педагогічну 

діяльність; формування довірливих взаємин пов’язане з наявністю у дорослого 

певних особистісних і професійних якостей (емпатійності, щирості, справедливості, 

чесності та ін.), сформованість спеціальних умінь (надавати певну міру свободи, 

володіти вербальними і невербальними засобами довірливого спілкування); 

довірливе ставлення дорослого до дитини і дитини до дорослого реалізується і 

розвивається у довірливих, гуманних взаєминах. 
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ІНТОНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ УСНОГО МОВЛЕННЯ  

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Дослідження інтонації – одне з актуальних завдань сучасної лінгвістики. 

Вивченню особливостей інтонації мовлення присвячено ряд публікацій [1; 2; 3; 4; 

5]. Серед найбільш важливих аспектів студіювання інтонації, який на сьогодні 
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залишається недостатньо висвітленим у лінгвістичній літературі, є питання про 

інтонацію як засіб актуалізації усного мовлення вчителя початкових класів. 

Актуальність обраної теми зумовлена недостатнім вивченням інтонації усного 

мовлення на уроках читання в початковій школі. 

Аналіз лінгвістичної літератури дає підстави констатувати, що в 

дослідницькому середовищі немає єдиного погляду на питання інтонації. Усю 

різноманітність трактувань інтонації можна об’єднати у дві основні групи. Одні 

дослідники ототожнюють інтонацію з мелодикою. Таке розуміння інтонації 

поширено в англійській та американській лінгвістиці (Д. Джонс, О’Коннер). Інші 

трактують інтонацію як складне ціле, що складається з різних компонентів. На 

думку українських вчених, зокрема, Н. Плющ, О. Бас-Кононенко, З. Дудник 

інтонація є провідною комунікативною функцією. За метою висловлювання в 

українській мові розрізняються такі комунікативні типи висловлювань, як 

розповідь, питання та спонукання. 

Інтонація – ритміко-мелодичний лад мови, що відбиває інтелектуальну й 

емоційно-вольову сторони мови в послідовних змінах висоти тону, сили та частоти 

звучання, а також тембру голосу. 

Досконале мовлення має бути інтонаційно виразним. Інтонація не належить до 

тих мовних засобів, які діють у реченні самостійно, тому вона виконує допоміжну 

функцію. Доречна, вдало вибрана інтонація забезпечує ясність, точність, естетичну 

довершеність мовлення. 

У практичній діяльності вчителя початкових класів інтонація виражається 

через такі функції: 1) комунікативну функцію, що являє собою реалізацію 

комунікативних типів висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні речення); 

2) функцію модальності, яка спрямована на вираження ставлення мовця до того, 

про що говориться; 3) емоційну функцію, яка  розглядає мовлення на основі 

надання емоційних значень висловленню; 4) видільну функцію, що полягає в 

інтонаційному виділенні певних частин висловлення.  

На уроках української мови та читання вчитель використовує такі типи 

висловлювань, як розповідь, питання та спонукання. Інтонаційна конструкція 

розповідного висловлювання має висхідно-спадний або спадний рух основного 

тону, що означає завершеність думки. Разом зі спадом тону спадає сила і темп 

вимови. Інтонаційна конструкція питального речення характеризується висхідним, 

висхідно-спадним і спадним тоном. Темп вимови питання вищий від темпу вимови 

відповіді на нього. Для запитання відчутними є особливості зміни частоти 

основного тону на початку і в кінці висловлювання, швидкість спаду частоти 

основного тону та інтенсивності. Побудова інтонаційної моделі питального типу 

речення ускладнюється різними видами питання: альтернативне питання, 

риторичне питання, питання про нову інформацію, питання-перепит. 

Інтонаційний контур спонукального речення визначається висхідно-спадним, 

рідше – спадним характером руху частоти основного тону. Такий тип речення теж 

неоднозначний, наприклад, може бути: наказ, вимога, пропозиція, прохання, порада 

тощо. Інтонація дозволяє також точно визначити зміст речення та комунікативний 

намір мовця, тобто все те, що мовець хоче чи вважає за необхідне висловити.  
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Учитель початкових класів повинен розумітися на особливостях голосу, уміти 

над ним працювати, щоб удосконалити, поставити його. «Голосу властиві такі 

якості: 

– сила, тобто певний ступінь гучності звучання;  

– висота, тобто тональні можливості;  

– тембр – певне забарвлення, яке залежить від складів обертонів. 

Поставити голос – означає розвинути, удосконалити його природні якості в 

такій мірі, щоб вони підкорялися творчій волі мовця відповідно до завдань 

мовлення» [4, с. 228]. 

Отже, дуже важливо, щоб педагог використовував засоби інтонаційної 

виразності  мовлення, міг правильно відтворити необхідну інтонацію і легко 

змінити її у разі потреби. Вчителю треба володіти своїм голосом, інтонацією, 

надаючи їм такого забарвлення, якого потребує ситуація. Інтонація вчителя має 

бути не тільки контрольованою, а й служити засобом емоційного впливу. Інтонація 

в’яла, одноманітна, монотонна, позбавлена емоцій так само не сприяє досягненню 

мети, як й інтонація занадто експресивна, неврівноважена, сповнена несподіваних 

контрастів. Тому слід прислухатися до своїх інтонацій, аналізувати їх, шукати 

найоптимальніші в тій чи іншій ситуації мовлення. 

Список використаних джерел 

1. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення / С. І. Дорошенко. 

– 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. –144 с. 

2. Курило О. Й. Становлення професійної діяльності вчителя: мовно-риторичний 

аспект / О. Й. Курило, Л. С. Прокопович, Н. Ф. Попович // Міжнародний 

науковий журнал «Освіта і наука». – Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; 

Академія ім. Я. Длугоша, 2019. – Випуск 1 (26). – С. 125-128. 

3. Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії / Г. А. Олійник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2007. – 224 с.  

4. Попович Н. Ф. Майстерність сценічного мовлення / Н. Ф. Попович // Мистецька 

освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2017 р.). – 

Мукачево: РВВ МДУ, 2017. – С. 226-229. 

5. Попович Н. Ф. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів 

початкових класів / Н. Ф. Попович // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в 

умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 травня 2017 р.). – 

Мукачево: РВВ МДУ, 2017. – С. 121-123. 

 
СВИСТАК Д. М., 

БАРЧІ Б.В. 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 

 

Вибір професії – це важливий крок у доросле життя. В першу чергу – це 

відповідальність перед батьками, перед суспільством, а найголовніше перед собою. 
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Вибір професії – це не одномоментовний акт, а процес, що складається з ряду 

етапів, тривалість яких залежить від зовнішніх соціально-психологічних умов і 

індивідуальних особливостей суб’єкта вибору професії.  

Проблемою вибору професії займалося багато дослідників. Із відомого 

розмаїття підходів у визначенні чинників вибору професії особливої уваги, 

заслуговує класифікація М. Вебера [1], за якою соціальні дії, яким є і соціально-

професійний вибір, розмежовуються на цілераціональні соціально-професійні 

вибори, в основі яких лежить очікування певної поведінки, предметів зовнішнього 

світу та інших людей і які використовують певні «вимоги» та «засоби» для 

досягнення раціонально визначеної та добре продуманої мети, та ціннісно-

раціональні вибори, що ґрунтуються на цінності певної поведінки, незалежно до 

чого вона призведе. Цілераціональні вибори мотивуються майбутнім, 

перспективами та конкретними цілями людини, тоді як ціннісно-раціональний 

вибір є лише засобом досягнення інших цілей. 

У соціологічній літературі [2; 3] описана ієрархія престижу професій в 

суспільній свідомості, залежність шкали престижу від соціально-демографічних 

факторів, висунута проблема змісту престижу професій. На престиж професії 

впливають інтелектуальний зміст і творча сутність, перспективність вдосконалення 

освіти, саморозвиток, кваліфікація, матеріальне забезпечення, санітарно-гігієнічні 

та соціально-психологічні умови, за яких спеціаліст виконує свої функції Г. М. 

Мкртчян [3], А. Е. Чірікова [2] визначають етап професійної підготовки у ВНЗ як 

складний перехід від професійних очікувань до «ревізії» раніше сформованих 

уявлень про обрану професію. Самостійність суб’єкта виражається у можливості 

самостійно ставити перед собою цілі та задачі, спрямовувати свою діяльність [4]. 

Розвиток самосвідомості проходить низку етапів, від «наївного неусвідомлення» до 

«поглибленого самопізнання», яке поєднується із самооцінкою. Складні психічні 

якості людини створюють дві основні групи: характерологічні якості та здібності. 

Перша пов’язана із спонукальною (мотиваційною) стороною діяльності, друга — з 

організаційно-виконавчою стороною регуляції поведінки. 

У дослідженнях В. Г. Немировського [5] в мотивах вибору професії 

проглядається образ бажаного майбутнього, який тісно пов’язаний з таким 

мотивом, як «велика зарплата». Оцінне підкріплення вибору пов’язано не тільки з 

індивідуальним досвідом, але й з оцінками, які входять у фонд культури 

суспільства. Емоції виконують не лише індивідуально-оцінну, а й соціально-

регулятивну функцію. Людина в своєму виборі орієнтується на очікування соціуму, 

на оцінки інших людей, на їхнє схвалення, в будь-якому випадку будь-яка дія, 

всякий вибір на тому чи іншому етапі отримує оцінку з боку суспільства, тому 

стратегія поведінки будується і з урахуванням оцінок інших людей. Ці оцінки 

впливають на індивідуальні оцінки варіантів вибору.  

Мотивація вибору професії формується під впливом соціальних та внутрiшнiх 

факторів, вона здійснюється з урахуванням минулого досвіду та з позицiй 

очiкуваного майбутнього, в її побудовi значну роль вiдiграють емоцiйнi, пiзнавальнi 

та вольовi компоненти.  
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Саму ж послідовність етапів вибору професії можна подати таким чином: 

виникнення проблеми, її суб’єктивне розумiння та ставлення до неї; оцінювання 

можливих варiантiв її розв’язання; вибiр оптимальної альтернативи та визначення її 

суб`єктивних афективно-когнiтивних критерiїв; формування психологiчної 

готовностi до її прийняття, що забезпечує узгодження внутрiшнiх структур і 

зовнiшньої необхiдностi; здiйснення вибору. 

Психологічний механізм детермінації вибору професії, таким чином, 

представлено через співвіднесення мотиву й мети. Оскільки мета є особистісним 

утворенням, пов’язаним із мотивами, здібностями людини та вимогами, що 

поставлені перед нею, при перевазі компонентів «треба» вона буде нечіткою, 

недостатньо конкретною чи неповною. Це випливає з того, що наявні якісна 

своєрідність мотивації, сила, стійкість, залишатимуться низькими, оскільки дане 

досягнення не є внутрішньо необхідним. 

Отже, можна зробити такі висновки, що вибір професії, з психологічної точки 

зору, тісно пов’язаний з наявністю внутрішньої мотивації вибору. Виходячи з із 

зазначеного, для переведення зовнішньої мотивації на внутрішній рівень важливим 

завданням є вивчення особливостей формування мотивації вибору професії і 

факторів впливу на вказаний процес. 

Список використаних джерел  

1. Концепции деятельности в социологии К. Маркса и М. Вебера. – М.: Канон, 

2002. – 120 с. 

2. Чирикова А. Е. // Социс. – 2004. – № 10. – С. 80 – 86. 

3. Мкртчян Г. М. Стратификация молодежи в сферах образования, занятости, 

потребления // Социологические исследования. – 2005. – № 2. – С. 104-113. 

4. Барчі Б. В. Суб’єктність у контексті професійного розвитку особистості / Б. В. 

Барчі, К. Ю. Добра // Проблеми професійного становлення особистості: збірник 

тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 

р., Мукачево / Ред. кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 

2018. – 182 с. – С.131 – 133 

5. Немировский В. Г. Общая социология: учеб. пособ. – Ростов н-/Д.: Феникс, 2004. 
 

СЕКЕРЕШ Е. 

ЧЕРЕПАНЯ Н.І 

Мукачівський державний університет, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

З ОДНОЛІТКАМИ ТА ДОРОСЛИМИ 

 

У дошкільному віці в житті дитини все більше місце починають займати 

інші діти. Якщо в кінці раннього віку потреба в спілкуванні з однолітками тільки 

починає формуватись, то у дошкільника вона вже стає однією з головних. У 

чотири-пʼять років дитина точно знає, що їй потрібні інші діти, і явно віддає 

перевагу їм. 

Спілкування дошкільників з однолітками має ряд істотних особливостей, які 

якісно відрізняють його від спілкування з дорослими.  
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Перша і найбільш важлива відмінна риса полягає у великій різноманітності 

комунікативних дій і надзвичайно широкому їхньому діапазоні. У спілкуванні з 

однолітком можна спостерігати безліч дій і звернень, які практично не 

зустрічаються в контактах з дорослими. Дитина сперечається з однолітком, 

навʼязує свою волю, заспокоює, вимагає, наказує, обманює, жаліє і т. д. Саме у 

спілкуванні з іншими дітьми вперше з'являються такі складні форми поведінки, 

як удавання, прагнення зробити вигляд, висловити образу, кокетство, 

фантазування [1]. 

Широкий діапазон дитячих контактів визначається різноманітністю 

комунікативних завдань які вирішуються в цьому спілкуванні. Якщо дорослий 

залишається для дитини до кінця дошкільного віку в основному джерелом 

оцінки, нової інформації і зразком дії, то по відношенню до однолітків вже з 

трьох-чотирьох річного віку дитина вирішує значно ширший спектр 

комунікативних завдань: тут і управління діями партнера, і контроль за їх 

виконанням, і оцінка конкретних поведінкових актів, і спільна гра, і нав'язування 

власних зразків, і постійне порівняння з собою. Така різноманітність 

комунікативних завдань вимагає освоєння широкого спектру відповідних дій.  

Друга яскрава риса спілкування однолітків полягає в його надзвичайно 

яскравій емоційній насиченості. Підвищена емоційність і розкутість контактів 

дошкільнят відрізняє їх від взаємодії з дорослими. Дії, адресовані однолітку, 

характеризуються значно вищою афективною спрямованістю. У спілкуванні з 

однолітками у дитини спостерігається в 9-10 разів більше експресивно-мімічних 

проявів, що виражають найрізноманітніші емоційні стани – від лютого обурення 

до бурхливої радості, від ніжності і співчуття до гніву. У середньому 

дошкільнята втричі частіше схвалюють ровесника і в дев'ять разів частіше 

вступають з ним у конфліктні відносини, ніж при взаємодії з дорослим.  

Настільки сильна емоційна насиченість контактів дошкільнят повʼязана з 

тим, що починаючи з чотирирічного віку одноліток стає більш бажаним і 

привабливим партнером по спілкуванню. Значимість спілкування, яка виражає 

ступінь напруженості потреби в спілкуванні і міру спрямованості до партнера, 

значно вище в сфері взаємодії з ровесником, ніж з дорослим [2]. 

Третя специфічна особливість контактів дітей полягає в їх нестандартності і 

нерегламентованості. Якщо в спілкуванні з дорослим навіть найменші діти 

дотримуються певних загальноприйнятих норм поведінки, то при взаємодії з 

ровесником дошкільнята використовують несподівані дії і рухи. Цим рухам 

властива особлива розкутість, ненормованість: діти стрибають, беруть химерні 

пози, кривляються, передражнюють один одного, придумують нові слова і 

звукосполучення, складають різні небилиці і т. д. Подібна свобода дозволяє 

припустити, що суспільство однолітків допомагає дитині проявити свою 

самобутність. Якщо дорослий несе для дитини культурно нормовані зразки 

поведінки, то одноліток створює умови для індивідуальних, ненормованих, 

вільних проявів. Природно, що з віком контакти дітей все більше 

підпорядковуються загальноприйнятим правилам поведінки. Однак не 

регламентованість і розкутість спілкування, використання непередбачуваних і 
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нестандартних коштів залишаються відмінною рисою дитячого спілкування до 

кінця дошкільного віку. Ще одна особливість спілкування однолітків – 

переважання ініціативних дій над відповідними. Особливо яскраво це 

виявляється в неможливості продовжити і розвинути діалог, який розпадається 

через відсутність відповідної активності партнера. Для дитини значно важливіше 

його власна дія або вислів, а ініціативу однолітка в більшості випадків він не 

підтримує. Ініціативу дорослого діти приймають і підтримують приблизно в два 

рази частіше. Чутливість до впливів партнера істотно менше в сфері спілкування 

з іншими дітьми, ніж з дорослим. Така неузгодженість комунікативних дій часто 

породжує конфлікти, протести, образи серед дітей.  

Перераховані особливості відображають специфіку дитячих контактів 

протягом усього дошкільного віку. Однак зміст спілкування істотно змінюється 

від трьох до шести років. Протягом дошкільного віку спілкування дітей один з 

одним істотно змінюється по всіх параметрах: змінюються зміст, потреби, 

мотиви і засоби спілкування. Ці зміни можуть протікати плавно, поступово, 

проте в них спостерігаються якісні зрушення, як, би переломи. Від двох до семи 

років відзначається два таких переломи, перший відбувається приблизно в 

чотири роки, другий – близько шести років. Перший перелом зовні виявляється в 

різкому зростанні; значущості інших дітей у житті дитини. Якщо до моменту 

свого виникнення і протягом одного-двох років після цього потреба в 

спілкуванні з однолітком займає досить скромне місце (дитині двох-трьох років 

набагато важливіше спілкуватися з дорослим і грати з іграшками), то у 

чотирирічних дітей ця потреба висувається на перше місце. Тепер вони 

починають явно віддавати перевагу товариству інших дітей, дорослому чи 

одиночній грі. Другий перелом зовні виражений менш чітко, однак він не менш 

важливий. Він повʼязаний з появою виборчих уподобань, дружби і з 

виникненням більш стійких і глибоких відносин між дітьми.  

Дошкільний вік – початкова фаза розвитку спілкування дітей з однолітками, 

яка рідше виступає у своїй самостійній якості і в перевазі включена як компонент 

в інші види діяльності, зокрема – гру. Підштовхують дітей до спілкування 

мотиви таких видів діяльності, як гра, самообслуговування, початкові форми 

праці. Мотиви спілкування підкорені іншим мотивам чи виступають у єдності з 

ними. 

Мотиви спілкування – це ті якості партнера, які, виявляючись в його 

процесі, задовольняють потребу в спілкуванні. При аналізі мотивів спілкування 

дітей між собою важливо враховувати те, що спілкування не завжди виступає 

самостійною діяльність: воно частіше лише компонент діяльності практичної чи 

пізнавальної. Дитина реалізує свої основні потреби в пізнанні світу і в активності. 

По мірі розвитку у дітей різноманітного виду діяльності, перш за все – гри, 

виникає необхідність колективних дій, об’єднання зусиль. Тому важливою 

якістю є залучення дітей до спільної діяльності, а значить і до спілкування в ній 

[3]. 
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ГУРТОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПРИРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сьогодні для освітнього закладу на перше місце виходить питання організації 

позаурочної діяльності. Саме зараз учні повинні бути залучені в дослідницькі 

проекти, творчі заняття, спортивні заходи, в ході яких вони навчаться винаходити, 

розуміти і освоювати нове, бути відкритими і здатними висловлювати власні 

думки, вміти приймати рішення і допомагати один одному, формулювати інтереси і 

усвідомлювати можливості. 

Гурток - це основний і найбільш поширений вид групової позаурочної 

діяльності. Організовується гурток з учнів одного або паралельних класів, 

постійний склад зазвичай не перевищує двадцяти чоловік. 

Головна відмінність всіх гуртків полягає в тому, що в кожному гуртку 

вивчаються певні питання. Гурток як форма проведення позакласного заняття дає 

вчителю можливість застосовувати найрізноманітніші засоби і форми роботи для 

вдосконалення учнів в умовах природної комунікації, так як при проведенні занять 

у позаурочний час створюються реальні ситуації спілкування, повніше 

розкриваються творчі можливості дітей. 

Під час групової роботи вчитель виконує різноманітні функції: контролює хід 

роботи в групах, відповідає на питання, регулює суперечки, порядок роботи і в разі 

крайньої необхідності надає допомогу окремим учням або групі в цілому. 

При правильній організації гуртка можливі позитивні результати, зокрема 

з’являється зацікавленість в предметі, любов до предмету, відкриваються або 

розвиваються творчі здібності дитини, а, може бути, і визначить майбутню 

професію учня, що дозволить йому своєчасно почати поглиблене вивчення 

предмета. 

Одним з важливих умов успішної роботи в гуртків є організація робочого 

місця. Для виконання завдань часто необхідний певний набір аксесуарів, 

наприклад, маркери і папір для підготовки презентацій і т.д. Учитель повинен 

подбати про це заздалегідь і, можливо, кожен раз призначати собі в помічники різні 

групи учнів для організації класу для роботи в групах. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Завдання вчителя пояснити учням, що заняття в гуртку – не розвага в 

навчальний час, це повноправна форма роботи, правильне використання якої 

призводить до досягнення певних навчальних і виховних цілей. Тому вчитель 

зобов’язаний зробити все можливе, щоб учні перейнялися розумінням того, що 

вони вчаться співпрацювати і підвищують свій рівень знань. 

На перший погляд може здатися, що всі ці форми вже самі по собі дозволяють 

досягати результатів першого рівня (придбання школярами соціальних знань, 

розуміння соціальної реальності і повсякденному житті). Однак це не зовсім вірно. 

Даного рівня результатів можна досягти лише в тому випадку, якщо об’єктом 

пізнавальної діяльності дітей стане власне соціальний світ, тобто пізнання життя 

людей і суспільства: його структури і принципів існування, норм етики і моралі, 

базових суспільних цінностей, пам’ятників світової і вітчизняної культури, 

особливостей міжнаціональних і міжконфесійних відносин. Причому важливі 

будуть не тільки і не стільки фундаментальні знання, скільки ті, які потрібні людині 

для повноцінного проживання у повсякденному житті, успішної соціалізації в 

суспільстві: як вести себе з людиною в інвалідному візку, що можна і чого не 

можна робити в храмі, як шукати і знаходити потрібну інформацію, які права є у 

людини, що потрапила в лікарню, як безпечно для природи утилізувати побутові 

відходи, як правильно оплатити комунальні платежі і т. п. Відсутність 

елементарних соціальних знань може зробити життя людини і її найближчого 

оточення дуже скрутним. 

В рамках позаурочної пізнавальної діяльності школярів можливо і досягнення 

результатів другого рівня (формування позитивного ставлення дітей до базових 

цінностей суспільства). Для цього в зміст пізнавальної діяльності повинна бути 

привнесена ціннісна складова.У зв’язку з цим педагогам рекомендується ініціювати 

і організовувати роботу школярів з інформацією виховного характеру, пропонуючи 

їм обговорювати її, висловлювати свою думку, виробляти по відношенню до неї 

свою позицію. Це може бути інформація про здоров’я і шкідливі звички, моральні і 

аморальні вчинки людей, героїзм і малодушність, війни і екологію, класичну та 

масову культури та інших економічні, політичні або соціальні проблеми нашого 

суспільства. Пошук і пред’явлення школярам цієї інформації не повинні 

ускладнювати діяльність педагога, оскільки її можна знайти в найрізноманітніших 

предметних областях пізнання. 

Під час обговорення такої інформації ефективними є внутрішньо групові 

дискусії. Вони дозволяють учням співвіднести власне ставлення до дискутованих 

питань з думками інших дітей і сприяють корекції цих відносин, адже вагома для 

учнів думка однолітків часто стає джерелом зміни їх погляду на світ. Крім того, 

завдяки дискусіям школярі набувають досвіду поведінки в ситуації різноманітності 

поглядів, вчаться поважати іншу точку зору, співвідносити їх зі своєю власною. 

Досягнення результатів третього рівня (отримання школярем досвіду 

самостійної соціальної дії) можливе за умови організації взаємодії школяра з 

соціальними суб’єктами у відкритому суспільному середовищі. Найбільш 

ефективно це може відбуватися під час проведення соціально орієнтованих акцій, 
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зокрема, засідання гуртка любителів літератури, організовувані для батьків, можуть 

стати фактором придбання школярами досвіду соціальної дії. 
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ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

 

Метою навчання учнів початкових класів є розвиток особистості учня, 

розкриття його здібностей і талантів. У контексті освітніх реалій сьогодення ця 

мета конкретизується як підготовка дітей до життя, розвиток їх інтелектуальних та 

творчих здібностей, опанування нових знань, актуалізація пізнавальної діяльності 

молодшого школяра. 

Застосування розвивальних творчих вправ залучає учнів не тільки 

відтворювати набуті знання, вміння й навички, але й сприяє головним чином 

розвитку пізнавальної активності, творчих здібностей та формує компетентності 

учнів. 

Центральним аспектом цього процесу є розвиток творчого мислення школяра, 

зокрема під час роботи над розвивальними творчими вправами, що задовольняє 

низку вимог: 

–  реалізує пізнавальну потребу молодшого школяра, що ґрунтується на 

природних інстинктивних реакціях – «дослідницькій» та «ігровій», потребу у 

враженнях, спілкуванні, самореалізації та самоактуалізації; 

–  втілює єдність змістовного, почуттєво-емоційного та операційного в 

пізнавальній діяльності; 

–  відповідає основним критеріям: понятійності, самостійності, гнучкості, 

ігровій комбінаторності; 

–  орієнтує не на результат, а на спосіб дії [3]. 

Роботу над розвивальними творчими вправами здійснюють поетапно за 

допомогою дослідницьких, ігрових, творчо-прикладних дій, під час яких 

розвиваються та поєднуються операційне та образно-асоціативне види мислення[5]. 

Такі завдання є системою, що дає змогу сформувати і розвинути всю 

різноманітність інтелектуальної й творчої діяльності учнів та забезпечити перехід 

від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих. Розвивальні творчі вправи 

спрямовані на розвиток фонематичного слуху, мнемонічних процесів (пам’яті), 

уваги, творчої уяви, мислення, мовлення, комунікативних здібностей [1]. 



442 
 

Застосування різноманітних ігрових ситуацій, ігрових прийомів гарантує 

стійкий інтерес, розкутість у поведінці, вміння формулювати і доводити власні 

думки. Високий рівень сформованості таких розумових операцій як аналіз, синтез, 

порівняння є підґрунтям повноцінної розумової діяльності, яка спрямована на 

творче засвоєння і перетворення матеріалу [2; 3; 4]. Закцентуємо увагу на деяких: 

«Максимілізація». Завдання: уявно збільшити в предметах будь–які  його 

частини, аргументуючи свій вибір. Наприклад: книга з довгими сторінками, щоб 

помістилось більше казок та ілюстрацій; їжак з довгими голками, щоб краще 

захищатися; кішка з великими вухами, щоб краще чути мишку і т.д. 

«Мініатюризація». Завдання: уявно звузити, стиснути предмети, пояснити 

потребу в запропонованих діях. Наприклад: зменшити ніч, щоб більше гратися; 

звузити вулиці, щоб друзі жили поряд; стиснути дорогу, щоб швидше доїхати і т.д. 

«Універсалізація». Завдання: придумати невластиві предметам елементи, 

частини, ознаки та їх незвичайне використання. Наприклад: Колобок–глобус, щоб 

вивчати країни та гратися в грі; Вікна будинку – очі, двері – рот, дах – капелюх, а 

сам будинок – добрий чарівник; будинок, який міг би бути готелем для мурашок 

(чим його наповнити?); Дід Мороз в спортивному костюмі, щоб міг бігати і гратися 

з дітьми на майданчику; 

«Казка заблукала». Завдання: створити нову казку з використанням сюжетів 

відомих та вигаданих казок. Наприклад: посадив дід ріпку... стали тягнути, а бабуся 

відмовилася допомагати. Який казковий персонаж може прийти на допомогу? Яких 

ще героїв запросять на святковий обід? 

«Перетворись і привітайся». Завдання: уявіть, що ви перетворилися на 

заданого казкового героя ( веселу мишку, лінивого кота, кумедного ведмедика, 

смішного зайченя, слоненя тощо). Привітайтеся зі своїми друзями так: – Доброго 

дня, малята! – відповідно змінюючи тембр, темп, динаміку голосу тощо, але 

неодмінно усміхаючись доброзичливо та привітно. 

«Спілкуємось жестами». Завдання: показати жестами й імітаційними рухами, 

які будуть доречні в заданій комунікативній ситуації: привітайся з приятелем; 

попрощайся з вчителем; набери номер телефону; покажи кивком голови, що ти не 

знаєш відповіді. 

Отже, розвивальні творчі вправи в початкових класах, за систематичного їх 

використання і правильної організації, спонукають дитину до мовленнєвої 

діяльності, заохочують до роздумів, уважного ставлення до вимовленого слова, 

виконання творчих завдань, пробуджує віру у власні сили і творчі можливості [4]. 

Місце розвивальних та творчих вправ у структурі уроку залежить від багатьох 

чинників: рівня підготовки учнів, дидактичної мети, характеру навчального 

матеріалу, часу, відведеного на вивчення теми. 

Використовуючи розвивальні творчі вправи, потрібно дотримуватися таких 

вимог: цілеспрямованість застосування; підпорядкованість тематиці, навчально-

виховній меті уроку; відповідальність дитячому світогляду, віковим та 

індивідуальним особливостям; різноманітність форм організації навчальної праці 

учнів (індивідуальні, групові, колективні); нерозривний зв’язок з іншими формами 

та методами роботи [2]. 
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Розвивальні творчі вправи мають велике значення для розвитку мовлення і 

мислення учнів щодо активізації та збагачення їх словникового запасу, 

прищеплення інтересу до навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ   

УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  ШКОЛИ І ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Іншомовна освіта є багатоаспектниим феноменом, сутність якого 

розкривається в кількох площинах. В історико-культурному плані іншомовна освіта 

належить до базових архетипів європейської культури і найтісніше пов’язані з 

релігійним просвітництвом. Як освітній феномен іншомовна підготовка виступає 

однією з підсистем національної освітньої системи, метою якої є навчання і 

виховання учнів змістом і засобами іноземної мови, які надають позитивний вплив 

на їх культурне збагачення і творчий розвиток. Виховний аспект іншомовної освіти 

спрямований на духовне вдосконалення учнів загальної середньої школи на базі 

діалогу іншої культури і рідної.  

В останні роки в європейській іншомовній освіті основними тенденціями є: 

паралельне вивчення мови і культури, мовний плюралізм, професійно-орієнтоване 

навчання іноземних мов, прагматична, комунікативна спрямованість вивчення 

іноземних мов. Оскільки затребуваними навичками в XXI століття, які будуть 

впливати на успішність навчання, є комунікативна компетентність, робота в 

команді, постійний розвиток, критичне мислення, пошук відповідей і рішень, 

інформаційна культура, то основною метою іншомовної освіти визначається 

розвиток мислення, духовності, формування висококультурної особистості учнів. 

В силу зміни технологічної основи виробництва затребуваними стають 

компетенції XXI століття, серед яких – комплекси навичок критичного мислення і 

комунікації, що полягають у наступному:  

а) ефективно аналізувати і оцінювати експериментальні дані, судження, 

затвердження та переконання; аналізувати і оцінювати найбільш важливі 

альтернативні точки зору; синтезувати і встановлювати зв'язки між даними і 

аргументами; вирішувати різного роду завдання, використовуючи і традиційні і 

інноваційні способи;  
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б) чітко формулювати думки й ідеї; ефективно використовувати навички 

усного, письмового та невербального спілкування у всьому різноманітті форм і 

контекстів; ефективно спілкуватися в різних умовах (зокрема, в багатомовному 

просторі);  

в) приймати на себе частину відповідальності за спільну роботу і цінувати 

особистий внесок кожного члена команди [1]. 

Крім розвитку знань, ще більш високою цінністю суспільства і освіти в нову 

епоху є розвиток самої людини. Для того щоб отримати знання про світ і будувати 

власну адекватну картину світу, потрібно не тільки вміти отримати і переробити 

великий обсяг інформації за допомогою сучасних технічних засобів, а й володіти 

новим типом мислення.  

Сьогодні на сучасному ринку праці затребуваний професіонал, що володіє 

навичками високоорганізованого нелінійного мислення. Л. Реснік, відома 

американська дослідниця в галузі освіти, визначає вищезгаданий рівень мислення 

як такий, що має цілісний характер, та передбачає вміння бачити альтернативи і 

пропонувати різноманіття можливих рішень; виявляти сумнів в істинності наявних 

даних; спів ставляти процеси судження та інтерпретації; керувати саморегуляцією і 

самокорекцією, регулювати  розумових процесів; певне розумове напруження, 

пов’язане з процесами формування і формулювання думки і виведення узагальнень 

[3]. 

Особистісно орієнтована парадигма сучасної освіти визначила необхідність 

комплексної реалізації основних підходів до навчання іноземним мовам: 

особистісно - орієнтованого, діяльнісного, комунікативно - когнітивного та 

соціокультурного. 

Сучасні освітні технології, які використовуються для формування іншомовної 

комунікативної компетенції школяра, є найбільш продуктивними для створення 

освітнього середовища, яке забезпечує особистісно-орієнтовану взаємодію всіх 

учасників освітнього процесу. Очевидно, що використання якоїсь однієї технології 

навчання, якою б досконалою вона не була, не створить максимально ефективних 

умов для розкриття і розвитку здібностей учнів і творчого пошуку вчителя. 

Сучасні технології навчання іноземної мови акумулюють успішну інформацію 

кожної з них, дають можливість вчителю скорегувати будь-яку технологію 

відповідно до структури, функцій, змісту, цілей і завдання навчання в даній 

конкретній групі учнів [2]. Більш того, сам зміст освіти з іноземної мови 

демонструє інтеграцію знань у всіх сферах світової культури: політиці, науці, 

економіці, мистецтві тощо 

Використання мови і її вивчення включають дії людини, в процесі виконання 

яких вона розвиває ряд компетенцій: загальну і комунікативну. Вони забезпечують 

вирішення завдань в різних умовах з урахуванням різних обмежень, і реалізуються 

в видах діяльності і процесах (діях), спрямованих на створення або сприйняття 

текстів, в зв’язку з певними темами і сферами спілкування та зі застосуванням 

відповідних стратегій. Врахування цих процесів комунікантами веде до подальшого 

розвитку і модифікації загальнокультурних та комунікативних компетенцій. 
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СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТВОРЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК 

УМОВА ФОРМУВАННЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Удосконалення процесу формування квазіпрофесійного досвіду майбутніх 

учителів музичного мистецтва можливе і буде ефективним за умови створення 

інноваційно-творчого освітнього середовища та використання форм 

квазіпрофесійної діяльності в процесі педагогічної та навчальної діяльності.  

Створення інноваційно-творчого освітнього середовища повинно базуватись 

на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого, проблемного та 

розвивального навчання.  

Освітнє середовище розглядаємо як осередок формування квазіпрофесійного 

досвіду, стимулів самореалізації майбутнього педагога-музиканта в професійно 

значущих ситуаціях, що впливає на розвиток його особистісних якостей, 

формування професійної спрямованості. 

Зважаючи на те, що знання студенти отримують з навколишнього середовища, 

то сучасні освітні процеси не можуть відбуватися без включення в навчання 

широкого спектра інформаційних ресурсів, без розвитку вмінь працювати з 

інформаційними джерелами. Адже це сприяє підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів шляхом творчого засвоєння знань.  

Тому для формування педагога-музиканта нового типу – креативного, 

ініціативного, мислячого, самокритичного необхідним є наявність саме 

інноваційно-творчого освітнього середовища [1, с. 76]. 

На нашу думку, інноваційно-творче освітнє середовище повинно базуватись 

на засадах компетентнісного, особистісно-зорієнтованого, проблемного та 

розвивального навчання. 

Адже, компетентнісна освіта спрямована на комплексне засвоєння знань та 

способів практичної діяльності [2]. Так, в умовах компетентісного навчання 

основними є інноваційні, інтерактивні (інформаційно-технологічна, проектна, 

дистанційна) форми підготовки фахівців та форми квазіпрофесійної діяльності, а 



446 
 

саме: моделювання ситуацій педагогічної діяльності на практичних заняттях, 

квазіпрофесійні тренінги, участь у навчально-педагогічних іграх.  

Тобто компетентнісний підхід вимагає використання активних форм навчання 

та сучасних технологій, що сприяє вирішенню пріоритетних завдань професійної 

освіти – формування фахівців, що визначаються здатністю вирішувати проблеми 

різної складності на основі наявних знань та досвіду. 

Підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її мобільності, 

конкурентоспроможності фахівців на ринку праці вимагає активного впровадження 

особистісно-орієнтованого навчання, яке передбачає: визначення життєвого досвіду 

кожного студента, рівня інтелекту, пізнавальних здібностей; формування 

позитивної мотивації, потребу в професійному самовдосконаленні. 

Особистісно-орієнтоване навчання є основою для створення освітнього 

середовища, тобто соціального простору, в якому здійснюється навчальна 

діяльність людини, спілкування з оточуючими, взаємодія та рефлексія.  

Також, у процесі підготовки майбутніх педагогів-музикантів має ряд переваг 

проблемне навчання, а саме: розвиває здібності, творчість студентів, сприяє 

формуванню пізнавальних мотивів, виховує самостійність, активність і 

креативність, сприяє формуванню всебічно розвинутої особистості, спроможної 

розв’язувати професійні та життєві проблеми. Таке навчання дає змогу формувати у 

майбутніх фахівців здатність самостійно переносити знання та вміння у нову 

ситуацію, визначати проблеми та альтернативні способи їх розв′язання. На підставі 

цього можемо стверджувати, що проблемне навчання сприяє виробленню і навичок 

квазіпрофесійної діяльності.  

Проблемне навчання є теорією розвиваючого навчання, не менш вагомого в 

освітньому середовищі педагогічного закладу освіти, яке спонукає студентів 

самостійно міркувати, відстоювати свої думки, бути ініціативними [3, с. 195]. 

Ефективність розвивального навчання зростає у процесі підготовки педагогів-

музикантів через його вплив на емоційну сферу студентів. Якісно виконана робота 

викликає позитивні емоції, задоволення, формує почуття поваги до співрозмовників 

та почуття власної відповідальності. А це суттєво впливає на формування у 

студентів діяльнісно-творчого та емоційно-інтерпретаційного компонентів 

квазіпрофесійного досвіду.  

Отже, інноваційно-творче освітнє середовище, створене на засадах 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого, проблемного та розвивального 

навчання, передбачає організацію освітнього процесу з урахуванням дидактичних 

принципів та принципів інтегративності, мотивації, суб′єктивної активності й 

розвитку креативності студентів, а також використання сучасних освітніх 

технологій. Це дає змогу стверджувати, що освітнє середовище закладу вищої 

освіти функціонує як загальний, інтегральний, цілісний чинник розвитку 

особистості, що відіграє визначальну роль у формуванні та модифікації 

квазіпрофесійного досвіду майбутніх фахівців, цілеспрямовано і стихійно впливає 

на професійно-особистісний розвиток студентів, забезпечуючи їх готовність до 

професійної діяльності, успішного виконання соціальних ролей. 
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РЕФЛЕКСИВНО-ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ 

 

Необхідність реалізації нових освітніх технологій у професійній підготовці 

майбутніх практичних психологів є нагальною проблемою, оскільки за останні 

роки в Україні відбуваються соціально-економічні зміни, що вимагають підготовки 

конкурентоздатних фахівців, які  здатні ефективно адаптуватися до викликів 

сучасності. 

 «Вочевидь, що створити нову систему професійної підготовки фахівців 

неможливо без зміни психолого-педагогічної концепції, на якій вона будується. 

Ядром самої психолого-педагогічної концепції завжди виступає психологічний 

концепт. Останнім часом усе частіше таким концептом стає професійна свідомість 

суб’єкта діяльності, а також її окремі продукти (цінності, змістовні утворення, 

рефлексія тощо) » [ 2, с.256 ] .  

Нові освітні технології  дозволяють ефективно розвивати професійно значущі 

якості майбутнього фахівця та припускають також оволодіння студентами 

системою відповідних психологічних прийомів, що підвищують ефективність їх 

професійної діяльності. Якщо майбутній практичний психолог буде володіти 

розумінням своїх власних властивостей та особливостей особистості, 

самоусвідомленням цінностей, ідеалів, установок, це посприяє його виходу із 

об’єкта впливу складних професійних умов і допоможе набути властивостей 

суб’єкта регуляції та розуміння свого професійного становлення, що посприяє  

гнучкості у професійній адаптації. 

Наразі інноваційні освітні технології пов’язуються перш за все з 

використанням інтерактивних моделей навчання:  case-study, рольових ігор, 

моделювання життєвих ситуацій, тренінгів. В цих моделях завжди задіяний 

зворотній зв’язок, де викладач створює середовище відкритої взаємодії  суб’єктів, 

творчого підходу до вирішення професійної проблеми. Таке середовище у 

педагогічній та психологічній науці визначається як рефлексивне середовище. 

«Рефлексивне середовище — це сукупність організаційних, змістовних, смислових 

http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49
http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49
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факторів, завдяки яким відбувається процес реконструкції особистісного досвіду» [ 

3 ] .   

Науковці помітили важливу ознаку рефлексивного середовища - варіативний 

характер, тобто можливість вибору, це спільні пошукові  дії суб'єктів освіти 

(викладачів і студентів). Рефлексивне середовище характеризується максимальним 

урахуванням запитів і потреб усіх учасників педагогічного процесу, і на основі 

цього формується оптимальне та альтернативне вирішення тої чи іншої проблеми. 

У звʼязку з цим рефлексивне середовище, основою якого є інтерактивність, є 

базовою умовою навчання і в процесі тренінгових занять. Інтерактивність 

передбачає право на помилку і пошук нових, наперед непередбачених шляхів, в 

результаті чого найкращим може виявитися те, що виникло завдяки спільній 

діяльності в тренінгу: в цьому і полягає принципова відмінність інтерактивної 

форми навчання від всіх інших. На думку С. Гладишева, специфіка проведення 

тренінгу як особливого методу отримання знань полягає в тому, що всі його 

учасники вчаться на власному досвіді  тут і тепер в спеціально створеному 

сприятливому середовищі, де кожен може зрозуміти, які особистісні якості 

необхідні і які професійні навички треба розвивати. Оскільки ситуація тренінгу 

навчальна, кожен з учасників набуває і використовує новий досвід [1].  

Цілі тренінгу переважно пов'язані з перетворенням «конструктивного і 

достатнього» в більш «конструктивне і краще», з відкриттям нового в собі, з 

усвідомленням і використанням в практичній діяльності нових способів і 

поведінкових моделей. Наразі ми розглядатимемо тренінг в рамках діяльності по 

особистісно-професійному розвитку і формуванню у практичних психологів 

стійкості до негативних проявів професійного стресу.  

Професійна діяльність практичного психолога, виконання ним професійних 

завдань і адаптація до умов праці забезпечується сукупністю функціональних 

систем організму і психіки. Психічне навантаження супроводжується зусиллями 

людини, направленими на реалізацію задач діяльності. Ці зусилля виявляються в 

процесах підвищення рівня активності, в мобілізації різних фізіологічних систем і 

психічних якостей фахівця. 

При надмірних емоційних навантаженнях в процесі професійної діяльності у 

практичних психологів може виникнути надмірна, неадекватна реакція організму і 

психіки на відповідні види навантаження, що виникають при невідповідності рівня 

функціональних можливостей вимогам діяльності. 

Така емоційна напруженість (тривога, турбота, страх та ін.) виникає в 

результаті дії негативних стрес-чинників: підвищеного рівня емпатійності, 

емоційного  реагування на проблеми клієнта тощо.  

 До пошуку і застосуванню спеціальних технік, що дозволяють зняти стрес, 

ми підходимо з позиції набуття фахівцями відповідних навичок. Як приклад, 

можна використати вправу. Студентам пропонується скласти список буденних 

прикладів прояву проблеми: 

- стресові ситуації, передумови їх виникнення, розвиток реакції на них в 

конкретних обставинах; 

-  поведінка, думки, дії, відчуття в стресових ситуаціях. 
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Перелік деталей здебільшого допомагає пошуку шляхів розвʼязання 

проблеми. Припустимо, що ваша мета потребує зниження тривоги в соціально 

значимих ситуаціях. Ви можете уточнити, що уникаєте контактів з друзями, які 

збираються поспілкуватися після навчання, або відчуваєте себе особливо 

незручно, коли заходите в кімнату, у якій уже знаходяться люди. Відобразивши 

деталі ситуації, ви зможете зробити мішенями окремі сфери, що допоможе вам 

встановити контроль над досягненням загальної мети.  

Спостерігайте за собою. Маючи загальну уяву про ситуацію, яка викликає 

у вас стан стресу, і знаючи про особливості реакції на ситуацію, ви можете в 

процесі самоспостереження зробити ряд цікавих спостережень і несподіваних 

висновків.   

Цей метод вимагає простого відстеження поведінки у міру її прояву. 

Можна записувати відчуття в окремий щоденник. Люди не вміють тримати 

інформацію «в голові». Якщо ви запишете в перший раз, то вам буде легше 

записати в другий, і т. д. Зробіть ваш метод збору даних максимально простим і 

перетворіть його на звичку. 

Прикладами технік, які можуть бути ефективними в фокусуванні на 

емоціях, є: глибоке дихання; тренінг прогресуючої м’язової релаксації; 

візуалізація.  

Отже, основним результатом рефлексивного тренінгу є перехід 

майбутнього фахівця з об’єкта впливу на нього зовнішньої ситуації  у позицію 

суб’єкта її опанування та регуляції свого внутрішнього психічного стану.  
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Комунальний вищий навчальний заклад 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка», Україна 

 

НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МІЖ ЗАКЛАДОМ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ 

 

Спрямованість України на інтеграцію у європейський та світовий простір, 

розвиток економічних, політичних зв’язків, міжнародний обмін інформацією у 

різних галузях знань, впливають на підвищення статусу іноземної мови як 

важливого засобу комунікації та навчального предмета. За час реформування 

української освіти принципово оновлено зміст дошкільної та початкової освіти, а 

також задіяно механізм державних стандартів єдиного освітнього простору та 
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управління якістю освіти. У цьому контексті проблема наступності у навчанні дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку є однією з актуальних у педагогічній 

теорії та практичній діяльності сучасної освіти. 

Реалізацію принципу наступності у навчально-виховних комплексах «Школа – 

дошкільний навчальний заклад», проблеми функціонування таких закладів, а також 

особливості організації освітнього процесу в них досліджували А.Богуш, В.Кузь, 

Н.Манжелій, І.Печенко, З.Плохій, О.Савченко та інші [4, с. 35]. Проблему 

наступності намагаються практично розв'язати сучасні дослідники, вихователі 

закладів дошкільної освіти та вчителі початкової школи. 

Наступність дошкільної і початкової освіти стосується психофізичного 

розвитку дитини, формування її як особистості і вимагає узгодженості, 

послідовності змісту, форм і методів навчання і виховання [6 с. 426]. Саме 

професійна діяльність вихователя і вчителя повинна бути орієнтована на вирішення 

цієї проблеми. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вона є 

обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в 

Україні [3, с.5]. Для забезпечення позитивного результату у вирішенні цієї 

проблеми Базовий компонент дошкільної освіти в Україні наголошує на важливості 

наступності між різними соціальними інститутами, насамперед родиною, закладом 

дошкільної освіти і школою [1]. 

Що ж таке наступність? З нашої точки зору, - це система, що забезпечує 

стабільність знань, умінь та навичок дітей, готовності до навчання в школі. 

Навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах варто проводити у 

формі занять. Зміст занять розроблено з урахуванням доцільності розподілу 

включених тем на окремі підтеми, кожна з яких вивчається упродовж чотирьох 

взаємо – узгоджених занять [7, с.83]. На першому занятті вводиться новий 

навчальний матеріал, на наступних проводиться тренування та закріплення.  

Необхідність раннього навчання іноземної мови не викликає сумнівів. Досвід 

і дослідження підтверджують його доцільність. Обгрунтована з лінгвістичної і 

психологічної точок зору методична система такого навчання позитивно впливає 

на розвиток лексичного запасу, сприймання, пам’яті, уяви, природних нахилів, 

комунікативних здібностей дітей, забезпечує засвоєння обмеженого матеріалу і 

створює добрі передумови для засвоєння іноземної мови у шкільному віці.  

Дошкільне вивчення дітьми іноземної мови створює міцний фундамент 

готовності дитини вивчати іноземну мову у школі. і розглядається як підготовчий 

етап до навчання у школі, і тому важливо забезпечити наступність такого навчання 

за змістом, формою та методами, з урахуванням вікових особливостей дітей. 

Педагоги, які здійснюють навчання дошкільників іноземної мови, мають бути 

фахівцями дошкільної ланки освіти, глибоко розумітися у сфері вікових 

особливостей, знати лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови дітей 

цього віку.  

Ефективність навчання іноземних мов, на нашу думку, здебільшого залежить 

від обраного підходу до навчання. На сучасному етапі розвитку навчання іноземних 

мов основним вважається комунікативний підхід, оскільки він зорієнтований на 

вивчення іноземних мов через спілкування. Реалізація цього підходу в навчальному 
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процесі з іноземними мовами означає, що формування іншомовних мовленнєвих 

навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню дітьми іншомовної 

мовленнєвої діяльності. Цей підхід передбачає оволодіння іноземними мовами, як 

засобами спілкування, набуття дітьми навичок первинної комунікативної 

компетенції. Правильно побудований процес навчання іноземних мов сприятиме 

формуванню навичок елементарного іншомовного спілкування дітьми. Як зазначає 

О.В. Бойко організоване педагогічне втручання у сенситивний період мовленнєвого 

розвитку дітей не тільки сприяє запобіганню помилок, але й дозволяє 

дошкільникам опанувати розмовну форму іноземних мов [1]. 

Саме тому перехід від закладу дошкільної освіти до початкової школи має 

носити поступовий характер і базуватися на принципах: особистісно орієнтованого 

навчання та урахування психолого-педагогічних особливостей дітей молодшого 

шкільного віку. Пріоритетна роль при навчанні іноземних мов відводиться 

формуванню потреби учнів у мовленнєвих діях, оскільки навчання має діяльнісний 

характер: учні намагаються вирішити реальні та уявні завдання. 

   Дитині цікаво те, що входить в коло її інтересів, або становить для неї 

тимчасову значущість. Тому молодші школярі краще запам’ятовують вірші, казки, 

пісні, які викликають яскраві образи та сильні емоції. Уроки іноземної мови у 

початковій школі визначаються акцентом на мимовільне запам’ятовування 

навчального матеріалу особливо на перших порах. Невипадково основним видом 

діяльності на уроках іноземної мови у початковій школі є ігрова. Саме 

зацікавленість до навчального матеріалу стимулює пам’ять дитини та зумовлює 

накопичення іншомовного матеріалу [5]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 

Сучасний розвиток світової цивілізації залежить від людей, які нестандартно 

сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні, і 

можуть досягати в обраній ними сфері діяльності високих результатів. Відповідно, 

актуальності набуває проблема обдарованості, творчості, інтелекту, визначаючи 

пошук, навчання і виховання обдарованих дітей. Це також вимагає змін у фаховій 

підготовці майбутніх вихователів ЗДО, основною місією яких є виявлення, 

розвиток особистості у цьому віковому періоді, забезпечення ефективності 

педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в сучасних умовах. 

Проте у нашій країні до останніх років виявлення та розвиток обдарованих 

дітей здійснювалися стихійно, спираючись лише на регіональні можливості та на 

власну ініціативу окремих педагогів, вчених, митців. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню 

проблеми обдарованості надається належна увага, зокрема таким її аспектам як 

проблема індивідуальних відмінностей (Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Рубінштейн, 

Б. Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння психологічних основ та 

структури обдарованості (Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, К. Тейлор, Л. Венгер, Н. Лейтес, 

О. Матюшкін, В. Моляко, А. С. Рубінштейн та інші); розвиток інтелектуального і 

творчого потенціалу особистості (Д. Богоявленська, О. Матюшкін, В. Моляко, 

О. Кульчицька та інші); виділення сфер та видів обдарованості (С. Гончаренко, Г. 

Бурменська, Ю. Гільбух, М. Гнатко, В. Слуцький та інші); питання виявлення і 

розвитку обдарованості учнів (В. Крутецький, О. Кульчицька, Б. Тєплов, та інші).  

В Україні прийнято цілий ряд законів і програм зокрема Національна доктрина 

розвитку освіти в Україні, Закони «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

національна програма «Діти України», Указ Президента України «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді»; видається журнал «Обдарована дитина», який читають і з яким 

співпрацюють вітчизняні та зарубіжні науковці й педагоги; створено Інститут 

обдарованої дитини НАПН України. Метою відповідної роботи є формування 

цілісної загальнодержавної системи виявлення і підтримки обдарованих дітей, 

розвитку та реалізації її здібностей, стимулювання творчої роботи дітей. 

Відповідно, перед сучасним закладом дошкільної освіти постало завдання 

максимального розкриття і розвитку потенціалу кожної особистості, підготовки її 

до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Новий український 

заклад дошкільної освіти повинен забезпечувати всебічний розвиток 

індивідуальності дитини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі 

виявлення її задатків, здібностей, обдарованості і талантів, адже талановиті діти – 

це той ресурс, з якого створюється інтелектуальна еліта. Інтелектуальну еліту будь-

якого народу становлять особистості творчі, яскраві, мислячі. Щоб це потенційне 
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національне багатство зберегти й примножити, необхідно вміти відбирати таких 

дітей, допомагати їм знайти себе й правильно оцінити, підтримувати їхній розвиток. 

Значну роль у цьому процесі грає сучасний педагог-вихователь, орієнтований 

на творчу роботу з обдарованими дітьми, на пробудження й розвиток природних 

задатків кожної дитини. У зв’язку з цим особливого значення набуває спеціальна 

професійна підготовка майбутніх вихователів, формування їхньої готовності до 

роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховному процесі. Як зауважує 

Н. Гагаріна, особлива увага звертається на складові професійної компетентності 

педагога, що включають: широку ерудицію, знання свого предмета, останніх 

досягнень науки й техніки, новітніх технологій і методів, методології науки й 

зв'язку з іншими галузями наук, бачення перспективи, уміння прогнозувати, 

застосовувати різні методи самоконтролю й самопізнання, методи наукових 

досліджень з метою отримання реальних знань про себе і свою діяльність, 

прагнення до самовдосконалення, бажання підвищити свій професійний рівень; 

розширення блоків професійних знань, практичний аналіз і планування професійної 

діяльності, корекцію професійних стереотипів. Погоджуємося із дослідницею, що 

характерним у підготовці педагогів вищого рівня професіоналізму і як його 

показника професійної компетентності у роботі з обдарованими дошкільниками є 

особлива, глибоко усвідомлена потреба в самовдосконаленні, задоволеність 

педагога співпрацею з дітьми, контактність педагогів і дітей, інтерес до професії та 

до досягнення більш високих вершин професіоналізму. Нестандартне вирішення 

професійних завдань, розширення меж професійної діяльності дає можливість 

переходити майбутньому педагогу на більш високі щаблі творчості [1, с.54]. 

Вважаємо, що для успішної педагогічної діяльності з обдарованими 

дошкільниками недостатньо «сухих» теоретичних знань, оскільки тільки творчий, 

креативний, передовий вихователь, який володіє передовим педагогічним досвідом, 

інноваційними технологіями здатний побудувати такий педагогічний процес у 

ЗДО, який буде ґрунтуватися на психології розвитку дитини, виявленні, підтримці і 

розвитку її обдарованості. 
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Керівник програми PISA Андреас Шлейхер в роботі «Найкращий клас у світі: 

як створити освітню систему 21-го століття» переконує, що «… без належної освіти 

люди поневірятимуться на маргінесі суспільства, а країни не зможуть скористатися 

технологічними досягненнями заради прогресу» [1, с.15]. Світові тенденції 
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спрямовано на забезпечення якості вищої освіти, що в свою чергу актуалізує 

проблему академічних цінностей сучасного університету. Без сформованої 

культури академічної доброчесності якість вищої освіти, на наше переконання, 

забезпечити неможливо. Для України важливо, спираючись на світовий досвід, 

сформувати власну стратегію забезпечення норм академічної доброчесності, які б 

відповідали загальноєвропейським і сприяли процесу реформування вищої освіти. 

Для визначення орієнтирів у процесі формування культури академічної 

доброчесності актуальним є аналіз досвіду Великої Британії. Саме Сполучене 

Королівство є однією з країн-світових лідерів вищої освіти щодо підтримки 

академічної доброчесності в системі університетського врядування.  

Контролює кваліфікаційні стандарти вищої освіти у Великій Британії 

Агентство забезпечення якості (QAA). Діяльність QAA сприяє покращенню 

навчального досвіду студентів, незалежно від того, навчаються вони в університеті 

або коледжі, в межах кордонів чи за кордоном ‒ за умов, що їх програма навчання 

передбачає здобуття британського диплому про вищу освіту.  

QAA співпрацює з партнерськими агенціями такими як: Європейська асоціація 

забезпечення якості у вищій освіті (ENQA) та Міжнародна мережа агенцій із 

забезпечення якості у вищій освіті (INQAAHE). Для розробки рекомендацій й 

пропозицій стосовно належної навчальної діяльності та оцінювання Агентство 

залучає до співпраці представників Національної студентської спілки. 

В 2016 р. QAA опублікувала звіт-занепокоєння. В звіті фіксується збільшувана 

загроза (для вищої освіти у Великій Британії) від послуг із написання письмових 

робіт на замовлення або «конвейеєрів письмових есе» [2]. Використання 

замовлених письмових робіт (або «обман за угодою») є специфічним типом 

плагіату: студент наймає третю сторону для виконання завдання за певну оплату, а 

потім подає таку роботу як свою власну. Виконавці таких послуг стверджують, що 

письмові роботи, які вони продукують, на «100 відсотків вільні від плагіату», але то 

є оманливим твердженням. Хоча у самій роботі може й не міститися плагіату, проте 

такий текст сам по собі стає актом плагіату та академічної недоброчесності, 

оскільки студент подає його для оцінювання як власну роботу. Це, в свою чергу, 

ставить під сумнів справедливість самого процесу оцінювання, обґрунтованість 

набутої кваліфікації – зокрема через некоректність отриманих документів про 

знання, уміння і навички. Подібний стан речей ставить під загрозу репутацію вищої 

освіти у Великій Британії загалом. А якщо особи, які помилково претендують на 

володіння компетенцією через отримання академічного диплому з використанням 

шахрайства, починають працювати за нібито набутою професією, то це призводить 

до серйозних наслідків для суспільства в цілому.  

Оскільки проблема кваліфікована як суспільна загроза, до її розв՚язання 

представники Агентства підключили професійні, статутні та регулятивні органи, з 

метою вироблення загального розуміння наслідків використання недоброчесних 

практик. Спільні зусилля були направлені на вивчення досвіду 

університетів/коледжів, в яких використовуються ефективні заходи щодо 

запобігання та/або виявлення випадків порушення академічних норм. Серед таких 

заходів: обмеження доступу до веб-сайтів, які пропонують послуги з написання 
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робіт на замовлення; підвищення рівня обізнаності науково-педагогічних 

працівників щодо запобігання випадків академічних порушень; удосконалення 

системи оцінювання та ефективного виявлення порушень; підтримка 

ефективнішого нормативно-правового забезпечення, включно з більш 

послідовними і чіткими підходами до визначення та покарання усіх форм 

шахрайства. Студенти мають бути обізнаними в тому, що: не має значення, що 

обіцяють веб-сайти («100 % відсутності плагіату»), здача замовлених робіт як своїх 

власних є шахрайством і різновидом плагіату; покарання за шахрайство та плагіат 

будуть суворими; в університетах створені консультативні центри підтримки, і в 

стресових ситуаціях до них можна звертатися за роз՚ясненням критеріїв оцінювання 

та ін. QAA рекомендує постійно проводити інформаційну роботу з студентами для 

формування усвідомленого відповідального ставлення до інтелектуальної праці.  

Таким чином, основним завданням, яке Агенція забезпечення якості освіти є 

практичними підходами, які б виключали саму можливість і потребу академічного 

шахрайства та збільшували ефективність виявлення та покарання за шахрайство. 

Водночас це підкреслює важливість і надалі скеровувати студентів до доброчесної 

академічної поведінки як частини їхнього ефективного навчання (включно з 

ефективним оцінюванням) та усвідомлення наслідків неприйнятної академічної 

поведінки. 
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НАСТУПНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СПАДКОЄМНОСТІ 

У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Важливим етапом у житті дитини є перехід з дитячого садка у школу. Це 

пов’язано не лише зі зміною середовища розвитку дитини, а і з відповідальними 

процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у 

собі нових можливостей. У «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні» 

зазначено, що заклад дошкільної освіти відповідальний за процес соціального 

розвитку особистості, покликаний полегшити її входження в широкий світ і 

розвинути внутрішні сили, підкреслюється, що ключовим завданням є підготовка 

дитини до навчання в школі [1]. Тому дуже важливо, щоб у дитячому садку та сім’ї 

допомогли дитині усвідомити, заклад дошкільної освіти і початкова школа є 

ланками єдиної системи освіти та виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є 

продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. 
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Єлизавета Тихеєва відмічала, що «старший ступінь дитячого садка на одну 

третину  вже молодша школа, а молодший ступінь школи на одну третину дитячий 

садок » [2]. 

Саме в ці реалії закорінений принцип наступності, який, будучи одним із 

найголовніших психолого-дидактичних принципів, передбачає тісні взаємозв’язки 

дошкільної ланки освіти і початкової школи. Про це наголошують науковці, 

зокрема такі, як Л. Божович, Л. Венгер, Д. Ельконін, О. Запорожець, Н. Головань, 

В. Сухомлинський. В. Котирло, С. Ладивір, З. Борисова, О. Савченко та ін. Ці 

взаємозв’язки стосуються психофізіологічного розвитку дитини, формування її як 

особистості і вимагають узгодженості, послідовності змісту, форм і методів 

навчання і виховання. Саме у взаємозалежності і взаємній орієнтації двох 

послідовних освітніх ланок полягає неперервність, наступність навчання і розвитку. 

Готовність до навчання в школі – інтегрована характеристика психічного розвитку 

дитини, яка складається на завершення дошкільного дитинства і включає 

компоненти, що зумовлюють успішну адаптацію дитини до умов і вимог школи. 

Дане поняття розглядається у двох взаємопов’язаних аспектах: загальна готовність 

та спеціальна готовність дитини до навчання в школі. Загальна готовність включає 

фізіологічну, фізичну та психологічну, зокрема: мотиваційну, емоційно-вольову, 

інтелектуальну та соціальну; а спеціальна – розвиток  мовлення, підготовка до 

засвоєння грамоти, формування початків математики, підготовка до письма та 

формування уявлень про навколишній світ. Отже, шкільна зрілість – це рівень 

морфологічного і функціонального розвитку, який забезпечує виконання дитиною 

вимог систематичного шкільного навчання. Дошкільний заклад разом із сім’єю 

повинен забезпечити належний рівень соціально-психологічної адаптації до 

навчання в школі, тобто зробити так, що дитина позитивно ставилася до школи, 

адекватно сприймала правила і вимоги; легко засвоювала програмовий матеріал; 

уважно слухала вказівки, пояснення вчителя; охоче і сумлінно виконувала 

доручення вчителя; виявляла високу активність до самостійної учбової роботи; 

старанно готувалась до всіх уроків; впевнено почувала себе в колективі, дружила з 

багатьма однокласниками [3]. А це можливо, коли в дошкільному віці з боку сім’ї 

та дошкільного закладу здійснюється правильне виховання дитини, 

використовуються ефективні методи виховання, уміння дитини спілкуватись з 

дорослими та однолітками, адекватне усвідомлення свого положення у групі 

однолітків. 

Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього періоду до 

нового, поєднання щойно здобутого дитячого досвіду з попереднім. З одного боку, 

вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи в дитячому садку на 

вимоги, які будуть пред’явлені дітям у школі, а з іншого – на опору учителя на 

досягнутий рівень розвитку дитини у дошкільному віці. 

Наступність утворює простір для реалізації у педагогічному процесі дитячого 

садка і школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, 

що сприяє зближенню умов виховання і навчання старших дошкільників і 

молодших школярів. Завдяки цьому забезпечується перехід дошкільнят до нових 

умов шкільного життя. 
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Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є 

спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток 

особистості дитини. З огляду на це необхідний зв’язок програм, методів і форм 

навчання у закладах дошкільної освіти і початковій школі. Однак структура 

навчально-виховного процесу має свою специфіку у закладі дошкільної освіти і 

школі. Елементи навчальної діяльності, що формуються на заняттях у дитячому 

садку, забезпечують успішність навчання у школі. У свою чергу шкільне навчання 

повинно забезпечити взаємозв’язок, розширення, поглиблення й удосконалення 

отриманих у дитсадку знань, умінь і навичок. 

З проблемою наступності навчання і виховання пов’язана проблема їх 

перспективності. Якщо наступність означає врахування рівня розвитку дітей, з 

якими вони прийшли до школи, опору на нього, то перспективність навчання і 

виховання полягає у визначенні пріоритетних напрямів підготовки дітей до школи. 

Наступність є передумовою спадкоємності навчання і виховання – врахування 

школою рівня знань, умінь і навичок дітей, їх подальший розвиток; перехід від 

навчально-ігрової до навчальної діяльності. 

Наявність внутрішнього зв’язку в змісті навчально-виховної роботи, методах 

педагогічного керівництва, формах організації діяльності у дитячому садку і 

молодших класах школи забезпечує цілісність процесу розвитку, навчання і 

виховання дитини. 
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Динаміка функціонування суспільства у ХХІ столітті вимагає постійного 

оновлення попередньо засвоєних знань, умінь і навичок, що є запорукою 

професійного успіху. Професійний розвиток і вдосконалення працівників освітньої 

сфери є особливо актуальним, оскільки результат їхньої праці слугує підґрунтям 

для створення міцного фундаменту освіченості майбутніх поколінь, адже школа 

ХХІ століття повинна бути унікальною установою з власним ім’ям, своєю 

концепцією, своєю філософією функціонування. 

За останні десятиліття обсяг знань багаторазово зріс, кардинально змінилася 

система генерації та передачі їх. Теоретичні знання щорічно оновлюється 
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приблизно на 5%, а професійні – 20%. За цих обставин концепт неперервної 

педагогічної освіти набуває особливої ваги. Розвиток неперервного навчання разом 

із формуванням суспільства знань стали одним із соціальних наслідків глобалізації 

та інформатизації. Освіта більше не може обмежуватися кількома роками чи навіть 

десятиліттями на початку життя людини, оскільки безперервне оновлення 

інформації вимагає постійного самовдосконалення та навчання для досягнення 

життєвого успіху. 

Здійснений академіком Н. Ничкало теоретичний аналіз принципів неперервної 

професійної освіти показав, що розвиток післядипломної педагогічної освіти 

повинен відбуватися у напрямах гуманізації, динамічного співвідношення 

теоретичного і практичного навчання, підвищення інформаційної насиченості 

змісту освіти, андрагогізації процесу навчання [1], що і забезпечує неформальна 

освіта. Важливою умовою неформальної освіти, є «закономірність динамічності 

системи освіти, що функціонує в перемінних зовнішніх соціальних умовах та 

реагує на зміни шляхом впливу на внутрішні складові підсистем. Тобто, процеси 

навчання й виховання постійно видозмінюються на рівні цілей, змісту, технологій 

та контингенту відповідно до суспільних потреб; що визначає цілеспрямованість та 

багатофункціональність педагогічних систем [2, с.27]. 

Тлумачення: «неформальне навчання – навчання, що відбувається у рамках 

планової діяльності (щодо цілей навчання, тривалості навчання), причому існує 

певна форма підтримки при навчанні (наприклад, відносини «студент–викладач»)» 

– запропоноване у рекомендаціях ЄС щодо визначення неформального та 

інформального навчання [3]. 

Для української наукової думки поняття неформальної освіти є інноваційним у 

контексті як власне змісту категорії, так і методології та практики її організації. В 

українській нормативно-правовій базі в сфері освіти ця категорія не є 

регламентованою. Розрізнений досвід організації неформальної освіти не є 

системним, що не дозволяє формулювати його закономірності або тенденції. Це 

визначає актуальність наукових досліджень щодо сутності та змісту неформальної 

освіти. Саме поняття прийшло до нас з англомовної літератури як логічний 

результат на поширення, апробації та підтвердження ефективності досвіду 

неформального навчання для створення умов як соціально-економічного розвитку 

держави, так і соціально-психологічного благополуччя окремих категорій 

населення. Неформальна освіта в Україні діє у формі неформальних структур, які 

створюються на базі формальних (тренінгові групи, підготовка і перепідготовка на 

підприємствах тощо) або утворюються поза формальною системою, як правило, на 

короткий термін [4]. 

Питанням організації та наповнення змісту неформальної освіти присвячено 

праці науковців: Алєксєєва А., Войцях Т., Гусейнова Е., Дичківська І., Кремень В., 

Крулько І., Лукашевич М., Лук’янова Ю., Ничкало Н., Сігаєва Л., Солодков В., 

Ткач Т., Трамбовецька Н., Циба В., Якуба Е. та інші. Поза увагою теоретиків 

залишається місце неформальної освіти в системі освіти України.  

В умовах інтеграції України в світовий освітній простір система неперервної 

освіти розглядається як завдання загальнодержавного значення. Академік 
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В. Андрущенко стверджує, що неформальна освіта в європейському просторі 

розглядається як самоосвіта вільних особистостей, як «освіта дорослих», «освіта 

впродовж життя». Він підкреслює низку особливостей цього виду освіти, вказує на 

те, що неформальна освіта виникла як своєрідна відповідь на інформаційний бум, 

що посилюється. Відсутність швидкої реакції на цей виклик спричинить деградацію 

особистості, а відтак і суспільства загалом [5]. 

Поширення досвіду впровадження та використання різних форм неформальної 

освіти сприятимуть формуванню громадянськості, залученню людей до 

просоціальної діяльності, їх активізації та сенсибілізації.  
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РАННІЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ (МЕТОДИКИ  

МАРІЇ МОНТЕСОРІ ТА ГЛЕНА ДОМАНА) 

 

Батьки ХХІ століття буквально схиблені на ранньому розвитку – вони 

вважають, що тільки за допомогою новітніх методик вони зможуть виховати 

дитину з безмежними інтелектуальними можливостями. Але мало хто 

замислюється про те, що ранній розвиток може принести дитині як серйозну 

користь, так і завдати не менш серйозної шкоди.  

На сьогоднішній день така велика кількість шкіл та центрів раннього розвитку 

для найменших, що складається враження, наче ранній розвиток – щось необхідне, 

без чого дитина не виросте нормальною й успішною особистістю. Такі заклади 

пропонують заняття з дітьми починаючи навіть з 6-місячного віку. Батьки віддають 

туди своїх дітей, займаються з ними самі й, мабуть, половина з них і не 

замислюється навіть, чи потрібно це самим дітям, чи не нашкодить це їм. Сучасних 

дітей відрізняє їхнє вміння швидше засвоювати знання, можливо, саме це і 
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http://www.niss.gov.ua/articles/252/
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спричинило масове захоплення методиками раннього розвитку. Всі методики 

раннього розвитку базуються на ідеї, що протягом першого року життя мозок 

дитини розвивається на 60%, до 3 років – на 80%, а в 7 років зупиняється. Тому 

починаючи навчання дитини з 1-го класу ми втрачаємо багато можливостей. 

Нараховується безліч методик раннього розвитку, і жодна із них не є 

універсальною. Серед новітніх методик найпопулярнішими є системи раннього 

розвитку за Марією Монтессорі та Гленом Доманом.  

1. Методика Марії Монтесорі.  

Девіз: «Допоможи мені зробити самому!». Практикується з 8 місяців. 

Основні принципи: самостійність дитини та відсутність примусу. Для малюка 

створюють спеціальне Монтесорі-середовище, яке складається із 5 зон: зона 

реального життя: він вчиться самостійно вдягатися, прибирати, розфарбовувати, 

вирізати, тощо; зона сенсорного розвитку: грає з предметами, різними за вагою, 

кольором, формою; зона космічного виховання: навчається основам географії, 

математики, біології, фізики, хімії; зона руху – робить вправи для розвитку 

рівноваги та координації. Малюк сам обирає зону, предмет для гри і чи хоче він 

грати самостійно або з іншими дітьми. Батьки (вчитель) повинні допомагати, не 

втручаючись у процес.  

Переваги: дітки розвиваються самостійно, без втручання і тиску дорослих; 

активно розвивається ліва півкуля мозку (логіка, аналітичні здібності); підбирається 

індивідуальний комфортний темп розвитку; малюки вчаться поважати особистий 

простір інших; немає негативу, насильства або критики ставлення до учнів; 

розумовий розвиток відбувається через органи почуттів, при цьому велика увага 

приділяється дрібній моториці (шнурівки, рамки-вкладиші, предмети із різних за 

фактурою матеріалів); різновікові групи формуються з урахуванням інтересів дітей; 

малюки вчаться піклуватися про інших через допомогу більш молодшим учням в 

групі; розвивається навик взаємодії в соціумі, виховується самодисципліна. 

Недоліки: відсутня мотивація бути першим; недостатня увага приділяється 

розвитку фантазії, креативності, навичок комунікації; для дошкільнят гра – 

головний вид діяльності, однак Монтессорі вважала, що іграшки не дають дитині 

користі для практичної життя; дітки мало знайомляться з казками, які дають 

уявлення про добро і зло, вчать виходити їх різних життєвих ситуацій; система не 

пропонує виконання фізичних вправ, тому малюкам бракує рухової активності [1]. 

2. Методика Глена Домана. 

Девіз: «Без фактів немає знань». Практикується з 6 місяців.  

Методика поєднує в собі інтелектуальне та фізичне навантаження. В основі 

методу – так звані «картки Домана» із «бітами» інформації, – це нанесені червоним 

кольором слова (для навчання читанню), крапки (для навчання рахунку) і 

зображення тварин, людей і природних явищ (для розширення кругозору). Картки 

показують протягом 2-3 секунд до 20 разів на день. Рекомендується виконувати 

динамічну гімнастику, що також стимулює розвиток мозку.  

Переваги: формується фотографічна пам’ять; дитина матиме вичерпні знання 

у багатьох областях; батьки можуть робити картки самі; батьки і діти проводять 

багато часу разом. Недоліки: важко працювати з непосидючими дітьми і тими, хто 
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погано сприймає інформацію візуально; малюк є пасивним об’єктом навчання; 

немає місця спільній творчості; недостатній емоційний та сенсорний розвиток; 

малюк може вирости «ходячою енциклопедією», але так і не навчиться практично 

застосовувати свої знання; не формується текстове мислення: малюк не вчиться 

аналізувати слова, він лише запам’ятовує їхній візуальний вигляд; великі об’єми 

інформації можуть нанести шкоду дитячий психіці [2]. 

Вирішуючи займатися з дитиною будь-якою методикою раннього розвитку, не 

можна вимагати від малюка швидких результатів. Кожна система має собі за мету 

не прискорити розвиток дитини, а лише створити хороший ґрунт для подальшого 

засвоєння знань. Обираючи певну методику, потрібно враховувати, чи подобається 

вона дитині. У кожній методиці є свої недоліки, але хто сказав, що дитину варто 

виховувати за якоюсь однією з них? Потрібно вибирати який спосіб більше 

підходить саме для даної дитини, зважаючи на її захоплення таким чином, щоб 

виховати всебічно розвинену особистість. 
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Комунікативна компетентність посідає чільне місце серед ключових 

компетентностей, визначених Державним стандартом початкової освіти. 

Сформованість комунікативної компетентності передбачає вироблення практичних 

умінь і навичок: «уміння читати і розуміти прочитане; уміння висловлювати думку 

усно і письмово; критичне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

виявляти ініціативу; творити; уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та 

приймати рішення; уміння конструктивно керувати емоціями; застосовувати 

емоційний інтелект; здатність співпрацювати в команді» [1, с. 12]. 

З огляду на це, одним із важливих завдань освітнього закладу, який формує 

ключові компетентності у здобувачів освіти, є створення умов для становлення 

цілісної особистості, готової до мінливих умов соціуму. При цьому особливої 

актуальності набуває використання сучасних освітніх технологій.  

Особлива роль в освітньому процесі початкової школи належить проектній 

технології. На ефективності проектної технології наголошують учені: Баханов К., 

Голубенко М., Додусенко Н., Єрмаков І., Желіба О., Іваниця Г., Касперський А., 

Касьянов О., Коберник О., Кручиніна Т., Лук’янова Л., Мачинська Н., 

Нетужилова І., Пахомова Н., Пєхота О., Пироженко Л., Пометун О., 

Приходченко К., Сазоненко Г., Тименко В., Химинець В. 
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У системі особистісно орієнтованого навчання проектна технологія активізує 

безліч дидактичних підходів – навчання у процесі діяльності, рольові ігри, 

незалежні заняття, сумісне навчання, мозковий штурм, евристичне та проблемне 

навчання, дискусія, командне навчання; самомотивуюче навчання. Активна 

комунікативна діяльність учнів при обговоренні завдань проекту і визначенні ролі 

кожного його учасника, дискусія щодо шляхів отримання інформації, обговорення 

отриманої інформації, визначення значення та місця наявної інформації в 

презентації проекту, вербальна презентація проекту, оцінка діяльності кожного 

учасника відповідно до окресленої ролі, – забезпечують вироблення вміння слухати 

і чути, висловлювати думки і наводити аргументи.  

У переліку соціально-психологічних й педагогічних функцій проектної 

діяльності учені відводять особливу роль комунікативній (усвідомлення та 

засвоєння діалектики спілкування) та міжнаціональної комунікації (засвоєння 

єдиних загальнолюдських соціально-культурних цінностей толерантного 

співіснування) [2, с. 9]. 

У школяра виникає потреба не лише вивчити, а й зрозуміти, запам’ятати і 

користуватися отриманими знаннями та практичними уміннями, які вона може 

реалізувати у ході пошукової діяльності, виконуючи різного роду проектні 

завдання. 

«Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті –це інструмент, який 

створює унікальні передумови для формування ключових компетенцій (соціальних, 

полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності учня в 

осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал» 

[3, с. 6]. 

Виконуючи завдання проекту, школярі актуалізують або здобувають нові 

необхідні знання, спілкуючись з учителем і між собою; виконують індивідуально 

чи в групах пізнавальну, дослідницьку, конструкторську та іншу роботу. Це 

означає, що метод навчального проекту інтегрує в собі проблемний підхід, групові 

методи, ігрову діяльність, рефлексивні, презентативні, дослідницькі, пошукові та 

інші методики і має інтерактивний характер. 

На переконання О. В. Касьянова [4, с. 26], участь у проектній діяльності надає 

можливість учневі самовдосконалюватися, а також відкриває можливості вибору 

особистої ролі в системі відносин колективу учасників проекту (автор ідей, 

виконавець, учасник, організатор), сприяє формуванню комунікативних умінь і 

навичок (дотримання мовленнєвого етикету, вміння будувати діалог, ставити 

запитання, формулювати відповіді), а також залишає право вибору на 

індивідуальну роботу, і в цьому випадку виконавець проекту поєднує усі ролі в 

одній особі і таким чином самовдосконалюється. 

Створення проблемних комунікативних ситуацій на уроках, при розв’язанні 

яких учні набувають досвіду ведення діалогу, забезпечує використання формул 

мовленнєвого етикету, врахування віку, часу, мети та умов спілкування при виборі 

мовних засобів для формулювання запитань і відповідей у різних життєвих 

ситуаціях, наприклад: «Розмова з дідусем», «Зустріч з подругою», «Знайомство з 

незнайомим» та інші. 
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Виконання проектів практично завжди супроводжується залученням дітей до 

різного роду дидактичних та рольових ігор, які здійснюються у певній 

комунікативній ситуації (живій або штучно створеній) і забезпечують 

комунікативну складову проектної технології. Застосування проектної технології 

дає змогу учням ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до 

засвоєння матеріалу, навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну 

думку, моделювати і розв’язувати комунікативні життєві та соціальні ситуації, 

таким чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний досвід, набуваючи 

комунікативної компетентності. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Професійна освіта в Україні працює за новими Стандартами вищої школи, що 

передбачають формування компетентностей. Конкурентне середовище вимагає від 

спеціалістів мобільності, креативності, наявності сформованої морально-етичної 

поведінки. Сучасна освітня та економічна реформи докорінно змінюють погляд на 

особистість підприємця, суб’єктів господарювання. Завдання наукового пошуку з 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вимагають зʼясування 

фундаментальних понять, які забезпечать змістову та наукову структуру 

дослідження. 

У першу чергу сконцентровано увагу на вивченні дидактичних та специфічних 

принципів навчання. Принципи навчання та їх реалізація має місце в центрі 

дослідження низки вчених (Ю. Бабанський, П. Підкасистий, О. Савченко, 

М. Фіцули та інш.). В основу наукового пошуку взято: 

Принципи освітньої діяльності: людиноцентризм; верховенство права; 

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного 

доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за 

ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі 

https://virtkafedra.ucoz.ua/imidg/jacenko.pdf
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у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з 

особливими освітніми потребами; забезпечення універсального дизайну та 

розумного пристосування; науковий характер освіти; різноманітність освіти; 

цілісність й наступність системи освіти, інтеграція з ринком праці; нерозривний 

зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними 

традиціями та інші (Закон України «Про освіту», розділ 1, ст.6) [1]. 

Загальнодидактичні: принцип науковості; системності й послідовності 

навчання; доступності навчання; зв’язку навчання з життям, наочності та інші. [3, 

с.88-89]. Реалізація цих принципів передбачає дотримання певних умов: від 

простого до складного; від відомого до невідомого, узагальнення понять, 

виокремлення із загального одиничне тощо. 

Специфічні принципи навчання у вищій школі: принцип єдності наукової і 

навчальної діяльності кафедр і викладачів; участі студентів у науково-дослідній 

роботі; органічної єдності теоретичної і практичної підготовки студентів; 

урахування особистих можливостей кожного студента [3]. 

У контексті нашого дослідження вивчаються й реалізуються специфічні: 

принцип наступності в системі ступеневої освіти; європеїзму на основі української 

ідентичності; інтеграції, технологізації освітнього процесу; професіоналізації. 

Означені принципи у взаємозв’язку знаходять своє відображення в теоретико-

практичній підготовці фахівця, в змісті, методах, прийомах навчання. 

Майбутні бакалаври з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності згідно 

Стандарту вищої освіти [2] повинні мати сформовані здатності: обирати та 

використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень 

щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур; здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 

застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур; визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здійснювати діяльність з 

дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності та інші спеціальні компетентності. 

У процесі дослідження для реалізації завдань значну увагу звертаємо на 

застосуванні інноваційних методів навчання у поєднанні з традиційними. Серед 

традиційних: (словесні, практичні, наочний, робота з книгою); інноваційних: (метод 

проектів, «шкала думок», копірайтинг, рафт, сторітелінг, Закарпатський 

економічний калейдоскоп, кейси, аглютинації, кроссен, мета-план, діамант 9, 

семантична павутинка, сократівське опитування, спалах, майндмеппінг, фішбоун, 

професійно-орієнтовані ігри, моделювання); методи самостійної (дослідницької) 

роботи студентів: тематичні проекти, алгоритмізація (індивідуальна робота на сайті 

«Будь креативним»), «воркшоп», метод професійного дослідження в рамках 

Міжнародних проектів. 

Серед форм виокремлено аудиторні: лекції, семінарське, практичне, заняття-

квест, заняття на виробництві, бінарні, інтегровані; позааудиторні: науковий гурток, 

економічні змагання, віртуальні економічні ігри, теле-шоу.  
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Методи і форми навчання дають можливість реалізувати принципи навчання, 

специфічні зокрема. Головними складовими професійно-креативного освітнього 

середовища виступають: сучасні засоби навчання, зокрема аудіовізуальні. 

Комп’ютерна (інформаційна) технологія навчання спрямована на досягнення 

цілей інформатизації навчання на основі застосування комплексу функціонально 

залежних педагогічних, інформаційних, методологічних, психофізіологічних і 

ергономічних засобів і методик, створених і організованих на базі технічного й 

програмного забезпечення ЕОМ. Сьогодні виокремлюють кілька основних 

напрямів використання ЕОМ у педагогічному процесі: для наочного представлення 

важливих тез положень; моделювання і наочного представлення окремих 

економічних явищ; автоматизованого навчання; автоматизації проектування; 

розв’язання задач; контролю підготовленості студентів (тестування, задачі, ситуації 

тощо). 

Модернізація сучасної ступеневої вітчизняної освіти однозначно спрямована 

на педагогіку співробітництва, утвердження гуманістичної педагогіки (як приклад, 

Концепція «Нова українська школа»). Стає очевидним, що громадянські, морально-

етичні цінності є важливою складовою професійного розвитку.  

Отже, нами окреслено шляхи реалізації специфічних принципів навчання у 

процесі підготовки майбутніх підприємців. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Особливе місце в системі діяльностей відведено спілкуванню. Спілкування 

визначається як специфічний вид людської діяльності, який вчені розглядають як 

необхідну складову основних видів діяльності [5]. Щоб виокремити спілкування із 

структури іншої діяльності використаємо підхід, запропонований К. Платоновим. 

Так, на думку вченого, діяльність здійснюється за схемою «суб’єкт ― об’єкт», де 

суб’єктом виступає окрема особистість або група [5]. Якщо в якості об’єкта 

виступають предмети, діяльність має предметний характер. Діяльність, у якій 

предметом виступають інші суб’єкти, розглядається як спілкування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita
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Трудова діяльність як основний вид діяльності людини є предметом 

дослідження багатьох наукових галузей. Зокрема, як особливий різновид трудової 

діяльності, вивчається професійна, і визначається як різновид занять, фах, 

спеціальність, ремесло, кваліфікація, що вимагає володіння комплексом 

спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, які здобуваються в процесі 

фахової підготовки у відповідних за профілем навчальних закладах з підготовки 

фахівців певного профіля. На сучасному етапі найбільш визнаною класифікацією 

типів професій є розподіл, здійснений Є. Климовим з використанням таких схем 

професійної діяльності: «Людина ― Природа», «Людина ― Техніка», «Людина ― 

Знак», «Людина ― Образ», «Людина ― Людина» [3]. 

Педагогічна професія, за Є. Климовим, належить до типу професій «Людина 

― Людина», тому її представники мають відповідати вимогам професіограми [3, 

с. 105]. Тим, хто обрав цей тип професій мають бути притаманні такі якості: вміння 

керувати, вчити, виховувати; уміння слухати і вислуховувати; широкий кругозір; 

спрямованість розуму на пізнання людської душі, уважність до прояву почуттів, 

розуму і особливостей характеру людини, її поведінки; вміння чи здібність подумки 

уявляти, моделювати її внутрішній світ; проектувальний підхід до людини, який 

ґрунтується на впевненості ― «людина завжди може стати кращою»; здатність до 

співпереживання; здатність до оптимальних дій у нестандартних ситуаціях; 

високий ступінь саморегуляції [3]. Їм має бути властиве стійке хороше самопочуття 

у роботі з людьми; потреба у спілкуванні; здатність подумки ставити себе на місце 

іншої людини та швидко орієнтуватися у взаємовідносинах людей. Особлива увага 

приділяється психологічним протипоказанням до професій типу «Людина ― 

Людина». Серед них: дефекти і невиразність мовлення, замкненість, зануреність у 

себе, некомунікабельність, яскраво виражені фізичні недоліки, загальмованість 

рухів, надмірна повільність, байдужість до людей, відсутність ознак 

безкорисливого інтересу до людини ― інтересу «просто так» [3]. 

У структурі трудової діяльності важливе місце посідають засоби і знаряддя. До 

зовнішніх засобів віднесено речові, інформаційні, функціональні знаряддя праці [3, 

с. 94]. Внутрішніми засобами виступають властивості людини: мисленнєві схеми 

обстеження і оцінювання ситуацій, прийняття рішень. Що менше 

використовуються предметні засоби, то складнішою є система внутрішніх. Тому, 

визначаючи специфіку педагогічної праці, доцільно говорити передусім про її 

внутрішні ресурси. В опануванні людиною системою внутрішніх засобів праці 

полягає, на погляд Є. Климова, секрет досягнення майстерності у будь-якій 

трудовій діяльності. Регуляторами формування людини як суб’єкта праці, на думку 

вченого є: 1. Образ об’єкта (предмет праці, зовнішні засоби, умови і прояви 

трудової діяльності). 2. Образ суб’єкта. 3. Образ суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-

суб’єктних відношень (потреби, потребнісні стани; емоції, почуття, емоційні 

відносини; характер; спрямованість особистості, світогляд [2]. 

Виявлення сутності професійно-педагогічної діяльності передбачає розкриття 

її предмета, структури й змісту, внутрішніх і зовнішніх зв’язків її складових, 

сучасних тенденцій розвитку, оскільки поряд із загальними рисами, притаманними 

будь-якому виду людської діяльності, їй властиві такі специфічні особливості, як: 
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нормативно-творчий, рефлексивно-гуманістичний та пізнавально-комунікативний 

характер [3, с. 6]. У сучасній науковій, навчально-методичній літературі [3; 4] 

педагогічну діяльність розглядають як особливий вид соціальної діяльності, 

спрямований на передавання старшим поколінням молодшому накопиченої 

людством культури і досвіду, створення умов для його особистісного розвитку і 

підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві [1, с. 71]. Як 

діяльність соціального управління, доцільну взаємодію вихователя з об’єктами 

виховання, іншими суб’єктами виховання і засобами процесу виховання, які 

входять до однієї з ним педагогічної системи, а також взаємодію з іншими 

педагогічними системами та середовищем, розглядає педагогічну діяльність 

Л. Спірін [5, с. 20]. 

Н. Кузьміна розкриває педагогічну діяльність як процес виконання великої 

низки педагогічних завдань, які підпорядковуються загальній кінцевій меті ― 

формування особистості, її світогляду, переконань, свідомості, поведінки [4, с. 54]. 

Специфічною рисою педагогічної діяльності, на думку вченого, є її продуктивність, 

про найвищий рівень якої свідчить уміння педагога перетворити свій предмет у 

засіб формування особистості учня, його потреб у самовихованні, самоосвіті, 

саморозвитку . 

Отже, специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що педагог скеровує 

діяльність інших людей. Це дає змогу схарактеризувати її як своєрідну мета-

діяльність, у якій визначальними є рефлексивні процеси. Рефлексивне керівництво 

педагогічним процесом відображає ставлення вчителя, який центрується на учневі, 

як його активному учаснику. Враховуючи інтереси, бажання, завдання розвитку 

дітей, педагог стає на позицію співробітництва, фасилітації, допомоги, сприяє їхній 

самореалізації [1]. 
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ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК ВЗАЄМОДІЇ  

ЗДО З БАТЬКАМИ 

 

Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти актуалізують питання 

організації просвітницької діяльності з батьками, вимагають наукового осмислення 

і критичного аналізу історії питання, положення і рекомендації, засновані на 

традиційних підходах народної педагогіки, а також, з урахуванням досвіду, 

накопиченого педагогічної наукою і практикою в даній області. Державний освітній 

стандарт дошкільної освіти зазначає, що однією з умов, необхідних для створення 

соціальної ситуації розвитку дітей, що відповідає специфіці дошкільного віку має 

бути організована ЗДО «взаємодія з батьками з питань освіти дитини, 

безпосереднього залучення їх в освітню діяльність, в тому числі за допомогою 

створення освітніх проектів спільно з сімʼєю на основі виявлення потреб і 

підтримки освітніх ініціатив сімʼї ... ». 

Ми дотримуємося думки, що для успішного здійснення завдань виховання 

дітей дошкільного віку, необхідно вивчити умови і механізми ефективної освіти 

батьків. На сучасному етапі рівень реалізації освіти з батьками визначає імідж 

освітньої організації, ефективність її функціонування. У зв'язку з цим, неможливо 

зрозуміти сутність, специфіку технології культурно-освітньої діяльності без 

урахування характеру і динаміки суспільних відносин [1]. 

Логіка викладу вимагає вивчення поняття «освіта», яке визначається як 

передача, поширення знань і культури, а також і система освітньо-виховних заходів 

та установ в будь-якій державі. На наш погляд, цікава точка зору І. Хоменко, яка 

визначає педагогічну освіту батьків як процес інформування їх про особливості 

розвитку особистості дитини та способи взаємодії з нею, побудовані в контексті 

життєдіяльності суб'єктів взаємодії у відповідності до цінностей культури [2]. 

Теоретичний аналіз досліджень (С. Піналов, В. Тріодін, Ю. Красильников і ін.) 

дозволив позначити зміст культурно-просвітницької діяльності, яка розуміється як 

педагогічно організована вільна діяльність, спрямована на просвітництво, 

виховання всебічно гармонійно розвиненої особистості, в процесі реалізації даного 

напрямку професійної педагогічної діяльності відбувається розвиток творчих 

здібностей, задоволення культурних потреб і підйом культурного рівня особистості. 

Культурно-просвітницька діяльність вихователя як окремий вид педагогічної 

діяльності спрямована на залучення до культури не лише дітей, а й дорослих людей 

– батьків, законних представників, жителів мікрорайону, міста, села. У звʼязку з 

цим, основна ідея просвітницької діяльності втілюється в тому, щоб знайомити 

батьків з основними закономірностями і умовами сприятливого психічного і 

фізичного розвитку дитини, популяризувати і роз'яснювати результати досліджень, 

формувати потребу в психолого-педагогічних знаннях і бажання використовувати 

їх в процесі виховання дітей дошкільного віку в сімʼї та в інтересах розвитку 

власної особистості, а також досягти розуміння необхідності співпраці у взаємодії 
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сімʼї і закладів дошкільної освіти в навчанні і вихованні дітей. Вибір і застосування 

різних форм роботи з батьками в рамках реалізації культурно-просвітницьких 

програм спирається на ряд загальних умов: знання батьками своїх дітей, їх 

позитивних і негативних якостей, особистий досвід батьків, їх авторитет, характер 

стосунків у сімʼї, прагнення виховувати особистим прикладом. Представлені умови 

створюють основу визначення напрямів взаємодії дитячого саду з батьками. 

Результативність, ефективність просвітницької роботи з батьками 

визначається наступними показниками: включеність сімʼї в процеси ЗДО; 

взаємовідношення батьків в сімʼї; стиль виховання в сімʼї; батьківське 

співтовариство являє собою сукупний субʼєкт виховання, реально впливає на 

освітній процес в ЗДО, що формує соціальне замовлення, яке відстоює інтереси 

дошкільного закладу в соціумі [3]. 

Таким чином, сучасному педагогу дошкільної освіти необхідне усвідомлення і 

оволодіння ресурсними можливостями процесу освіти батьків, так як тільки 

засобами залучення сімʼї до культурних цінностей, досягнень сучасної педагогічної 

науки і до гуманістичних ідеалів виховання дітей можливе вибудовування єдиної 

стратегії виховання дітей дошкільного віку сімʼї та закладу дошкільної освіти. 
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РОЛЬ МОТИВУ ДІЯЛЬНОСТІ У СТАНОВЛЕННІ  

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Сучасна політико-економічна ситуація в українському суспільстві поглиблює і 

без того гостру проблему зайнятості населення. Особливо важливого значення 

набуває оптимізація роботи психологів щодо становлення майбутніх фахівців та 

роль мотиву у цьому процесі.  

Людська діяльність за сутністю є соціальною. Вона сформувалася історично, у 

процесі праці. Людина не лише пристосовується до умов життя, а й активно змінює 

їх відповідно до своїх потреб, що виникали й розвивалися історично. Діяльність 
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людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю. Особистість як суб’єкт 

діяльності, задовольняючи свої потреби, взаємодіє із середовищем, ставить перед 

собою певну мету, мотивує її, добирає засоби для її здійснення, виявляє фізичну й 

розумову активність у досягненні поставленої мети.  

Спонуками до діяльності можуть бути матеріальні потреби (в їжі, одязі, житлі), 

духовні та культурні (пізнавальні, суспільно-політичні, естетичні). Мотивація 

діяльності буває близька (здійснити бажане і найближчим часом) та віддалена 

(здійснення бажаного планується на тривалий час). Розрізняють мотиви і за рівнем 

усвідомлення. Бувають яскраво й чітко усвідомлювані мотиви – обов’язки перед 

колективом, відповідальність, дисциплінованість та ін. Але в багатьох випадках 

діють неусвідомлювані спонуки, наприклад звички, упереджене ставлення до 

певних фактів життя, людей тощо. Проте незалежно від міри усвідомлення мотиву 

діяльності він є вирішальним чинником у досягненні поставленої мети.  

Зовнішній мотив ділиться на позитивний та негативний. Позитивний – 

передбачає постійне досягнення успіху, тобто мотивація на успіх; негативний – 

зосередження людини на негативах, невдачах, покараннях, тобто мотивація на 

невдачу [1].  

Внутрішні мотиви передбачають професійну діяльність, яка має основне 

значення для особистості. До внутрішніх мотивів відносять процесуальні, 

результативні і мотиви саморозвитку, які виходять на самоосвіту та 

самовдосконалення. Внутрішня мотивація є результатом життєвого досвіду 

людини, вона, як правило, є стабільним утворенням, яке виявляється у 

різноманітних ситуаціях [2]. 

Існує цікава теорія А. Адлера (1870-1937), згідно з якою провідним мотивом 

людської діяльності є «природжене прагнення до зверхності, до влади». Він вважав, 

що джерелом даного прагнення є почуття неповноцінності, притаманне кожній 

людині, та намагання компенсувати свої слабкості і розвивати неповноцінні 

функції. Безпосередньо своєю діяльністю та «вчинками людина прагне піднести 

себе в очах оточуючих та у власному уявленні про себе» [3]. 

Праця виступає основним засобом формування особистості. За словами С. Л. 

Рубінштейна, «в процесі праці не тільки виробляється той чи інший продукт 

трудової діяльності субʼєкта, а й сам суб'єкт формується в праці». Аксіомою 

виступає його твердження: «Праця - основний закон розвитку людини». Зовнішні 

мотиви передбачають потреби людини, такі, як матеріальні блага, престиж обраної 

професії, повага [4]. 

Ми погоджуємося з думкою Є. Ільїна [5], що мотив людини, пов’язаний з 

трудовою діяльністю, розподіляється на три основні групи: мотиви трудової 

діяльності; мотиви вибору професії; мотиви вибору місця роботи. 

Мотив до трудової діяльності в подальшому веде до формування мотиву 

вибору професії, а сума цих мотивів призводить до мотиву вибору місця роботи. Т. 

Томашевський, вивчаючи мотиви трудової діяльності, виділив п’ять основних 

мотивів, серед них: вигода, безпека, зручність, задоволеність і нівелювання в 

трудовому колективі [6]. 
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На формування мотиву особистості у смтановленні майбутнього фахівця  

впливають зовнішні й внутрішні чинники та їх взаємодія, а саме: а) зовнішні 

чинники – соціально-економічні умови (економічне і політичне становище країни, 

зміни на ринку праці, місце проживання, освіта батьків); б) внутрішні чинники – 

характеристики самої особистості; в) взаємодія зовнішніх і внутрішніх чинників 

проявляється в оцінці зовнішньої ситуації і своїх можливостей (аналіз змін на ринку 

праці та перегляд власного професійного плану) [7]. 

Отже, таким чином ми можемо зробити висновок, що мотив діяльності 

залежить великою мірою від загальнолюдських потреб, в потребі самоствердження 

та саморозвитку. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

НА УРОКАХ «Я У СВІТІ» 

 

У Концепції «Нова українська школа» зазначено, що до ключових 

компетентностей здобувачів освіти належить підприємливість та фінансова 

грамотність. За умов сьогодення, коли вже з перших років життя дитини її оточує 

економічне середовище, наповнене економічними поняттями і процесами, 

актуалізуються питання соціалізації та виникає необхідність  ознайомлення 

школярів з проблемами «дорослої» економіки. Саме в початковій школі 

закладаються засади інтелектуального розвитку дітей, створюються педагогічні 

та психологічні передумови для формування самостійності мислення, здатності 

критично оцінювати власні дії, зіставляти різноманітні способи розв’язання 
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проблемних ситуацій, оцінювати їх і вибирати найбільш раціональні, виділяти 

головне та узагальнювати, застосовувати набуті знання на практиці.  

Сучасні дослідження вчених (А. Богуш, Н. Гавриш, Г. Григоренко, Р.  

Жадан, К. Курак, А. Шатової та ін.) свідчать про необхідність впровадження 

економічної освіти для дітей молодшого шкільного віку та наголошують на ролі і 

значимості економічної соціалізації: знайомства учнів з ринковими відносинами, 

економічними уявленнями (працю, гроші, професії, бюджет сім’ї, якості людини-

господаря), економічними поняттями та безпосереднім застосуванням їх у різних 

видах діяльності. Проблеми економічного виховання знаходимо у працях Ю. 

Васил’єва, Б. Вульфова, Е.  Землянської, Л. Фридмана та ін., які теж зазначали, 

що економічне виховання доцільно починати як можливо раніше. 

Актуальність досліджуваної проблеми формування фінансової грамотності 

молодших школярів визначена реальними соціальними суперечностями, які 

виникли в сучасних умовах і потребують ефективного та швидкого вирішення: 

між соціальною значимістю економічного виховання і недостатньою реалізацією 

даного педагогічного завдання у початковій школі; між необхідністю підготовки 

вчителя початкових класів до формування фінансово грамотної особистості 

молодшого школяра і нерозробленістю теоретичних засад та організаційно-

педагогічних умов системи економічного навчання; між інтересами суспільства у 

вихованні економічно-досвідченої особистості, що стане підґрунтям для 

подальшої економічної соціалізації та економічного виховання особистості .  

Значні можливості для формування фінансової грамотності молодших 

школярів  закладено у навчальному предметі «Я у світі». Змістове наповнення 

предмета зосереджує учнів на усвідомленні суті взаємовідносин людини і 

суспільства, набутті демократичних цінностей, адекватному випробовуванню 

різноманітних соціальних ролей, засвоєнні поведінкових еталонів. сприяє 

психічному і соціальному розвитку дитини як особистості і громадянина. У 

процесі вивчення курсу  молодші школярі мимоволі опановують економічні 

поняття, вони дізнаються, що таке «наше», «моє», «гроші», «ціна», «дорого», 

«дешево», «заробити», «продати», «обмін», «банк», «спадок». Економічна 

соціалізація формує у дітей молодшого шкільного віку ставлення до різних 

економічних категорій; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, 

суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним 

оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей 

демократичного суспільства. На уроках «Я у світі» формуються громадянська та 

соціальна компетентності учнів на основі засвоєння ними базових фінансових 

знань та практичних навичок. Як показує практика, на уроках вищезазначеного 

курсу варто розглядати теми: «Фінансові установи. Правила спілкування та 

поведінки у фінансових установах», «Податки та податкова освіченість» тощо. 

 Уроки «Я у світі» доцільно будувати так, щоб у процесі формування 

фінансової грамотності учні мали можливість розмірковувати, досліджувати, 

аналізувати життєві ситуації, пропонувати різні шляхи розв’язання проблемних 

питань, робити висновки. Тоді створюються сприятливі умови для розвитку 

таких якостей молодших школярів, як пізнавальний інтерес, творча активність і 
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самостійність. А це дає можливість реалізувати вимоги Державної національної 

програми «Освіта» (Україна XXI ст.), де зазначається про необхідність вибору й 

структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та 

інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти, для 

індивідуальних потреб і здібностей.  

Таким чином, в економічній освіті й вихованні учнів початкової школи 

беруть участь різні соціальні ланки: школа, сім’я, позашкільні освітньо-виховні 

заклади, громадські організації, трудові колективи, засоби масової інформації. 

Однак провідну роль в економічній підготовці підростаючого покоління відіграє 

загальноосвітня школа, а в економічному і загальному вихованні – сім’я. 

Сьогодні  важливо гармонійно поєднувати ці ланки, особливо для дітей 

молодшого шкільного віку. 
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

Щороку викладачі іноземних мов закладів вищої освіти стикаються з 

гетерогенністю студентів, для яких важливо, щоб навчання було цікавим, 

пізнавальним, щоб вони бачили результат своєї навчальної діяльності, одержували 

нову інформацію, набували нових знань, навичок та вмінь – що значно мотивує 

студентів до навчання. Саме тому опанування іноземної мови повинне 

здійснюватися на оптимальному для студента рівні, враховувати його 

психофізіологічні, індивідуально-типологічні особливості, інтереси, мотиви, а 

особливо рівень навченості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що існує ціла низка праць, 

присвячених диференційованому навчанню різних мовних аспектів та видів 

мовленнєвої діяльності студентів закладів вищої освіти. Серед найбільш значущих 

варто назвати наукові дослідження І. Агасієвої, Л. Бондар, З. Вєтрової, 

Г. Гвоздєвої, Р. Джексон (R. Jackson), Т.  Дружченко, С. Кобцевої, О. Кононової, Н. 
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Кузнєцової, С. Лобашової, Р. Марцано (R. Marzano), Ю. Мрякіної, Є. Ніколаєва, 

С. Ніколаєвої, О. Рожнєвої, Л. Смирнової, М. Сосяк, К. Стрікланд (C. Strickland), 

К. Суркової, Л. Тернавської, К. Томлінсон (C. Tomlinson), Є. Хамраєвої, І. Чечик, 

О. Шабашової, О. Щосєвої. 

Як показав аналіз наукових праць, предметом досліджень були методика 

індивідуалізації навчання англійської інтонації студентів мовного педагогічного 

закладу вищої освіти; методика диференційованого навчання іншомовного 

діалогічного та монологічного мовлення студентів немовного університету; 

методика застосування диференціації як технології підвищення інтересу до знань у 

процесі навчання іноземної мови студентів немовних закладів вищої освіти. 

Попри значні напрацювання в напрямі диференційованого підходу до 

навчання іноземних мов мусимо констатувати, що проблема диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні студентів 

філологічних спеціальностей першого курсу з урахуванням їхнього рівня 

навченості, орієнтованої на рівні розуміння тексту, досі не була предметом 

окремого дослідження. 

Отже, потреба у філологах з високим рівнем мовленнєвої компетентності в 

читанні та інтерпретації іншомовних текстів, що вимагає належного рівня 

сформованості лексичної компетентності; необхідність створення оптимальних 

умов для формування лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів з 

урахуванням їхнього рівня навченості зумовлюють актуальність дослідження та 

виконання наступних завдань: 

1. Вивчити стан дослідженості проблеми диференційованого навчання 

іноземних мов та диференційованого формування лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів. 

2. Визначити зміст і структуру англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів з урахуванням рівнів розуміння текстів. 

3. Здійснити добір лексичного та текстового матеріалу для диференційованого 

формування у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в 

читанні. 

4. Розробити підсистему вправ та завдань для диференційованого формування 

у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в читанні.  

Теоретичне узагальнення вітчизняних та зарубіжних досліджень допомогло 

встановити наявність диференціації у процесі навчання іноземних мов в усіх 

основних компонентах методичної системи – цільовому, змістовому, 

операційному, суб’єктному, контрольно-коригувальному. 

У результаті дослідження конкретизовано поняття «лексична компетентність 

у читанні майбутнього філолога». Встановлено, що читання є обов’язковим 

компонентом освіти майбутніх філологів у їхній фаховій педагогічній, 

перекладацькій, науково-дослідницькій діяльності.  

На основі рівневості розуміння текстів під час читання описано лексичні 

знання, навички, здатність та готовність, релевантні кожному рівню, які складають 

зміст та структуру лексичної компетентності в читанні. Встановлено, що 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів 
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здійснюється на засадах диференційованого, компетентнісного та комунікативно-

діяльнісного підходів, які ґрунтуються на основі дидактичних та методичних 

принципів. 

Отже, в ході дослідження було визначено, що ефективність формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів є високою 

за умови створення диференційованих груп за критерієм навченості, визначення для 

кожної диф. групи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, 

дібраних матеріалів, за якими здійснюється навчання, змісту та характеру вправ і 

завдань, контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу навчання.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Умови життєдіяльності сучасних дітей констатують небажані тенденції, серед 

яких: поступове збільшення кількості дітей з наявністю депресивності, емоційної 

напруги, агресивності, нейротичними ускладненнями розвитку, підвищеною 

емоційною чутливістю, розладами в адекватному емоційному реагуванні на 

оточення тощо [4, с.43]. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи вихователя закладу дошкільної освіти 

є цілеспрямований емоційний розвиток дітей, що сприяє формуванню  їхньої 

здатності розрізняти емоції за їх зовнішнім проявом, емоційні стани інших людей, 

адекватно виражати свій емоційний стан, керувати власною поведінкою, а також 

розвиток моральних, соціальних, естетичних, пізнавальних почуттів [4]. У цьому 

зв’язку виникає необхідність у професійній підготовці майбутніх вихователів до 

емоційного розвитку дітей дошкільного віку та її практичній реалізації в 

освітньому процесі закладу вищої освіти [2, с.19]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблемам оновлення 

змісту підготовки майбутніх вихователів ЗДО в умовах неперервної освіти, 

присвячено наукові праці Л. Артемової, Г. Бєлєнької, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. 

Голоти, Т. Жаровцевої, Л. Завгородньої, Л. Зданевич, Е. Карпової, І. Княжевої, Ю. 

Косенко, І. Луценко, М. Машовець, Н. Мельник, В. Нестеренко, Г. Підкурганної, Т. 
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Поніманської, І. Рогальської-Яблонської, Т. Степанової та ін. Окрему групу 

складають дослідження, присвячені підготовці студентів до комунікативно-

мовленнєвого (А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик, І. Луценко та ін.); естетичного (Т. 

Зотєєва, О. Поліщук та ін.); логіко-математичного (Н. Грама, Л. Зайцева, М. 

Машовець, І. Підлипняк, Т. Степанова та ін.); економічного (Н. Грама та ін.), 

природничо-екологічного (Н. Лисенко, З. Плохій та ін.); фізичного (Е. 

Вільчковський, Н. Денисенко, В. Нестеренко та ін.) розвитку дітей; соціалізації 

дітей дошкільного віку (Л. Карнаух, Г. Корінна, І. Рогальська-Яблонська, Н. Сайко 

та ін.), педагогічної творчості (С. Гаврилюк, О. Листопад та ін.), до роботи з 

неблагополучними сім’ями дітей (Т. Жаровцева), з дезадаптованими 

дошкільниками (Л. Зданевич). 

Водночас підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей 

дошкільного віку потребує окремого дослідження, метою якого є обґрунтувати 

теоретичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до емоційного 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Це зумовлює необхідність вирішення таких завдань: 

1. Визначити сутність і структуру поняття «готовність майбутніх вихователів 

до емоційного розвитку дітей», уточнити поняття «підготовка майбутніх 

вихователів до розвитку емоційної сфери дітей», «емоційний розвиток дітей 

дошкільного віку», «емоційне неблагополуччя дітей». 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні готовності 

майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку. 

Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей 

дошкільного віку в закладах вищої педагогічної освіти буде ефективною, якщо 

реалізувати такі педагогічні умови: 

– усвідомлення майбутніми вихователями необхідності розвитку 

емоційної сфери дітей дошкільного віку; 

– інтеграція змісту фахових дисциплін, спрямованих на розвиток 

емоційної сфери дітей дошкільного віку; 

– наявність у майбутніх вихователів умінь подолання негативних 

емоційних станів дітей дошкільного віку [3]. 

На основі теоретичного аналізу наукової літератури визначено компоненти 

(когнітивний, мотиваційний, діяльнісний) готовності майбутніх вихователів до 

емоційного розвитку дітей та критерії з відповідними показниками, а саме: 

організаційно-інформаційний критерій із показниками: обізнаність з різновидами 

емоцій та невербальними засобами їх вираження; обізнаність з особливостями 

соціально-емоційного розвитку та специфікою емоційних проявів у дітей; 

обізнаність зі специфікою організації педагогічного процесу, із врахуванням 

емоційної сфери дітей дошкільного віку; ціннісно-спрямований із показниками: 

позитивна мотивація щодо емоційних станів дітей дошкільного віку у процесі 

взаємодії з ними; прагнення встановлювати емоційний контакт з дітьми 

дошкільного віку та їхніми батьками; усвідомлення необхідності здійснювати 

профілактику емоційного неблагополуччя дітей дошкільного віку; операційно-

результативний із показниками: вміння налагоджувати емоційний контакт з 
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дітьми; уміння планувати індивідуальну роботу з дітьми дошкільного віку з метою 

корекції емоційного розвитку; творчий підхід до навчання дітей дошкільного віку 

соціально прийнятих способів вираження емоцій. 

Отже, на підставі визначених критеріїв і показників схарактеризовано рівні 

готовності майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей: достатній, 

задовільний, низький. 
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МЕТОДИ ВИХОВАННЯ БЕРЕЖНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я 

У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дітей 

розглядається як справа державної ваги, спільне завдання суспільства, дошкільного 

навчального закладу, родини і самої дитини. Сучасні дослідники з проблеми 

формування здорового способу життя дитини (І. Аршавський, І. Брехман, М. 

Башкіров, С. Гуськов, Г. Зайцев, В. Оржеховська, О. Шукатка) стверджують, що 

здоровий спосіб життя – це система ціннісно-змістових установок, знань, 

мотиваційно-вольового досвіду особистості, яка безперервно трансформується, та 

практична діяльність суб’єкта, спрямована на збереження та розвиток здоров’я в 

процесі адаптації до змінних умов життєдіяльності у відповідності з віковим 

розвитком. 

Фізичне здоров’я є головною умовою духовного і морального здоров’я 

дитини. Від ставлення людини до здоров’я багато в чому залежить його збереження 

і зміцнення. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я – одне з 

найважливіших завдань сучасних дошкільних навчальних закладів. У дошкільному 

дитинстві закладаються основи здоров’я, виховуються основні риси особистості 

людини. Дошкільні заклади та сім’я мають створити сприятливі умови для 

оптимального фізичного розвитку дитини, отримання знань про людський організм, 



478 
 

опанування санітарно гігієнічних навичок. У період дошкільного дитинства 

закладається фундамент здоров’я, формується життєво необхідні рухові навички, 

вміння, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність 

правильного фізичного виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному 

розвитку дитини [1].  

Успішне вирішення проблеми можливе за умови створення в дошкільних 

закладах ефективної системи роботи з пропаганди здорового способу життя, метою 

якої є: зміцнення морального та фізичного здоров’я дітей; спрямування уваги 

дошкільників на власне здоров’я та розвиток умінь і навичок його збереження; 

постійна пропаганда принципів здорового способу життя; інформування дітей про 

негативні наслідки шкідливих звичок; залучення батьків та громадськості до 

утвердження принципів здорового способу життя [2]. 

Переважною більшістю дослідників основною формою роботи з виховання 

здорового способу життя дітей старшого дошкільного визначено заняття. 

Навчально-виховний процес в закладі дошкільної освіти будується на основі таких 

видів діяльності: пізнавально-пошукова, ігрова, зображувальна, мовленнєва, 

навчальна.  

Робота з дітьми старшого дошкільного віку з виховання здорового способу 

життя здійснюється в ході спеціально розробленої системи занять. На заняттях 

пропонується використовувати різні методи та прийоми (як правило, 2-3 методи), 

що викликає зацікавленість дітей змістом навчання, сприяє активізації їх 

пізнавальної активності.  

Важливим методом виховання здорового способу життя є практичні методи 

(спостереження, вправи, вирішення проблемних ситуацій, творчі завдання, досліди, 

ігри тощо). Змістом завдань та ігор є ситуації з життя дітей, художніх творів, 

мультиплікаційних фільмів, де пропонується використати усі можливі варіанти 

розв’язання проблеми чи виходу із ситуації. Це даватиме змогу дітям бути 

активними та свідомими учасниками процесу виховання здорового способу життя, 

сприятиме формуванню ціннісного ставлення до власного здоров’я, спонукатиме до 

формулювання правил поведінки для збереження здоров’я [3].  

Наступними методами виховання здорового способу життя є словесні методи 

(бесіди, читання художньої літератури, обговорення, роз’яснення, складання 

розповідей тощо). Бесіди (фронтальні, групові, індивідуальні) – це ефективний 

метод профілактичної роботи. Бесіди сприятимуть набуттю та поглибленню знань 

про здоров’я та здоровий спосіб життя, про моральні та соціальні норми здорового 

життя. Читання є необхідним методом навчання, але в чистому виді не дає 

належного ефекту засвоєння навчального матеріалу. Тому читання поєднується з 

іншими методами. Метод обговорення теми чи ситуації із життя, книги, 

мультиплікаційного фільму надаватиме дітям можливість обмінюватися думками 

та враженнями.  

Великого значення у роботі з дітьми старшого дошкільного віку мають наочні 

методи (демонстрація, замальовки, відеозаписи тощо). Метод демонстрації 

розрахований на усі способи сприйняття, тому він повинен бути присутнім майже 

на кожному занятті.  
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Отже, процес виховання здорового способу дітей старшого дошкільного віку 

має свої особливості. Він вимагає поєднання різноманітних методів та прийомів 

навчання й виховання дошкільників, об’єднання зусиль дошкільних навчальних 

закладів, сім’ї, громадськості, що дозволить створити систему у роботі, домогтися її 

неперервності, єдності вимог, посилити її інформаційне забезпечення. 
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РОЛЬ ЕТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО 

 

Нині зростають вимоги до особи вихователя ЗДО, його професіоналізму, 

моральності, майстерності. Він нарівні з батьками несе відповідальність за 

соціальну зрілість вихованця та розв’язує важливе завдання: забезпечити 

різнобічний розвиток кожної дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей і потреб.  

Педагогічний процес в ЗДО передбачає взаємини між вихователями і дітьми, 

колегами, які доповнюють стосунки між педагогом і батьками вихованців, 

впливаючи на їх характер і зміст. 

Злагоджений колектив – необхідна умова успішної навчально-виховної 

роботи. Працюючи в колективі, людина виявляє свої знання, уміння, здібності, 

риси характеру, рівень володіння етичними нормами. Якщо у спілкуванні колег та 

дітей відсутні грубощі, докори, погрози, якщо в ньому панують жарт, 

доброзичливість, невимушеність, щирість, взаємоповага, це свідчення гарних 

стосунків, здорової атмосфери в колективі, сприятливого соціально-психологічного 

клімату. Отже, важливого значення в педагогічному колективі належить 

педагогічній етиці. 

Етика – це наука, яка вивчає мораль, з’ясовує її місце в системі суспільних 

відносин, досліджує моральні категорії, за допомогою яких виражаються моральні 

принципи, норми, оцінки, правила поведінки [1]. 

Педагогічна етика – складова частина етики. Педагогічна етика розглядається 

як відносно самостійний розділ науки, який вивчає особливості педагогічної моралі, 

з’ясовує специфіку реалізації принципів моралі в сфері педагогічної діяльності, 

розкриває її функції, зміст принципів і етичних категорій [1]. 

У педагогічній професії роль етики є важливою. Совість, добро, 

справедливість, співчуття, доброчесність, стриманість, щедрість, старанність, 
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лагідність, доброзичливість, смиренність – основні чесноти кожного, а вихователя 

найперше. Своєю діяльністю він покликаний утверджувати ідеали добра, 

справедливості, честі, милосердя, любові. Йому необхідно підтримувати 

доброзичливі відносини з дітьми, а також їх батьками, родиною. Його професійна 

компетентність та авторитет ґрунтуються на здатності бути стриманим, чуйним, 

доброзичливим, принциповим, творчим. Найважливішими при цьому є людська 

небайдужість, любов до дітей та розумна вимогливість. Саме на цих засадах 

міжособистісні взаємини учасників навчально-виховного процесу набувають 

статусу етичних, сприяючи толерантності у стосунках. 

Головною моральною основою етики педагогічної взаємодії має бути добре, 

гуманне ставлення до дітей, яке включає повагу до особистості, співчуття, любов. 

Виявляти повагу до особистості – означає уважно ставитися до не. Із повагою 

несумісні насильство, порушення прав і свобод, жорстокість, приниження. Тож 

принцип педагогічного гуманізму є визначальним у системі педагогічної етики. 

Окрім любові, милосердя, співчуття, довіри, справедливості, доброзичливості, він 

передбачає повагу до прав і свобод особистості; розуміння внутрішньої 

самобутності, свободи; розвиток позитивного ставлення до інших людей [2]. 

Для принципу педагогічного оптимізму характерне позитивне 

світосприймання. Для дитинства оптимізм – те ж саме, що гра барв для веселки: 

немає оптимізму – немає й дитинства. Душевне піднесення, злет мають відбутися в 

дитини самостійно, але вихователь повинен вміти допомогти цьому [2]. 
Принцип справедливості означає, що у своїй діяльності вихователь є 

небайдужим, однаково доброзичливим і прихильним до всіх учасників навчально-

виховного процесу, незалежно від віку, особливостей характеру, здібностей, статі, 

раси, національності, віросповідання, соціального стану та інших ознак, включаючи 

матеріальне становище [2]. 

Важливим у регуляції стосунків між учасниками навчально-виховного 

процесу є також принцип законності. Він передбачає дотримання Конституції і 

законів України, діючих нормативних документів, що регламентують педагогічну 

діяльність. Цей принцип виражається у почутті власної гідності, внутрішньої 

свободи, дисциплінованості, у гармонійному поєднанні патріотичних, 

національних, загальнолюдських почуттів. Педагог несе персональну 

відповідальність перед законом, державою за формування моральних, 

громадянських якостей вихованців [2]. 

Названі принципи можуть бути регуляторами педагогічних взаємин, а їхнє 

дотримання передбачає наявність у педагога таких морально-психологічних 

якостей: любові до дітей, чуйності, витримки, принциповості, спостережливості, 

урівноваженості, поміркованості, справедливості, доброзичливості, відвертості 

тощо. Вірність принципам педагогічної етики – справа честі і совісті вихователя, 

адже він є носієм морально-етичних норм і чеснот, взірцем для вихованців, їхніх 

батьків, педагогічним колективом та суспільством загалом. 

Отже, педагогічна етика ґрунтується на моральності ставлення до духовного 

світу дитини як культурної цінності. Тому взаємини між учасниками навчально-

виховного процесу ЗДО, передбачаючи організацію спільної діяльності мають 
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регулюватися через дотримання відповідних принципів. Основні вимоги та 

принципи, що стосуються професійної педагогічної етики є педагогічно 

виправданими та морально доцільними. Про них повинен пам’ятати кожен 

вихователь. 
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ТИТАРЕНКО Н. В. 

Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики», Україна 

ЧИ ГОТОВИЙ УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО УПРОВАДЖЕННЯ 

КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Упровадження Нової української школи реалізує реформу загальної середньої 

освіти, регламентовану розпорядженням Кабінету Міністрів України [1]. Реформа 

НУШ передбачає зміну освітньої парадигми – перехід до компетентнісного 

навчання. Цей підхід декларувався не один рік у нормативних документах про 

загальну середню освіту, а саме в концепції розвитку освіти, Державних стандартах 

та навчальних програмах. Складним шлях упровадження нових підходів до 

навчання виявився на нашу думку тому, що вчителі не були готові викладати по-

новому. Вчитель, як будь-яка людина, щоб чомусь навчити інших, спочатку 

повинен сам добре розуміти суть питання і досконало володіти професійними 

компетентностями щодо формування як загальнопредметних, так і 

загальнокультурних компетентностей в учнів. Отже вчителя треба навчити: у 

педагогічних закладах вищої освіти, в інститутах післядипломної педагогічної 

освіти, на тренінгах і семінарах. 

Успішність старту Нової української школи (НУШ) зумовлена тим, що за рік 

до початку реформування загальної середньої освіти була організована система 

тренінгів для вчителів перших класів, які першими мали увійти в реформу. 

Спочатку були підготовлені тренери, які підготували двісті вчителів для 

пілотування реформи НУШ, яке було запушене з 2017/2018 навчального року, за 

рік до основного впровадження реформи. 

На початку 2018/2019 навчального року нами було проведене моніторингове 

дослідження щодо готовності вчителів до впровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти. Для досягнення мети дослідження було обрано метод 

збору інформації – опитування, а саме онлайн-анкетування за допомогою сервісу 

Google Forms. Нами цей сервіс був використаний тому, що заповнення анкети та її 

обробка повністю автоматизовані. А це спрощує процедуру аналізу зібраних даних 

й пришвидшує процес написання аналітичного звіту. Вибірка учасників 

дослідження формувалася з генеральної сукупності учителів перших класів 13766 

закладів загальної середньої освіти, гімназій, колегіумів, ліцеїв, навчально-

виховних комплексів, спеціалізованих і спеціальних шкіл, які на початок 
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навчального року заповнили форму статистичної звітності ЗНЗ-1 у Державній 

інформаційній системі освіти (ДІСО). Параметрами відбору для дослідження було 

визначено: область розташування, тип населеного пункту та тип закладу освіти. До 

вибірки увійшли 811 закладів, у кожному з яких анкетування мали пройти два 

вчителя перших класів. Проте, опитування пройшли лише 624 вчителя, що 

зумовило додаткову процедуру зважування відповідей респондентів дослідження. 

Один з розділів анкети висвітлював питання готовності вчителів до викладання за 

новим стандартом. 

Під час дослідження було з’ясовано, що майже всі вчителі перших класів 

пройшли навчання для викладання у новій українській школі, а саме 98,2% 

учителів пройшли дистанційну підготовку й отримали сертифікат на платформі 

EdEra а 89,1 % пройшли очну підготовку на базі обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. Проте повністю (на «п’ятірку») готові до 

викладання за новим Державним стандартом початкової освіти лише більше 

третини (37,3 %) опитаних. На «чотири» оцінили свою готовність до викладання 

більше половини респондентів (52,2 %). Серед тих, хто готовий викладати у 

першому класі за новими методиками, третина (34,9 %) вважає, що вони повністю 

готові до інтегрованого викладання навчальних предметів. За методиками 

компетентнісного підходу повністю готові викладати 40,4 % респондентів. До 

групової роботи і діалогічного спілкування з учнями повністю готові більшість 

опитуваних (60,2 % і 68,5 % відповідно). 

Готові до розробки власних освітніх / модельних навчальних програм більше 

половини респондентів (55,2 %), натомість не готові теж значна кількість учителів 

(38,9 %). 

Для планової роботи під час освітнього процесу більшість респондентів (91,4 

%) мають розроблене ними календарно-тематичне планування змісту освітніх 

галузей, 90,0 % опитаних вже підготували план виховної роботи. Натомість план 

професійного саморозвитку мають лише 65,5 % учителів перших класів, які 

відповідали на запитання опитувальника. 

Незважаючи на зміну парадигми освіти в бік зміщення акцентів на самоосвіту 

впродовж життя, майже третина респондентів (31,6 %) і надалі вважають, що роль 

учителя полягає у наданні учням усього масиву знань, яким вони володіють. 

Натомість більш ніж три чверті (78,1 %) учителів – респондентів дослідження 

відзначають, що їх функція полягає у формуванні компетентної особистості, а саме 

учня, який зможе самостійно, з використанням отриманих знань, вирішувати 

поставлені завдання. 

Отже, за результатами анкетування ми можемо констатувати, що більшість 

учителів були підготовлені до навчання першокласників за новим Державним 

стандартом початкової освіти [2]. 

Чи готові цьогорічні вчителі перших класів викладати по-новому, ми будемо 

з’ясовувати у жовтні цього року під час другого етапу моніторингового 

дослідження. Крім того, ми плануємо повторно дослідити, як змінилися погляди 

вчителів, які пропрацювали в НУШ рік, щодо їхньої готовності і далі реалізовувати 

реформу загальної середньої освіти. 
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ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ: 

ЧИННИКИ І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп’ютерному 

супроводу пізнавальної діяльності. У навчальному процесі використовуються 

навчальні і тестуючи програми з різних дисциплін. Одним із пріоритетних напрямів 

удосконалення системи освіти є використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, що забезпечує подальше удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність, ефективність освіти. Рівень дидактичних можливостей сучасних 

інформаційних технологій та комп’ютеризації навчальних закладів свідчать про 

наявність об’єктивних умов для широкого застосування комп’ютерних 

дидактичних засобів у навчанні. 

Проблеми використання інформаційно-комп’ютерних технологій, аспекти 

інформатизації освіти, створення та використання електронних засобів навчання 

висвітлювались у працях А. Башмакова, В. Бикова, В. Вембер, М. Жалдака, 

Б. Гершунського, Л. Гризун, Р. Гуревича, М. Кадемії, Л. Зайнутдінової, М. Львова, 

В. Мадзігона, Ю. Машбиця, Н. Морзе, Є. Полат, Ю. Рамського, В. Редька та ін. 

Значна кількість сучасних праць присвячена методичним аспектам застосування 

інформаційних  технологій у початковій школі.  

Основні завдання, функції та визначення структури і функціонування 

електронної  системи навчання, зокрема електронного підручника,  відображені в 

Національній освітній електронній платформі [1]. В загальних положеннях 

Національної освітньої електронної платформи зазначено, що Е-платформа є 

державною спеціалізованою освітньою інформаційно-телекомунікаційною 

системою, власником якої є держава в особі МОН.  

Основними цілями створення е-платформи є: технологічне забезпечення 

реформи середньої освіти «Нова українська школа»; забезпечення учасників 

освітнього процесу сучасними електронними освітніми ресурсами і сервісами; 

безоплатне забезпечення електронними підручниками здобувачів повної загальної 

середньої освіти та відповідних педагогічних працівників; забезпечення е-

підручниками інших здобувачів освіти та педагогічних працівників; створення 

сприятливого середовища для розвитку національного виробництва електронних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n3
http://iea.gov.ua/material/
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освітніх ресурсів, сервісів та е-підручників; розвиток електронного навчання і 

формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу в Україні. 

Вчителя до використання електронних ресурсів у навчанні молодших 

школярів спонукають такі чинники: 

1. Технологізація сучасного побуту, звичність застосування дитиною таких 

цифрових пристроїв, як мобільного телефону, фото- чи відеокамери, розвиток 

навчальних та ігрових середовищ, опанування яких є цілком доступним для 

молодших школярів, сприяє тому, що дитина очікує застосування технологій на 

уроці. 

2. Рівень обізнаності молодших школярів у галузі інформаційних технологій. 

Сучасні молодші школярі ще не можуть добре писати, добре читати, але вони 

швидко оволодівають електронними й цифровими пристроями і вміють їх 

пристосовувати для задоволення власних потреб. Мобільні телефони із функціями 

записника, фото- й відеозйомки, музичного програвача, супутникової навігації, 

пошуку інформації в мережі Інтернет відіграють роль не тільки засобу спілкування, 

а й звичного інструмента для фіксації цікавих об’єктів, пошуку потрібної 

інформації, прослуховування музики, задоволення потреби в ігровій діяльності. 

Намагання застосувати можливості школяра в опануванні нових пристроїв для 

навчання є стимулом для вчителя у використанні засобів інформаційних технологій 

у педагогічній діяльності. 

3. Звичність для школяра використовувати різноманітні засоби одночасно. 

Сучасні школярі встигають виконувати письмову роботу, одночасно писати 

коментарі в соціальній мережі, відповідати на телефон, слухати музику і нудьгують, 

коли потрібно тривалий час зосереджено читати, розв’язувати одноманітні 

завдання. Такої багатозадачності, постійної зміни діяльності й одномоментного 

задіяння різних органів почуття очікують школярі й під час навчання. 

4. Наявна тенденція до забезпечення молодшого школяра індивідуальним 

комп’ютером – планшетом, смартфоном, нетбуком тощо. Розвиток комп’ютерної 

техніки, значне її здешевлення, а також значна кількість програмних засобів, 

зорієнтованих на дітей, призвело не тільки до зниження віку дітей, які вперше 

сідають за комп’ютер та знайомляться з Інтернетом, але й до суттєвого зниження 

віку дітей, які мають власний комп’ютер. Отже, поступово складається ситуація, 

коли в навчанні школярів можна використовувати не тільки шкільні комп’ютери, 

але й персональні пристрої. 

5. Широкий спектр готових дидактичних ресурсів, які можуть бути 

використані для навчання школярів. Крім того, вчителю стають доступними 

спеціальні програмні засоби – конструктори, які надають інструменти для 

створення власних ресурсів і не потребують знань професійного програмування. 

6. Потужний потенціал електронних ресурсів для продовження вивчення, 

самостійного вдосконалення й поглиблення наявних знань, умінь й навичок. 

Значення використання в освіті електронних ресурсів зростає за рахунок 

активного втілення інформаційних технологій, які допомагають ширше передати 

матеріал з використанням засобів мультимедіа, зберігати великий обсяг інформації, 

тому використання таких електронних ресурсів дає змогу суттєво вплинути на 
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результативність проведення занять, підвищити зацікавленість до навчання та 

сприйняття учнями матеріалу. 
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ОСВІТНІ ФОРМИ І МЕТОДИ У РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ 

 

Умовами успішного професійного розвитку педагогічних працівників є 

забезпечення оптимального співвідношення між загальним, особливим та 

одиничним у цьому процесі, свідомого й ефективного функціонування педагога в 

глобалізованому світі, на загальносуспільному й індивідуальному рівнях розуміння 

ним особистості дитини як найвищої цінності, розширення бази знань фахівця, 

необхідних для здійснення модернізації освітньої системи в цілому і забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти зокрема. Особливої цінності набула організація 

науково-методичного супроводу розвитку управлінських компетенцій педагогічних 

працівників дошкільної установи. В освітній діяльності з розвитку управлінських 

компетенцій педагогічних працівників дошкільних установ активно 

використовуються різні форми і методи діяльності.  

Звернемо увагу на деякі з них. 

Метод педагогічних ситуаційних діалогів застосовується як педагогічне 

консультування, але не у формі готових нотаційних монологів педагогів-

наставників, а через діалогічне ситуативне спілкування для моделювання або 

вирішення будь-якої ситуації, проблеми, дотримуючись такого алгоритму дій: 

«аргументуй» – «звернися до партнера» – «контраргументуй» – «знайдіть спільне 

рішення» [2]. 

Ефктивним методом освітньої діяльності є віртуальна реструктуризація, 

тобто відображення в уявному просторі результатів соціально-професійного життя 

з метою розробки комплексних змін з антикризовими заходами. Це та система, у 

якій повинні мінімізуватися негативні та максимізуватися позитивні наслідки 

діяльності. Реструктуризація відбувається за допомогою графічних кластерів, схем, 

таблиць. Кластер – виділення смислових одиниць інформації та їх графічне 

оформлення у формі пучка. Кластер включає ключові слова, ідеї, подані в логічній 

послідовності інформаційних суб’єктів, котрі створюють цілісну й наочну картину, 

та ґрунтується на трьох фазах: виклику (актуалізація проблеми, пробудження 

інтересу до теми, визначення мети діяльності); осмислення (осмислення та 

критичне опрацювання нової інформації); рефлексії (узагальнення й оцінка 

інформації, формування власної думки, окреслення напрямків діяльності). 

Відзначаємо правила створення кластера: посередині чистого аркуша (дошки, 

документа Word, слайду Power Point) записуємо ключове слово, що відображає 

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/z0702–18
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проблему; довкола нього – слова чи речення, що її доповнюють; довкола записаних 

слів з’являються «супутники»і встановлюються нові логічні зв’язки [2].  

У процесі пошуку ефективних технологій організації професійного розвитку 

управлінських компетенцій педагогів виокремлюють відеотехнології, застосування 

яких забезпечує можливість не тільки сприйняття нових знань і способів дій, а й 

здійснення контролю за навчальними досягненнями молодих педагогів з метою 

отримання корисного професійного досвіду. За допомогою відеотехнологій 

ефективно вирішуються багатоаспектні дидактичні й виховні завдання, серед них 

такі: перегляд практичної діяльності молодих педагогів з аналізом та висновками; 

виконання тренувальних вправ з моделювання педагогічних процесів; створення 

бази даних для проведення тренінгових і дослідницьких робіт. Саме коментований 

перегляд відеозапису фрагментів занять, знятих під час проведення методичних 

тижнів (декад, місячників) або фестивалів, сприяє формуванню критичності 

професійного мислення, розвитку вмінь обґрунтовувати доцільність обраної моделі 

поведінки педагога, виокремлювати певні його професійно- особистісні якості; 

набуттю вміння співвідносити досвід, що аналізується, з власним, бачити свої 

помилки, шукати засоби їх усунення [3].  

Метод педагогічних стимуляцій. Стимулювати (від лат. stimulo – збуджую, 

заохочую) означає спонукати до дії, давати поштовх, заохочувати. У 

загальновизнаному варіанті – це демонстрація об’єкту чогось приємного, що він 

отримає у випадку бажаної для суб’єкта поведінки, або загроза чимось неприємним 

– у противному разі. Як педагогічне явище – це сукупність певних методів, які 

дозволяють посилити спонукання педагогічних працівників дошкільної установи до 

доцільної поведінки або послабити спонукання до педагогічно небажаної, 

недоцільної поведінки.  

Метод «Рецепти педагогічної кухні». Можна уявити це у вигляді 

накопичувача, у якому педагоги можуть ділитися своїми досягненнями у вигляді 

конкретних рецептів дій у певних управлінських ситуаціях: провели полілог, 

опрацювали додаткову літературу та створили схему або кластер, підготувалися до 

виступу на педраді, знайшли цікавий віршик тощо. Головне завдання цього методу 

оприлюднити та поширити надбання колективу, не чекаючи офіційних 

спланованих заходів [3]. 

Метод панельної дискусії (застосовується пробкова дошка, на якій усі, хто 

бажає, можуть прикріплювати свої висловлювання та міркування з певних 

проблем) використовували для обговорення дискусійних питань: за результатами 

роботи закладу, за підсумками відкритих заходів, за наявною інформацією. Кожен з 

учасників освітнього процесу може стати ініціатором дискусії. Після цього бажаючі 

приєднуються до обговорення. Перевага цього методу у відсутності 

регламентованості та заорганізованості. 

Метод «Ініціативне оголошення». Педагоги виставляють оголошення про 

можливий захід: можу навчити створювати презентації, запрошую на гру, 

запрошую до обговорення в онлайн-режимі професійної проблеми, запрошення до 

участі у флешмобі. Простір для обміну подіями «Миттєвості життя» можна 

створити за допомогою нитки, яку натягнули вздовж стіни. На ній за допомогою 
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прищіпки педагоги мали змогу підвішувати фото з професійного життя в дитячому 

садку, малюнки дітей, цитати, які сподобались, власні думки, цікаві висловлювання 

дітей. 

Прийом «Створення ситуації  успіху» полягає в тому, що досвідчений педагог 

допомагає молодому педагогові домогтися певного успіху в необхідній справі і тим 

підкріплює мотивацію подальшої активності.   

Прийом «Анонсування» полягає в тому, що педагог-наставник заздалегідь 

попереджає молодого педагога про труднощі, надаючи можливість підготуватися 

до них [1]. 

Основним завданням у навчанні  педагогічних працівників дошкільної освіти є 

переорієнтування їх на демократичний стиль взаємодії з педагогами, формування 

навичок побудови партнерських стосунків, створення мотивації на необхідність 

моделювання  педагогічної команди, засвоєння інноваційних методів управління, 

створення позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі.  
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СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Українське суспільство, яке швидко прогресує в умовах реформи політичної, 

соціальної й економічної структур, потребує освічених, творчих, активних 

особистостей, висококваліфікованих, компетентних фахівців дошкільної освіти, які 

стали на стежку здобуття професії за покликом серця та за власним бажанням, 

любов’ю до дітей і стійким переконанням щодо позитивної реформи у сфері 

дошкільної освіти.  

Дошкільна освіта повинна розвиватися виключно у гуманістичному, 

особистісно-орієнтованому та компетентнісному напрямах. Розумові компетенції 
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особистості, яка обрала професію вихователя, мають розвиватися та створювати 

ґрунтовну базу для розвитку інтелектуально-пізнавальних і особистісних якостей.  

Період дошкільного віку, що характеризується стрімким становленням 

інтелектуальних, почуттєвих та вольових якостей, є важливим фактором для 

формування основних професійних компетенцій і розвитку пізнавального інтересу 

до майбутньої професійної діяльності фахівців дошкільної освіти для розвитку 

пізнавальної активності. 

Для гармонійного виховання та якісного початку освітнього процесу 

маленьких особистостей необхідно готувати професійних, небайдужих, творчих 

майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу. 

Актуальним та сучасним на сьогодні є впровадження в навчально-виховний 

процес здобуття вищої освіти таких засобів активізації, як системи проблемно-

ситуаційних та креативних завдань, застосування різних прийомів інтерактивного 

навчання, групової й індивідуальної роботи, що сприяє розвитку та активізації 

початкових інтересів здобуття вищої освіти та еволюцію останніх у професійне 

переконання майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

Аналіз терміну «пізнавальний інтерес» дає розуміння активного мотивованого 

емоційного ставлення суб’єкта до предмета пізнання, яке має систематично 

враховуватись і розвиватись у процесі навчально-виховного процесу, оскільки 

безпосередньо впливає на формування й розвиток особистісної спрямованості 

суб’єкта навчання [1]. 

Аналіз наукових досліджень засвідчив, що проблема визначення умов, які 

стимулюють розвиток пізнавальної активності особистості є багатовекторною. Різні 

аспекти формування пізнавальної активності дітей розкриті у працях А. Алексюка, 

Ю. Бабанського, А. Вербицького, В. Лозової та інших науковців. 

Проблемами визначення умов активізації навчально-пізнавальної діяльності 

вихованців займалися такі науковці: П. Лузана, О. Мачушник та ін. У дослідженнях 

таких психологів, як О. Киричук, Г. Костюк, В. Войтко та інших доведено, що 

рівень розвитку пізнавальної активності визначається не тільки змістом знань, але й 

педагогічними умовами, що сприяють активізації пізнавальної діяльності; 

визначено підходи до систематизації засобів і прийомів пізнавальної активності (Б. 

Ананьєв, О. Савченко, Г. Щукіна, В. Лозова). 

Пізнавальний інтерес включає в себе певні послідовні стадії свого розвитку: 

від цікавості до допитливості, від допитливості до пізнавального інтересу та, у 

кінцевому підсумку, до стійких професійних переконань [2]. 

Стійкі фахові переконання, розвинуті на основі сформованого пізнавального 

інтересу сприяють активізації пізнавальної діяльності в цілому. Систематичний 

розвиток, інтелектуальний рух, зміцнення пізнавального інтересу, мотивація до 

навчальної діяльності сприяє виробленню «інтелектуальної звички» до пізнання. 

У науково-методичній і педагогічній літературі існують різні підходи 

до класифікації інтересу. Розглянемо основні з них. За стійкістю пізнавального 

інтересу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу розрізняють: 

ситуативний інтерес – епізодичне переживання, коли в особистості студента ще 

немає стійкого інтересу до дисципліни, навчально-пізнавальної діяльності, професії 
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в цілому, він виникає як реакція на щось нове, емоційно привабливе у змісті, 

прояви інтересу мають тимчасовий характер; стійкий інтерес – перетворення 

епізодичного переживання в емоційно-пізнавальному ставленні до предмета, яке 

спонукає студентів прагнути до пізнання нового, вирішувати пізнавальні завдання 

не тільки на занятті, але й у вільний час; інтерес-ставлення – емоційно-пізнавальна 

спрямованість особистості, яка під впливом пізнавального інтересу поступово 

змінює сенс життя майбутнього професіонала [3]. 

Таким чином, сутність розвитку пізнавального інтересу майбутнього фахівця 

дошкільної освіти полягає у формуванні культури тих внутрішніх інтелектуально-

пізнавальних процесів, які лежать в основі здатності до постійного виникнення, 

розвитку, оформлення й обробки в людини нових думок, упровадження в 

предметну та практичну фахову діяльність, що служить найбільш очевидним 

критерієм рівня професіоналізму вихователя дошкільного навчального закладу.  

Список використаних джерел 

1. Журат Ю. Розвиток пізнавального інтересу майбутніх фахівців дошкільної освіти 

на початковому етапі навчання./Юлія Журат// Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук.  Журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-

во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. - № 1 (65). – с.94-105. 

2. Лучук В. Активізація пізнавальної діяльності / В. Лучук // Розкажіть онуку. – 

1999. – № 17–18. – С. 26–29. 

3. Тернавська Т. А. Формування пізнавальної діяльності студентів вищих 

навчальних закладів у процесі вивчення психологічних дисциплін : дис. На 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 13.00.09 / Тернавська Тетяна 

Анатоліївна. – Кривий Ріг, 2009. – 321 с. 
 

ТОВТИН А., 

БОБАК Д.І., 

ЛІБА О.М., 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Новітнє суспільство висуває нові вимоги до освіти, однією із яких є підготовка 

людей, спроможних приймати критичні рішення, знаходити спосіб спілкування в 

новому оточенні, які достатньо ефективно встановлюють нові стосунки у швидко 

змінюваній реальності. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися 

до стрімких змін – ці риси особистості стають найважливішими на сучасному етапі 

історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до 

процесу навчання. 

Вимоги часу, реформування системи освіти в Україні орієнтують учителів на 

відмову від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу й 

застосування методів, що сприяють розвитку творчих засад особистості з 

урахуванням її індивідуальних особливостей. Завдання, що постають перед 

сучасною освітою, чітко окреслюють головні напрями, за якими вони мають 

реалізовуватися. Серед них одним із вагомих є перехід від традиційної (предметно 
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орієнтованої) до інноваційної (особистісно орієнтованої) парадигми освіти, що 

безпосередньо пов'язано з реалізацією у навчанні  математики особистісно 

орієнтованого та компетентісного підходів, оскільки це забезпечує самоцінність 

знань, розвиток умінь здобувати, опрацьовувати інформацію, одержану з різних 

джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення 

людини. 

Перш ніж перейти до розгляду інтерактивних навчальних технологій та 

інтерактивного уроку варто з’ясувати на яку загальну суть заслуговує інтерактивне 

навчання і порівняємо його із загальновідомими, традиційними підходами до 

навчання. Вчені методисти, зокрема, Я. Голант ще в 60-х рр. ХХ ст. 

охарактеризував три основні моделі навчання, що існують у школі.  

А за класифікацією О. Пометун, стратегії розвитку відповідають активна та 

інтерактивна моделі навчання. Вони протиставляються пасивній моделі, яку 

виділив ще Я. Голант у 60-х роках ХХ століття. 

Термін «пасивна» Я. Голант використовує у значенні «активність низького рівня», 

тобто переважно репродуктивна діяльність за майже повної відсутності 

самостійності і творчості. Отже, в «пасивній» моделі навчання учень виступає в 

ролі «об’єкта» навчання. 

Під активною моделлю розуміють застосування методів, які стимулюють 

пізнавальну активність і самостійність учнів: самостійна робота, проблемні та 

творчі завдання (часто домашні), запитання від учня до вчителя. 

Л. Аристова вбачає сутність активності пізнання в перетворювальному ставленні 

суб’єкта до об’єкта в опосередкованій системі. В. Пилипчук, базуючись на 

дослідженнях Г.Щукіної, визначає активність як суспільну якість людини, 

результат її соціальної людської природи і разом із тим, внутрішньо особисте 

інтегральне утворення, яке зумовлює і діяльність, і поведінку людини. 

Витоки інтерактивних технологій знаходимо у світовій педагогіці початку ХХ 

століття у формі лабораторно-бригадного та проектного методів. Поширенню 

взаємного навчання в школах Європи та Америки сприяв Дж. Ланкастер. Однак, 

хоча бригадно-лабораторний метод та сучасні інтерактивні технології мають 

спільну характеристику – вони побудовані на взаємодії учасників педагогічного 

процесу, – їх не можна ототожнювати. У першому випадку учасниками взаємодії є 

учні, а вчитель здійснює на них опосередкований вплив, сприймаючи їх як об’єкт 

навчання. Інтерактивні методи передбачають продуктивну взаємодію всіх суб’єктів 

навчання як рівних партнерів, їх діалогічне спілкування. 

Подальшу реалізацію інтерактивне навчання здобуло у практиці В. 

Сухомлинського ,у творчості вчителів-новаторів 70-80-х років ХХ століття 

(Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова та інших), у теорії 

розвивального навчання. Наприкінці ХХ століття інтерактивні технології набули 

поширення в теорії та практиці американських шкіл. 

В. Пилипчук, ґрунтуючись на концептуальних положеннях інтерактивної 

педагогіки Б. Норвича, виокремлює такі ідеї інтерактивного навчання:  

–  людина повинна відчувати належність до певної групи людей; 

–  поведінка людини зумовлена особистісними якостями; 
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–  група є організацією, діяльність якої будується на розумінні кожним членом 

групи своїх завдань і обмежень; 

–  група забезпечує емоційну підтримку кожного; 

–  групова робота підвищує ефективність оволодіння навчальним матеріалом; 

–  робота в групі актуалізує потребу в самоосвіті. [2]. 

Отже, інтерактивне навчання – це організація продуктивної взаємодії суб’єктів 

педагогічного процесу, спрямованої на: формування нового знання; засвоєння 

способів навчальних дій учнями; розвиток комунікативних умінь; соціалізацію за 

рахунок моделювання життєвих ситуацій. Відповідно до цього визначення 

інтерактивні методи – це способи організації продуктивної взаємодії суб’єктів 

педагогічного процесу.  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Іванішена С. Форми і методи інтерактивного навчання / С. Іванішена // Поч. шк. 

– 2006. – №3. – с.9 – 11.  

2. Пометун О. І. Активні та інтерактивні методи навчання: до питання про 

диференціацію понять / О. І. Пометун. – 2004 – №3 – с.10 – 15. 
 

ТОДАВЧИЧ І. В., 

ВАСИЛИНКА М.І. 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

ЗНАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙ ТА ЗВИЧАЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

В контексті розбудови незалежної України, створення системи національної 

освіти й виховання особливого значення набуло науково обґрунтоване розв'язання 

виховних завдань засобами української народної педагогіки. Адже народна 

педагогіка завжди виступала і виступає як самобутнє культурно-історичне явище. 

На необхідності звернення до виховних національних та родинних традицій 

українського народу, його духовно-моральних принципів та цінностей 

наголошують Державна програма «Освіта» («Україна XXI століття»), Національна 

Доктрина розвитку освіти, Концепція «Нова українська школа» тощо. 

Засвоєні і примножені не одним поколінням, відшліфовані тисячолітнім 

досвідом, народні традиції та обрядовість несуть у собі духовні та моральні 

цінності, що мають велике значення для сучасної системи виховання. Тут закладена 

мудра народна філософія, моральні заповіді, норми поведінки. Вивченню традицій 

та звичаїв власного народу, через призму народної педагогіки, приділяли увагу 

чимало науковців. Тільки народне виховання, зауважував К. Ушинський, є живим 

органом в історичному процесі народного розвитку, таке виховання набуває 

надзвичайної впливової сили на формування національного характеру, 

національної психології людини [1]. 

Г. Ващенко, І. Огієнко, М. Стельмахович надавали великого значення 

вихованню дітей національними звичаями та обрядами. У своїх працях вчені 

наголошували на необхідності формування у підростаючого покоління поваги до 

звичаїв свого народу. Варто зазначити, що звичаї науковці поділяють на родинні 
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(домашні), релігійні, загальнонародні. Звичаї і обряди об'єднують минуле і 

сучасне, свідчать про наявність етнічної спільності людей. Науковці зазначають, 

що народ і виховання – це два взаємопов'язані поняття, які не можуть існувати 

одне без одного. Адже так повелося в історії людства, що кожен народ від 

покоління до покоління передає свій суспільний та соціальний досвід, духовне 

багатство як спадок старшого покоління молодшому. Саме так створюється історія 

матеріальної і духовної культури нації, народу, формується його самосвідомість 

[3]. 

Варто наголосити на необхідності широкого впровадження в сучасну практику 

заходів, спрямованих саме на відновлення українських народних традицій та 

обрядів. Це необхідно тому, що в наш складний час стресів та психологічного 

перенапруження дитини їй необхідно час від часу це напруження якимось чином 

знімати, а участь у народному святі чи обряді – один з найкращих видів 

психологічної релаксації [4]. 

Під час проходження педагогічної практики у закладах загальної середньої 

освіти міста Мукачева, нами проведені свята, які розкривають сутність народних 

традицій та обрядів, на основі яких відбувається музично-естетичного виховання 

молодших школярів. Наприклад, восени доцільно провести свято під назвою «Ой 

обжинки, господарю, обжинки». Майже все свято базується на обжинкових піснях 

та обрядах, пов'язаних з ними. Під час проведення цього свята, діти мають уявлення 

про традиції та обряди, якими українці користувалися в минулому, збираючи 

врожай. Цікавим є весняне свято «А вже весна, а вже красна». Під час проведення 

такого виховного заходу педагогам слід вивчити з учнями веснянки, гаївки, жарти, 

пісні-ігри «Шум», «Воротарчик» тощо. Використання весняних обрядових пісень 

та народних ігор розвивають в учнів почуття прекрасного, естетичний смак, повагу 

до традицій минулого. 

Хоч і важко, проте варто, констатувати той факт, що з плином часу українські 

традиції починають забуватися, і це є чи не однією з головних проблем сьогодення. 

Адже без традиції народ перестає існувати як певна нація. До прикладу у селі 

Рокосово, що на Хустщині, з давніх-давен існувало чимало традицій, звичаїв, 

обрядів. Деякі з них збереглися і до тепер, як от: на день святого Юрія (6 травня) всі 

поливаються водою, щоб цілий рік бути здоровими; на Андрія(13 грудня) хлопці 

знімають ворота на будинках, де живуть молоді дівчата. Помітно змінилися і 

забулися весільні традиції. Колись перед тим, як дівчина виходила заміж до неї 

приходила хресна мама разом з музиками, співаючи пісні цілу дорогу. Для 

нареченої плели віночок з розмарину і барвінку. На столі стояв перец (своєрідний 

каравай з отвором по центру), а біля нього ставили сплетений вінок. Жінки 

починали співати весільні пісні, зокрема рокосівську пісню «Рокосовський мосток 

заломився». Після чого, маленький хлопчик ставив на голову нареченої вінок, 

хресна брала в руки перец  і разом з дружками та молодою починали водити 

хоровод. На жаль, з цього обряду до сьогоднішнього дня збереглась традиція тільки 

плести вінок для нареченої. 

Таким чином, свята, фольклорно-календарні традиції, звичаї українців 

вказують на їхній високий культурний рівень, ступінь талановитості, глибокий 
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гуманістичний потенціал, у них відображена суть мистецького, історичного та 

духовного шляху народу. Використання в освітньому середовищі початкової школи 

українських традицій та звичаїв сприяє формуванню у дітей глибоких духовних 

почуттів.  
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СПЕЦИФІКА ЧИТАННЯ ВІРШІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

У змісті початкової освіти читанню належить особлива роль. Цей предмет є 

багатофункціональним. Читання рідною мовою є потужним засобом виховного і 

розвивального впливу на особистість дитини. Воно прилучає молодших школярів 

до скарбниці духовності й культури, літературних надбань українського народу і 

народів світу, сприяє моральному вихованню. Особливої уваги заслуговує процес 

правильного читання і розуміння віршів. Оскільки, за програмою, учні початкової 

школи повинні вміти декламувати вірші, тобто виразно їх розповідати. 

Дослідженню особливостей читання віршів у початкових класах присвячено 

ряд публікацій [1; 2; 3; 4; 5]. 

Однією з проблем сучасного читача є невміння орієнтуватися в особливостях 

читання поезії, яка має специфічну організацію художньої мови, характеризується 

підвищеною емоційністю, образністю та насиченістю різними засобами виразності. 

У початковій школі робота над поетичними творами ґрунтується на вмінні відчути 

авторський задум через художні образи, особливо через почуття й переживання 

самого автора. 

Особливістю виразного читання є його спрямованість на відтворення перед 

слухачами та передачу свого розуміння твору. Але це буде неможливо здійснити, 

якщо в дитини є проблеми з дикцією. Перш за все, потрібно з’ясувати, чи немає 

анатомічних причин для порушення вимови, чи не звучить в оточенні дитини 

неправильне мовлення. З’ясуванню цього питання передує використання 

скоромовок та чистомовок. Також одне з головних завдань читця вірша полягає в 

тому, щоб збагнути всю важливість його ритму, вміти вільно ним володіти як 

художнім засобом. Ритм надає мові більшої експресивності й виразності. Завдяки 

ритму кожне слово у вірші має велике смислове й емоційне навантаження, звучить 
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значно виразніше. Читець повинен брати до уваги і строфу. З нею тісно пов’язане 

звучання вірша. Строфа об’єднує групу віршованих рядків, пов’язаних між собою 

певною системою ритму та інтонацією, має ритмічний  музичний характер і надає 

завершеності мелодії вірша. 

Окрім загальних вимог дитині обов’язково потрібен зразок виразного читання 

вчителя. Це важливо і для більш глибокого розуміння, осмислення твору, і для 

наслідування кращих взірців, і для того, щоб відчути насолоду поетичним словом. 

Тому вчитель повинен читати вголос частіше й більше.  

Культура читання віршів передбачає обов’язкове називання імені, прізвища 

автора й назви твору. Під час читання поетичних творів не слід поспішати. Вірш 

записується стовпчиком, а рядки вірша найчастіше закінчуються римою. У дитячих 

віршах кінець рядка часто співпадає з кінцем речення, тому його читання не 

становить труднощів для читця. «Для вдосконалення правильного читання 

необхідними є вправи на розвиток чіткості вимови, як-от: промовляння групи 

голосних, приголосних звуків, складів, читання слів з цими звуками, речень, 

скоромовок, прислів’їв. Такі вправи розвивають рухливість мовленнєвого апарату 

учнів.  

Відомо, що діти часто недостатньо відкривають рот й не чітко вимовляють 

звуки. Тому, щоб запобігти монотонності, неточності вимови, доцільно 

пропонувати певну розминку перед читанням» [5, с. 349]. 

Для дітей молодшого шкільного віку важливим орієнтиром у виразному 

читанні є розділові знаки (крапка, двокрапка, три крапки, кома, тире, дужки, знак 

питання й знак оклику). Найбільшої паузи потребують крапка і три крапки, знак 

питання й знак оклику, дещо меншої паузи – двокрапка й тире, ще меншої – кома. 

Крім того, розділові знаки потребують використання відповідної інтонації, 

особливо знак питання, знак оклику й крапка.  

В основі виразного читання лежить розуміння змісту тексту твору. Виразне 

читання школяра – показник того, що дитина зрозуміла зміст, а усвідомленість – 

головна умова виразності. Тому виразному читанню учнів повинен передувати 

аналіз художнього твору, спрямований на поглиблення розуміння змісту вірша. У 

творі слід відчути авторський задум через художні образи, особливо через почуття 

й переживання самого автора. Адже саме від розуміння твору залежать темп, паузи, 

інтонація. «Важливою є робота з молодшими школярами над виразним читанням 

віршованих творів. 

Пам’ятка виразного читання віршованого твору: 

1) вдумливо прочитайте вірш; 

2) з’ясуйте лексичне значення незрозумілих слів; 

3) з урахуванням змісту та ідеї твору визначте настрій, з яким будете читати 

твір; 

4) у кожному рядку визначте основне за смислом слово, на яке падає логічний 

наголос; 

5) позначте у творі паузи  (малі, великі, дуже великі); позначте стрілками тон 

читання; прочитайте кілька разів вірш із дотриманням усіх позначок; 
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6) читаючи вірш, уявляйте змальовані картини, події, намагайтеся запам’ятати 

їхню послідовність; 

7) вивчіть вірш напам’ять» [2, с. 315]. 

Учні початкової школи ознайомлюються з епічними (сюжетними), ліричними 

й драматичними віршами. Відмінність цих типів поетичних творів накладає 

відбиток на їх вивчення. Зокрема, епічним віршам властивий сюжет, розвиток 

подій, в центрі яких діють особи. Цим епічні вірші подібні до таких художніх 

жанрів, як оповідання, казки.  

Драматичні вірші подібні до епічних наявністю сюжетної лінії, але вони 

призначені для постановки на сцені. Вони мають дещо іншу побудову твору (дії, 

акти, картини) і спеціальні помітки, які повинен розуміти читач. 

На відміну від епічних і драматичних віршів у ліричних поезіях немає 

сюжетного розвитку. Відтворені переживання та почуття, властиві не тільки 

авторові твору, а й усім людям, тому ліричні твори зворушують слухачів, не дають 

залишитися байдужими. Такі поезії сприяють емоційному пізнанню дійсності. 

Таким чином, можна стверджувати, що навчити дітей молодшого шкільного 

віку виразного читання віршів можна. Головною умовою виразності читання є 

усвідомленість. Саме на цьому аспекті вчителю початкової школи слід зосередити 

свої зусилля. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Соціально-економічні перетворення в суспільстві, нові стратегічні орієнтири в 

освіті зумовлюють потребу в якісно новій моделі вищої професійної педагогічної 

освіти. Набуває актуальності не лише оновлення змісту навчання, а й визначення 

педагогічних умов, за яких оптимізується процес професійної підготовки майбутніх 

педагогів. 

Розглядаючи проблему підготовки до професійної взаємодії в системі 

«викладач-студент» необхідно проаналізувати зміст поняття педагогічні умови 

(включення викладачами студентів в цілеспрямовану і мотивовану освітню 

діяльність; проведення різних форм, методів роботи; наділення студентів 

суб'єктності, підвищення їх самооцінки та  ін.). 

У психолого-педагогічній літературі існує безліч понять «умова», але для 

нашого дослідження необхідно з’ясувати характерні педагогічні умови, які ми 

будемо застосовувати при розробці педагогічної моделі готовності майбутніх 

викладачів до професійної взаємодії у ЗВО. 

У словнику-довіднику з професійної педагогіки «педагогічні умови» 

визначено як обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний 

педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується 

активністю особистості, групою людей [1, с. 243]. 

Великий тлумачний словник визначає умову як вимогу, що ставиться однією із 

сторін що домовляються; як усну чи письмову згоду про що-небудь; як правила, що 

встановлені у будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, за яких відбувається 

чи залежить будь-що. 

Визначаючи педагогічні умови професійної підготовки фахівців у ЗВО, на 

думку І. Мельничук, необхідно враховувати той факт, що процес навчання 

студентів у вищій школі заснований на певних закономірностях, які: 

– зумовлюють послідовність досягнення визначених цілей; 

– уможливлюють ефективне управління процесом навчально-пізнавальної 

діяльності студентів на основі передбачення її результатів;  

– дають підстави для наукового обґрунтування та оптимізації змісту, форм і 

методів підготовки фахівців на сучасному етапі реформування системи 

освіти в Україні [2, с. 292-293]. 

У сфері освіти зазначається, що педагогічні умови взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу необхідні для особистісних проявів (смисли, мотиви, прагнення 

до самореалізації, самоактуалізації, потребі в самоствердженні та ін.) студентів. 

Кожен викладач по-своєму створює ці умови, але обов’язково з переконанням, що 

освітній процес – сфера самоствердження особистості студента-майбутнього 

викладача.  
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Ми погоджуємось із думкою В. Ягупова про те, що навчання як складова 

педагогічного процесу залежить від педагогічних умов організації освітнього 

процесу, вибору спеціальних засобів, методів, форм навчання, що є умовами, які 

організовуються викладачем, у яких відбувається діяльність викладача і студента і 

зaлeжить від засадничої парадигми національної системи ocвіти; загальних і 

прoфeсiйних цілей ocвіти; ocoбливостей змісту, метoдів і фopм poботи кoнкрeтних 

ocвітньо-вихoвних систем, змісту професіограми конкретного фахівця, змісту й 

методики викладання кoнкретної нaвчaльної дисципліни та визначених її 

специфікою вимог до добору загальнодидактичних методів; мeти, зaвдaння, зміcту 

мaтеріалу та дидaктичнoгo й метoдичнoгo задyмy кoнкретнoгo зaняття; нaявності 

чacу на вивчeння окремої теми; pівня poзумової підгoтoвленoсті майбутніх фахівців 

та ocнащення нaвчaльнo-матеріальної бази; педагогічної майстерності викладачів 

[3, с. 324]. 

Узагальнивши результати аналізу наукової літератури, під педагогічними 

умовами в контексті нашого дослідження розуміємо взаємопов’язану сукупність 

спеціальних засoбів, метoдів, фoрм навчання майбутніх педагогів , які 

забезпечуватимуть високу результативність процесу формування готовності 

магістрантів до професійної взаємодії.  

У цій частині роботи ми ставимо завдання теоретичного обґрунтування 

педагогічних умов готовності викладачів і студентів до професійної взаємодії як 

чинник підвищення якості навчанням у ЗВО. 

Для професійної взаємодії викладачів і студентів на заняттях необхідно 

створювати такі педагогічні умови, які задовольняли б основні потреби студентів в 

спілкуванні, в розумінні іншого і себе, емоційному прийнятті та самоактуалізації. 

Такими умовами, на нашу думку, повинні виступати:  

– діалоговий режим у побудові ефективної професійної взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу на рівні «викладач – студент-магістрант»; 

– рефлексивна діяльність як засіб активізації інтерактивної освітньої 

взаємодії; 

– розробка навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню 

якості навчання у ЗВО, застосування таких технологій і методів навчання, коли 

студент може зайняти активну особистісну позицію і в повній мірі проявити себе як 

суб’єкт освітньої діяльності, а також професійно взаємодіяти з викладачем на 

заняттях.  
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛІВ У КАНАДІ 

 

Якість освіти у провідних університетах і коледжах Канади дуже висока, а 

канадський диплом визнається в усьому світі. Кожна провінція самостійно визначає 

політику у цій сфері та бюджет на ці потреби, що робить навчання у цій країні 

унікальним процесом. Система освіти поєднує дві головні цілі: дати можливість 

розвинути свої здібності і здобувати знання та реалізувати їх у практичній 

діяльності. 

Аналіз канадських наукових джерел показав, що вчені цієї країни надають 

особливої уваги проблемі педагогічної практики вчителів, але не виокремлюють 

питання проведення практики асистентів, що потребує додаткового дослідження. 

Визначимо підходи канадських освітян до підготовки парапрофесіоналів.  

Практичне навчання є важливою частиною освіти педагогічних працівників, 

як зазначає у своїх дослідженнях Е. Вілсон (Е. Wilson). Однак мета  практики 

різниться, залежно від особливості роботи асистентів вчителів [3, с. 22]. 

Науковець К. Зейхнер (Zeichner K.) також розглядає практику як важливу 

можливість для зростання та навчання, а не лише для демонстрації окремих умінь 

студентів. Він стверджує, що практична робота є навчальною, якщо вона допомагає 

майбутнім асистентам вчителя зрозуміти всю сферу ролі помічника, розвинути 

здатність вчитися на майбутньому досвіді та досягати його головної мети навчання, 

а саме допомогти учням з особливими потребами вчитися в інклюзивному 

середовищі [4, с. 2]. 

На прикладі двох коледжів у провінції Британська Колумбія розглянемо 

особливості проведення практики для асистентів. У Коледжі Оканаган (Okanagan 

College) на практику допущені лише ті студенти, які мають дозвіл і мають довідку з 

Міністерства громадської безпеки (The Ministry of Public Security) та Служби 

розгляду кримінальних документів Генерального соліситора (the Services consider 

criminal documents of the Solicitor General) про відсутність судимості.  Навчальна 

програма розрахована на 447 годин, з яких практика займає – 120 годин [2]. 

Відповідно до програми навчання у Коледжі СДІ (CDI College) практику 

студенти проходять наприкінці першого і другого семестрів. Відповідно, у 

першому, студенти зобов'язані завершити практику у призначеній школі (приватній 

чи державній установі) протягом чотирьох тижнів. Протягом усього періоду 

студентами опікуються вчителі школи та викладачі коледжу. На нашу думку, такий 

підхід гарантує якісне засвоєння знань отриманих під час виконання програми 

практики.  

У другому семестрі студенти мають можливість самі обирати, місце 

проходження практики. Отже, існують дві сесії практикумів, які будуть завершені 

студентами в двох різних установах, загалом тривалістю вісім тижнів. Фактичні 

години перебування на практиці кожного дня можуть змінюватися залежно від 

домовленостей приймаючої сторони практики, зазвичай шість або більше годин на 
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день, п'ять днів на тиждень. Цікавим є те, що практикантів протягом періоду 

практики відвідують однокурсники, які  після занять обговорюють проблемні 

питання, обмінюються враженнями, щодо роботи з дітьми з особливими потребами 

[1].   

Отже,  аналіз програм, дає змогу дійти висновку, що у більшості передбачено 

проходження педагогічної практики у другому або у третьому семестрах в закладах 

загальної та середньої освіти. Практиканти мають можливість застосовувати 

теоретичні знання, здобуті у процесі навчання на практиці. Цей процес відбувається 

під керівництвом вчителя, а також керівника практики. Працюючи з дітьми з 

особливими потребами, майбутні помічники вчаться адаптувати навчальний 

матеріал відповідно до потреб та особливостей дитини, документують труднощі 

учнів та аналізують динаміку позитивних змін.   
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РІВНІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Професійно-етичні якості є групою якостей, що детермінують професійну 

діяльність з урахуванням загальноприйнятих морально-етичних норм і принципів, 

інтегрованих в професію з урахуванням її специфіки та з урахуванням рівня 

сформованості гуманних способів, форм, правил поведінки; ціннісних орієнтацій, 

заснованих на професійних знаннях [2]. 

Дослідники [1; 3, с.8; 4] виокремлюють три рівні розвитку професійно-етичних 

якостей педагога: 

– пристосувальний рівень, який характеризується шаблонною, стереотипною, 

негнучкою і нетворчою відповідністю стандартам поведінки, що випливають з 

професійно-етичного кодексу педагога; 

https://www.okanagan.bc.ca/Programs/Areas_of_Study/cs/
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– усвідомлений рівень, для якого притаманне чітке розумінням цілей, завдань і 

цінностей професії, результатом чого є прагнення людини до саморозвитку та 

самовдосконалення в професійному та особистісному планах, поступово 

наближаючись за своїми якостями до необхідної професійно-етичної моделі 

педагога, а в своїй системі моральних ціннісних орієнтацій - до професійно-етичних 

цінностей, завдяки чому поведінка в професійній взаємодії стає більш узгодженою 

зі стандартами, але в той же час в її основі лежить внутрішня мотивація й інтерес до 

творчого осмислення і реалізації професійних норм; 

– творчий рівень характеризується високим ступенем схожості особистої 

ієрархії цінностей педагога за змістом і пріоритетами з нормативною системою 

професійно-етичних цінностей; це педагог, який перебуває на творчому рівні 

розвитку професійно-етичної культури, працює і живе, використовуючи 

професійно-етичні норми в якості свого морального фундаменту, що направляє 

орієнтира професійної діяльності. 

Формування професійно-етичних якостей майбутнього вчителя початкової 

школи включає наступні етапи:  

- актуалізація і усвідомлення професійно-етичних якостей, які допомагають 

чи перешкоджають ефективному вирішенню проблеми в рамках реальної 

діяльності. Для цього етапу характерним є усвідомлення майбутнім педагогом 

цінності виконуваної роботи і сенсу професійної діяльності; розвиток у 

майбутнього педагога інтересу і задоволення від процесу роботи, можливість 

самореалізації; концептуальне бачення і отримання знання конкретних технологій 

вирішення найбільш актуальних питань, ідентифікація з професійним 

співтовариством, що дає можливість отримати підтримку, обмінятися досвідом, а 

також підтвердити почуття власної значущості в очах професіоналів; 

– проектування змісту програми формування професійно-етичних якостей 

майбутнього педагога: ціннісно-смисловий блок (особистісні особливості і 

особистісна позиція педагога як чинник, що сприяє або перешкоджає ефективному 

вирішенню ситуації, дається оцінка пролонгованого ефекту як коректного, так і 

некоректного педагогічного впливу, створюється можливість побачити значущість 

ролі кожного педагога, що забезпечує формування мотиву відповідальності за свою 

майбутню педагогічну діяльність, розвиток психологічної готовності до цієї 

діяльності); мотиваційний блок (приклади з особистої практики створюють певний 

емоційний настрій, дозволяють мотивувати учасників, підвищують особистісну 

значимість досліджуваного матеріалу, є ресурсом у формуванні та розвитку 

професійно-етичних якостей, власних життєвих цілей і цінностей, узгодження їх з 

педагогічною діяльністю і можливість задоволення саме в педагогічній сфері; 

створення ситуацій педагогічного успіху, актуалізація та проживання досвіду 

реальних досягнень) інструментальний блок (оволодіння конкретними прийомами і 

техніками в рамках загальної стратегії роботи, практико-орієнтованими 

технологіями і техніками роботи, що дають можливість ефективного вирішення 

педагогічних ситуацій, що дає відчуття впевненості у власних силах і власному 

професіоналізмі; створення власних технологій через самостійну постановку 

проблеми, аналіз причин виникнення, аналіз супутніх факторів і можливих 
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результатів); блок ідентифікації з професійним співтовариством (усвідомлення 

приналежності до професійного співтовариства, що відбувається через обговорення 

загальних труднощів, породжує відчуття причетності і підтримки). 

– інструментальні форми супроводу формування професійно-етичних 

якостей педагога, формою реалізації яких є проблемно орієнтовані групи, а 

навчання будується на основі таких методів, як мозковий штурм, майстерня, 

тематична група, рольова гра і інші форми тренінгової роботи.  

Важливо, щоб педагоги отримали досвід реального проживання педагогічних 

ситуацій, в яких яскраво актуалізований етичний аспект. 
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НАВЧАЛЬНО-ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Реалізація концепції Нової української школи вимагає вдосконалення системи 

професійної підготовки вчителів початкових класів, пошуку нетрадиційних форм і 

методів організації освітнього процесу. Відтак, актуалізується проблема готовності 

вчителів до впровадження інноваційних методик навчання, зокрема навчально-

ігрових технологій, які дозволяють докорінно змінити методологію, надати нової 

якості організації та здійснення освітнього процесу в початковій школі. 

Проблема використання навчально-ігрових технологій навчання знайшла 

відображення у наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Так, 

відомі педагоги А. Алексюк, В. Беcпалько, А. Вербицький, І. Дичківська, 

О. Дубасенюк, А. Кузьмінський, А. Нісімчук, О. Пометун ґрунтовно розглядали 

питання розроблення, вдосконалення й упровадження нових педагогічних 

технологій у освітній процес загальноосвітньої, професійної і вищої школи. 

Психолого-педагогічні аспекти використання ігор у навчально-виховному процесі 

вивчали Н. Єсіна, С. Ігнатенко, М. Кларін, Н. Кудикіна, В. Паламарчук, 

Н. Плахотнюк, О. Савченко, Г. Селевко та ін. 

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що більшість науковців ігрові 

технології у ЗВО відносять до професійно-орієнтованих педагогічних технологій. 

Зокрема, під ігровою технологією Л. Байкова розуміє визначену послідовність 

операцій, дій, спрямованих на досягнення навчально-виховних цілей. Крім того, 
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автор логічно виділяє такі функції ігрової технології: а) навчальну – розвиток 

загальнонавчальних умінь і навичок; б) розвивальну – розвиток різних психічних 

функцій; в) виховну – розвиток якостей особистості, загальної культури. 

Н. Кудикіна ігрові технології навчання розглядає як системний спосіб 

організації навчання, спрямований на оптимальну побудову освітнього процесу та 

реалізацію його завдань. 

В. Кукушин стверджує, що ігрові технології – це велика група методів і 

прийомів у формі різних педагогічних ігор. 

Н. Мачинська ігрову технологію трактує як спеціально вибудувану систему 

чітких ефективних дій (ігор), спрямованих на формування, розвиток, розширення, 

узагальнення знань у процесі навчання. 

Під навчально-ігровими технологіями розуміється сукупність методів, 

прийомів і засобів організації освітнього процесу у формі різних дидактичних ігор з 

чітко поставленою метою, відповідними завданнями й очікуваним результатом, що 

характеризуються активною навчально-пізнавальною та виховною спрямованістю. 

Метою застосування навчально-ігрових технологій є розвиток у студентів стійкого 

пізнавального інтересу до навчального предмету та майбутньої професії вчителя 

через різноманітні ігрові форми навчання [1]. 

Найбільш характерними особливостями навчально-ігрових технологій є такі: 

імпровізоване виконання ролей; умовність ситуацій, в яких проходить гра; 

соціальний характер педагогічної гри; стимулювання колективно-особистісного і 

професійно-педагогічного спілкування; прив’язка модельованих у грі подій до 

певних моментів часу; наявність розгалуженої системи індивідуального і групового 

оцінювання діяльності учасників гри тощо [2]. 

Навчально-ігрові технології виступають ефективним засобом зацікавлення, 

спонукання, стимулювання студентів до активної навчально-пізнавальної 

діяльності. Їх застосування сприяє перетворенню майбутнього вчителя початкових 

класів з об’єкта навчання в суб’єкт майбутньої професійно-педагогічної діяльності, 

що уможливлює його творчу участь у самостійному формуванні власної 

професійної компетентності [3]. 

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування 

навчально-ігрових технологій – це цілісний педагогічний процес набуття 

студентами знань, умінь, цінностей, компетенцій та досвіду розробки, організації і 

проведення дидактичних ігор, які дозволяють активізувати й урізноманітнити 

освітню діяльність молодших школярів. 

Аналіз літературних джерел показав, що під навчально-ігровими технологіями, 

з одного боку, розуміється сукупність методів, прийомів і засобів організації 

освітнього процесу у формі різних дидактичних ігор з чітко поставленою метою й 

відповідними завданнями, що характеризуються активною навчально-пізнавальною 

та виховною спрямованістю, а з іншого – ці технології використовуються як 

специфічний навчально-методичний інструментарій. Крім того, навчально-ігрові 

технології, які використовуються у ЗВО та моделюють квазіпрофесійну діяльність 

майбутнього вчителя, спрямовані на те, щоб навчити студентів глибоко 

усвідомлювати мотиви свого учіння, необхідність поглибленої професійно-
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педагогічної підготовки, правил і норм поведінки в грі, житті та професійному 

середовищі, тобто формувати цілі й програму самостійної педагогічної діяльності, 

прогнозувати її найближчі результати. 
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IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN FOREIGN  

LANGUAGE TEACHING 

 

In the conditions of formation and development of high-tech information society in 

Ukraine, there is a need to improve the quality and priority of the profile school education 

in general and foreign language in particular. The main result of modern education should 

not be a system of knowledge, skills, and abilities, but the ability of a school graduate to 

act in a specific life situation, the ability to apply their knowledge in unfamiliar situations 

and build communication with other people. In this regard, the implementation of a 

competent approach in foreign language learning is of particular relevance.  

The State Standard of Basic and Complete General Secondary Education (2011) 

states that a competency approach is the focus of the educational process on achieving 

results that are hierarchically subordinated to key, general and subject (sector) 

competences [1]. In other words, a competency approach means shifting the focus on the 

accumulation of knowledge, skills, and competencies to the formation and development of 

key and subject competences, and the ability to put them into practice. With regard to the 

field of foreign language philology, the competency approach is reflected in the definition 

of the purpose of teaching a foreign language in high school: the formation of students of 

communicative competence - the ability to communicate in oral and written forms within 

the fields and subjects defined by the curriculum following the traditions and norms 

adopted in the country of the language being taught.  

However, to be able to properly operate the phrase "competence approach" and its 

basic concepts ("competence", "competence", "competence" and their derivatives), in our 

view, it is necessary to determine the meaning of these terms. Even though the active 

discussion on the interpretation of these concepts has been going on for more than 50 

years, neither domestic nor foreign researchers have formed a common opinion on the 

essence of these concepts. In studies on this problem, these concepts are either identified 
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or differentiated. An integral part of the content structure of language education, including 

foreign language, is communicative competence, which involves mastering all types of 

speech activity (listening, speaking, reading, writing) and the ability to apply relevant 

knowledge in practice. Formation of communicative competence is one of the main 

factors of personal development, which requires updating and rethinking the strategy and 

methodology of teaching foreign languages in secondary school, taking into account the 

needs of society, the needs of science and production, and the interests of the student. 

According to the Pan-European Guidelines on Language Education, language competence 

is “the ability to function in real-world communication, that is, in the dynamic exchange of 

information, where linguistic competence must adapt to receive a large amount of 

information, both linguistic and paralinguistic. The emphasis is on the success of foreign 

language communication, which depends on both the willingness and willingness of the 

communicator to risk expressing their thoughts in a foreign language, and his ingenuity 

about the ability to use his vocabulary and familiar grammatical structures to convey the 

message » [2, p. 56].  

The competency approach involves the creation of elective language courses with 

the following sequence of actions: identifying relevant problems for students of a certain 

age → identifying the necessary conditions for solving them → identifying the 

competencies and competencies required to solve these problems → selecting the 

necessary content → selecting a teaching method → developing an assessment system. In 

shaping the content of elective courses in a foreign language for a profile school in 

accordance with a communicative approach, we believe that the following general 

requirements must be observed: 1) the elective course should not repeat the content of the 

curriculum in foreign languages for senior school (profile level); 2) the content of the 

course training should answer the question why the student chose this course and not 

another and whether it would be interesting and useful to him; 3) assimilation of the 

content of the material will be facilitated by active forms of organization of classes, 

information and project forms of work; 4) the content of the course should be oriented to 

the positive motivation of the students to accumulate linguistically and speech means, to 

master the special information important for their further educational or professional 

plans; 5) the content lines of the elective course are designed to form students' skills and 

methods of activity for solving practically important tasks, continuation of vocational 

work, awareness of the possibilities and ways of realization of the chosen life path through 

further education or employment, etc. [3]. 

Thus, implementation of a competent approach will allow: to carry out foreign 

language training taking into account the real needs of society and the practice of social 

intercultural interaction; to provide a higher level of knowledge, skills and abilities of 

students in a foreign language; meet their individual educational interests, needs and 

inclinations; to promote active self-determination of high school students for further 

educational or professional activity. The development of all key competences in the 

process of learning a foreign language will greatly contribute to the solution of these tasks.  
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСВІТНИЦЬКО-

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ БАТЬКІВ У ЗДО 

 

Сучасний мінливий світ спричиняє необхідність швидкого навчання та 

набуття компетентностей, що дозволятимуть як відповідати соціальним 

детермінантам, так і взаємодіяти, застосовуючи інноваційні способи інтеракції. Не 

секрет, що сучасні діти опановують гаджети, використовують різні програми 

набагато швидше, аніж дорослі, тож для того, щоб бути із своєю дитиною в одній 

системі координат, дорослі мають змінити класичний спосіб міжпоколінних 

відносин з постфігуративного на префігуративний. Представлені визначення взяті із 

теорії Маргарет Мід, яка досліджувала зв'язок міжпоколінних відносин з темпом 

суспільного розвитку і панівним типом сімейної організації. Згідно із зазначеним, 

дослідниця визначає три типи культур: постфігуративну – коли діти вчаться у 

батьків; конфігуративну - коли і діти, і дорослі вчаться у своїх ровесників; 

префігуративну – коли дорослі вчаться у дітей [2].  

Аналізуючи зміст зазначеної теорії, І. Данилюк деталізує характеристику 

кожного типу культури. Постфігуративна культура домінує у патріархальному 

суспільстві, з великими сім’ями, де відбувається орієнтація на досвід старших 

поколінь. Прискорення технічного та соціального розвитку робить недостатнім 

опертя на досвід попередніх поколінь, конфігуративна культура переміщує центр 

тяжіння з минулого на сучасність. Зокрема, це виявляється у наданні переваги 

досвіду сучасників перед класиками (наприклад, думка сучасного вченого стає 

важливішою, ніж наукові висновки Платона). Для конфігуративної культури 

характерною стає нуклеарна сім’я; у вихованні вплив батьків  урівноважується 

впливом ровесників; актуалізації набувають різні типи молодіжних культур, 

міжпоколінні конфлікти. Префігуративна культура пов’язана із настільки швидким 

темпом розвитку суспільства, що досвід минулого стає не лише не корисним, але й 

шкідливим, оскільки гальмує інноваційні можливості перетворень. Тому у 

сучасному суспільстві переважною мірою дорослі прислухаються до молоді, 

молодіжних суспільних інновацій [1, с. 38-39]. Зауважимо, що саме префігуративна 

культура стала джерелом негативного суспільного явища ейджизму – дискримінації 

людини на підставі її віку, культ молодої людини, пристосування соціуму саме до 

потреб молоді.  

http://www.mon.gov.ua/en/often-requested/state-standards/
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В аспекті досліджуваної теми корисність зазначеної теорії виявляється у тому, 

що в організації просвітницько-консультативної діяльності ЗДО для батьків слід 

акцентувати увагу на розвитку вміння слухати власну дитину, вчитись разом із нею 

і у неї. Зокрема сучасні діти досить швидко адаптуються до технічних інновацій, і 

якщо батьки не встигають ознайомитись із пропозиціями ринку щодо розвитку 

дитини, малюк вже може, отримавши досвід конкретної інтеракції у ЗДО, 

висловлювати обґрунтоване бажання користуватись інновативною програмою або 

способом, пояснюючи батькам її пріоритет. Наприклад, You-tub канал пропонує 

програму «Бери і роби» (низка хенд-мейд проектів), якою часто користуються 

вихователі у заняттях із дітьми, тож вдома малюк може висловити бажання 

зав’язувати шарф новим способом, як його навчили у ЗДО, або зробити 

оригінальний свічник тощо. Сюди ж можна віднести сучасні способи розвитку у 

дитини естетичного смаку, мілкої моторики (малювання дотиками, аплікації із 

продуктів харчування тощо). Отже, вихователям слід порадити батькам 

прислухатись до бажання дитини втілити власний досвід у життя та побут. 

Список використаних джерел 

1. Данилюк І.В. Маргарет Мід як фундатор наукового напряму «Культура 

і особистість» / І.В. Данилюк // Психологія і особистість, 2013. № 2 (4). – С. 29 – 

42.  Ел. Ресурс. Режим доступу: 

http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%962_2013-2.pdf  

2. Margaret Mead, Marta Wolfenstein Childhood in contemporary cultures // 

Chicago: University of Chicago Press, 1955. 

 
ФЕНЦИК О. М. 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

 

Одним із важливих завдань педагогічних закладів вищої освіти – формування 

комунікативної культури майбутніх освітян для роботи в умовах Нової української 

школи. 

Теоретичний та емпіричний аналіз проблеми комунікативної діяльності 

освітян, їх комунікативних якостей свідчить, що комунікативна культура в них не є 

ще достатньо добре сформованою. На жаль, ще й досі більшість не вміють логічно, 

грамотно висловлювати власні думки, не готові до продуктивної професійно-

педагогічної комунікації, демонструють нерозуміння принципів комунікативної 

взаємодії між учасниками освітнього процесу.   

Слід зазначити, що різні аспекти проблеми комунікативної підготовки 

фахівців в останні десятиліття розглядали такі науковці, як: М. Богданова, 

Л. Волкова, Н. Дусь, Г Зеркаліна, І. Когут, І. Комарова, Л. Філатова, В. Усатий та ін.  

Проте питання підвищення рівня комунікативної культури майбутніх освітян 

є на часі та потребує подолання суперечності між вимогами Нової української 

школи щодо технології організації професійно-педагогічної комунікації і 

http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%962_2013-2.pdf
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недостатнім рівнем підготовленості освітян до комунікативної взаємодії з 

учасниками освітнього процесу на засадах гуманізму, толерантності.  

Аналіз наукових досліджень [1; 2] свідчить, що поняття «комунікативна 

культура» розглядають за такими напрямками: 

–  аксіологічний підхід, який характеризується морально-етичними цінностями, 

професійною установкою, на які орієнтується працівник освіти у професійно-

педагогічній комунікації; 

–  особистісний підхід дозволяє розглядати комунікативні якості особистості з 

позиції моральності, гуманістичного й толерантного ставлення до учасників 

освітнього процесу, а також визначає можливості розвитку й саморозвитку 

особистості майбутнього педагога; 

–  діяльнісний підхід визначає обсяг знань про норми літературної мови, 

структуру та функції, принципи та етичні правила педагогічного спілкування, види 

й форми ефективної взаємодії та ін.; рівень сформованості комунікативних умінь зі 

створення ефективного комунікативно-освітнього простору на засадах гуманізації, 

особистісного підходу, взаємної поваги і партнерства. 

На нашу думку, комунікативна культура працівника освіти – це прояв 

гуманістичної спрямованості, індивідуальної професійної та комунікативно-

мовленнєвої майстерності в організації освітнього процесу та соціально-

педагогічної діяльності. Це сукупність знань, комунікативно-мовленнєвих умінь, 

особистісних комунікативних якостей, що дозволяє організовувати освітній процес 

та регулювати комунікативну діяльність в процесі вирішення педагогічних завдань 

на засадах гуманізації, толерантності і партнерства. 

Високий рівень комунікативної культури характеризується мовленнєвою 

грамотністю і багатством, дотриманням правил мовленнєвого етикету, 

розвиненими  педагогічними здібностями, високим рівнем емпатії й рефлексії, 

оволодіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування у 

процесі організації колективної та індивідуальної діяльності; вмінням 

вислуховувати, висловлювати позицію, використовуючи різні прийоми 

розміркувань та аргументації; здатністю досягати педагогічних результатів 

засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і 

невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій), 

здатністю конструктивно вирішувати конфліктні ситуації.  

Формування комунікативної культури розуміємо як процес управління її 

розвитком. Це спеціально організований і цілеспрямований процес діагностики, 

проектування, практичної реалізації та моніторингу формування комунікативної 

культури як пріоритетного напрямку особистісного розвитку і професійної 

підготовки майбутніх працівників освіти на основі компетентнісного й 

культурологічного підходу. 

Важливим аспектом у процесі формування комунікативної культури 

майбутніх освітян – розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь, навичок, досвіду 

набуття комунікативної тактики й стратегії взаємодії зі всіма суб’єктами освітнього 

процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу, гуманістичної етики, 

толерантності. Тому, на нашу думку, у процесі професійної підготовки майбутніх 
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освітян необхідно достатню увагу приділяти не лише теоретичній обізнаності з 

педагогічної комунікації, а надзвичайно важливо прагнути розвинути у них 

комунікативні уміння та практичні навички професійної діяльності.  

Для досягнення цієї мети доцільним буде залучення студентів до активної 

комунікативно-мовленнєвої діяльності, партнерської взаємодії у процесі вивчення 

різних психолого-педагогічних дисциплін; створення в майбутніх освітян 

внутрішньої мотивації та спонукання їх до постійного самовдосконалення 

комунікативної культури. Успішність формування комунікативної культури 

залежить також від раціонального застосування активних форм організації 

навчально-пізнавальної роботи, інтерактивних методів навчання: дискусії, ділові 

ігри, тренінги, моделювання комунікативно-професійних ситуацій тощо. 

Підсумовуючи, важливо наголосити, що сьогодні вкрай необхідна 

перебудова системи підготовки фахівців освітньої галузі, професійно 

компетентних, комунікативно культурних, здатних досягти очікувані педагогічні 

результати засобами продуктивної комунікативної взаємодії. Формування 

комунікативної культури майбутніх фахівців освітньої галузі є складним 

багатоаспектним процесом науково-пізнавальної, практичної і контрольно-

рефлексивної діяльності, ефективність якої обумовлена багатьма чинниками, одним 

з яких є упровадження практикумів з комунікативної культури, спрямованих на 

набуття комунікативного досвіду у процесі моделювання реальних професійних 

умов спілкування, вирішення комунікативних задач, комунікативних тренінгів. 

Список використаних джерел 

1. Лузянина Л.Л. Коммуникативная культура учителя и педагогические условия ее 

развития / Л.Л. Лузянина // Вестник Омского государственного университета – 

2002. – Выпуск 3. – С. 93–96.  

2. Туркот Т.І. Педагогіка та психологія вищої школи: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Туркот Т.І., Коновал О.А. – Херсон: Олді-

плюс, 2017. – 466 с. 
 

ФЕНЧАК Л.М., 

ЛЮБКА Н.І., 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 

 

Сьогодні в школі виникла необхідність інтегрування і втілення в практику 

принципово нових педагогічних ідей, концепцій, методик, технологій, у центрі яких 

– особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими цінностями. Адже 

найважливіша справа будь-якої школи – турбота про здоров’я учнів. Від здоров’я, 

гарного самопочуття і бадьорості дітей залежить їх духовне життя, розумовий 

розвиток, рівень навчальних досягнень, світосприйняття, віра у свої сили.  

Проблема збереження здоров’я учнів була і залишається актуальною, оскільки 

все менше дітей, які приходять, навчаються і закінчують школу є здоровими. Cаме 
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тому важливою складовою освітнього процесу в школі є формування мотивації до 

збереження і зміцнення здоров’я школяра.  

Формування позитивного ставлення до власного здоров’я та позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя – це цілеспрямований процес сприяння дітей в 

усвідомленні ними здоров’я як найвищої життєвої цінності, переконання у потребі 

дбати про своє здоров’я шляхом дотримання правил здорового способу життя, 

включення у процес його індивідуальних можливостей та здібностей. [1] 

На думку педагогів, науковців та дослідників у сфері медицини людина сама 

має дбати про себе. Адже від природи вона отримує 20% здоров’я, а решта 

залежить від спадковості й способу життя. Недаремно видатний український  

педагог В.Сухомлинський зазначав: «Турбота про здоров’я − це найважливіша 

праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне 

життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили. Якщо 

виміряти всі мої турботи, то добра половина з них − про здоров’я». [3 с.140] Дитина 

має жити в світі доброти і краси, а вчителі, всі свої сили спрямовувати на виховання 

добра в свідомості учнів, бо вони − майбутнє країни. «Правильне виховання − це 

наша щаслива старість, погане виховання − це наше майбутнє горе, це наші сльози, 

це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною», − зазначив А.С. 

Макаренко [4] 

В умовах створення нової української школи (НУШ), вирішення цієї проблеми 

забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній 

сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Згідно «Порадника для вчителя: 

Нова українська школа», компетентність визначається як «динамічна комбінація 

знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність» [5]. 

Серед десяти головних компетентностей НУШ є наступна: «Екологічна 

грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися 

природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 

дотримуватися здорового способу життя» [6]. 

На уроках необхідно намагатись створити для кожної дитини ситуацію успіху, 

добираючи диференційовані завдання. Відомо, що музика впливає на поведінку 

дитини. Вона здатна стимулювати роботу мозку, підвищувати засвоєння матеріалу, 

коригувати емоційний стан, а вдало підібрана мелодія − навіть активізувати наявні 

резерви на уроках мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я. Щоб діти на 

уроках були зосереджені, уважні, щоб їм було цікаво говорити, слухати, щоб вони 

могли одержати зворотну реакцію, − використовують різні навчальні технології: 

робота в парах, у групах, інтерв’ювання. Серед важливих засобів збереження 

здоров’я − активний відпочинок, зокрема, на природі. Він знімає втому та 

відновлює працездатність, покращує роботу серцево-судинної та інших систем. 

Тому зі своїми учнями та їхніми батьками ми часто буваємо на природі.  

Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях тріади: 

здоров’я – здоровий спосіб життя – культура здоров’я. Найважливішими 



510 
 

педагогічними умовами, які сприяють формуванню здорового способу життя, 

мотиваційно-ціннісного ставлення до збереження та зміцнення здоров’я дітей є: – 

суб’єктивний показник – врахування особистісного фактора, який відіграє особливу 

роль у формуванні культури здорового способу життя; – організація навчально-

виховного процесу шляхом удосконалення змісту освіти за допомогою включення 

системи здоров’язберігаючих знань і умінь; – необхідність зосередження зусиль на 

формуванні відповідного ставлення з боку суспільства до навчальних закладів 

різного рівня як таких, що мають на меті, поряд із іншими завданнями, навчити 

дітей бути здоровими; – краще розвивати профілактичну роботу серед молоді [1]. 

Завдання вчителя − допомогти дітям максимально реалізувати свої здібності й 

таланти. А для цього їм треба бути здоровими, тобто щоденно піклуватися про 

здоров’я, наполегливо працювати над собою. І тому саме вчитель має сумлінно 

виконувати благородну історичну місію − вчити й виховувати нові покоління 

громадян України − генофонд української нації. 

Отже, розв’язання проблеми збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників 

освітнього процесу в сучасних умовах інтенсифікації навчання можливе шляхом 

формування здоров’язбережувального простору. Здоров’язбережувальні технології 

навчання і виховання школярів мають забезпечити високий рівень 

психосоматичного здоров’я, розумової працездатності, формувати мотивацію до 

ведення здорового способу життя та виховувати високу культуру здоров’я.  
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РОЛЬ І МІСЦЕ ІНТЕГРАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Одним з найголовніших завдань сучасної української школи є всебічний 

розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння 

вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок 

відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. 

Теоретики і практики початкового навчання постійно шукають нові шляхи 

удосконалення навчально-виховного процесу. Таким шляхом є проведення уроків 

на основі інтеграції матеріалу. 
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Поняття «інтеграції» має загальнонауковий зміст і часто використовується у 

дидактиці. У загальнонауковому аспекті «інтеграція» – це процес 

взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, який проявляється через 

єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежування, 

диференціації [1, 3]. 

Ідея педагогічної інтеграції, на думку дослідників, не є новим явищем у 

вітчизняній педагогіці. Особливості інтегративного змісту в початковій загальній 

освіті досліджувало багато вчених, зокрема: Н.Бібік, О. Беляєв, М.Вашуленко, 

Л.Варзацька, В.Паламарчук, О.Савченко та інші.  

В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом 

реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації. У Новому 

Державному стандарті початкової освіти наголошується, що на підставі базового 

навчального плану може здійснюватися повна або часткова інтеграція різних 

освітніх галузей, що відображається в освітній програмі і навчальному плані 

закладу загальної початкової освіти. Зміст природничої, соціальної і 

здоровʼязбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформатичної 

освітніх галузей у початковій школі інтегрується в різній комбінації їх компонентів, 

утворюючи інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких зазначаються в 

освітніх програмах і навчальних планах. Інтеграція ґрунтується на засадах 

компетентісного підходу, поняття міжпредметна компетентність визначається як 

здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола проблем знань, умінь, 

навичок, способів діяльності та ставлення, які належать до певних навчальних 

предметів і предметних галузей. В ньому підкреслюється, що теми для навчання в 

рамках інтегрованих курсів можуть обирати як вчитель, так і діти. Інтегрований 

курс «Я досліджую світ» охопить (повністю або частково) 7 освітніх галузей. 

Окремими навчальними предметами залишаються «Мова», «Математика», 

«Іноземна мова», «Фізкультура», «Мистецтво» [2].  
Інтеграція в навчанні дає змогу учням: 

− полегшити процес засвоєння знань; 

− аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу; 

− навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити 

свою точку зору, аргументувати й дискутувати; 

− моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати власний соціальний досвід 

через включення в різні життєві ситуації; 

− слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу; 

− вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в 

ній, уникати конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси; 

− знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички проектної 

діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт. 

Можливі різні форми інтеграції знань: повне злиття навчального матеріалу в 

єдиному предметі, тобто інтеграція за змістом (тематичний підхід), інтеграція на 

рівні способів дій (навичок) (діяльнісний підхід). 
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Інтеграція за змістом, тобто за тематичним підходом можуть інтегруватися 

такі предмети: математика з арифметикою, початки алгебри та геометрії; навчання 

грамоти: мова, література; природознавство може охоплювати такі предмети: 

астрономію, екологію, економіку, зоологію, ботаніку, анатомію, географію; 

мистецтво інтегрується з образотворчим, музичним, декоративно – прикладним, 

танцювальним. Наприклад, тема: «Першоцвіти» розглядається на уроках 

української мови і читання, математики, природознавства і мистецтва [2, 3].  

Інтеграція на рівні способів дій (навичок) (діяльнісний підхід) надає 

можливість зв’язати зміст двох або більше предметів у межах однієї теми 

дослідження і називаються вони міжпредметними зв’язками. Міжпредметні зв’язки 

можуть бути горизонтальними або вертикальними. Горизонтальна міжпредметні 

зв’язки характеризуються вивченням поняття на уроках різних предметів впродовж 

деякого часу (неодночасно). Наприклад, на уроках природознавства досліджують, 

як виготовляють папір, на уроках української мови проводиться словникова робота 

– зі словом папір, на уроках трудового навчання виготовляють різні іграшки з 

паперу. Вертикальні міжпредметні зв’язки характеризуються вивченням поняття на 

одному уроці або в один часовий проміжок на різних уроках із використанням 

навчального матеріалу з різних предметів. Наприклад, на уроці з літературного 

читання вивчається вірш про річку, на уроці образотворчого мистецтва – малюють 

водні рослини, на уроках української мови вивчається правопис власних назв і, 

нарешті, на уроках природознавства вивчається тема водойми України [3]. 

Отже, використання інтеграційного підходу у початковій освіті сприяє 

формування у молодших школярів цілісної картини світу, розвитку системного 

мислення, здатності сприймати предмети і явища різнобічно, системно, дає 

можливість формувати в учнів якісно нові знання, уміння переносити та 

узагальнювати знання з різних предметів. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ОСВІТИ ТА ШКІЛЬНИЦТВА ЗАКАРПАТТЯ 

 

Інтенсифікація глобалізаційних процесів, стрімкий розвиток інформаційного 

суспільства зумовили переосмислення значення освіти в цивілізаційному вимірі. 

Вагомого значення набуває вивчення ретроспективи національної освіти, зокрема 

функціонування закарпатської початкової школи, яка в силу історичних обставин, 

крім напрацьованих власних здобутків, засвоїла і реалізувала європейські освітні 

моделі. Об’єктивний історико-системний аналіз цього досвіду розширить 

можливості визначення перспектив реформування української початкової школи в 

контексті єдиного освітнього простору. Важливим у вивченні означеного питання є 

опора та використання історіографічного матеріалу.  

Історіографія освіти та шкільництва Закарпаття представлена широким 

спектром наукових праць – монографій і дисертацій, дотичних до теми нашого 

дослідження. Знаковою щодо дослідження освітніх процесів у Закарпатті вважаємо 

працю А. Бондаря та А. Чуми «Українська школа Закарпаття та в Східній 

Словаччині: Історичний нарис» (Пряшів, 1967) [1]. Зміст історичного нарису 

складається з чотирьох частин «Школа і освіта закарпатських українців до кінця 

ХVІІІ століття», «Розвиток українських шкіл Закарпаття та Східної Словаччини від 

початку ХІХ століття до 1848 року», «Українська школа Закарпаття та Східної 

Словаччини в період від 1848 до 1867 р.», «Боротьба за народну школу в період від 

1867 до 1918 р.». Авторами нарисів висвітлюються умови розвитку шкільної освіти 

в Закарпатті в різні історичні періоди, зокрема заперечують думку, що серед 

«українського народу Закарпаття аж до кінця ХVІІІ століття панувало неуцтво і 

темнота», висвітлюють процес становлення освіти в умовах боротьби за право на 

рідномовне навчання.  

Важливими є наукові праці В. Гомонная «Антологія педагогічної думки 

Закарпаття (ХІХ - ХХ ст.)» (Ужгород, 1992) [2] та «Народна освіта Радянського 

Закарпаття» (Ужгород, 1988). Зокрема, в них здійснено короткий історичний огляд 

розвитку освіти та педагогічної думки в Закарпатті. Зокрема, автором основна увага 

зосереджується на висвітленні внеску освітньо-культурних діячів та письменників 

минулого (А. Бачинського, О. Духновича, А. Коцака, Є. Фенцика та ін.) до розвитку 

та збагачення педагогічної думки. Автором також укладено педагогічні портрети 

заслужених учителів України та керівників народної освіти, які брали активну 

участь у розбудові народної освіти в Закарпатті радянського періоду (В. Бурча, В. 

Герзанича, Й. Жупана, О. Маркуша та ін.). У цілому ці праці мають довідниково-

прикладний характер.  

Важливий матеріал щодо розвитку освіти та шкільництва в Закарпатті в період 

його приєднання до Радянської України містить монографія А. Ігната «Світло 

жовтня. Розповідь про загальноосвітню школу в Закарпатті» (Ужгород, 1957) [3], в 

якій розкрито досягнення в розбудові шкіл у краї, труднощі, які виникали в перше 

десятиліття приєднання. Незважаючи на те, що зміст наукової праці був 

наповнений ідеями комуністичної системи, в ній збереглося багато цікавого 
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матеріалу щодо організації шкільної справи, поширенні освіти в гірських районах 

тощо.  

Історія освіти та шкільництва Закарпаття розкрита також у працях В. 

Гомонная, В. Росула, М. Талапканича «Школа та освіта Закарпаття» (Ужгород, 

1997), Ю. Думнича «Українізація школи на Підкарпатській Русі під час 

Чехословацького періода» (2009), «Загальноосвітня школа Закарпаття в ХІХ – 

початок ХХ ст.» (Ужгород, 1971), колективній монографії Химинця В., Стрічика П., 

Качура Б., Талапканича М. «Освіта Закарпаття» (Ужгород, 2009). У вищеназваних 

працях в основному йдеться про тенденції розвитку загальної освіти, наводяться 

статистичні дані щодо розвитку різних типів шкіл, у тому числі й початкової. Проте 

в них мало уваги приділяється питанням власне педагогічного аспекту діяльності 

початкових шкіл Закарпаття, а саме – особливостей формування цілей та змісту 

початкової освіти, методів та організаційних форм навчання у початкових школах. 

Також слабо висвітлені освітні реформи (1868 р., 1907 р., 1922 р., 1940 р.), які в 

педагогічному плані мали безпосередній уплив на розвиток початкової школи та 

забезпечення рідномовної освіти молодших школярів.  

Дисертаційні дослідження Г. Лемко «Зміст початкової освіти в українських 

школах на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.)» (2006) та Г. Розлуцької 

«Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших 

школярів у Закарпатті (1919 – 1939 рр.)» (2007) розкривають питання початкової 

освіти Закарпаття в період його перебування під юрисдикцією Чехословаччини. 

Так, у дисертаційному дослідженні Г.Лемко аналізуються та зіставляються умови 

та особливості формування змісту початкової освіти в Галичині, Буковині та 

Закарпатті, акцентується увага на питаннях підготовки вчителів початкових класів. 

Дисертаційне дослідження Г. Розлуцької присвячене аналізу змісту шкільних 

підручників й обґрунтуванню їх значення в полікультурному вихованні молодших 

школярів. 

Разом з тим констатуємо, щоці праці можуть слугувати джерелом досліджень 

особливостей, тенденцій розвитку, організації і змісту діяльності закладів освіти в 

Закарпатті в контексті змін його державно-територіальної приналежності, 

відповідних освітніх трансформацій, а також узагальнення провідних ідей педагогів 

Закарпаття з проблем освіти та ін.  
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РОЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ  

ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Освітнє середовища як компонент освітнього процесу є базовим у 

забезпеченні можливостей задоволення і розвитку потреб суб’єктів освітнього 

процесу щодо безпеки, збереження і покращення самооцінки, формування 

позитивної «Я-концепції», визнання зі сторони інших, самоактуалізації, що в в 

кінцевому варіанті є основою оцінного відношення учня до навчальної діяльності. 

Проблема взаємовпливу освітнього середовища та відношення учнів до 

шкільного життя вивчалася з позицій психології вченими Н. Бітяновою, 

В. Давидовим, Д. Ельконіним, А. Ковальовим, Ю. Кулюткіним, О. Леонтьєвим, 

С. Максименком, Г. Сухобською та іншими; з позицій педагогіки – Н. Бібік, 

О. Ващенко, А. Колесник, М. Лук’янчук, О. Матвієнко, О. Пометун, О. Писарчук, 

О. Савченко, Л. Хомич та ін. 

Позитивне освітнє середовище розуміють як середовище взаємодії, вільне від 

проявів психологічного насилля, яке має визначальну значущість для суб’єктів 

навчально-виховного процесу (в плані позитивного ставлення до неї), 

характеризується переважанням гуманістичного спрямування, тобто центрації на 

інтересах своєї суті і суті інших людей, що відображаються в емоційно 

особистісних і комунікативних характеристиках. 

В контексті вивчення проблеми освітнього середовища початкової школи та 

його ролі у формуванні позитивного ставлення учнів до навчальної діяльності нами 

проведено тестування за методикою О. Андрєєва, метою якого було визначити 

ступінь задоволеності учнів шкільним життям. 

Учням пропонувалося прочитати (прослухати) 10 тверджень, які мали бути 

оцінені за такою шкалою: 4 – цілком згодний; 3 – скоріше згодний; 2 – важко 

сказати; 1 – скоріше не згодний; 0 – цілком не згодний : «Я йду до школи з 

радістю», «У школі в мене звичайно гарний настрій», «У нашому класі добрий 

класний керівник», «До наших шкільних учителів можна звернутися за порадою й 

допомогою у важкій життєвій ситуації.», «У мене є улюблений учитель», «У класі я 

можу завжди вільно висловити свою думку», «В нашій школі створені всі умови 

для навчання», «У мене є улюблені шкільні предмети», «Мені все зрозуміло 

пояснюють щодо виконання домашнього завдання», «На літніх канікулах я 

нудьгував (-ла) за школою». 

Показники задоволеності учнів шкільним життям є частка від розподілу суми 

балів, отриманої шляхом додавання оцінок з усіх відповідей та поділу цієї суми на 

10. На основі проведених обчислень ми виявили коефіцієнт 3,8, що свідчить про 

високий ступінь задоволеності учнями освітнім середовищем початкової школи.  

Зазначимо, що 31, 0% відповідей учнів були на категорію «Цілком згодний», 

26,0 % – «Скоріше згодний», 32,6 % – «Важко сказати», 9,4 % – «Скоріше не 

згодний»; 1 % – «Цілком не згодний». 
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Рис. 1. Результати тестування учнів початкової школи за «Методикою вивчення 

задоволеності учнів шкільним життям» 

 

Загалом, можемо констатувати високий ступінь задоволеності освітнім 

середовищем школи. Водночас, викликають занепокоєння окремі відповіді учнів 

щодо «Скоріше не згодний» з твердженням «До наших шкільних учителів можна 

звернутися за порадою й допомогою у важкій життєвій ситуації» і «Цілком не 

згодний» – з твердженням «Я йду до школи з радістю». Таких відповідей не є 

багато. Але їх наявність свідчить про деякі негативні прояви у спілкуванні між 

учнями та між учнями і вчителями, на що б потрібно звернути увагу, оскільки це 

може свідчити про зниження ступеня налаштованості окремих учнів на навчання.  

Освітнє середовище повинно забезпечувати можливість дитини робити 

власний вибір, умови для розвитку нових та вдосконалення набутих практичних 

навичок, отримання нових знань, розвитку позитивного ставлення до інших. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУСЕРЕДОВИЩІ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Політика країн Європи в у сфері іноземних мов спрямована на заохочення 

лінгвістичного та культурного співробітництва країн-учасниць для досягнення 

більшої згуртованості європейської спільноти. Зростаюча потреба спілкування 

громадян в багатонаціональній Європі, незважаючи на культурні та мовні 

відмінності, вимагає довгостроково організованої і профінансованої підтримки 

компетентних органів на всіх рівнях освіти. Здійснює проекти в галузі сучасних 
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мов, проводить конференції, семінари та інші заходи, спрямовані на вирішення цієї 

проблеми протягом ряду років Рада Європи разом з Радою Культурного 

Співробітництва (РКС). Мовна політика в Раді Європи регулюється Секцією 

сучасних мов в Раді Культурного Співробітництва та Європейським Центром 

Сучасних Мов. 

Секція сучасних мов займається стратегічною розробкою європейської 

політики в цій галузі і її першочергові завдання: проводити політику міжнародної 

координації та діалогу; встановлювати стандарти; сприяти різноманітному і 

якісному викладанню мов в Європі, розробляючи способи і методи викладання та 

вивчення іноземних мов; розробляти рекомендації, загальні напрямки міжнародних 

стандартів мовної політики [3]. Політика Європейського Центру Сучасних Мов 

повинна бути практично орієнтованою. Основна діяльність центру включає: 

розробку навчальних програм, підготовку семінарів і заходів з дидактичною 

спрямованістю; організацію діалогів і обмінів між учасниками; здійснення спільних 

дослідницьких проектів; поширення досягнень і досвіду викладання іноземних мов. 

Рада Культурного Співробітництва разом з Європейським Центром Сучасних 

Мов та багатьма іншими європейськими організаціями розробляють проекти в 

галузі сучасних мов, в яких відображені всі напрямки політики Ради Європи з цього 

питання. Перші проекти (кожен проект це детальний план на певний термін зі 

своїми цілями, темами, методами роботи та робочими групами) визначали 

структури міжнародного співробітництва. Наступні проекти розвинули основи 

лінгвістичних і освітніх принципів, які потім визначали напрямки розвитку різних 

областей і застосовувалися на практиці, допомагаючи країнам-учасницям 

реформувати свої освітні мовні програми. 

Основні заходи та принципи спрямовані на розвиток мультлінгвізму в 

європейських країнах: 

–  сприяти всім європейцям в досягненні різних рівнів спілкування на 

декількох мовах і заохочувати вивчення мов упродовж усього життя [2]; 

–  розширити число досліджуваних мов, спираючись на пропозицію 

встановити відповідні цілі для кожної мови; 

–  підтримувати навчальні програми, які використовують гнучкий підхід на 

всіх рівнях, включаючи основні курси для отримання часткової кваліфікації, з 

урахуванням їх місця в національній кваліфікаційній системі; 

–  підтримувати використання іноземних мов у викладанні нелінгвістичних 

дисциплін (наприклад, історії, географії, математики), створювати сприятливі 

умови для такого навчання; 

–  підтримувати застосування комунікаційних та інформаційних технологій для 

поширення навчальних матеріалів для всіх національних і регіональних 

європейських мов; 

–  підтримувати розвиток зв’язків і обмінів з установами та окремими людьми в 

інших країнах на всіх рівнях освіти для придбання мовних і культурних звичок на 

основі автентичного матеріалу. 
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Всередині Європейського Союзу зростає розуміння того, що зростаючий 

рівень економічної, соціальної та культурної інтеграції вимагає більшого рівня 

лінгвістичної гармонії і лінгвістичної грамотності. 

На досягнення цієї мети спрямована політика у сфері навчання іноземним 

мовам, яку можна виділити як окремий напрям мовної політики ЄС. Сприяння 

вивченню іноземних мов у Союзі вже давно стало окремим напрямом діяльності 

Єврокомісії, що має свою назву – Language Learning Policies. Пропозиції шодо 

плану дій стосувалися наступних напрямів: 

1. Здійснення відповідних стратегічних досліджень та інформаційно-

комунікативних заходів. Дослідження, конференції, семінари та інформаційні 

ініціативи, запропоновані у Плані дій та проведені Комісією сприяли розширенню 

обговорення цієї теми серед політиків та практиків і визнанню ключового значення 

вивчення іноземних мов в інтеграційних процесах. Вони також сприяли обміну 

успішним досвідом. 

2. Стратегічне використання освітніх та тренінгових програм з метою 

сприяння вивченню іноземних мов.  

3. Запровадження мовної політики ЄС на національних рівнях.  

Політика мультилінгвізму в європейському середовищі сприятиме 

формуванню соціального партнерства та забезпечуватиме діяльність щодо 

соціального порядку та високої соціальної дисципліни.  
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ СТУДЕНТІВ 

ТЕХНІЧНОГО ЗВО 

 

Питання доцільності навчання граматики як окремого аспекту завжди 

залишалось суперечливим для викладачів іноземної мови, особливо у рамках 

вивчення курсів мови для спеціальних цілей. Більш того, відкритим до дискусії є 

питання розгляду цього аспекту іншомовної компетентності як такого, що взагалі 

має залишатись поза увагою взаємодії викладача та аудиторії. Однак, з іншого 

боку, незаперечним є той факт, що мовлення неможливо продукувати без опори на 

мовні норми – історично усталені конструкції, що, по суті, суттєво впливають на 

смисл сказаного та його розуміння оточуючими. Відповідно, справедливим є 

висновок про те, що у методиці викладання іноземних мов, проблемним аспектом 

повинна виступати не граматика як явище, а саме спосіб навчання тих, що 

http://www.fulbright.org.ua/
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навчаються, її використанню.  

Методика навчання граматиці налічує значну кількість методів та підходів, 

про ефективність яких можна сперечатись. Так, граматико-перекладний метод 

передбачає таку організацію навчальної діяльності студентів, за якої граматиці 

навчають окремо від ширшого, функціонального контексту. На нашу думку, такий 

підхід може бути вдалим і необхідним на початковому рівні володіння мовою, 

коли формуються так звані репродуктивні навички – здатність розпізнавати та 

розуміти іншомовні явища. Однак покладання лише на цей метод призводить до 

ситуації, коли ті, що навчаються, не в змозі використовувати знайомі конструкції 

на практиці для, скажімо, письма чи говоріння. Схожі недоліки має і 

аудіолінгвальний метод, суть якого полягає у багаторазовому прослуховуванні і 

повторенні мовних та мовленнєвих структур, що має призвести до їх заучування та 

формування у свідомості певних автоматизованих шаблонів – готових конструктів 

для «реагування» на відповідні комунікативні потреби.  

Сучасні підходи до навчання граматики характеризуються комунікативною 

спрямованістю, що не є тотожною відсутності навчання граматики. Навпаки, 

навчання граматики розглядається як ключ до формування здатності продукувати 

мовлення. У найзагальніших рисах суть такого підходу можна сформулювати як 

вивчення мовних норм у контексті (у випадку, з іноземною мовою для спеціальних 

цілей – професійному) та за наявності інших учнів у якості партнерів та 

співрозмовників.  

Говорячи про організаційний аспект комунікативних занять з граматики, слід 

мати на увазі, що починатися вони можуть за методичним алгоритмом, подібним 

до традиційного підходу. Так, необхідно включати до структури заняття 

презентацію граматичного матеріалу, вправляння. Справедливо стверджувати, що 

цей етап покликаний сформувати точність розуміння структури та використання 

граматичного явища. Далі необхідно запропонувати завдання, спрямовані на 

використання цієї конструкції у мовленні. Тобто, цей етап спрямований на 

формування здатності до вільного застосування граматичного явища для 

досягнення певних цілей комунікативної взаємодії.  

 На прикладі організації заняття для студентів спеціальності «Кібербезпека», 

спрямованого на вивчення теми «Умовні речення», структура комунікативного 

заняття може включати наступні етапи: опрацювання невеликого за обсягом 

професійно-орієнтованого тексту; презентація граматичного матеріалу 

(схематичний запис основних часових форм на дошці); наведення прикладів 

речень, що відповідають записаним конструктам для кожного з типів; 

формулювання завдання для студентів на основі почутого сформулювати типові 

ситуації, в яких вживається той чи інший тип умовних речень; формулювання 

правила; проектування засвоєного матеріалу на задану лексичну тему. Останнє 

відбувається на основі тексту, прочитаного на початку заняття в аудиторії, до 

прикладу «Computer components» та у формі гри – викладач формулює проблемну 

умову, завдання для студентів – продовжити речення відповідним наслідком(до 

прикладу , якби не було кулера, то …, якби майстер попередньо ознайомився з 

інструкцією з експлуатації, то…., якщо користувач підключає кабель в 
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неправильний порт, то…), та задати один одному запитання та дати відповідь (на 

кшталт, що б сталося/станеться якби/ якщо…). 

Таким чином, основна мета комунікативного підходу до вивчення граматики 

полягає у тому, щоб змістити акцент з вивчення граматичного елементу на рівні 

окремих речень на навчання граматики у контексті. Курс з іноземної мови для 

спеціальних цілей, зокрема для студентів технічного ЗВО, в цьому аспекті 

відкриває широкі можливості та простір для творчого використання лексичного 

компоненту та базових професійних знань студентів як фону на який можна 

успішно накладати граматичні конструкти, підкреслювати практичну 

спрямованість вивчення мови та культивувати інтерес до навчання.  
 

ХИМИШИНЕЦЬ Д.В., 

ХОМА О.М., 

Мукачівський державний університет, Україна 

 

РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В ПЕРШОМУ КЛАСІ 

 

Розвиток зв’язного мовлення на роках української мови здійснюється за двома 

напрямами: монологічному й діалогічному. Предметом нашого вивчення стало 

розвиток діалогічного мовлення як одного із важливих для соціалізації особистості. 

Це викликано тим, що в мовленні першокласників мають місце помилки як 

лексичні, так й граматичні. Навчання в першому класі здійснюється за новим 

Державним стандартом початкової освіти мовно-літературної освітньої галузі. 

Серед ключових компетентностей, визначених Державним стандартом 

початкової освіти, є «вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння 

усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 

пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення 

ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність 

вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях» [1].  

Кожна із змістових ліній Стандарту – «Взаємодіємо усно», Читаємо» 

Досліджуємо медіа», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо мовні явища» –

спрямовані на збагачення активного словника, що забезпечить розвиток 

діалогічного мовлення. Відтак, учнів 1-их класів треба навчати відтворювати за 

особами діалоги із прослуханих казок, розповідей. Опрацьовуючи діалогічну форму 

готових висловлювань, зазначає М. Вашуленко, діти «практично опановують 

розповідну, питальну і спонукальну інтонації речень, вчаться вимовляти їх з 

емоційними відтінками, експресією, засвоюють характерні для української мови 

форми звертання, питальні слова як?, де?, чому?, коли?, скільки?, звідки?, 

специфічні для розмовної мови частки невже, хіба, чи та ін.., опановують етикетні 

форми, вживані в процесі спілкування...» [2, с. 70]. 

Оволодіння діалогом передбачає: розуміння того, що діалог складається із 

реплік; наявність формул мовленнєвого етикету; вживання невербальних засобів 

спілкування. Слід зазначити, що розвиток вміння вести діалог є реалізацією 

комунікативних здібностей учнів і, таким чином, сприяє формуванню 

комунікативного мовлення. 
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Уже в добукварний період навчання грамоти формуються уміння вести 

діалоги: відповіді на запитання вчителя, складання усних текстів до малюнку; в 

буквенний та післябуквенний етапи ця робота продовжується на основі текстів, 

сюжнтних малюнків. «Українська мова Буквар» [3] надає для цього широкі 

можливості. Як наприклад, у змісті підручника містяться такі завдання: підготуйте 

й розіграйте сценку до цієї казки (казка про козу і семеро козенят, с. 33); ребуси (– 

Мама і мама? – Мама і мами. С.57), тексти діалогічного характеру (с.69) та інщі. 

У процесі проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» 

нами спостерігалися уроки української мови й інтегровані з предметом «Я 

досліджую світ». Учителем використовувалися різні види робіт для розвитку 

діалогічного мовлення, серед яких: заучування віршів, закличок, мирилок (дитячий 

фольклор), прослуховування текстів за кодами, закінчення діалогу за початком, 

вправа «мікрофон» тощо. 

Н. Правова у дослідженнях закцентувала увагу на навчанні діалогічного 

мовлення засобами усної народної творчості. Виокремлено методичні етапи: 1) 

цілісне сприймання тексту, що містить діалог, на слух; 2) аналітичний; 3) 

репродуктивний; 4) творчий. На першому етапі дітям пропонуються для слухання 

тексти усної народної творчості з метою з’ясування наявності чи відсутності у них 

діалогу. На другому етапі запроваджуються вправи аналітичного характеру, а саме: 

визначення теми й мети пропонованого для аналізу діалогового тексту, з’ясування 

адресата мовлення та сфери використання, осмислення змісту, виявлення 

структурно-композиційної побудови та засобів зв’язку між репліками, 

спостереження за адекватністю використаних в тексті мовностилістичних засобів 

його темі й завданням. Обов’язковим елементом цього етапу є словникова робота. 

На третьому етапі учням пропонувалося репродуктивне завдання: відтворити 

прочитаний діалог в особах. У ході навчання на цьому етапі звертається увага на 

міміку, жести, рухи. Відтворення проаналізованого діалогу відбувалося за 

допомогою таких прийомів роботи: читання за особами; декламування тексту, 

вивченого напам’ять; драматизація; розігрування діалогу в парах; інсценування. 

Метою четвертого (завершального) етапу є оволодіння школярами тактикою 

побудови діалогу на певну тему, певного типу та стилю мовлення з дотриманням 

законів усної форми викладу. З цією метою вводилися конструктивні та 

продуктивні вправи [4]. Ці методичні рекомендації слід урахувати у процесі 

навчання української мови не тільки в адаптаційно-ігровий період, але й в 

основний. 

Наше спостереження показало, що на уроках української мови великі 

можливості для розвитку діалогічного мовлення має художній текст. Учитель читає 

його із підручника (чи прослуховування за кодом), після аналізу пропонує творчі 

завдання: передайте розмову між персонажами, запитайте в них про певну подію чи 

вчинок, які ввічливі слова можна вжити під час розмови з ними та інші. 

Таким чином, нами розглянуто основні напрями розвитку діалогічного 

мовлення в учнів першого класу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 1 КЛАСІ 

Сьогодні Концепцією «Нова українська школа» передбачено 

компетентнісний підхід до навчання. Серед компетентностей важливе місце 

займає вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі 

відмінності від державної) та іноземними мовами [1]. Є низка досліджень учених 

щодо навчання в 1 класі (Бібік Н., Вашуленко М., Вашуленко О., Пономарьова К. 

та інші). Розроблено порадники для вчителя, в яких роз’яснюються підходи до 

освітнього процесу в 1 класі[3]. 

У Концепції «Нова українська школа» окремо акцентовано увагу на 

упровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти, основаної на ідеології 

дитиноцентризму – максимальне наближення навчання і виховання конкретної 

дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів [2]. Висвітлено особливості 

організації освітнього процесу в школі І ступеня згідно з новою структурою. 

Зокрема, в початковій школі виділено два цикли навчання: перший – 

адаптаційно-ігровий (1–2 класи); другий – основний (3–4 класи).  

Змінилися й організаційні підходи до змісту навчального дня. Одним із них 

є проведення ранкових зустрічей. «Практика ранкових зустрічей є однією з 

успішних практик, що допомагає вчителеві у створенні спільноти в класі. 

Ранкова зустріч – це зустрічна початку дня всієї групи дітей з педагогом. Їй 

присвячують 20 хвилин, щоби створити позитивну атмосферу у класі на весь час 

перебування дітей у школі. Учні збираються, щоби привітати одне одного, 

вислухати думки друзів про певне питання, поставити та обговорити запитання. 

Ранкова зустріч формує ті цінності, що стають основою для створення 

відповідальної та дбайливої спільноти дітей» [4, с.6]. 

У процесі проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» 

ми спостерігали за особливостями навчання в класі, проведенням ранкових 

http://dano.dp.ua/attachments/article/303/Державний%20стандарт%20початкової%20освіти.pdf
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http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18110-rozvitok-dialogichnogo-movlennya-uchniv-pershix-klasiv-na-urokax-navchannya-gramoti-zasobami-usnoї-narodnoї-tvorchosti.html
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зустрічей зокрема. Метою їх організації стало створення позитивної атмосфери 

перед уроками, ближче пізнати один одного, з повагою відноситися до 

однокласників і оточуючих взагалі. Наприклад, до теми «Я –школяр» метою 

ставилося: формувати уявлення учнів про школу як Країну знань; ознайомити 

дітей із призначенням шкільних приміщень, правилами поведінки в них; 

обговорити з дітьми, як вибрати безпечну дорогу до (зі) школи; розвивати 

спостережливість, бережливе й уважне ставлення до свого здоров’я, уміння 

робити правильний вибір; виховувати звичку дотримувати правил безпечного 

руху дорогою до (зі) школи; учити учнів поважати вчителів та одне одного; 

розвивати віру у свої здібності; виховувати дружні стосунки й повагу до старших 

[4, с.8] 

Вони відповідали тематичним тижням і мали певну структуру. Складовими 

ранкових зустрічей були: привітання в цікавій хоровій формі, обмін враженнями, 

групові вправи з іграми. 

Особливістю Нової української школи, з-поміж іншого, є наявність низки 

підручників з предметів, вибір яких за вчителем. Вони добре ілюстровані, містять 

завдання для розвитку критичного мислення. 

Новим в організації освітнього процесу є створення середовищ (ігрових, 

ігрових на килимку, робота з дитячою книжкою, словниковий тощо), де учні 

можуть пізнавати нові явища, креативно відноситися до певного виду діяльності. 

Відзначимо, що для учнів придбано спеціальні парти, що легко можна 

трансформувати для роботи в групах.  

Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на 

розвиток дитини та мотивації її до навчання. Організація освітнього простору 

навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій, 

нових мультимедійних засобів навчання тощо. 

Мають місце дві Типові освітні програми, з яких учитель добирає для 

навчального процесу. Заклади освіти можуть використовувати запропоновані або 

інші освітні програми. 

У процесі спостереження за уроками в першому класі нами закцентовано 

увагу на застосуванні інноваційних методів та засобів навчання. Серед методів: 

ігрові, «шість цеглинок», «кубування», «вузлик» та інші; серед засобів – 

інтерактивні дошки для презентацій, роздатковий матеріал для індивідуальної та 

групової роботи. Наприклад, до теми «Речення,слово, склад» уроку української 

мови вчителем було запропоновано чарівний кошик, в якому були малюнки 

фруктів; потім вимовлялися повільно слова, начебто для казкової черепахи, яка 

завітала до класу, що дало можливість практично у процесі гри засвоїти матеріал. 

На уроці проводилися фізкультхвилинки, динамічні паузи. Вони носили різну 

форму: ігрову, музичну, рухову. 

Упроваджено інтегроване навчання. Уроки української мови, математики чи 

інших інтегрувалися з предметом «Я досліджую світ». Новий зміст та підхід до 

освітнього процесу, заснований на інтеграції та формуванні компетентностей, 

потрібний учням для успішної самореалізації у суспільстві.  
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Отже, нами досліджувалася організація освітнього середовища у першому 

класі, планування роботи вчителем, проведення ранкових зустрічей, розробка та 

впровадження методів навчання, способи інтеграції навчання. 
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ЦАПОВСЬКА Л.С. 

Мукачівський державний університет, Україна 
  

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

На теперішній час, в умовах євроінтеграції, саме суспільний розвиток держави 

потребує сучасних, кваліфікованих, високо-ерудованих та фахово підготовлених 

спеціалістів у галузі педагогічної мистецької освіти, для ґрунтовного навчання 

майбутніх вчителів музичного мистецтва.  

Сутністю інноваційних процесів в освіті є вивчення, узагальнення і 

розповсюдження передового педагогічного досвіду; упровадження досягнень 

психолого-педагогічної науки в практику. 

Освітня інноватика проявляється у процесі дослідження, розробки навчальних 

методик та використання їх у різноманітних формах  навчального процесу. 

Інноваційні педагогічні технології належать до системи загального наукового і 

педагогічного знання та включають в себе інноватику, методологію, теорію, історію 

педагогіки, психології, теорію і методику професійної освіти. Але усе нове в науці 

базується на класичній формі освіти у будь-якій галузі освітнього процесу, зокрема, 

музичного мистецтва. 

Кожного успішного педагога, у значній мірі, характеризують загальна висока 

культура і ерудиція, глибоке знання педагогіки, психології та вміння 

використовувати ці знання у навчальному процесі. Основні принципи «школи» 

такого учителя формуються протягом його багаторічної діяльності як виконавця, 

педагога, учителя музичного мистецтва, можливо, й як композитора (М. Колесса, 

С. Людкевич, Г. Нейгауз, Д. Задор, В. Теличко, В. Волонтир та ін.) Така музично-

педагогічна діяльність ще раз засвідчує важливість глибокого пізнання та 

запозичення творчих і методичних досягнень видатних корифеїв, що формують 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-сompressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-сompressed.pdf
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нову виконавську школу у поступі та розвитку сучасної музичної освіти і культури 

України. Це важливо вивчати і досліджувати для формування ціннісних орієнтирів 

студентів, опанування ними майбутнього фаху.  

Працюючи у школі, учитель музичного мистецтва повинен володіти багатьма 

компетенціями, що складаються умовно у групи: 

– особистісні; 

– професійно-педагогічні; 

– функціональні. 

В умовах євроінтеграції учитель у школі має бути готовим працювати над 

розробкою тем, що даватимуть відповіді на виклики сучасної української освіти. 

Особливо важливими для майбутнього фахівця музичного мистецтва є 

інтеграційні виконавські уміння: 

– грати та давати словесну інтерпретацію виконаному музичному твору; 

– співати та акомпанувати власному співу (використовуючи музичний 

шкільний репертуар); 

– здійснювати диригентський показ, одночасно підтримуючи спів 

інструментальним супроводом. 

Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у сучасних 

умовах вимагає високих фахових знань, навичок та умінь з основних музичних 

предметів, таких як: 

– гра на музичному інструменті; 

– хорове диригування; 

– музично-теоретичні предмети, як основа музичних знань та вмінь; 

– постановка голосу. 

Традиційні форми та методи навчання спонукають студентів сприймати 

навчальну інформацію пасивно. Необхідно навчити їх самостійно здобувати 

необхідну інформацію, а також застосуванню її, як знання та уміння, на практиці. 

Використання таких технологій у майбутньому сприятиме творчому підходу та 

реалізації свого потенційного фахового професіоналізму. 

Компетентний учитель чи педагог спеціальності Музичне мистецтво має бути 

здатним визначати цілі навчального процесу, вміти аналізувати, планувати, 

моделювати методично правильний розвиток і провадження процесу навчання. 

Інноваційна педагогіка потребує свіжості і новизни у методах викладання, 

дружнього ставлення до молоді, спільної колегіальної роботи у досягненні високого 

результату в навчанні та у подальшій фаховій діяльності. 

 
ЦЕГЕЛЬНИК Т. М. 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна 

 

СУТНІСТЬ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ  

ДО РОБОТИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

 

Реформи у сучасній системі освіти, спричинені соціально-економічними, 

політичними, духовно-культурними змінами в суспільстві, підняли проблему 

навчання дітей з особливими освітніми потребами та їхню адаптацію до умов 
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життя. Адже, головне та пріоритетне завдання є забезпечення доступу до якісної 

освіти усім дітям, незважаючи на їхні відмінності. 

У зв’язку з цим розширюється та удосконалюється мережа освітніх закладів 

компенсуючого типу (санаторні та спеціальні), в яких перебувають хворі діти і діти 

з порушеннями психофізичного розвитку. Також, для того, щоб здійснювати 

комплексну допомогу дітям в Україні на базі регіональних управлінь соціального 

захисту створюються реабілітаційні центри. Тому до особистості майбутнього 

вихователя дітей дошкільного віку висуваються і особливі вимоги. Виходячи з 

цього, одним із пріоритетних завдань підготовки у закладах вищої освіти є 

формування в майбутнього фахівця таких професійних якостей, які забезпечують 

готовність педагога до роботи з такою категорією дітей в умовах не тільки закладу 

дошкільної освіти, але й реабілітаційних центрах. 

Підходи до організації реабілітаційної роботи через спеціалізовані 

реабілітаційні центри розглядали Л. Алєксєєва, Б. Шапіро, О. Холстова та ін. 

Сучасними підходами до проблеми професійної підготовки кадрів для системи 

дошкільної освіти опікуються Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Л. Загородня, 

Л. Зданевич, І. Луценко, Н. Гавриш, О. Кас’яненко, К. Крутій, О. Кучерявий, 

М. Машовець, Т. Поніманська, І. Рогальська-Яблонська та ін. 

Провідна роль в оновленні системи освіти належить закладам вищої освіти, 

оскільки саме в них закладаються теоретико-методологічні, змістові, методичні 

засади освіти, формується педагогічне мислення та професіоналізм майбутніх 

педагогів [1, с. 75]. Вища школа покликана забезпечити такі умови, за яких 

можливе перетворення особистісно-суспільний цілей у дієві внутрішні стимули 

професійного становлення майбутніх спеціалістів, розвиток і закріплення в них 

активної професійної позиції та творчого стилю діяльності [2]. Ключовим 

чинником сприяння готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах 

реабілітаційного центру має бути відповідна підготовка педагогів для роботи з 

дітьми з особливими потребами. На сьогодні проблемним є питання щодо педагога, 

який розумівся б на специфічних проблемах таких дітей. 

Навчання майбутніх вихователів здійснюється відповідно до галузевих 

стандартів вищої освіти. Наприклад, у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 

012 Дошкільна освіта у педагогічних закладах вищої освіти в навчальні плани 

введено такі дисципліни: як «Основи інклюзивної освіти», «Теорія та технології 

роботи з різними категоріями дітей», «Корекційна робота з дітьми з особливими 

освітніми потребами», у результаті вивчення яких студенти повинні вміти на 

практиці застосовувати здобуті теоретичні знання щодо організації освітнього 

процесу з дітьми з особливими освітніми потребами; складати індивідуальну 

навчальну програму, індивідуальний навчальний план; ефективно взаємодіяти з 

іншими педагогами, спеціалістами, батьками дітей з особливими освітніми 

потребами, ознайомлюються із індивідуально-психологічними особливостями 

різних категорій дітей дошкільного віку та технологічними підходами щодо 

організації освітньої роботи з ними. Аналізуючи робочі навчальні програми 

вважаємо доцільним у вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» 

при опрацюванні теми «Співпраця закладу дошкільної освіти та батьків» 
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розглянути питання «Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками, які мають 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Також ввести тему «Навчання та 

виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку», в контексті якої 

розглянути особливості організації освітнього процесу в різних типах закладів 

дошкільної освіти. Позитивним було б введення спецкурсу «Корекційна діяльність 

вихователів реабілітаційних центрів». Основними завданнями якого є засвоєння 

студентами теоретичних основ сучасних реабілітаційних концепцій та технологій; 

ознайомлення з принципами організації корекційно-реабілітаційного простору та 

принципами взаємодії вихователя та дитини в ньому; формування практичних 

навичок корекційної роботи вихователів з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах реабілітаційного центру. 

Актуальною для сьогодення є думка Л. Зданевич, яка стверджує, що «сучасна 

професійна педагогічна освіта майбутнього вихователя передбачає розширення 

кола його підготовки за рахунок посилення практичного компонента» [3, с. 29], 

тому доцільно для покращення знань студентів ввести практику саме в 

реабілітаційних центрах, де б майбутні фахівці змогли б закріпити свої знання. 

Отже, фахова підготовка майбутнього вихователя до роботи в умовах 

реабілітаційного центру, передбачає зміну змісту педагогічних дисциплін для 

формування позитивної мотивації до здійснення реабілітаційної діяльності, набуття 

знань про особливості розвитку, навчання й виховання різних категорій дітей з 

особливими освітніми потребами та про специфіку професійної діяльності 

вихователя в умовах реабілітаційних центрів. 
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ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 

 

Провідним принципом сучасної освіти є гуманізація і демократизація 

навчально-виховного процесу, що ставить на порядок денний запровадження 

технологій співробітництва. Вирішення актуальних завдань сучасних освітніх 

закладів ускладнюється наявністю труднощів у педагогічній взаємодії, що загалом 

обумовлює зростання конфліктності та суттєво знижує ефективність освітнього 

процесу. 
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Проблема конфліктів була предметом дослідження багатьох учених. Нині уже 

з’ясовані основні закономірності, суть, динаміка, прогнозування та запобігання 

конфліктам. До прикладу, попередження та розв’язання конфліктів вивчали 

Н. Волкова, В. Журавльов, М. Рибакова та ін. Особливості конфліктів у закладах 

освіти аналізували Н. Ільїна, Г. Козирєв, С. Пащенко та ін. Виникнення та 

вирішення конфліктів під час педагогічної взаємодії були в центрі уваги 

Н. Грішиної, Н. Пов’якель, Е. Уткіна та ін. Психолого-педагогічні технології 

управління конфліктами розглядали А. Гірник, І. Зязюн, В. Семиченко та ін.  

Конфлікт – звичне соціальне явище, що є цілком природним для середовища 

закладів освіти. Уникнути конфліктної взаємодії доволі складно, тому доцільно 

знати механізми його попередження та орієнтуватися у технологіях розв’язання 

конфліктної взаємодії. Конфлікт глибоко проник у всі сфери життєдіяльності 

людини, і як результат, цікавим феноменом та необхідністю сучасного життя стало 

виокремлення спеціальної науки, предметом дослідження якої є конфлікти.  

Конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення) – це зіткнення протилежно 

спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок, точок зору, поглядів тощо [2]. 

У процесі дослідження був встановлений той факт, що кожен автор вкладає в 

поняття «конфлікт» свій сенс, але найчастіше під ним мають на увазі різні джерела 

його походження і розвитку: продовження конкуренції, усвідомлення несумісності 

позицій чи дій, граничний випадок загострення протиріч тощо. 

Конфлікт – суперечність, яка виникає між людьми у зв’язку з розв’язанням 

питань виробничого, громадського або особистого характеру. Конфлікти 

виникають під час зіткнення поглядів, інтересів, прагнень різних осіб чи груп 

людей. Отже, саме поняття конфлікту ширше, ніж просто незгода між людьми, 

сварка чи погіршення стосунків [1]. 

Доволі ґрунтовне визначення терміну «конфлікт» представлено у підручнику з 

конфліктології під авторством М. Пірен, в якому авторка наводить декілька 

тлумачень:  

– зіткнення певних інтересів, поглядів конфліктуючих сторін; 

– непорозуміння, пов’язане із гострими емоційними переживаннями; 

– зіткнення протилежних думок, цілей, інтересів, суб’єктів взаємодії; 

– суперечність, яка виникає між людьми у зв’язку з вирішенням тих або 

інших питань соціального й особистого життя; 

– прагнення однієї сторони утвердити свою позицію, в той час коли інша 

сторона протестує проти неправильної оцінки її діяльності [4, с. 27].  

В залежності від суб’єктів взаємодії в закладах освіти можуть виникати такі 

види конфліктів: «учень-педагог», «учень-учень», «педагог-педагог», «педагог-

батьки», «педагог-адміністрація». Кожен із професійних конфліктів у 

педагогічному середовищі може виконувати негативні (деструктивні) і позитивні 

(конструктивні) функції. 

У процесі дослідження виокремлено особливості конфліктів, до яких 

належать: особистісна відповідальність педагога за перебіг та виважене розв’язання 

конфліктів; доцільність врахування соціального статусу учасників; життєвий досвід 

опонентів, що породжує різний ступінь відповідальності за помилки при вирішенні 
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конфліктів; наявність різних підходів до розуміння причин конфлікту; високий 

виховний сенс конфліктної протидії та особистий приклад педагога у розв’язанні 

суперечок [3]. 

Отже, конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з 

одною тенденцій у свідомості окремого індивіда, у міжособистісних відносинах або 

взаємодіях індивідів чи груп людей, пов’язаних з гострими негативними 

емоційними переживаннями. Проблема взаємодії учасників педагогічного процесу 

набуває все більшого значення для сучасного закладу освіти. Для вмілого та 

професійного управління конфліктами у закладі освіти необхідно володіти 

знаннями щодо усунення причин, які породили конфлікт; корекції поведінки 

учасників конфлікту; підтримання необхідного рівня конфліктності, який не 

виходить за контрольовані межі. Відтак, невід’ємною ознакою професіоналізму 

майбутніх менеджерів освіти стає належний рівень готовності до попередження і 

розв’язування професійних конфліктів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Визначальною рисою сьогодення є стрімке впровадження цифрових 

технологій у всі сфери життя, а уміння ефективно використовувати їх стає 

необхідністю. Суспільство потребує компетентних фахівців з оригінальним 

мисленням, здатних приймати нетипові рішення у стандартних ситуаціях, таких, які 

вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, працювати в динамічних умовах. 

У Концепції Нової української школи визначаються ключові компетентності, 

однією з яких є інформаційно-цифрова компетентність, необхідна кожній сучасній 

людині для успішної професійної діяльності, швидкого та ефективного опанування 

новітніх технологій, застосування їх для власних потреб. 

Проблему компетентнісного підходу у вітчизняній освіті досліджували І. Бех, 

Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 

О. Савченко, А. Хуторський та інші. Питанню цифрової грамотності та 
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інформаційно-комунікаційної компетентності особистості присвячені праці 

Н. Сороко, О. Спіріна. Науковці, Г. Лаврентьєва, Р. Моцик, О. Нікулочкіна, 

Л. Пєтухова, О. Суховірський та інші обґрунтовують окремі теоретичні та 

практичні аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх учителів. У Законі України «Про освіту» компетентність визначається як 

динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [2].  

В контексті нашого дослідження розглянемо сутність поняття «інформаційно-

цифрова компетентність». Так, у Концепції Нової української школи воно 

трактується як впевнене, і водночас критичне застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією 

на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні [3]. Аналіз літератури 

дає підстави стверджувати, що володіння цифровою грамотністю або 

компетентністю передбачає «впевнене та критичне використання доступних 

технологій інформаційного суспільства для повсякденного спілкування, роботи та 

відпочинку» [1, c. 92]. Дослідження В. Акуленко, В. Бикова, О. Зайцевої, 

О. Сисоєвої показують, що під інформаційною компетентністю розуміють 

«системний обсяг знань, умінь і навичок, набуття, перетворення, передачі та 

використання інформації у різних галузях людської діяльності для якісного 

використання професійних функцій» [5, с. 5]. 

До основних компонентів інформаційної компетентності науковці (В. Биков, 

В. Калінін, Л. Пєтухова,) відносять: інформаційний, що передбачає здатність 

працювати з інформацією у всіх формах її представлення; комп’ютерний 

(комп’ютерно-технологічний), який визначається уміннями та навичками роботи з 

сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням; компонент 

застосовуваності, що включає здатність застосовувати сучасні засоби 

інформаційних та комп’ютерних технологій для роботи з інформацією та при 

розв’язанні різноманітних задач.  

У Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-

2020 роки [4] вказано, що процес навчання із впровадженням цифрових технологій 

стає мобільним, диференційованим та індивідуальним. Практика показує, що 

технології не замінюють учителя, а надають йому нові можливості, дозволяючи 

разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу спілкування й 

пізнання, допомагають йому автоматизувати значну частину своєї роботи, 

вивільняючи час для пошуку, спілкування, самовдосконалення, індивідуальної 

роботи з учнями, забезпечують зворотний зв’язок, підвищують ефективність 

управління освітнім процесом та освітою в цілому. Тому сформована 

інформаційно-цифрова компетентність майбутнього педагога дозволить педагогу у 

практичній діяльності приймати ефективні рішення щодо використання засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій у певній ситуації, ураховуючи при цьому 

потреби та можливості здобувачів освіти.  

Отже, інформаційно-цифрова компетентність – це інтегративне утворення, яке 

віддзеркалює здатність особистості до визначення інформаційної потреби, пошуку 
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інформації та ефективної роботи з нею в усіх її формах та представленнях; вмінь 

працювати з комп’ютерною технікою та мультимедійними технологіями, навичок 

застосувати їх у професійній діяльності та повсякденному житті. Використовуючи 

можливості інформаційно-комунікаційних технологій, педагог спонукає учнів до 

активного навчання, заохочує до взаємодії, співпраці, сприяє формуванню вмінь 

вирішувати проблеми, створювати нові знання. У таких умовах посилюється роль 

педагога як наставника у формуванні й розвитку особистості дитини. Саме тому 

перед сучасною освітою постає завдання забезпечити особистісне та професійне 

становлення майбутніх учителів початкових класів таким чином, щоб рівень 

компетентності фахівця відповідав потребам сьогодення, дозволив забезпечити 

якісну освіту молодших школярів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЗАКАРПАТТЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Провідні ідеї та досвід організації діяльності закладів інтернатного типу 

Закарпаття першої половини ХХ ст. не втратили актуальності й по сьогоднішній 

день, адже в сучасних умовах важливим є педагогічний досвід, реалізований 

освітньою та соціальною політикою європейський держав, до складу яких входило 

Закарпаття означеного періоду. Серед актуальних положень виокремимо наступні: 

формування готовності вихованців інтернатного закладу до самостійного 

дорослого життя; підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників у 

контексті впровадження інклюзивної освіти та ін. Обґрунтуємо визначені нами 

позиції. 

Проблема готовності вихованців інтернатних закладів до створення власної 

сім'ї, виховання власних дітей залишається далеко невирішеною. Як свідчить 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
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статистика «близько 35% дівчат, які перебувають у державних центрах матері й 

дитини, – це 17-18 річні випускниці інтернатних установ» [1]. Відтак, навички 

материнства вони здобувають вже будучи самі матерями під супроводом 

спеціально підготовлених фахівців. Така робота є надзвичайно важливою, адже 

сприяє усвідомленню матерями відповідальності за народжену дитину й 

недопущенню передачі новонароджених дітей до будинків дитини. У цьому 

контексті цікавим є досвід роботи благодійних організацій з молодими матерями, 

широка просвітницька діяльність серед населення закарпатського краю у період 

перебування його в складі Чехословацької республіки. Так, згідно статистики, 

велика кількість дітей, які перебували в Мукачівському державному дитячому 

будинку, були народжені поза шлюбом. Відтак, матері, які їх народжували, 

перебували в зоні ризику, адже переважно це були дівчата/жінки з незаможних 

сімей, які працювали у наймах і не були забезпечені власним житлом. Тому, 

Рефератом соціальної опіки було прийняте рішення про створення притулків для 

незаміжніх матерів, перший з яких був відкритий у м. Мукачеві за сприяння 

Крайового товариства Червоного Хреста у 1920 р. [2, арк. 58-60]. Основна мета 

створення таких притулків – забезпечити лікарський супровід при народженні 

дитини, догляд за породіллею та немовлям, а також допомогти майбутнім матерям 

оволодіти навичками гігієни та догляду за новонародженими. Окрім того, 

товариство Червоного Хреста у Підкарпатській Русі організував діяльність 

консультативних центрів «Охорона матері і дитинства», «Нашим дітям» в Мукачеві 

(у 1920 р.), Ужгороді (у 1921 р.), Ясіня (у 1921 р.), Великому Березному (у.1922 р.), 

Сваляві (1922 р.), які, окрім лікарської, надавали також соціальну та педагогічну 

допомогу матерям з питань догляду за дитиною, її здоров’я, розумового, психічного 

та фізичного розвитку. Важливим напрямом роботи цих консультаційних центрів 

була й профілактична робота, а також поширення просвітницької інформації щодо 

санітарії та гігієни. Вважаємо, що питання планування сім’ї, усвідомленого 

батьківства і материнства, є надзвичайно важливими сьогодні, і їх обговорення слід 

розпочинати зі школи, щоб запобігти тим негативним соціальним проявам, які 

спонукають до збільшення кількості соціальних сиріт. 

Фахова підготовка до роботи з дітьми з вадами розвитку є важливою 

складовою і в галузі педагогічної освіти. Так, упровадження інклюзивного 

навчання, яке ЮНЕСКО визначає як «процес звернення і відповіді на різноманітні 

потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і 

житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі», 

зобов’язує вихователів, вчителів і викладачів до набуття професійних 

компетентностей до роботи з цією категорією вихованців, учнів і студентів. У 

нашому дослідженні чимало уваги зосереджено на діяльності спеціалізованих 

інтернатних закладів, які діяли в Закарпатті у першій половині ХХ століття. Серед 

них дитячий будинок для дітей з поведінковими відхиленнями та відхиленнями у 

розумовому та психічному розвитку (м. Великий Севлюш), будинок-інтернат для 

глухонімих (м. Ужгород), дитячий будинок для сліпих (м. Мукачево). Слід 

зазначити, що в цих закладах на посадах вчителів та вихователів працювали 

педагоги, які мали педагогічну освіту для роботи в початкових школах. Разом з тим, 
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зважаючи на спеціалізацію цих закладів, педагоги потребували додаткової 

спеціальної освіти, яка б уможливлювала більш ефективно забезпечити освітній 

процес. Угорським та Чехословацьким урядами забезпечувалося, насамперед, 

проходження стажування та курсової підготовки в кращих дитячих будинках та 

закладах інтернатного типу у Будапешті, Братиславі, Брно, Празі, де закарпатські 

педагоги вивчали їх досвід роботи. Також представники Закарпаття брали участь у 

міжнародних конференціях та з’їздах (Братислава (1930), Мукачево (1922), Плзень 

(1925) та ін.), де виступали з доповідями про стан справ у Підкарпатській Русі, 

ділилися досвідом роботи. Про те, що закарпатські педагоги були знайомі й 

застосовували у своїй роботі європейський досвід організації навчання та 

виховання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку засвідчують їх 

численні публікації на сторінках педагогічного часопису «Учитель» (А. Волошин, 

М. Добей, В. Довгун, І. Зейкан, С. Куцин, А. Мешко, П. Світлик І. Тимканич, 

А. Чекан та ін.). Цікавим, на наш погляд, був досвід роботи допоміжних шкіл 

(класів), які відвідували діти, які не встигали за навчальною програмою звичайної 

школи. На сьогоднішній день в Україні актуальним є впровадження інклюзивної 

освіти, відтак педагогічну освіту та систему підвищення професійної кваліфікації 

вчителів слід наповнити інформацією про особливості інклюзивного навчання, про 

особливості контингенту дітей, ознайомити з основними формами, методами та 

прийомами організації роботи з ними. 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

В період розвитку дитини дошкільного віку досить важливим є створення 

найбільш сприятливих умов для розвитку позитивного ставлення до себе, інших 

людей, навколишнього світу, формування базису особистісної культури, ігрової і 

трудової діяльності. Це є основою процесу соціально-особистісного розвитку 

дитини дошкільного віку, її  подальшого розвитку і самореалізації. Тому особливу 

увагу варто приділяти виробленню у педагогів системи дошкільної освіти 

конкретної системи діяльності по соціально-особистісному розвитку дітей. 

Згідно з нашою точкою зору, «соціально-особистісний розвиток дитини 

дошкільного віку» варто розуміти, як цілеспрямований процес входження дитини в 

світ соціальних відносин, що дозволяє отримати їй особистий досвід пізнання, 

спілкування і діяльності, заснований на соціокультурних нормах і традиціях, що 

сприяє задоволенню потреби дошкільника в позитивних емоційних контактах зі 



534 
 

світом, собою, іншими людьми, формування себе як субʼєкта соціальних відносин і 

становленню «самостійності» [1].  

Даний процес реалізується в результаті залучення дитини до елементарних 

норм і правил взаємовідносин з суб'єктами суспільства, формування почуття 

патріотизму, громадянської позиції, гендерної приналежності. Як говорилося вище, 

важлива роль відводиться дорослому, який вносить корективи і направляє в разі 

потреби дитини, і можливість відстежити якість зусиль можна тільки з часом. 

Зміни, що відбуваються в особистості дитини дошкільного віку, як правило, 

залежать від впливу зовнішнього середовища (батьки, педагоги, засоби масової 

інформації, культура і мистецтво та ін.), так і внутрішньої роботи індивіда над 

собою. Зовнішні впливи можуть, як стимулювати внутрішній розвиток дитини в 

бажаних напрямках, так і навпаки гальмувати деякі небажані тенденції її 

виховання. Управління розвитком особистості дитини ззовні – це соціальний 

розвиток особистості дитини, а зсередини, розвиток під впливом самої себе, – 

особистісний. При цьому особистісне завжди належить носію внутрішнього, 

суб'єктивного світу, що виділяє людину з ряду живих істот, завдяки діяльності її 

свідомості, здатності особистості до рефлексії власного «Я». Важливо враховувати 

бажання і можливості дитини при організації діяльності, спілкуванні, проектуванні 

відносин, що дозволить управляти розвитком особистості дитини дошкільного віку. 

Основою соціально-особистісного розвитку дитини є виникнення почуття 

прихильності і довіри до дорослих, розвиток інтересу до навколишнього світу і 

самої себе, перетворення її вимог у внутрішні мотиви поведінки. Педагогам і 

батькам в дошкільному віці необхідно формувати уявлення про розмаїття людських 

відносин, розповідати їм про правила і норми життя в суспільстві, озброювати 

моделями поведінки, які допоможуть дітям адекватно реагувати на те, що 

відбувається в конкретних життєвих ситуаціях. 

Методологічною основою соціально-особистісного розвитку дитини є 

положення про звʼязок людини і суспільства, цінуванні людини (власної 

особистості та інших людей), ролі людини в перетворенні світу і самої себе. 

Соціально-особистісний розвиток проявляється в здатності дитини орієнтуватися в 

навколишньому середовищі, дотримуючись традиції, норми і правила в суспільстві. 

А. Петровський стверджує, що входження дитини як соціальної істоти в життя 

спільності передбачає проходження трьох фаз: адаптації до діючих в цій спільності 

нормам, формам взаємодії, діяльності; індивідуалізації як задоволення «здатності 

індивіда в максимальної персоналізації» та інтеграції особистості в цій спільності 

[2]. 

Дослідник Т. Бабунова визначила ті якості, які можуть визначати соціально-

особистісний розвиток дітей дошкільного віку. По-перше, це такі особливості 

особистості, як адекватний образ – Я, заснований на ідентифікації з власним імʼям, 

зовнішнім чином, психологічним часом життя; позитивне самоставлення, 

позитивна самооцінка і адекватний рівень домагання; усвідомлення своєї 

приналежності до соціальних спільнот по сімейному, статевою, національною 

ознаками; засвоєння соціального простору через знаходження свого місця в 

суспільстві однолітків і дорослих. По-друге, це так звана соціальна компетентність 
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дитини дошкільного віку, яка складається з трьох компонентів. Мотиваційний 

компонент виражає відношення дитини до іншої людини як до найвищої цінності; 

проявляється через добре, уважне, дбайливе ставлення. Когнітивний компонент 

полягає в пізнанні іншої людини, здатності зрозуміти її особливості, інтереси, 

потреби, побачити виниклі перед нею труднощі, помітити зміни настрою, 

емоційного стану. Поведінковий компонент реалізується у виборі адекватних 

способів спілкування, етично цінних зразків поведінки [3]. 

Резюмуючи вищевикладене, зазначимо таке. У процесі соціально-

особистісного розвитку дітей дошкільного віку важлива і значуща роль дорослого, 

яка полягає в тому, щоб допомогти дітям увійти в складний сучасний світ речей і 

відносин, що характеризується великою кількістю позитивних і негативних явищ. 

Успішність соціально-особистісного розвитку дитини залежить від організації 

спільної діяльності всіх субʼєктів освітнього процесу (педагоги, батьки), їх 

співпраці. Педагоги дошкільної освітньої організації і батьки спільними зусиллями 

формують у дітей уявлення про соціальний світ, про самих себе, оточуючих людей, 

природу і рукотворний світ, впевненість в собі, соціальні навички, моральну 

свідомість, виховують соціальні почуття, активну життєву позицію. Дитина в 

процесі взаємодії з дорослими і однолітками, організації різних видів дитячої 

діяльності, моделювання ситуацій починає набувати рис субʼєкта соціальних 

відносин, розуміти суть того, що відбувається і давати їй оцінку. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ Я. 

Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСУДЖЕНИХ У 

ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

Розглядаючи неперервну освіту людини впродовж життя як цілісну систему, 

яка складається із підсистем формальної, неформальної та інформальної освіти, 

можемо припустити, що формальна освіта закладає фундамент для подальшої 

освіти людини у дорослому житті. Найпоширенішою формою освіти серед 

дорослих є інформальна освіта, адже саме в спілкуванні із членами своєї родини, 

друзями чи колегами людина навчається. Але, в умовах інтенсивного розвитку 
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суспільства, потреби в саморозвитку й самореалізації дорослої особистості все 

частіше задовольняються саме різноманітними засобами неформальної освіти.  

Саме освіта стала чи не найважливішим і найдієвішим інструментом зниження 

рецидиву серед засуджених осіб у Великій Британії. Доведено, що участь в освітніх 

програмах в умовах позбавлення волі знижує рівень рецидиву, збільшує 

ймовірність працевлаштування як в ув’язненні, так і після звільнення та значно 

скорочує витрати держави на утримання в’язня [1]. Форми й методи неформальної 

освіти засуджених є ключовими елементами підготовки засуджених до звільнення 

та їх успішної адаптації і реінтеграції у суспільство після відбуття покарання у 

зазначеній країні. Вивчення й аналіз організаційних аспектів неформальної освіти 

засуджених і впровадження конструктивних ідей досвіду Великої Британії 

сприятиме удосконаленню вітчизняної системи виправлення і ресоціалізації осіб, 

засуджених до позбавлення волі та прискорить процес євроінтеграції України. 

Розглядаючи організаційний аспект педагогічного процесу необхідно, в першу 

чергу, визначитися з кінцевою метою, яка за його допомогою досягається. Так, у 

документах Служби в’зниць і пробації Її Величності (Her Majesty’s Prison and 

Probation Service) зазначається, що кінцевою метою покарання є реабілітація людей, 

які перебувають під вартою чи в громаді шляхом залучення до освітнього процесу й 

працевлаштування [2]. 

Для досягнення мети реабілітації людини, звільненої з в’язниці, необхідною 

умовою є наявність достатньої кількості інструментів, форм і методів, які також 

виступають елементами організаційних умов навчального процесу. У 2016 р. 

директоркою Академії United Learning Саллі Коатс, на замовлення Міністерства 

юстиції, було здійснено огляд освіти у пенітенціарних установах. На її думку, освіта 

– це більше, ніж послуга, що надається провайдерами в аудиторіях або майстернях. 

Усі аспекти в’язничного режиму слід вважати придатними для навчання [3]. 

На думку дослідниці, освіта в умовах позбавлення волі передбачає: 

– розвиток базових навичок з математики, англійської мови та інформаційно-

комунікаційних технологій; 

– високоякісну професійну підготовку та розвиток навичок працевлаштування, які 

готують людей до роботи після звільнення; 

– особистісний та соціальний розвиток, який містить поведінкові програми, 

навчання налагодженню відносин з родиною й практичні навички (наприклад: 

батьківство, фінанси та управління домашнім господарством); 

– належну підтримку потреб засуджених з труднощами в навчанні та 

інвалідністю; 

– забезпечення можливості займатися мистецькою, музичною та спортивною 

діяльністю; 

– підтримка та навчання підприємництву та самозайнятості; 

– самостійне навчання; 

– навчання, що забезпечується інформаційно-комунікаційними технологіями, 

включаючи дистанційне навчання, за допомогою якого можливо отримати 

кваліфікацію від початкового рівня до наукового ступеня; 
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– поради та вказівки, що забезпечують особам здійснення усвідомленого вибору 

щодо освіти та майбутньої роботи й кар’єри; 

– так звана «підтримка через ворота», щоб люди могли продовжувати 

прогресувати через освіту, навчання та працевлаштування після звільнення, а 

отже, уникати повторних порушень [3].  

Варто зазначити, що до реалізації окреслених інструментів освіти засуджених 

у Великій Британії залучена велика кількість урядових і неурядових організацій, 

діяльність яких регламентується В’язничними правилами №728 (1999 р.), 

інструкцією в’язничної служби «Зайнятість, навчання і навички» (2012 р.), 

інструкцією в’язничної служби «В’язнична освіта та бібліотечні послуги для 

дорослих в Англії» (2019 р.) та іншими документами, аналіз яких повинен стати 

предметом майбутніх наукових досліджень. 

Вивчення організаційних аспектів неформальної освіти засуджених дозволяє 

зробити висновок, що освіта в установах виконання покарань має на меті надання 

можливості людям, які опинилися в складній життєвій ситуації, отримати нові 

навички, необхідні для розкриття свого потенціалу, працевлаштування і повернення 

до загальноприйнятого життя у суспільстві.  
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МОВЛЕННЯ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Формування комунікативного мовлення в учнів початкової школи є вкрай 

важливою проблемою. Це викликано новим компетентнісним підходом до 

навчання молодшого школяра та сформульованою основною метою курсу 

української мови: «формування комунікативної, читацької та інших ключових 

компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів 

мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами 
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відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і 

національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному 

житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток 

мовленнєво-творчих здібностей [1, с.6]. 

В українській лінгводидактиці проблемам навчання української мови 

присвятили дослідження низка вчених: А. Богуш, М. Вашуленко, О. Вашуленко, 

М. Захарійчук, К. Пономарьова, М. Пентилюк та інші. У центрі їхньої уваги були 

теоретичні й практичні аспекти спілкування, методики розвитку мовлення, 

формування мовленнєвої особистості.  

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту 

початкової загальної освіти[1], за яким працюють 3-4 класи 2019-2020 н.р. 

виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна. 

Мовленнєва змістова лінія навчання української мови є основною, так як вона 

передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися 

мовою, як засобом спілкування, пізнання і впливу. Проте означені змістові лінії 

доповнюють одна одну і є взаємопов’язаними У новому Державному стандарті 

початкової освіти в основі «Мовно-літературної» освітньої галузі увагу 

сконцентровано на тих змістових лініях, які формулюють компетентності: 

«взаємодіємо усно», «читаємо», «досліджуємо медіа» та інші [2]. 

Формування комунікативного мовлення учнів є складним комплексним 

процесом, який потребує систематичної роботи. Вчитель має орієнтувати учнів на 

активну мовленнєву діяльність. З цією метою необхідно спрямувати роботу на 

розвиток мовлення за чотирма рівнями: лексичним, словосполученням, реченням, 

текстом [3]. Мовленнєві уміння включають удосконалення звуковимови і культури 

мовлення, роботу над збагаченням, уточненням і активізацією словника, 

опанування граматичного ладу мовлення. Однією із важливих складових 

комунікативного мовлення є уміння складати діалоги з доцільним застосуванням 

вербальних й невербальних засобів спілкування. 

У процесі проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» 

нами велося спостереження за мовленням першокласників. Нові умови навчання 

(рухомі парти, класні осередки, інноваційні методи навчання) спонукали учнів до 

висловлювання власної думки. Вони охоче включалися в розмову, в ігрову 

діяльність. Проте в мовленні мали місце окремі недоліки: наявність діалектних слів; 

невміння вести діалог, тобто завершити його; відсутність мовленнєвої етики. 

На наш погляд, важливим для формування у дітей комунікативного мовлення 

є: мовленнєве середовище, збагачення активного словника, робота над сюжетними 

малюнками, прослуховування текстів із уведенням творчих завдань, наявність 

інноваційних методів навчання (як приклад, «шість цеглинок») та інші. Набувається 

мовленнєвий досвід при складанні оповідань, віршів, казок, ведення зошиту 

вражень. Саме у цей період активно розвиваються в молодших школярів здатність 

фантазувати, формується вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати. В 

основі розвитку комунікативної компетентності учнів лежить уміння слухати і 

розуміти усне мовлення. Учням пропонуються завдання на сприймання різних 

мовних одиниць (звуків, слів, словосполучень, речень) на основі аналізу тексту. 
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Тексти збагачують словниковий запас учнів, формують граматичну правильність 

їхнього мовлення, подають певну інформацію.  

Важливим прийомом у формуванні комунікативного мовлення є робота з 

мовленнєвими ситуаціями. Як приклад, учням пропонується завдання: ви зустріли 

подругу, яка навчається в іншій школі. Як запитаєте про успіхи? За допомогою 

ситуацій, можна спонукати дітей до самостійних міркувань, висловлення власної 

позиції. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ НА 

УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих працівників в обраній 

сфері діяльності, які здатні до гнучкого ділового реагування та вміють самостійно 

обирати напрями подальшого професійного зростання. Тому система освіти має 

формувати такі якості, уміння та навички, які забезпечували б вміння випускників: 

гнучко адаптуватися в життєвих умовах, що змінюються, самостійно набувати 

необхідні знання, застосовувати їх на практиці; передбачати труднощі в реальному 

світі та шукати шляхи раціонального їх подолання, використовуючи сучасні 

технології; чітко усвідомлювати, де і як набуті знання можуть бути застосовані; 

творчо мислити та генерувати нові ідеї; грамотно працювати з даними; бути 

комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, уміти працювати 

спільно в різних галузях, не створювати конфліктних ситуацій; самостійно 

працювати над розвитком власного інтелекту [3, с.10].  

Основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни та її стратегії є 

покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне запровадження 

інформаційних та комунікаційних технологій в освіту, які забезпечують 

удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

Одним з перспективних напрямків ІКТ в освіті є мобільні технології, зокрема 

використання QR-кодів. Мобільні пристрої стають більш багатофункціональними, 

мають властивість підтримувати усну мову, відтворюють аудіо- і відеоматеріали, 

виконують розрахунки, ігри та багато іншого.  
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Проблеми використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій 

в освіті, зокрема й QR-кодів досліджували: Д. Абернаті, В. Биков, К. Бугайчук, 

Е. Вагнер, Р. Веттер, Т. Георгієв, Дж. Еттевелл, О. Жуков, А. Кей, Д. Кіган, 

Р. Коцюба, С. Кувшинов, В. Куклєв, А. Кукульська-Хульме, Є. Михалкіна, 

Дж. Паско, О. Поліщук, Н. Рашбі, С. Семеріков, Н. Рашевська, І. Савіних, 

П. Сеппала, К. Словак, І. Теплицький, Дж. Тракслер, В. Шарко, М. Шарплз, 

С. Шокалюк та ін.  

Унікальними властивостями мобільного навчання є: придатність до 

одночасної взаємодії як з одним студентом, так і з групою; можливість динамічного 

генерування навчального матеріалу в залежності від місцезнаходження студентів, 

контексту навчання та способу використання мобільних пристроїв; можливість 

виконання окремих дискретних у часі навчальних дій студентів у будь-який час і в 

будь-якому місці [2].  

Наведемо приклади використання QR-кодів: 

1. Проведення мовознавчих та літературознавчих квестів та веб-квестів; 

2. Проведення ігор, вікторин, опитувань;  

3. Створення віртуальної виставки; 

4. Створення додатків до навчальних об’єктів; 

5. Розміщення на обкладинках навчально-методичної літератури довідкового 

матеріалу, відомостей про автора, видавництво або будь-якої додаткової 

інформації; 

6. Використання в системі каталогів бібліотеки навчального закладу; 

7. Розміщення розкладу занять, результатів навчального процесу тощо; 

8. Для ідентифікації студентів у віртуальному кабінеті бібліотеки або 

дистанційного курсу; 

9. Для використання в контрольних завданнях для закріплення пройденого 

(вивченого) матеріалу;  

10.  В освітніх кросвордах; 

11. У контрольно-тестовому матеріалі; 

12. Студенти можуть створювати свої портфоліо або анотації на прочитані 

книги та навчально-методичну літературу за досліджуваною темою й розміщувати 

їх на сайті в QR-кодах; 

13) Для розміщення контактної інформації на візитній картці викладача, 

адміністрації навчального закладу, на бейджиках учасників конференцій (семінарів, 

круглих столів) [1, 2]. 

Розробити QR-код нескладно, потрібен лише простий у застосуванні генератор 

для його створення, який не вимагає будь-яких спеціальних знань. Для цього у 

вільному доступі існує безліч он-лайн ресурсів. Також для користувачів Google 

Docs або Google Drive можна створити особистий QR-код набагато швидше і без 

стороннього програмного забезпечення. 

Таким чином, QR-коди дозволяють зробити заняття більш захоплюючими та 

ефективними. З одного боку, студентам зручно зчитувати цікаву інформацію та 

оперативно зберігати її в пам’яті мобільних пристроїв, з іншого – такий підхід 

дозволяє задіяти додатковий (тактильний) канал сприйняття інформації. 
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ЗАКАРПАТТЯ – ЦЕНТР ПОЧАТКУ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЛЯХ 

 

Для нашого краю минуле тисячоліття, а особливо ХХ – було настільки 

різноманітним і цікавим, що мабуть і на сьогодні можна вважати актуальними 

слова Вікентія Шандора: «протягом історичного розвитку наших земель під 

чужими окупація, наш період виявляв велику життєздатність й організаційну силу в 

напрямі свого національного збереження і розвитку народної освіти та власної 

культури» 1, с. 65. До відома, Вікентій Шандор – суспільно-політичний діяч та 

людина, яка отримала диплом юриста в Карловому університеті на ім’я 

громадянина Підкарпатської Русі та більш як 50 років очолював товариство 

українських русинів. Як висновок щодо його твердження, розвиток початкового та 

середнього шкільництва на Закарпатті ішов часово рівнобіжно з розвитком освіти в 

Європі. І, як наслідок, в 1671 році в місті Мукачево була відкрита перша початкова 

школа, навчання якого проводилося на рідній українській мові 1, с. 93. 

Продовженням даного процесу стало і те, що в 1791 році в Ужгороді була 

відкрита перша на Закарпатті учительська семінарія, яка підготувала значну 

кількість вчителів для нашого краю. Варто відмітити також і те, що мало хто з 

розвинених народів Європи мав в той час таку організовану систему шкільництва, 

яку мали карпатські русини. 

Мабуть, варто нагадати і той факт, що наш край на 147 років скоріше ніж 

Київська Русь прийняв християнство. Адже нас хрестили рівноапостольні Кирило і 

Мефодій, а розвиток релігії в краї просто був неможливий без певних освітніх знань 

відповідної групи населення, яка не могла би просто прочитати ті чи інші церковні 

писання. 

Проте, що на Закарпатті освіта була на належному рівні, свідчить і той факт, 

що через рік після заснування Карлівського університету (1805 рік), професорський 

склад – А.І. Дубровича, К.П. Павлевич і двоє брати Биловичі були направлені в наш 

край для розвитку європейської системи початкової та середньої освіти. Документи 

того часу свідчать, що на Закарпатті вже тоді існувало понад 300 шкіл в яких 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1808/1808.04211.pdf
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працювали кваліфіковані та досвідчені вчителі. Правда залишався і той факт, що 

багато вчених та вчителів з нашого народу залишили свій край від’їхавши в інші 

країни Західної Європи, так як на Закарпатті в окремі періоди велася жорстока 

боротьба проти мадяризації. Проте, все ж таки, впродовж багатьох століть тут були 

представники місцевого духовенства, які дбали про розвиток писемництва і 

шкільництва. Будівництво в краї церков і монастирів можна ототожнювати з 

розвитком перших освітніх і культурних центрів. 

На сьогодні вже є добре відомий той історичний факт, що перший угорський 

король Стефан Баторі (997-1032 рр.) у своїх грамотах вимагав, щоб при кожній 

церковній парафії були створені школи. І тому можна стверджувати, що саме в ті 

часи система шкільної освіти і почалась зароджуватись в нашім краї. Проте, 

необхідно відзначити і те, що освіта розвивалася в досить важких умовах. 

У середині 18 століття в Мукачеві була відкрита богословська школа, частина 

випускників якої ставала вчителями сільських шкіл. Учителів випускали і 

монастирські школи, що функціонували для прикладу також в Мукачеві.  Розвиток 

народних шкіл в краї активізувався в 70-х рр.18 століття в селах та містах, що дало 

можливість сформувати шкільний округ. В Ужгороді було відкрито 

чотирьохкласну взірцеву школу, кращі учні якої проходили спеціальну 

п’ятимісячну практику і ставали вчителями народних шкіл. 

Але вже в 19 столітті шкільні справи у Закарпатському краї почали занепадати, 

так як угорська держава почала не виділяти кошти на освіту, а сільські общини не 

мали змогу утримувати школи. В результаті такого становища, руські школи 

збереглися лише у Великих Лучках, Комятах, Великій Копані та Тереблі. 

В 19 столітті зміни в освіті розпочалися лише після подій 1848-1849 рр. В 1868 

р. в краї вже функціонували 268 шкіл з русинською мовою навчання. Відбулися 

певні зміни й в організації середньої освіти: були відкриті гімназії в Ужгороді, 

Мукачеві, Берегові, в яких навчалося більше 700 учнів, з яких 200 були русинами 

українцями. 

Таким чином, наш край являв навіть в історичній ретроспективі 

проєвропейський стан розвитку навчальних процесів. Тому, можемо стверджувати, 

що розвиток освіти в краї був позитивним і мабуть навіть дуже успішним, що 

безумовно вплинуло на подальше його майбутнє, позитивний вплив якого 

зберігається і у наш час. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ПРОВІДНА ІДЕЯ ДІЯЛЬНОСТІ НУШ 

 

Педагогіка партнерства – це простір дитинства, який будується на засадах 

рівності, діалогу, співпраці, прийняття. Вона є складовою концепції Нової 

української школи, спрямованої на те, що включає систему методів і прийомів 
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виховання та навчання на засадах гуманізму й творчого підходу до розвитку 

особистості.  

Освіта в усі часи вважається цінністю, бо є основою економічного розвитку 

суспільства, одним з факторів соціальної стабільності, джерелом зростання 

інтелектуального ресурсу і духовно-морального потенціалу населення держави. 

Отже, надзвичайно важливо, щоб Нова українська школа працювала на засадах 

педагогіки партнерства.  

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає систему методів і 

прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до 

розвитку особистості. Серед авторів: В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, І. Волков, 

І. Іванов, А. Макаренко, В. Караковський, С. Лисенкова, В. Шаталов та інші. За 

педагогікою партнерства учень – добровільний і зацікавлений соратник, 

однодумець, рівноправний учасник освітнього процесу, турботливий і 

відповідальний за його результати. 

«Наша освіта – дуже вертикальна: директор, завуч, учителі, діти і десь там 

батьки. Але щоб побудувати довіру, ми маємо будувати горизонтальні зв’язки, 

партнерство. Щоб вчитель був на рівні учня, щоб вони сиділи разом на килимку та 

розмовляли. Тоді вибудовується довіра, повага до гідності. Саме це закладено в 

концепцію НУШ» [3]. 

Для педагогіки партнерства гуманне ставлення до дитини лежить в основі 

діяльності педагога, оскільки це не можна замінити жодними технологіями чи 

освітніми трендами. Це те, що має бути в центрі спілкування не лише між вчителем 

та учнями, а й у стосунках із батьками, колегами. Якщо педагогічний колектив 

працює на засадах гуманної педагогіки, в таких школах немає проблем з 

поведінкою дітей, агресією. Освітній процес за педагогікою партнерства не може 

бути однобоким, тобто лише навчальним, тут має застосуватись комплексний 

підхід до навчання і виховання [1, с.62]. 

Як бачимо, особливо актуальним для педагогіки партнерства є гуманне 

ставлення педагога до дитини, яке має поєднуватися з повагою до її думок і бажань. 

Між учителем, учнями і батьками має встановитися партнерські відносини, тонка 

взаємодія на засадах співпраці і співтворчості. А це передбачає стимулювання 

позитивних інтелектуальних почуттів, вибору учнями навчальних завдань та 

спонукання їх до самооцінки, самопізнання і самовдосконалення в різних видах 

діяльності. 

Головним завданням педагогіки партнерства, в центрі якої особистість дитини, 

її самобутність, самоцінність, є розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей 

дитини, максимальний їх вияв, ініціювання, використання індивідуального 

(суб'єктивного) досвіду кожної дитини; допомога батьків у самовизначенні та 

самореалізації, уникнення формування попередньо заданих якостей, формування в 

особистості культури життєдіяльності [1, с.63]. 

Для реалізації принципів педагогіки партнерства в новому Законі України 

«Про освіту» закладена індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях 

реалізації особистісного потенціалу учня, що формується з урахуванням його 

здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду. В учнів та їхніх 
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батьків з’являється можливість обирати для себе види, форми і темпи здобуття 

освіти, відповідно до потреб і можливостей. 

Розвиваючий комплекс педагогіки партнерства (співробітництва) – це набір 

дидактичного забезпечення, який дозволяє ефективно навчати дітей за умов, коли 

вчитель і учень володіють однаковими правами, учень отримує право на вільний 

вибір, має право на помилкові дії, вільно висловлює власне судження з того або 

іншого питання. Відносин між учнем та вчителем мають бути такими, щоб не 

заперечувати, а направляти; не керувати, а управляти разом; не примушувати, а 

спонукати до добровільної дії; не командувати, а організовувати; не обмежувати, а 

надавати право на власний пошук. 

До реалізації ідей педагогіки партнерства (співробітництва) ведуть, зрештою, 

дві дороги. По-перше, учитель наближується до дитини за рахунок великої любові 

й поваги до неї, за В. Сухомлинським, віддаючи серце дітям. По-друге, розподіл 

функцій вчителя та учня й організація їхньої співпраці. До функцій вчителя входить 

ретельно підготувати дитині навчальне завдання, продумати в деталях хід його 

вирішення різними групами учнів тощо [1, с.64]. 

Нова українська школа через технології партнерської педагогіки допомагають 

в реалізації розвитку особистості, створюють умови для її самовираження і 

саморозвитку, використовуючи такі форми роботи з батьками: родинні свята, 

сімейні виставки, вечори запитань і відповідей, день добрих справ, відкриті заняття 

для батьків тощо. Технології і методи партнерства, що заохочують висловлювати 

власні думки учнів: інтерактивні технології, особистісно орієнтовані технології, 

науково-дослідні методи, створення проблемних ситуацій, методи самооцінки і 

взаємоперевірки, метод проектів, діалогічні методи. 

Тож, психологічну основу педагогіки співробітництва становлять суб’єкт-

суб’єктні стосунки, партнерське спілкування, взаємодія та співпраця між 

педагогом, учнем і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими рівноправними учасниками освітнього процесу, 

відповідальними за результат. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Особливість державних освітніх стандартів загальної освіти – їх діяльнісний 

характер, який ставить головним завданням розвиток особистості учня. Сучасна 

освіта відмовляється від традиційних підходів результатів навчання у формі знань, 

умінь і навичок. Поставлена задача вимагає переходу до нової системно-діяльнісної 

освітньої парадигми, яка, в свою чергу, пов’язана з принциповими змінами 

діяльності педагога, що реалізовує новий стандарт. Також змінюються і технології 

навчання, що відкриває значні можливості розширення освітніх рамок з кожного 

предмета в навчальному закладі. 

У цих умовах традиційна школа, яка реалізує класичну модель освіти, стала 

непродуктивною. Перед педагогами виникла проблема – перетворити традиційне 

навчання, спрямоване на накопичення знань, умінь, навичок, в процес розвитку 

особистості дитини. Відхід від традиційного уроку через використання в процесі 

навчання нових технологій дозволяє усунути одноманітність освітнього 

середовища і монотонність навчального процесу, створює умови для зміни видів 

діяльності учнів, дозволяє реалізувати принципи здоровʼязбереження. 

В умовах реалізації державних вимог найбільш актуальними стають 

технології: інформаційно-комунікаційна технологія, технологія розвитку 

критичного мислення, проектна технологія, технологія розвиваючого навчання, 

здоров’язберігаючих технології, технологія проблемного навчання, ігрові 

технології, модульна технологія, технологія майстерень, кейс-технологія, 

технологія інтегрованого навчання, педагогіка співробітництва, технології рівневої 

диференціації, групові технології, традиційні технології (класно-урочна система) 

тощо. 

Інформаційно-комунікаційні технології. Застосування ІКТ сприяє досягненню 

основної мети модернізації освіти – поліпшення якості навчання, забезпечення 

гармонійного розвитку особистості, що орієнтується в інформаційному просторі, 

залученню інформаційно-комунікаційних можливостей сучасних технологій і 

оволодіння інформаційною культурою. Досягнення поставленої мети можливе 

через реалізацію наступних завдань: використовувати інформаційні-комунікаційні 

технології в навчальному процесі; сформувати в учнів стійкий інтерес і прагнення 

до самоосвіти; формувати і розвивати комунікативну компетенцію; спрямувати 

зусилля на створення умов для формування позитивної мотивації до навчання; дати 

учням знання, що визначають їх вільний, осмислений вибір життєвого шляху. 

Технологія критичного мислення. Критичне мислення – необхідна умова 

свободи вибору, якості стратегії, відповідальності за власні рішення.  

Конструктивну основу «технології критичного мислення» становить базова 

модель трьох стадій організації навчального процесу: на етапі виклику з пам’яті 

«викликаються», актуалізуються наявні знання і уявлення про досліджуване, 

формується особистий інтерес, визначаються цілі розгляду тієї чи іншої теми; на 
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стадії осмислення (або реалізації сенсу), як правило, навчається вступає в контакт з 

новою інформацією. Відбувається її систематизація. Учень отримує можливість 

задуматися про природу досліджуваного обʼєкта, вчиться формулювати питання в 

міру співвіднесення старої і нової інформації. Відбувається формування власної 

позиції; етап роздумів (рефлексії) характеризується тим, що учні закріплюють нові 

знання і активно перебудовують власні первинні уявлення з тим, щоб включити в 

них нові поняття. 

Проектна технологія. Мета технології – стимулювати інтерес учнів до певних 

проблем, що передбачає оволодіння певною сумою знань і через проектну 

діяльність, яка передбачає вирішення цих проблем, вміння практично застосовувати 

отримані знання. Суть проектної методики полягає в тому, що учень сам повинен 

брати активну участь в отриманні знань. Проектна технологія - це практичні творчі 

завдання, що вимагають від учнів їх застосування для вирішення проблемних 

завдань, знання матеріалу на даний історичний етап. Опановуючи культурою 

проектування, школяр привчається творчо мислити, прогнозувати можливі варіанти 

вирішення поставлених перед ним завдань. 

Технологія проблемного навчання передбачає організацію під керівництвом 

педагога самостійної пошукової діяльності учнів за рішенням навчальних проблем, 

в ході яких у учнів формуються нові знання, вміння і навички, розвиваються 

здібності, пізнавальна активність, допитливість, ерудиція, творче мислення та інші 

особистісно значущі якості. Проблемна ситуація в навчанні має навчальну цінність 

тільки тоді, коли пропоноване учневі проблемне завдання відповідає його 

інтелектуальним можливостям, сприяє пробудженню у учнів бажання вийти з цієї 

ситуації. 

Кейс-технології протиставлені таким видам роботи, як повторення за 

учителем, відповіді на питання педагога, переказ тексту тощо. Кейси відрізняються 

від звичайних освітніх завдань (завдання мають, як правило, одне рішення і один 

правильний шлях, що приводить до цього рішення, кейси мають кілька рішень і 

безліч альтернативних шляхів, що призводять до нього). У кейс-технології 

проводиться аналіз реальної ситуації (якихось вступних даних), опис якої 

одночасно відображає не тільки будь-яку практичну проблему, а й актуалізує 

певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні даної проблеми. 

При використанні кейс-технологій в початковій школі у дітей відбувається 

розвиток навичок аналізу і критичного мислення, з’єднання теорії і практики, 

подання прикладів прийнятих рішень, демонстрація різних позицій і точок зору, 

формування навичок оцінки альтернативних варіантів в умовах невизначеності 

Технологія творчих майстерень Майстерня – це технологія, яка передбачає 

таку організацію процесу навчання, при якій учитель  майстер вводить своїх учнів в 

процес пізнання через створення емоційної атмосфери, в якій учень може проявити 

себе як творець. У цій технології знання не даються, а вишукуються самим учнем в 

парі або групі з опорою на свій особистий досвід, вчитель – майстер лише надає 

йому необхідний матеріал у вигляді завдань для роздумів. Дана технологія дозволяє 

навчити учнів самостійно формулювати цілі уроку, знаходити найбільш ефективні 
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шляхи для їх досягнення, розвиває інтелект, сприяє набуттю досвіду групової 

діяльності. 

Технологія інтегрованого навчання сприяє підвищенню мотивації навчання, 

формування пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і 

розгляду явища з декількох сторін, розвитку мовлення, формування вміння учнів 

порівнювати, узагальнювати, робити висновки, поглиблюють уявлення про 

предмет, розширюють кругозір, сприяють формуванню різнобічно розвиненої, 

гармонійно і інтелектуально розвиненої особистості. 

Новітні технології є джерелом знаходження нових звʼязків між фактами, які 

підтверджують або поглиблюють певні знання, та сприяють  формуванню творчої 

особистості.  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Надійною основою та невід’ємною частиною процесу впровадження 

інноваційних педагогічних технологій ми вбачаємо у формуванні інформатичних 

компетентностей учителів, викладачів. Саме від неї залежить ефективність 

освітнього процесу. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та масове 

використання мобільних телефонів, смартфонів, ноутбуків, планшетів дає 

можливість використання такого універсального носія інформації як QR-код.  

Питанням використання QR-кодів у різних галузях присвячені роботи 

В.Бондаренко, О. Воронкіна, П Демченко, Т. Дібрової, Я. Ісько, О. Кислової, 

В.Куклєва, Н. Рашевської, Д. Семенченко, С. Семерікова, І. Цуканової.  

Зчитування даних, що закодовані за допомогою QR-коду, дозволяє швидко 

отримувати багато різної інформації. QR-код (quick response) означає «швидкий 

відгук». Це двомірний штрих код, який було розроблено в 1994 році японською 

компанією «Denso Wave», що є структурним підрозділом компанії Toyota. Основна 

мета QR-кодів – розмістити великий обсяг інформації на невеликому шматочку. 

QR-коди візуально представлені у вигляді чорно-білих квадратів, що нагадують 

лабіринт. В одному QR-коді можна зашифрувати: 7089 цифр, 4296 символів (у тому 
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числі кирилицю), 1817 ієрогліфів. Код може містити будь-яку текстову комбінацію, 

що складається з цифр і символів [1]. 

Переваги  використання QR-кодів:  

1) зберігання великих обсягів цифрової та текстової інформації на будь-якій 

мові;  

2) швидкість створення QR-коду за допомогою програмних Інтернету; засобів;  

3) висока швидкість розпізнавання, причому друкарський розмір коду може 

бути дуже малим;  

4) можливість зчитування в будь-якому напрямку;  

5) для розміщення підходить практично будь-яка поверхня;  

6) стійкість до пошкоджень (зчитування при ушкодженні коду до 30%).  

Серед недоліків можемо виділити:  

1) відносно висока вартість мобільного;  

2) низький рівень поінформованості про технології QR-кодування;  

3) технічні неполадки.  

У QR-коді зашифрована інформація набагато більшого обсягу, ніж у звичному 

штрих-коді. Усередині QR-коду закодовані спеціальні службові символи, що 

дозволяють визначити зміст зображення. Це можуть бути текст, адреса електронної 

пошти, гіперпосилання на сайти, номери телефонів, географічні координати, відео 

на YouTube, посилання на сторінку профілю в соціальних мережах, аудіофайли, 

online-бібліотеки тощо 

QR-коди можуть бути змістовним доповненням уроків.  Розглянемо 

використання QR-коду на уроках української мови та літературного читання у 

початкових класах. Наприклад, це можуть бути: 

− українські символи;   

  
− життя і творчість І.Франка (Л.Українки, Т.Шевченка та ін.); 

− загадки; 

− приказки; 

− казки; 

− прислів’я; 

− мультфільми; 

− аудіотексти; 

− онлайн-тестування; 

− цікаві факти про тварин, рослини тощо; 

− віртуальні екскурсії. 

Для створення QRкодів знадобляться тільки Інтернет, принтер і камера. Серед 

українських та україномовних ресурсів для створення QRкодів слід виділити 

http://ua.qr-code-generator.com, http://qrcodes.com.ua/, http://www.qr-code.com.ua. 

Коди можна зберігати у вигляді графічного зображення у форматах jpeg, png, tiff, 

svg, eps, pdf, роздрукувати та розмістити. Для створення коду у вікно QR-

генератора (веб-сервісу) вводять дані, після чого автоматично генерується QR-
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зображення. Деякі Застосування мобільних технологій у навчання 157 генератори 

дозволяють обирати колір, розмір, рівень корекції помилок і деякі інші додаткові 

параметри [2]. 

Отже, використання QR-кодів на уроках в початкових класах можна 

розглядати як інноваційну мобільну технологію, що дає можливість оптимізувати 

навчальний процес, осучаснити його, зробити цікавим, змістовним, продуктивним 

та швидко отримувати доступ до потрібної інформації.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Кардинальні зміни в суспільно-політичному та економічному житті 

суспільства ставлять перед системою освіти цілу низку нових завдань, які визначені 

Державною національною програмою «Освіта», Законом України «Про освіту», 

Конституцією України, «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року». Вирішення цих завдань залежить від послідовної 

демократизації та гуманізації стосунків учасників педагогічного процесу, що в свою 

чергу вимагає переходу від монологічного до діалогічного характеру спілкування 

вчителя з учнями. У зв’язку з цим діалогічність у педагогічній взаємодії набуває 

особливого значення. 

До оволодіння діалогічною майстерністю закликали вчителів відомі вітчизняні 

педагоги-просвітителі минулого: О. Духнович, М. Пирогов, К. Ушинський, М. 

Корф. Непересічні думки щодо спілкування вчителя з учнями висловлювали Х. 

Алчевська, А. Волошин, Б. Грінченко, М. Драгоманов, Т.Лубенець, С. Русова, І. 

Стешенко, Я.Чепіга. 

Зміст педагогічної майстерності, шляхи та засоби вдосконалення вмінь 

професійного спілкування вчителя знайшли відображення у працях А. Макаренка 

та В. Сухомлинського. Наявні підходи до вивчення діалогу в дослідженнях О. 

Бодальова, П. Ковальова, К. Роджерса та інших свідчать про те, що склалося два 

узагальнених уявлення про його сутність. Одні автори розглядають діалог як 

безпосереднє мовленнєве спілкування двох людей, підкреслюючи специфічність 

такої форми спілкування, зумовлену спеціальними зусиллями двох суб’єктів і 

спрямовану на його розвиток. Адже мова як засіб спілкування виникла і 

сформувалась історично у процесі розвитку людського суспільства, з його потреб. 

http://eprints.zu.edu.ua/28251/1/%D0%86%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE1.pdf
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Інші вважають, що взаємодія двох суб’єктів сама по собі ще не є діалогом: останній 

виникає там, де є взаємодія двох різних змістовних позицій [2, с. 27]. 

Нами було проведено пілотне дослідження щодо ефективності  спілкування 

майбутніх вчителів початкової школи у діалогічній взаємодії. Опитування 

проводилося на базі Мукачівського державного університету серед студентів 

спеціальності «Початкова освіта» (скорочена програма) ОС «Бакалавр», які уже 

мають певний досвід педагогічної діяльності та серед  студентів спеціальності 

«Початкова освіта» Гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного 

університету. 

Респондентам запропоновано 10 запитань, на які потрібно було дати відповіді 

у формі відмітки на позначені категорії: «Чи часто до Вас звертаються на вулиці 

сторонні люди?», «Якого стилю спілкування Ви дотримуєтесь?», «Чи часто Ви 

посміхаєтесь своєму співрозмовникові?», «Опинившись у скрутному становищі, чи 

шукатимете Ви допомоги в інших?», «Ви чекаєте на лікаря в довгій черзі. Чим 

займатиметеся?», «Чи полюбляєте Ви ходити в гості?», «Ви зайняті, а Вам 

телефонує мама учня. Що робитимете?», «Ви зустріли випускника Вашого класу 

через тривалий час. Про що говоритимете?», «Чи пам’ятаєте Ви дні народження 

Ваших учнів, друзів?», «Чи полюбляєте Ви тварин?». 

За результатами нашого дослідження виявлено, що більшість  респондентів 

(18 з 22 – 81% опитаних) навчилися активно підтримувати розмову, можуть на 

основі діалогічного мовлення привернути до себе людей, що свідчить про 

ефективність їхнього спілкування (високий рівень ефективності спілкування у 

діалогічній взаємодії); 14%  – яким слід розвивати комунікативні якості, що 

допоможе  оптимізувати  їхнє діалогічне мовлення (середній рівень ефективності 

спілкування у діалогічній взаємодії); 5% – студенти, яким складно  встановлювати  

діалогічну взаємодію, оскільки вони  цілком заглиблені у справи (низький рівень 

ефективності спілкування у діалогічній взаємодії). 

 

 
 Рис.1. Результати визначення рівнів ефективності спілкування у діалогічній 

взаємодії (за результатами  формуючого експерименту) 

 

Узагальнення підходів до стратегії розвитку діалогічності у професійній 

діяльності засвідчує, що для успішності реалізації діалогічної взаємодії в 

освітньому процесі важливою є готовність педагога до такої взаємодії, яка включає: 
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14%

5%
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усвідомлення власних потреб, вимог суспільства, колективу; розуміння 

комунікативної задачі, яку слід розв’язати; визначення на основі особистісного 

досвіду щодо очікуваного результату діяльності найбільш ймовірних способів 

розв’язання комунікативних задач. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасного спеціаліста характеризує таке поняття, як професіоналізм. 

Фундаментальними структурними утвореннями професіоналізму є: знання 

предмету діяльності; методологія професійного мислення; достатній досвід 

діяльності; творчий характер; уміння пошуку оптимальних варіантів виконання 

завдання; наявність чіткого орієнтувального образу стратегії і тактики виконання 

діяльності [1].  

Головною рушійною силою процесу професійного становлення молодого 

спеціаліста є наявність певного протиріччя між професійною підготовкою, 

одержаною ним у вузі, попередніми уявленнями про роботу, працю, соціальними і 

соціально-психологічними сподіваннями та реальними вимогами, конкретними 

умовами професійної діяльності, повсякденною практикою [2].  

Отже важливе завдання, яке повинні вирішувати вищі заклади освіти - це 

формування готовності випускників до майбутньої практичної діяльності. Мета 

даного дослідження - розглянути деякі аспекти процесу формування готовності у 

студентів до майбутньої професійної діяльності. 

Готовність до професійної діяльності поділяємо на види – професійна та 

психологічна. Розглянемо особливості та зміст кожної з них. 

Професійна готовність – це «здатність діяти професійно», тобто вміти 

швидко і оперативно приймати доцільні рішення у постійно мінливих умовах. 

Професійну готовність складають професійні знання, практичні навики, професійні 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
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уміння. Професійна готовність формує професійне мислення особистості [1]. Для 

того щоб вивчити, підготувати потрібного спеціаліста університет повинен тісно 

співпрацювати з практиками, які і визначають критерії теоретичної та практичної 

підготовки. МДУ має великий досвід такої співпраці. В університеті систематично 

проводяться дискусії з працедавцями щодо готовності наших випускників до 

практичної роботи.  

Завдяки цим дискусіям навчальний заклад має змогу вдосконалити зміст 

професійної підготовки. Працедавці визначають критерії, компетентності, які 

доцільно включити у навчальний план, у перелік вибіркових дисциплін, у зміст 

предметів. Гарного результату дає залучення практиків до підготовки майбутніх 

спеціалістів у ролі викладачів та керівників практики. 

Психологічна готовність – це здатність мобілізовувати свій особистісний 

потенціал, для того щоб швидко і оперативно приймати професійні рішення у 

постійно мінливих умовах. Психологічну готовність складають інтереси, мотиви, 

якості які формують характер особистості. 

Якщо питання щодо професійної готовність є більш чітко визначеним, то 

питання формування психологічної готовності викликає багато проблемних питань. 

Щоб відповісти на це питання протягом багатьох років нами систематизовано 

соціологічні дослідження щодо періоду адаптації наших випускників у конкретній 

професійній діяльності. Спочатку розглянемо труднощі цього адаптаційного 

періоду. Результати сформовані на підставі опитування працедавців. Тобто вибірка 

– це експерти-працедавці, які оцінювали труднощі молодих спеціалістів. Всі 

труднощі проранжовані за значимістю. Отримано наступні результати. І ранг 

складають якості - відсутність вміння розуміти мотиви поведінки інших. ІІ ранг: 

невміння сприймати критику; власна емоційна неврівноваженість. ІІІ ранг: 

невміння організовувати свою діяльність; невміння організовувати діяльність 

інших. ІУ ранг: труднощі комунікації; невміння переконувати інших. 

Узагальнюючи відмітимо, що зазначені труднощі є компонентами, вміннями саме 

психологічної готовності до професійної діяльності. Також очевидно, що всі 

зазначені труднощі ґрунтуються на вмінні комунікації. Отже готовність до 

спілкування з іншими (колегами, клієнтами, керівництвом, підлеглими) є основою 

психологічної готовності [4].  

Отже, попри важливість формування якісної фахово-предметної готовності 

майбутнього спеціаліста, важливим є питання формування психологічної 

готовності, розвитку комунікативної компетентності. І тут важливим є питання: 

«Хто і як повинен здійснювати, допомагати, формувати психологічну готовність 

студента до майбутньої професійної діяльності?». Це не можливо здійснити без 

особистості самого викладача. Саме викладач не тільки навчає, але і виховує, 

розвиває студента. Викладач вузу, його особистісні якості, стиль навчального та 

міжособистісного спілкування є тим образом, маркером, який демонструє взірець 

професійної готовності. Студент, у якого протягом навчання у вузі сформована 

готовність до професійної діяльності, має всі шанси і можливості стати успішним у 

професії. 
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ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕФЛЕКСИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Важливим критерієм успішності фахівця є його особистісна та професійна 

рефлексія. Питання про засоби її формування залишається недостатньо вивченим. 

Рефлексія випускника вищого закладу освіти супроводжується реконструкцією 

професійно ціннісних орієнтацій особистості, виробленням необхідних способів 

діяльності, розвитком мотивації, нагромадженням власного досвіду практичної 

діяльності.  

У студентському віці індивід усвідомлює та оцінює свої особливості, свої 

духовні, морально-психологічні, інтелектуальні, вольові якості. Важлива роль при 

цьому належить особистісній рефлексії – заглибленню у світ власних учинків, 

почуттів, переживань, співвіднесення їх з навколишньою дійсністю. Усвідомлення 

себе як неповторної особистості нерозривно пов’язане з розумінням соціального 

світу, в якому юнак живе. Юнацька саморефлексія спрямована не тільки на 

усвідомлення свого становища і призначення в світі, але і усвідомлення себе у 

майбутній професії [1].  

Рефлексивні процеси у професії безпосередньо пов’язані з різними 

предметами, що входять до складу навчання, спільної роботи студента і викладача 

над навчальним матеріалом [2]. Доцільно розглядати наступні предмети рефлексії: 

система знань про майбутню професію; система стратегічних інтелектуальних 

умінь, що актуалізуються у процесі вироблення і прийняття рішення; система 

основних і проміжних рішень, що регулюють процес мислительної діяльності [3]. 
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Рефлексивність особистості визначається як здатність людини виходити за 

межі власного «Я», осмислювати, вивчати, аналізувати що-небудь за допомогою 

порівняння образу свого «Я» з якимись подіями, особистостями. Рефлексивність, як 

протилежність імпульсивності, характеризує людей, які, перш ніж діяти, 

внутрішньо переглядають всі гіпотези, відкидаючи ті з них, які здаються їм 

малоправдоподібним, приймають рішення обдумано, виважено, враховуючи різні 

варіанти вирішення «завдання». 

Рефлексивність є одним з предикторів гармонійного розвитку особистості, 

чим раніше особистість навчається рефлексувати себе і свої вчинки, тим більшою 

стає здатність не тільки до прийому раціональних рішень, але і значно 

покращується взаємодія і стосунки з батьками, підлітками, вчителями [4].  

Для дослідження окремих аспектів рефлексивності студентів нами 

застосована методика А Карпова. Вибірку досліджуваних склали 45 студентів (24 

дівчат, 21 юнак). Аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що: 

загальна рефлексивність у більшості респондентів (81%) знаходиться на 

прийнятному рівні для представників даної вікової категорії; рівень рефлексивності 

у дівчат суттєво вищий ніж у хлопців (особистісна тривожність у дівчат вища ніж у 

хлопців на 13%); група за показником рефлексивності гомогенна, відсутні 

надвисокі та наднизькі значення; 

Такі результати пояснюємо тим, що дівчата раніше, глибше і ретельніше 

занурюються у свою особистість, вона їм більш цікава, ніж хлопцям. Саме тому 

вони звертають більше уваги на події, які відбулися, на власну поведінку у цих 

подіях і до чого вона призвела. Хлопці, у свою чергу, більш схильні до 

екстернальної орієнтації або до філософствування і роздумів глобального 

масштабу. Звісно до власної особистості і подіям приділяється значно менше 

«психологічної» уваги. Одним з наслідків низької рефлексивності хлопців є більш 

глибокі і психологічно дискомфортні переживання ними ще не завершеної 

особистісної кризи.  

Отримані результати, що свідчать необхідність створення та апробації 

тренінгової програми розвитку рефлексивності студентів, особливо на молодших 

курсах. Даний тренінг допоможе не тільки сформувати рефлексивні якості, але і 

сформувати здатності особистості як суб'єкта життєтворчості до побудови 

узгодженої життєвої перспективи. Тому перспективою подальшої роботи вважаємо 

розробку та впровадження зазначеної тренінгової програми Саме це дасть 

можливість 
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

ЩОДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВʼЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Увага до питання здоров’я школярів в умовах сьогодення суттєво зросла. Це 

зумовлено тим, що саме поняття «здоров’я» стало трактуватися дещо ширше, ніж 

просто відсутність захворювання. У нього все частіше вкладається соціокультурний 

зміст, а саме формування духовних потреб і навичок здорового способу життя у 

підростаючого покоління. 

Аналіз структури захворюваності школярів показує, що з кожним роком 

навчання в навчально-виховних закладах збільшується частота захворювань органів 

травлення, дихання, зору, росте кількість дітей з порушеннями постави, нервово-

психічними відхиленнями тощо. Останнім часом з’явилися нові фактори, які 

негативно позначилися на стані здоров’я учнів: зростання навчального 

навантаження, проведення вільного часу дітей за переглядом фільмів чи 

комп’ютерними іграми [4]. 

Аналіз наукових досліджень з проблеми показав, що питання збереження, 

зміцнення та відтворення здоровʼя особистості розглядається з тих чи інших 

наукових позицій у працях філософів, медиків, психологів, соціологів (М. Амосов, 

Г. Апанасенко, Г. Борисов, М. Віленський та ін.). Концептуальні основи 

здоров'язбережного виховання закладені у працях К. Бондаревської, І. Брехмана, Є. 

Бойченко, Т. Бережна, О. Дубогай, Л. Редька та ін. Дидактичні аспекти формування 

здорового способу життя у дітей та підлітків висвітлено у працях С. Боткіна, Г. 

Ващенка, Д. Локка, І. Мечникова, М. Пирогова, С. Русової, К. Ушинського.  

Погіршення здоров’я дітей шкільного віку є не лише медичною, а й 

педагогічною проблемою. Головним завданням загальноосвітнього навчального 

закладу має бути збереження, зміцнення здоров’я учнів, формування у них 

відповідального ставлення до власного здоров’я. Адже учні молодших класів 

багато часу проводять у стінах навчального закладу. Це період життя, коли 

закладаються основні фізичні та психологічні характеристики особистості. Діти у 

цьому віці розуміють значення свого здоров’я. Тому важливо визначити умови, 
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зміст, форми та методи, які є впливовими у навчанні та вихованні здорового 

способу життя учнів початкових класів [3]. 

В останні роки фахівці особливу увагу звертають на те, щоб в якості 

невід’ємного компонента системи виховання загальної культури людини було 

включено виховання культури здоров’я учнів освітніх установ. Правильне фізичне 

виховання великою мірою сприяє повноцінному психічному розвитку дитини та 

вдосконаленню її рухових функцій. Формування навичок здорового способу життя 

дітей молодшого шкільного віку залежить від того соціального середовища, в 

якому вони знаходяться – це сім’я та школа. Діти в такому віці ще наслідують 

поведінку та вчинки дорослих. Дорослі, які ведуть правильний спосіб життя, 

допомагають дітям усвідомлювати відповідальність за своє здоров’я. Тому як від 

батьків, так і від педагогів залежить, яким буде здоров’я дитини в майбутньому. 

Саме у молодшому шкільному віці закладається майбутній потенціал здоров’я 

дорослої людини [2]. 

Важливо з самого дитинства сформувати основні уміння, навички та звички 

здорового способу життя, які з часом перетворяться у важливу складову загальної 

культури людини і цим самим вплинуть на формування здорового способу життя 

суспільства в цілому. Навчальний процес у початкових класах містить чималу 

кількість навчального матеріалу щодо здоровʼя людини, його формування, 

збереження та зміцнення. Насамперед, теми, що сприяють формуванню у 

молодших школярів умінь і навичок здорового способу життя, про здоров’я та 

здоровий спосіб життя діти отримують під час вивчення таких навчальних 

предметів, як «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Вивчення теоретичної 

частини навчального матеріалу дає змогу учням розширити знання про здоровий 

спосіб життя та закріпити уміння й навички щодо особистої гігієни, загартування та 

профілактики захворювань, запобігання травматизму, безпеки життєдіяльності [1].  

Педагогічне осмислення проблеми управління організацією навчально-

виховної роботи школи з формування здорового способу життя в учнів дозволяє 

створити особливе освітнє середовище. У такому випадку процес формування у 

молодших школярів позитивної стійкої індивідуальної картини здоров’я стає 

необхідною умовою їхньої життєздатності. Тільки в цьому випадку відбудеться 

перетворення культуро творчого символу «здоров’я» у сенс життя учнів. Тому 

процес виховання культури здоров’я підростаючого покоління також передбачає 

наявність педагогів, які мають розвинену здоров’язбережувальну компетентність, 

високий рівень культури здоров’я. Все це становить важливу складову їх загальної 

та професійної культури.  
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ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ В ЗДО  ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

        На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти виділяється якісно новий 

рівень синтезу знань дітей – це інтегровані заняття, які поєднують навколо певного 

заняття чи  теми широкий спектр  знань.  Синтез цих знань дозволяє досягти об’єкт  

з різних сторін, показати взаємозв’язок  явищ,  інтенсивно формувати в кожного 

дошкільника  розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. 

Інтеграція мистецьких видів діяльності сприяє  формуванню  художньої 

картини оточуючого світу.   

Це важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, 

комунікативних умінь, понять. 

Інтегровані заняття – найбільше поширені у практиці роботи дошкільних 

закладів освіти.   

Термін «інтеграція» в первісному значенні був пов’язаний із відновленням 

повноти, з об’єднанням у цілісність розрізнених елементів [2,119]. Під інтеграцією 

ми розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів навчання та 

виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату 

дошкільної освіти [1, 67]. 

Інтегрований освітній процес будується за принципами: цілісності, 

доступності, науковості, послідовності, систематичності, логічності. Інтегрований  

підхід забезпечує змістовний, методичний  та організаційний бік процесу навчання 

дітей дошкільного віку. 

У практиці роботи інтеграція дозволяє здійснювати гуманно особистісний 

підхід до розуміння цілісної природи психіки кожної дитини дитини. 

Інтегрованим в закладах дошкільної освіти є таке заняття, яке має на меті 

поєднання змісту   з декількох тем, розділів програми або видів діяльності навколо 

однієї теми. 

Останні роки все більше уваги приділяється нетрадиційним формам 

проведення занять, використання нових матеріалів та технік роботи. Ми шукаємо  

нові шляхи удосконалення навчально-виховного процесу, які б допомагали 

підвищити інтерес дітей до занять, активізувати їхню діяльність, прищепити любов 

до навчання. 

Одним із таких шляхів є проведення занять в дошкільному закладі на основі 

інтеграції змісту, відібраного з кількох розділів і об’єднаного навколо однієї мети. 

Це об’єднання спрямоване на посилення інформаційного змісту та емоційне 
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збагачення психічних процесів та почуттів дітей, завдяки  ефективного підбору  

додаткового цікавого матеріалу, що дає можливість досягти цілісності знань дітей. 

Інтеграція – це нове явище в освіті. На сучасному етапі інтеграція змісту 

навчання в яздо приваблює не лише науковців і педагогів  в Україні, а й за 

кордоном.  

У свій час В.О.Сухомлинський проводив «Уроки мислення в природі». Це 

один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних 

однією метою.   

Характерною рисою навчання дошкільників в більшості зарубіжних країн є 

навчання за інтегрованими курсами.  Іноді існують значні розходження між 

заняттями інтегрованого змісту і заняттями із використанням зв’язків між 

предметами. По-перше, це різні методичні поняття. По-друге, зв’язки  між  

розділами передбачають включення в заняття завдань із інших розділів. Ці завдання 

мають інше значення [2, 98]. 

Взаємозв'язок видів образотворчої діяльності є важливою психолого-

педагогічною проблемою. Розуміння її педагогом і дитиною зумовлює успішність 

реалізації мети і завдань образотворчої діяльності, яка визнається чинником та 

середовищем цілісного розвитку особистості в період дошкілля. Розробка 

особисгісно-орієнтованої концепції педагогічного процесу відкриває нові 

можливості для вдосконалення вже досягнутого, адже пропонує інші принципи 

об'єднання процесів освіти і виховання, орієнтує на духовне становлення 

особистості. Актуальними для осмислення педагогом стають поняття інтеграція, 

цілісність, комплексність, взаємодія мистецтв, синтез мистецтв. Так проводячи 

заняття з малювання в ЗДО,  ми успішно доєднуємо музику, розвиток мовлення, 

художню літературу, спостереження в природі.  Якщо зміст заняття за темою 

«Художній образ осені» інтегрований з різних видів діяльності для утворення у 

свідомості й уявленні дітей літературно художнього образу осені, то це на нашу 

думку заняття інтегрованого змісту. Особливість такого заняття в тому, що він 

об’єднує блоки знань з різних предметів. Точніше сказати, це заняття з елементами 

інтеграції, на відміну від тих, що побудовані за програмою інтегрованих курсів.  

Конструюючи систему інтегрованих занять в ЗДО, потрібно повніше 

індивідуалізувати навчання дошкільників. Цьому сприяє використання сукупності 

різних видів емоційно-образної діяльності. Основні види діяльності можуть 

підсилюватися супровідними: малювання, художня праця,читання віршів та 

казок,музична діяльність. 

Отож, варто розрізняти особливості занять з інтегрованих курсів і занять з 

елементами інтеграції змісту двох, або більше предметів, що за навчальним планом 

викладають, як окремі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Сучасна індустрія туризму є одним з найбільших високоприбуткових 

сегментів міжнародної торгівлі послугами, який динамічно розвивається. 

В сучасних умовах туризм має надзвичайно велике значення для розвитку 

економіки та соціальної сфери будь-якої країни. Ефект, пов'язаний з розвитком 

індустрії туризму, полягає не тільки в тому, що він дає певний вихідний імпульс у 

формі припливу грошових коштів, і зокрема іноземної валюти, але і в тому, що 

породжує розходяться хвилі зростання. Світова практика показує, що розвиток 

туризму має високий мультиплікативний ефект, стимулюючи ріст і розвиток таких 

найважливіших секторів економіки як транспорт, зв'язок, будівництво, торгівля, 

сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і т.п. Сукупна 

вартість продукції і послуг, що створюються в галузях, пов'язаних з туристським 

обслуговуванням, майже в два з половиною рази перевершує вартість самих послуг 

туризму. 

При цьому критерій якості виражається через систему показників, що 

відображають різні види діяльності з обслуговування туристів. 

Із зазначеного вище випливає, що широкий спектр послуг, що надаються в 

сфері туризму вимагає, як універсальності знань фахівців, що працюють в цій 

галузі, так і навичок управління на самих різних рівнях: від аніматора до керівника 

готельного комплексу або транспортного підприємства. Тому, в міру розвитку 

туристичного бізнесу, найбільша потреба виникає в підготовці фахівців з економіки 

та менеджменту для туристичної галузі. 

Вимоги, що пред'являються до сучасного фахівця туристичної галузі, 

припускають, перш за все, високий професіоналізм та компетентність. Іноді 

теоретики і практики по-різному сприймають ці поняття. В одному випадку – це 

висококваліфікований фахівець, в іншому – компетентний організатор.  

Ринок туризму регіону розвивається впевненими темпами. Але, щоб він став 

цивілізованим, потрібні грамотні фахівці. Навчальних закладів з підготовки 

туристських кадрів і курсів підвищення кваліфікації в нашій країні достатньо. Якщо 

порівнювати українську та європейську модель освіти в туризмі, то можна сказати, 

що гідністю європейських моделей професійної підготовки кадрів для індустрії 

туризму є: значна частина навчального часу призначена для отримання практичних 

навичок в ході практичних занять, практик і стажувань на підприємствах галузі; 

акцент на формування у студентів психології обслуговування клієнтів; тісна 

співпраця навчальних закладів з галуззю; висока мобільність студентів. Більшість 

шкіл туристського та готельної справи в Європі відкриті на базі діючих готелів. 

У порівнянні з українською освітою європейське передбачає проведення 

виробничих практик в обсязі від 50 до 70% навчального часу. Заслуговує на увагу 

досвід підготовки кадрів в США, де на базі освітніх установ сформовані 

спеціалізовані відділи (кадрові агентства), з'єднані єдиною інформаційною 
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системою з підприємствами індустрії туризму, які займаються регулярним 

моніторингом потреб ринку праці, працевлаштуванням молодих фахівців і 

корекцією набору абітурієнтів за профільними спеціальностями. Перевагою 

американської моделі також є: тісна інтеграція з громадськими професійними 

організаціями; глибоке вивчення загальнотеоретичних положень в галузі 

управління; наявність великої кількості різноманітних курсів підвищення 

кваліфікації та перепідготовки та ін. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного 

досвіду підготовки кадрів можна запропонувати підхід до модернізації української 

системи підготовки кадрів для індустрії туризму, основними положеннями якого, є: 

− створення системи моніторингу освітніх послуг в даному сегменті 

ринку праці; 

− посилення взаємозв'язку освітніх установ з галузевими 

підприємствами; 

− проведення інтенсивних курсів підвищення кваліфікації та 

перепідготовки, особливо для фахівців з початковим і середньою професійною 

освітою; 

− реорганізація системи перепідготовки та підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу, шляхом створення єдиних центрів 

перепідготовки на базі провідних вузів індустрії туризму.  

В системі професійної підготовки кадрів для туристичної індустрії України 

можна виділити три освітніх рівня: 

− вищий рівень - інституційно-управлінський. 

− середній рівень - управлінсько-технологічний. 

− початковий або нижчий рівень (технологічно-виконавчий). 

Вищий (інституційно-управлінський) рівень передбачає підготовку 

менеджерів, які визначають напрями і завдання роботи, стратегію, тактику галузі, 

окремого підприємства (турменеджер, менеджер готелю, менеджер маркетингової 

діяльності в туризмі та ін.). Спеціалізована підготовка фахівців такого рівня 

зазвичай здійснюється у вищих навчальних закладах. 

У свою чергу професійна підготовка кадрів для туристичної індустрії, яка 

здійснюється на середньому рівні, націлена на підготовку управлінсько-

технологічного персоналу. Управлінсько-технологічна діяльність характерна для 

персоналу, який забезпечує технологічну послідовність обслуговування, погоджує 

взаємодію з іншими технологічними ланками (турагент, менеджер по резервуванню 

місць, метрдотель ресторану.). Підготовка фахівців середнього рівня забезпечується 

як в системі вищої освіти, що випускають бакалаврів економіки та туризму, так і в 

спеціалізованих навчальних закладах, що дають середню освіту. 

На даний час в державі функціонують також і коледжі, провідні підготовку 

фахівців середнього рівня для сфери туризму. Однак на практиці тих знань, якими 

володіють випускники даних коледжів, часто недостатньо для початку трудової 

діяльності в туристських фірмах, готелях, ресторанах тощо.  

І, нарешті, початковий або нижчий рівень (технологічно-виконавчий) здійснює 

підготовку персоналу, який виконує конкретні завдання і забезпечує задоволення 

окремих потреб туристів, або реалізацію окремого виду обслуговування. 
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Підготовку таких фахівців забезпечують різні центри, школи і курси, що навчають 

працівників масових професій - офіціантів, кухарів, спортивних інструкторів та ін. 

Для реалізації великих туристських проектів і подальшого управління 

створеними інфраструктурними об'єктами, туристськими ресурсами існує потреба в 

спеціалістах туризму вищої ланки, керівників туристичної індустрії. 
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