
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Мукачівський державний університет 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПНУ Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 

Інститут права, психології та інноваційної освіти,  

кафедра педагогіки та інноваційної освіти  

Полтавський національний педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І 

ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ В ОСВІТНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ 

ПРОСТОРІ 

 
 

 

 

 

Збірник тез доповідей за матеріалами 

ІV Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції 

 
5  листопада 2021 року 

МУКАЧЕВО 



2 

 

УДК 373.2(063) 

А 43  

Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в 

освітньому та науковому просторі : збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, 5 листопада 2021 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.І.Бондар 

(гол.ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2021. – 502 с.  

 

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет 

науково-технічною радою Мукачівського державного університету 

(протокол №4  від «18»  листопада  2021 р.) 

 

Рецензенти:  

Фізеші О.Й. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного 

університету.  

Атрощенко Т.О. – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного 

університету.  

 
У збірнику вміщено тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції «Актуальні проблеми навчанн я і виховання в умовах інтеграційних процесів в 

освітньому та науковому просторі». Учасники конференції розкривають проблеми педагогічної 

освіти та розвитку особистості, використання новітніх технологій та інновацій в освіті, 

виховання особистості в контексті сучасної освітньої парадигми, особливості психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців до реалізації завдань компетентнісного підходу в 

освітньому процесі, дидактико-методичного супроводу компетентнісно орієнтованого навчання у 

початковій школі, сучасного стану та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні, теорії і 

практики управління освітою, історії педагогіки. 

Видання призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних 

закладів, працівників системи освіти.  

 

Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за 

достовірність статистичної та іншої інформації, що надана в рукописах, та залишає за собою право не 

розділяти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, розглянуті на конференції.  

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених 

фактів, цитат, статитичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.  

Редакційна колегія:  
Бондар Т.І. – д. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти 

та освітнього менеджменту.  

Добош Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет.  

Іванова Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет.  

Пинзеник Олена Мафтеївна –  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний 

університет.  

Фенцик Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет.  

Томашевська Мирослава Олегівна – доктор філософії, асистент кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту. 

Черепаня Марія Тарасівна – доктор філософії, асистент кафедри педагогіки дошкільної, 

початкової освіти та освітнього менеджменту.  

  
© Мукачівський державний університет, 2021 



3 

 

                                                        ЗМІСТ 
РОЗДІЛ 1 

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
 

Наталія Башавець, Ірина   Баранова  

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В НОВІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

14 

Тамара Бондар  

РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ  

 

18 

Тетяна Боржавич Олена Пинзеник ПОНЯТТЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

23 

Ігор Гома  

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ ІЗ БАТЬКАМИ РОМСЬКИХ ДІТЕЙ ЯК ЗАПОРУКА 

ІНТЕГРАЦІЇ РОМІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

27 

Галина Джанда 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

 

30 

Марина Зейкан  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

33 

Василь Тягур, Христина Лешко  

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 

35 

Юлія Мельник, Любов Фенчак КЛАСИФІКАЦІЯ ІМІДЖУ ПЕДАГОГА ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ 
 

40 

Nataliya Mukan 

PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF HEI TEACHER 

 

43 

Людмила Прилуцька  

КРЕАЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

 

48 

Ірина Садова, Ірина Гутей  

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

53 

РОЗДІЛ 2 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ 

 

 

Адріана Бабіля, Мирослава Томашевська  

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

 

57 



4 

 

Христина Барна, Неля Бабинець 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

60 

Маріанна Бедевельська  

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Наталія Бордей, Любов Фенчак  

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ЗВО 

 

 

64 

 

 

 

67 

Наталія Герцовська, Корнелія Мельникова ПОДКАСТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИХОВНОЇ 

ФУНКЦІЇ  

 

71 

Конкус Роміна, Олена Добош 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ 

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

74 

Мирослава Дошка  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

 

77 

Олександр Ієвлєв 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЇХ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

82 

Михайліна Курій ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 
 

84 

Іван Кушнір, Наталія Куриця 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ЗВО 

 

87 

Олександра Курило, Наталія Лендел  

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОCТІ МАЙБУТНЬОГО 

УЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОCТІ 

 

89 

Оксана Липчанко-Ковачик, Р. Ситар 

ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗСО 

 

91 

Анастасія Петьовка, Наталія Лалак 

ВИКОРИСТАННЯ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

94 

Ірина Розман, Марія Чопей  

ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСАХ 

98 



5 

 

 

Діана Рябець  

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФАСИЛІТАЦІЯ» У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 

99 

Ірина Садова, Діана Грет  

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

103 

Тамара Сорочан, Любов Карташова  

ЕКОСИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ЯК ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВПРОВАДЖЕННЯ EDTECH 

 

108 

Алла Стороженко  

МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

113 

Вікторія Теличко 

СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННІ ПОРТФОЛІО І 

БЛОГФОЛІО В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

117 

Наталія Фабріцій, Андріяна Маховська, Тетяна Мочан  

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

122 

 

Ірена Хміляр  

НАВЧАННЯ МЕДСЕСТЕР У КРИЗОВИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ 

ЛЬВІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО  

 

 

125 

Юліанна Юхта, Ірина Розман  

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ 

 

129 

Аліна Ярема, Маріанна Горват  

ХАРАКТЕРИСТИКА LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ 

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НУШ 

 

132 

РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 

 

 

Беата Барчі, П. Мигович  

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

136 

Беата Барчі, В. Пензелик 

ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

139 



6 

 

Ганна Борбель, Мирослава Томашевська,  

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

141 

Зіта Дурунда, Марія Кузьма-Качур  

ПРИНЦИПИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

 

144 

Оксана Касʹяненко, Лілія Лукачина  

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АРТ-ТЕРАПІЇ ГУВЕРНЕРОМ-

ДЕФЕКТОЛОГОМ 

 

147 

Оксана Касʹяненко, Іляна Попше  

ПРОБЛЕМИ СІМ'Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ  

 

150 

Оксана Касʹяненко, Марія Савляк  

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ВАДАМИ МОВЛЕННЯ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

153 
 

Василь Кобаль, Віра Клімова 

СОЦАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

156 

Яна Ковалів, Марія Кузьма-Качур  

ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

159 

Антоніна Микуліна, Аліна Русин  

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ НАВИКІВ У 

ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З СЮЖЕТНОГО МАЛЮВАННЯ 

 

162 

Антоніна Микуліна, Наталія Сігеті 

НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ТЕХНІЧНОМУ КОНСТРУЮВАННЮ 

 

166 

Антоніна Микуліна, Катерина Фельдеші  

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ 

ЛІПЛЕННЯ 

171 
 

 

Вікторія Пеняк  

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

 

175 

Оксана Роман, Маріанна Горват  

ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У 

НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

178 

Євгенія Русняк, Марія Кузьма-Качур 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОГО 

МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

182 

Ірина Садова, Оксана Мушинська 

ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ЧИННИКА 

ДОСЯГНЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ 

 

184 



7 

 

Наталія Сідак, Марія Кузьма-Качур 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ 

СУДЖЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

188 

РОЗДІЛ 4 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Тетяна Атрощенко 

ПОТЕНЦІАЛ ПРИНЦИПУ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ У ФОРМУВАННІ 

МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

 

191 

Barchi B. V., Voroninska K. Ye.  

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PEDAGOGICAL STAFF 

PRACTICAL ACTIVITY  

 

194 

Beata Barchi, Hanna Bodnar 

MOTIVATION OF TEACHER’S PROFESSIONAL SELF IMPROVEMENT 

 

196 

Barchi B. V., Molnar G.D.  

PSYCHOLOGICAL MICROCLIMATE IN THE GROUP 
 

199 

Олена Біда, Ільдіко Орос, Антоніна Чичук  

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ  

 

202 

Надія Бобик  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

208 

Ростислава Брижак, Ганна Боднар  

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА АКОРДЕОНІ В КЛАСІ 

ДОДАТКОВОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА 
 

212 

Мар`яна Грига, Оксана Фенцик 

 ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА 
 

215 

Олена Добош 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОЦІНКА ЯКОСТІ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ» В ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ (МЕНЕДЖЕРІВ) ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 

 

220 

Маріанна Дьордяй, Любов Фенчак  

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

225 



8 

 

Олена Дядченко  

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ  

СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

228 

Оксана Іваник 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

231 

Вікторія Іванова, Ганна Міцура  
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

234 

Антоніна Іванова  

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ ЗВО 

 

239 

Оксана Караманич, Олена Добош  

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ 

ПОНЯТТЯ 

 

245 

Олеся Коцан  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФОРТЕПІАНО В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-

ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

248 

 

Іван Кушнір, Ірина Світлинець  

ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

252 

 

Наталка Лібак 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

257 

Ірина Моргун 

ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСУ  В  ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

260 

Олександр Островський, Василь Кобаль  

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

265 

Ольга Павлик  

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

268 

Маріанна Симчера 

ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

 

272 

Еріка Секереш, Олена Добош 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

274 
 



9 

 

 

Антоніна Стець, Олена Добош  

СКЛАДОВІ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

278 
 

Тетяна Теличко 

ФОРМУВАНННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

281 

Оксана Фенцик 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

283 

 

Анюта  Хрипта, Мирослава Томашевська 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

286 
 

Аліна Шестак,  

Аліна Шестак, Мирослава Томашевська  

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

289 

РОЗДІЛ 5 

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД КОМПЕТЕНТНІСНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Любов Вакульчак 

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА ВІДСТАНІ ДЛЯ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

293 

Тетяна Гуштан 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

295 

Наталія Кампов 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ  

В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

300 

Василь Кобаль, Вікторія Товт 

ДІАГНОСТИКА У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

304 

Вікторія Минда 

ЗМІНА РОЛІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ВПЛИВОМ 

ПАНДЕМІЇ 

 

308 

Катерина Мовчан  

ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВАСКЛАДОВА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

313 

 

 

 



10 

 

РОЗДІЛ 6 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Христина Барна, Cвітлана Kaдap  

ОСВІТНІ МОТИВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

316 

Христина Барна, Еріка Рагель  

ЗМІСТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У 

ПРОГРАМІ “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ” 

 

320 

Магдалина Барчій, Ольга Воронова  

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

 

323 

Олена Бобирєва 

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ: ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

 

326 

Вовчок Вікторія, Чекан Оксана  

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ 

 

330 
 

Мар`яна Голик, Олена Добош 

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

333 

Олена Гомович 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

336 

Вікторія Іванова, Алла Вереш 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТВОРЧОГО 

МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

340 

Оксана Касʹяненко, Христина Шот 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ                

КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

344 

Діана Керестеші, Олена Пинзеник 
ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

348 

Катерина Михайлова, Діана Метенько  

СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ СПІВПРАЦІ З 

ПАРТНЕРАМИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

353 

Оксана Попович, Надія Логай  

ЗНАЧЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ 

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

358 

Аліна Русин, Олена Добош 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ-ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗДО 

361 



11 

 

 

 Надія Русин, Марина Гулан                           

ОПТИМІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

364 

Надія Русин, Мар’яна Костич                                      

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ДИТЯЧИХ КОНФЛІКТІВ У 

ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

369 

Надія Русин, Лідія Козик                                           

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗДО І РОДИНИ 

 

374 

Надія Русин, Даша Паренко 

СИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

 

378 

Надія Русин, Мар’яна Шуберт 

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ  СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЗДО 

 

382 

Уляна Світлик, Олена Пинзеник 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

388 

Ірина Софілканич, Олена Пинзеник 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОЗВИВАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

393 

Наталія Черепаня,    Лесько Вікторія 

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

                                                                                                                                    

397 

НаталіяЧерепаня, Шелемон Іванна                                                                                                                                 

ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

401 

НаталіяЧерепаня, Наталія Краснянська                                                                                                                                      

ІМІДЖ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

405 

Наталія Черепаня, Наталія Матус 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ 

ЯКОСТЕЙ 
                                                                                                                                       

410 

Корнелія Чубирко, Оксана Чекан  

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВПРАВ З ПРИЩІПКАМИ НА ЛОГОПЕДИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ 

 

415 
 



12 

 

РОЗДІЛ 7 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 
 

Олександр Алмашій, Марія Кузьма-Качур 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

  

420 

Олена Добош, Маріанна Русанюк 

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗДО 

 

423 

Уляна Драбик, Олена Добош 

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

 

426 

Діана Лемак, Маріанна Швардак 

ОСНОВИ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

429 
 

Ольга Осередчук 

СУТНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХІДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ 

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

432 

Ангеліна Паньків, Наталія Лалак 

ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

437 

Ксенія Русняк 

НАУКОВІ ПРОЄКЦІЇ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

 

440 

Оксана Сочка, Олена Пинзеник  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЯК 

ЧИННИК СТРАТЕГІЇ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 
 

443 

Чубарева Крістіна, Реслер Марина 

ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ВИПУСКНИКІВ 

 

448 

Алла   Яртим 

СУТЬ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

 

450 

РОЗДІЛ 8 

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

 

Наталія Калинич 

ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ 

 

454 
 

Юліанна Костак 

ОСВІТНЯ РЕФОРМА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПОНЯТТЯ 

 

459 

Кристина Михайлович 

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ 

УГОРЩИНИ З РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

463 



13 

 

Інеса Молнар 

ПЕДАГОГІЧНА ПЕРІОДИКА ЗАКАРПАТТЯ ХІХ – ПОЧАТКУ 

ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

466 

Андрея Молнар-Чатлош 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСВІДУ УГОРСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

471 

Василина Сверлович 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ЗАКАРПАТТЯ В ХІХ 

СТОЛІТТІ 

 

475 

Вікторія Сушанин 

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРСОНАЛІЙ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

ЗАКАРПАТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

479 

Октавія Фізеші 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ «ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ» В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

483 

Марія Черепаня 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЗАКАРПАТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

488 
 

Софія Човрій 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МУКАЧІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919–

1938 РР.) 

 

491 

Сабіна Шкріба 

ІВАН ЮЩУК – ВИДАТНА ПОСТАТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО МОВОЗНАВСТВА Й 

ПЕДАГОГІКИ 

 

496 

Мирослава Шумило  

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕЗИДЕНТУРИ В США 

 

499 

 

 



14 

 
 

РОЗДІЛ 1 

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

 

УДК 373.3:81.411 

Наталія Башавець, 

доктор педагогічних наук, професор  

кафедри теорії і методики  

фізичної культури та спортивних дисциплін  

ДЗ ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (Одеса) 

Ірина   Баранова,  

спеціальність 014 Середня освіта «Фізична культура» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти  

заочної форми навчання 

ДЗ ПНПУ ім. К.Д. Ушинського 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

Традиційна система навчання ґрунтується на ієрархічній структурі: 

автономне керівництво вчителя, підлеглість учня. Вона одноманітна за змістом, 

переважно неваріативна, планування змісту наповнення навчально-виховного 

процесу завжди лише централізоване, що потребувало вдосконалення. Сучасна 

школа, як і суспільство загалом, переживає складний період реформування, 

коли здійснюється рішучий поворот навчального закладу до особистості 

школяра. Така школа повинна поважати власну гідність кожного учня, його 

індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, особистісну траєкторію 

оволодіння навчальним матеріалом, створювати сприятливі умови для 

самовизначення, самореалізації та саморозвитку особистості школяра. Саме 

особистісно орієнтовані технології ставлять сьогодні в центр усієї шкільної 

освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних, 

безконфліктних та безпечних умов її розвитку, реалізації природних 

потенціалів. Епіцентром навчально-виховного процесу закладу загальної 

середньої освіти стає учень, як особистість.  

Розв’язання проблеми побудови та запровадження особистісно-

орієнтованого підходу не слід розглядати спрощено, як таке, для якого 
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достатньо лише взяти вже існуючі в науці принципи та знання про особистість, 

її розвиток, засоби її стимулювання й штучно об’єднати їх у певну сукупність 

теоретико-практичних понять і методів. Фактично ж з огляду на стан 

дослідження проблеми особистості у сучасній педагогіці та психології майже 

всі необхідні й можливі психолого-педагогічні компоненти особистісно-

орієнтованого підходу потребують подальшого сукупного суттєвого 

опрацювання або корекції у різних аспектах і узгодження одне з одним у 

цілісному контексті. [2] 

У 70-90-ті роки питання необхідності особистісно-орієнтованого підходу 

у психології та педагогіці неодноразово порушувались у працях В. 

Сухомлинського, І. Кона, В. Петровського, Б. Федоришина, Ш. Амонашвілі, C. 

Рубінштейна, О. Леонтєва, С. Подмазіна та інших, а подальший розвиток 

отримало у розробках О. Савченко, І. Беха, В. Кременя [2]. 

У працях класиків української педагогіки К. Ушинського, А. Макаренка, 

В. Сухомлинського розроблені більшість положень, що можуть бути покладені 

в основу сучасної концепції особистісно орієнтованого навчання і виховання. 

Не формуючи принципів, методів цього підходу, не називаючи терміну 

«особистісно орієнтоване навчання і виховання» ці педагоги вже тоді 

присвячували йому свої праці [1]. Існує лише один спосіб реалізувати 

особистісно-орієнтований підхід у навчанні – зробити навчально-виховний 

процес сферою самоутвердження особистості. Особистісно орієнтована освіта 

реалізується через діяльність, яка має не тільки зовнішні атрибути спільності, а 

й своїм внутрішнім змістом передбачає співпрацю, саморозвиток суб’єктів 

навчального процесу, виявлення їх особистісних функцій [2]. 

Перед сучасною початковою школою стоїть завдання сприяти 

становленню дитини як неповторної індивідуальності, розвивати її творчий 

потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Традиційна ж 

методика переважно спрямовує учнів на запам’ятовування програмового 

матеріалу та його відтворення не враховуючи індивідуальну траєкторію 

оволодіння матеріалом, запити, схильності та потреби особистості. 
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Особистісно-орієнтоване навчання – це цілісна психолого-педагогічна 

концепція, що охоплює різні сторони навчально-виховного процесу [3]. 

О. Савченко [5] зауважує, що головними дійовими особами на уроці 

мають бути окремі діти та клас у цілому. Учитель стає невидимим диригентом, 

наставником, коучем, фасилітатором, інноватором, який вчасно вміє почути, 

помітити, підправити, підтримати кожного вихованця, залучити до співпраці. 

В умовах впровадження Нової української школи розглядається «Школа 

компетентностей», яка буде враховувати індивідуальні здібності та можливості 

кожної дитини, за основу береться педагогіка партнерства, співпраці між 

учителем, учнем та батьками, які мають бути рівноправними учасниками 

освітнього процесу [4]. Тому, однією з головних задач школи є врахування 

індивідуальних здібностей дитини, збереження здоров’я учнів, партнерство, 

співпраця між учителем, учнем та батьками, створення психологічно 

комфортних умов навчання та перебування у навчальному закладі.  

У сучасних умовах важливим загальним завданням родини і школи є 

зміцнення та збереження здоров’я дітей, розвиток в учнів стійкого інтересу до 

занять фізичними вправами та різновидами рухової активності в школі і вдома. 

У зв’язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в 

навчальному закладі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з 

метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров’я, поліпшення 

фізичної підготовленості школярів. 

У процесі фізичного виховання школярів вирішуються різноманітні 

питання: формуються життєвоважливі рухові дії та вміння виконувати їх в 

різноманітних умовах; розвиваються рухові якості, виховуються морально-

вольові якості особистості.  

У зв’язку з покращенням інформаційних технологій змінилося і наше 

життя, воно стало малорухомим, багато часу діти проводять біля комп’ютерів 

та гаджетів, тим самим знизивши рухову активність. Для усунення цієї 

проблеми важливу роль грає урок фізичної культури, але в сучасних школах 

відбувається спад інтересу учнів до традиційних уроків. У зв’язку з цим є 
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актуальною проблемою добір засобів уроків фізичної культури. Сучасні діти, їх 

спосіб життя, їх погляди помітно відрізняються від звичного стандарту – це 

«діти третього тисячоліття». Життя для них – це гармонія між пізнаванням 

нового, самовдосконаленням, грою та розвагами. 

Метою особистісно-орієнтованого підходу у процесі фізичного виховання 

учнів є формування особистості, спрямоване на забезпечення необхідності 

рівня розвитку життєвоважливих рухових знань, вмінь та навичок, фізичних 

якостей, загальнолюдських цінностей: здоров'я, фізичного, соціального та 

психічного благополуччя; виховання інтересу і звички до самостійних занять 

фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя. 

На сьогоднішній день для створення сучасного освітнього середовища 

Нової української школи, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології 

для навчання учнів необхідно дотримуватися особистісно-орієнтованого 

підходу. Нові підходи до організації уроку фізичної культури створюють 

сприятливі умови для формування особистості, для розвитку не тільки учнів, а 

й вчителя. Саме тому, відповідно до вимог сучасного покоління, виникає 

необхідність особистісно-орієнтованого підходу на уроках фізичної культури. 

Саме впровадження особистісно-орієнтованого підходу дозволить 

здійсненню потреби особистості підтримувати стан свого здоров’я на уроках з 

фізичної культури, сприятиме позитивній зміні відношення до уроку фізичної 

культури, забезпечить активне залучення молодших школярів до 

здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції 

щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. 
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ  

Значущість інклюзивної освіти дає підстави трактувати її не лише як 

педагогічну галузь, а і як державну політику, що спрямована на забезпечення 

реалізації права всіх дітей на освіту. Крім того, це процес, який уможливлює 

здобуття якісної освіти всіма дітьми в умовах загального закладу середньої 

освіти за місцем проживання.  

Динамічність розвитку інклюзивної освіти в Україні регламентована 

законодавчою й нормативно-правовою базою. Ухвалення у 2009 році Закону 

України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» та Закону 

України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного 

протоколу до неї» умотивувало розвиток інклюзивної освіти держави у 

правовій парадигмі. Згідно з медичною моделлю, особа з інвалідністю має 

право на медичну допомогу. Соціальна модель витлумачує інвалідність як 

соціальний конструкт, а суб’єкта права – як отримувача соціальної послуги. На 

противагу цьому, у правовій моделі інклюзивної освіти право людини й 

соціальна справедливість посідають центральне місце. Правова модель 

інклюзивної освіти є інструментом ґрунтовної трансформації системи освіти, 

оскільки держава гарантує надання психолого-педагогічного супроводу дітям з 

особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП) в освітньому середовищі 

закладу загальної середньої освіти, із чітким акцентом на забезпеченні 

соціальної справедливості.  

Із 2009 р. подальші законодавчі акти в галузі інклюзивної освіти України 

були спрямовані на виконання ухвалених законів і ставили за мету створення 
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сприятливого освітнього середовища для реалізації інклюзивних принципів. 

Процес формування безпечного інклюзивного освітнього середовища 

прогнозує пристосування освітнього середовища до потреб осіб з ООП; 

реструктуризацію системи підготовки й перепідготовки педагогічних 

працівників до педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання; 

деінституалізацію (закриття спеціальних закладів середньої освіти й шкіл-

інтернатів); створення нового покоління підручників для інклюзивної школи, 

що зважають на принципи інклюзивної освіти; збільшення кількості фахівців 

для надання психолого-педагогічного супроводу особам з ООП в умовах 

закладу загальної середньої освіти. У 2017 р. після виконання низки державних 

програм із розбудови інклюзивного освітнього середовища держава 

декларувала гарантію на освіту особам з ООП у статтях 19 і 20 Закону «Про 

освіту», що активізує процес залучення дітей з ООП до середовища закладу 

загальної середньої освіти через надання психолого-педагогічного супроводу.  

Розвиток інклюзивної освіти Закарпаття відображає загальні тенденції 

еволюції інклюзивної освіти в Україні. У руслі виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення 

про інклюзивно-ресурсний центр» Закарпатська обласна державна 

адміністрація підготувала розпорядження від 23.08.2017 № 442 «Про створення 

інклюзивно-ресурсних центрів» [2]. Районним державним адміністраціям, 

міським виконавчим комітетам, об’єднаним територіальним громадам 

рекомендували створити інклюзивно-ресурсні центри до 2 жовтня 2017 року та 

поінформувати про виконану роботу Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації до 1 листопада 2017 року. Для реалізації поставленого 

завдання потрібно було передбачити в чинному порядку заходи щодо 

створення обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти до 2 

жовтня 2017 року на базі Закарпатського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; розробити проекти необхідних установчих документів для 

створення зазначеного обласного ресурсного центру та подання їх для 

подальшого затвердження; припинити діяльність юридичної особи – Державної 
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установи «Закарпатська обласна психолого-медико-педагогічна консультація» 

через реорганізацію, тобто через приєднання до обласного ресурсного центру з 

підтримки інклюзивної освіти; узагальнити інформацію про виконання 

розпорядження й подати підготовлені відомості облдержадміністрації до 15 

листопада 2017 року.  

У зв’язку з розпорядженням, підготовлено наказ Департаменту освіти і 

науки Закарпатської обласної державної адміністрації від 05.09.2017 р. № 238. 

У документі передбачене створення до 1 жовтня 2017 р. обласного ресурсного 

центру з підтримки інклюзивної освіти на базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Серед заходів, що вможливлювали 

створення такого центру, – затвердження нової редакції статуту Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, внесення змін до структури та 

штатного розпису Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

для оптимізації функціювання центру. Зокрема, діяльність центру планували 

забезпечити на основі роботи 5 штатних одиниць реорганізованої Державної 

установи «Закарпатська обласна психолого-медико-педагогічна консультація» 

(наказ Департаменту освіти і науки від 05.09.2017 №237) та на підставі 

забезпечення умов функціювання Центру [3].  

За інформацією голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Г. Москаля, Закарпаття приєдналося до національного проекту «Інклюзивна 

освіта – рівень свідомості нації» у лютому 2018 р. За словами очільника ОДА, 

станом на 2019 р. у Закарпатській області створено 18 інклюзивно-ресурсних 

центрів. Важливим для організації діяльності інклюзивно-ресурсних центрів є 

наказ Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 05.04.2019 р. № 104 «Про ефективність функціонування сайтів 

інклюзивно-ресурсних центрів» [1]. Для моніторингу ефективності 

функціювання сайтів ІРЦ Департамент освіти і науки ОДА проаналізував веб-

сторінки щодо відкритості й загальнодоступності інформації про діяльність 

установи, стосовно актуальності та змістовності наповнення сайтів. Звернено 

увагу на наявність інформації про організацію роботи установи, графік роботи 
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фахівців, які надають психолого-педагогічні й корекційно-розвиткові послуги, 

рекомендації спеціалістів для батьків, педагогічних працівників, фінансову 

звітність, останні новини в галузі інклюзивної освіти. Серед рекомендацій 

наголошено на необхідності забезпечення належного контролю за 

ефективністю функціювання сайту; на своєчасному наповненні й оновленні 

розділів веб-сайту, розміщенні на сайтах копій статутів, затверджених у 

законодавчому порядку, на фінансовій звітності, оприлюдненні інформаційних 

матеріалів для батьків та закладів освіти про діяльність порталу інклюзивної 

освіти, на оперативному висвітленні значущих подій установи, а також на 

своєчасному наданні інформації для розміщення на сайті Департаменту освіти і 

науки ОДА.  

Значущим для розвитку інклюзивної освіти є наказ Міністерства освіти і 

науки України від 27 лютого 2019 р. № 271 «Про приймання системи 

автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів». Для дебюрократизації 

управління системою освіти, спрощення документообігу в інклюзивно-

ресурсних центрах затверджено «Положення про систему автоматизації роботи 

інклюзивно-ресурсних центрів» (далі – АС «ІРЦ»). Основне завдання АС «ІРЦ» 

– створення єдиної інформаційної інфраструктури для одержання, оброблення й 

формування інформації у сфері інклюзивної освіти, забезпечення достовірності 

та цілісності даних, що оптимізує створення доказової інформаційної бази для 

ухвалення управлінських рішень у сфері інклюзивної освіти. 

Одним із показників, що засвідчують динамічність реалізації принципів 

інклюзії в Закарпатті, є статистичні дані про збільшення чисельності дітей з 

ООП в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, закладів загальної 

середньої освіти та зростання кількості асистентів вихователя й учителя, що 

подані в таблиці 1 (авторське розроблення).  
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Таблиця 1  

Динаміка залучення дітей з ООП  

до інклюзивних груп і класів закладів освіти Закарпаття 

Дата Кількість 

інклюзивних 

груп у ЗДО / 

кількість дітей 

з ООП 

Кількість 

асистентів 

вихователя 

Кількість 

інклюзивних 

класів / 

кількість дітей 

з ООП 

Кількість 

асистентів 

учителя 

Березень 2019 р. 48/65 44 480/621 459 

Жовтень 2019 р. 99/133 44 616/726  

Грудень 2020 р. 115/147 104 806/946 769 

Березень 2021 р. 130/167 113 782/932 720 

 

Крім збільшення кількості дітей з ООП, асистентів вихователя та 

асистентів учителя, простежувані позитивні зміни в облаштуванні ресурсної 

кімнати в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. У грудні 2020 року 

працювали 96, а в березні 2021 р. – 106 ресурсних кімнат у закладах загальної 

середньої освіти, 12 ресурсних кімнат у закладах дошкільної освіти. Для 

порівняння: у 2019 р. лише три ЗДО мали ресурсні кімнати та функціювали 42 

ресурсні кімнати в закладах загальної середньої освіти [4].  

Отже, планомірна державна політика, спрямування освітніх субвенцій та 

місцевого бюджетування, зусилля фахівців усіх рівнів освіти сприяють 

створенню безпечного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти 

Закарпаття, що вможливлює реалізацію права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами, забезпечує їх інтеграцію до суспільства.  
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ПОНЯТТЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СУЧАСНИХ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Проблема погіршення стану здоров’я усіх верств населення  у наш час 

стає гострою й актуальною. Як свідчать дослідження в області валеологічної 

освіти, здоровий спосіб життя не є  життєвою цінністю для значної частини 

людського суспільства, а розуміння його сутності вимагає значного 

удосконалення. Особлива роль у цьому процесі належить педагогу, вчителеві, 

вихователеві, які безпосередньо керують процесом валеологічної освіти, 

забезпечуючи при цьому і рівень стану здоров’я здобувачів.  Це вимагає і 

удосконалення процесу формування  валеологічної компетентності майбутніх 

педагогів. 

Вихователь дітей дошкільного віку несе безпосередню відповідальність 

не лише за безпечне перебування дитини в умовах закладу дошкільної освіти, 

але й за формування уявлень про здоровий спосіб життя, розвиток умінь та 

навичок охорони та зміцнення здоров’я. Це вимагає від педагога оволодіння 

значного багажу професійних фахових знань, умінь і навичок валеологічного 

змісту.  

https://deponms.carpathia.gov.ua/inkliuzivna-osvita/inkliuzivni-ta-spetsialni-klasi
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Саме на це і спрямований процес удосконалення змісту професійної 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти, метою якого є орієнтування 

педагога на створення умов для повноцінного, всебічного розвитку дитини, 

формування і підвищення мотивації збереження та покращення здоров’я. 

Питання фахової підготовки майбутніх працівників освіти широко 

розкривається у багатьох дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів. В 

історії української педагогіки ці питання знайшли відображення у педагогічних 

працях К.Д. Ушинського, С.Ф. Русової, В.О. Сухомлинського. 

Так, В.О. Сухомлинський чітко окреслив основні напрямки реалізації 

оздоровчої функції школи: санітарно-гігієнічні вимоги до зовнішніх умов життя 

і до режиму праці та відпочинку учнів; особливості організації фізичної праці 

дітей як важливого засобу зміцнення здоров’я; фізичне виховання на уроках 

фізичної культури і в процесі позакласної спортивно-масової роботи; 

організація активного діяльного відпочинку учнів [5]. 

Василь Олександрович запропонував ефективні шляхи зміцнення 

здоров’я дітей, удосконалення фізичного виховання учнів (апробовані в 

Павлиській школі): система бесід про людину і особливості людського 

організму; оптимальне чергування розумової і фізичної праці. Він зауважив, що 

режим фізичної і розумової праці та відпочинку – дуже важлива умова міцного 

здоров’я»; оздоровча спрямованість системи фізкультурних занять: уроків 

фізичної культури, ранкової зарядки, фізкульт хвилинок, динамічних перерв; 

створення широкої мережі спортивних секцій і залучення школярів до активної 

участі в них («спорт - улюблене заняття кожного учня»); спортивні ігри, 

змагання, спартакіади (легка атлетика, гімнастика, плавання, верхова їзда; 

катання на ковзанах і лижах, велосипеді; зимові розваги, побудова снігової 

фортеці тощо); утвердження у свідомості учнів необхідності уважного і 

дбайливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших. Активна пропаганда і 

утвердження здорового способу життя; створення позитивного психологічного 

мікроклімату (урок повинен викликати позитивні емоції) [4]. 
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Методологічні засади вдосконалення змісту професійно-педагогічної 

освіти висвітлено в дослідженнях українських учених таких, як: А. Бойко, І. 

Бех, В. Бондар, Г. Васянович, О. Глузман, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. 

Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало.  

Проблема формування здорової особистості вивчалася в різних аспектах 

українськими та російськими вченими (Л. Божович, І. Васильєвою, Л. 

Виготським, О. Запорожцем, В. Котирло, О. Леонтьєвим, Ю. Приходько, В. 

Сухомлинським, С. Рубінштейном, Т. Титаренко), західними дослідниками (Е. 

Еріксоном, А. Маслоу, К. Роджерсом, З. Фрейдом, К. Юнгом та іншими). 

Проблема формування валеологічної компетентності знайшла своє 

відображення у працях В. Бобрицької, Т., Бойченко, Т. Книш, В. Нестеренко та 

ін.  

Проте, слід відмітити, що проблема валеологічної підготовки майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку до формування і збереження здоров’я 

вихованців знаходиться на достатньо низькому рівні. Про це свідчить 

порівняно низька валеологічна культура вихователя, недостатнє вміння 

організувати роботу з дітьми у групі, а особливо з дітьми різної категорії в 

режимі здоров’язберігаючих технологій, строювати сприятливі педагогічні 

умови для збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, незнанні вікових 

психолого-фізіологічних особливостей дітей. 

Поняття «валеологічна компетентність» перебуває у стані дослідження. 

Так, під поняття «валеологічна компетентність» С. М. Симоненко розуміє 

сукупність валеологічних знань (валеологічну інформованість) і вмінь грамотно 

застосовувати їх у практиці (валеограмотність) [3, с. 56].  

Як здатність володіти сумою валеологічних знань із науково 

обґрунтованими фактами; ідей; понять накопичених людством у галузі 

збереження здоров’я; наявність практичних умінь і навичок 

здоров’язбереження; встановлювати зв’язки між валеологічний знаннями і 

практичними діями у професійній діяльності на основі сформованих ціннісних 
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орієнтацій на підтримку і зміцнення здоров’я, як власного, так і здоров’я дітей 

розглядається валеологічна компетентність О.Б. Дворніковою [2, с. 11].  

О.М. Бондаренко розглядає валеологічну компетентність педагога як 

складову життєвої компетентності, яка проявляється в знаннях, цінностях і 

мотивах, валеологічній позиції, діяльності щодо оздоровлення себе і своїх 

вихованців. Науковець переконана, що валеологічна компетентність 

формується на основі позитивного ставлення до здорового способу життя, 

характеризується активною і свідомою пропагувально-просвітницькою 

діяльністю, спрямованою на передачу знань, прищеплення умінь і навичок 

раціональної організації життєдіяльності, здатністю нести особисту соціальну 

та правову відповідальність за прийняті рішення щодо вибору стратегії 

поведінки у суспільстві стосовно збереження свого здоров’я та здоров’я інших 

[1, с. 25].  

Виходячи з попередніх тверджень, можна зробити висновок, що 

валеологічна компетентність педагога є інтегрованим поняттям, яке включає 

систему знань, умінь та навичок валеологічного змісту, психологічних 

властивостей особистості (мотиваційних, емоційних, інтелектуальних, 

рефлексивних, регулятивних та ін.), міжособистісних відносини, переживань, 

особистісного та професійного досвіду.  

Таким чином, проблему формування валеологічної компетентності 

майбутнього педагога слід починати з формування у нього  мотиваційно-

ціннісного ставлення до фізичної культури та до здорового способу життя 

вивчення змісту, форм та методів здоров’язберігаючої освіти, отримання 

наукових (медико-біологічних, гігієнічних та соціально-економічних) знань 

значущості фізичної культури, спорту, до здорового способу життя. Майбутній 

фахівець повинен знати всі фактори і умови, що сприятимуть формуванню та 

зміцненню як власного здоров’я, так здоров’я вихованців, володіти прийомами 

й методами підвищення рівня фізичних резервів організму та ефективного 

використовування шляхів формування професійного здоров’я. 
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ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ ІЗ БАТЬКАМИ РОМСЬКИХ ДІТЕЙ ЯК 

ЗАПОРУКА ІНТЕГРАЦІЇ РОМІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

Історичні умови аргументують демографічну картину, що сформувалася в 

Закарпатській області, де проживає чи не найбільша кількість ромського 

населення, порівняно з іншими регіонами України. Згідно з різними джерелами, 

чисельність ромів, які постійно проживають на території Закарпаття, 

коливається від 60 тис. до 100 тис. Традиційно роми об’єднуються в компактні 

групи, що називають таборами. Чисельність осіб у таборі може бути різною. 

Зокрема, склад малих груп – від кількох сімей до 40-50 осіб (наприклад, у 

с. Нижні Ремети); великих груп – понад 3 тис. осіб (наприклад, у смт 

Королево).  

Перед ромським населенням постає низка проблем, серед яких варто 

назвати неналежне соціальне становище; недостатній рівень санітарно-

гігієнічних умов існування; труднощі офіційного працевлаштування; низький 

рівень правового захисту; наявність дискримінації за національною ознакою. 

На окрему увагу заслуговує проблема забезпечення освітою дітей ромського 

http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/
http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/
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населення, оскільки високий відсоток людей не має елементарної початкової 

освіти. У суспільстві поширені стереотипи стосовно гострого питання 

освіченості ромів. Нерідко причину безграмотності ромської спільноти 

вбачають насамперед у відсутності бажання навчатися.  

Водночас варто зауважити, що ситуацію з рівнем освіченості ромів не 

можна схарактеризувати як неоднозначну та контраверсійну. Факт здобуття 

освіти чи нехтування нею вмотивований як ставленням, що панує в ромському 

середовищі, так і соціальним оточенням. З огляду на це, зафіксовано 

поляризацію проблеми: з одного боку, ромське населення відчуває низку 

труднощів, що перешкоджають дітям здобувати освіту, з іншого – сучасне 

суспільство дискримінує права ромів.  

Історії відомі неодноразові деструктивні та конструктивні спроби 

соціалізувати й інтегрувати ромів. За радянських часів ухвалено низку указів і 

постанов, які мали примусовий характер, тому силовим методом змінювали 

традиції й життя ромського населення. Термін чинності таких документів не 

був тривалим, що ускладнювало системність заходів. Крім того, не були 

поліпшені умови життя в спільноті, не реалізовано інформаційної політики, 

спрямованої на зміну ставлення до важливості здобуття освіти. На цьому тлі 

стало очевидним розуміння того, що класичний підхід до розвитку навчання та 

виховання ромських дітей потребує кардинальних змін.  

Розв’язанню порушеного питання сприятиме спеціальна підготовка 

фахівців, які мають володіти низкою сучасних компетентностей: розуміти 

структурно-змістове наповнення академічної системи викладання в закладах 

освіти; знати особливості психології етнічної спільноти, зокрема ромів; уміти 

налагоджувати просвітницьку роботу з батьками, переконувати їх у значущості 

залучення ромських дітей до освітнього середовища.  

Варто виокремити дієві способи, що оптимізують побудову взаємодії між 

педагогічними працівниками та батьками дітей. Ідеться насамперед про 

безпосереднє знайомство класного керівника чи вихователя з батьками кожного 

учня. Такий процес вирізняється специфікою комунікації в ромському 
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середовищі, на відміну від традиційного формату взаємодії педагогічних 

працівників із батьками дітей. У разі організації роботи з батьками-ромами 

змінюється вектор співпраці, тому вчитель змушений відвідувати ромські 

родини, перебувати в особливому етнічному середовищі. Це вимагає 

психологічної підготовки, позитивного налаштування та спеціальних 

комунікативних умінь.  

Нейтралізації негативного ставлення батьків ромських дітей сприятиме 

розкриття педагогом здібностей кожної дитини. Привертаючи увагу батьків до 

обдарованості й талантів учня, педагогічні працівники мають змогу переконати 

їх у значущості освітнього середовища та колективу, який у ньому працює. 

Якщо батьки починають усвідомлювати важливість школи, дитина отримує 

змогу відвідувати школу якомога частіше, що оптимізує системність 

опанування шкільного матеріалу. Унаслідок такої організації освітнього 

процесу, дитина ромів поступово стає освіченою, що вигідно вирізняє її з-

поміж інших осіб у спільноті.  

Важливу роль у поліпшенні взаємодії вчителя з батьками ромських дітей 

відіграє психологічна здатність педагога візуалізувати позитивні зміни, вірити в 

їхню очевидність. Це допомагає педагогічним працівникам, усупереч 

песимістичним прогнозам, моделювати зміни в освіті ромів, проектувати свою 

діяльність, що має бути зорієнтована на трансформацію світу дитини, 

подолання безвихідних ситуацій, пов’язаних із катастрофічно низьким рівнем 

грамотності цієї етнічної спільноти.  

Отже, глобальною проблемою ромського населення є низький рівень 

освіченості, що зумовлений низкою суб’єктивних (недовіра ромів до освітніх 

установ, небажання дбати про освіту дітей та ін.) та об’єктивних чинників 

(історичні передумови життя етносу, умови проживання, матеріальний стан 

тощо). Запорукою інтеграції ромів до освітнього середовища потенційно слугує 

налагодження взаємодії вчителів із батьками ромських дітей, що передбачає 

спеціальну підготовку фахівців, які мають сформовані компетентності; 

просвітницьку роботу; безпосередню комунікацію з ромами; посилення 
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психологічної готовності педагога працювати з ромськими громадами.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

Швидка зміна сучасного світу потребує адаптації сучасної молоді до 

нових умов навчання, роботи й життя. Тому особливо гостро постає завдання у  

формуванні готовності молоді до взаємодії з навколишнім світом, прийняттям 

рішень та володінням найсучаснішою інформацією. Головним моментом у 

соціальному аспекті освіти є інтерактивність, що сама по собі повинна бути 

первинною метою будь-якого освітнього процесу. Це забезпечує зворотний 

зв’язок між здобувачем освіти та викладачем.  

Слово «інтерактивний» у перекладі з англійської означає «знаходитись у 

постійному діалозі, бути активним учасником» («inter» — «взаємний» та «act» 

— «діяти»). Таким чином, інтерактивне навчання — це навчання, побудоване 

на активній взаємодії викладача та здобувача освіти. 

Інтерактивне навчання не є новим поняттям у сучасній педагогічній 

науці. Але воно набирає нового змісту з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій навчання. 

Науковці В. Вишківська та О. Шикиринська виділяють основні ознаки 

інтерактиву:  

• розширення пізнавальної активності, це означає, що освітній процес 
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побудовано так, що пізнання здійснюється через багатосторонню комунікацію, 

творчу взаємодію та групову роботу;  

• взаємонавчання передбачає можливість висловлювати свою думку і 

рефлектувати на основі власного досвіду і знань;  

• ситуація успіху покликана створити атмосферу доброзичливості та 

взаємопідтримки. Це надає можливість кожному відчувати себе комфортно, 

діяти активно, виокремлювати власні успіхи та досягнення інших;  

• пов’язування різних видів діяльності учасників заняття: фізичної 

(рухова активність); змістовної (тематика заняття); соціальної (активність у 

соціальному оточенні – взаємодія, комунікація, взаємосприйняття);  

• різні форми інтерактивного навчання – це тренінги, майстер-класи [1]. 

Серед сучасних методів навчання розглянемо ознаки, які характерні для  

інтерактивного навчання.  

Насамперед виділимо особливість у викладі матеріалу – це проблемність. 

Проблемність забезпечує високий ступінь засвоєння знань, надає можливість 

творчої співпраці студентів у процесі опанування новими знаннями, формує 

творче мислення, учіння та мотивує до здобуття нових знань. Основою для 

цього є створення проблемної ситуації, що спонукає до пошуку розв’язання 

проблеми. Осмислення та розв’язання проблемних ситуацій студентами 

відбувається самостійно, але під загальним керівництвом педагога у процесі 

спільної взаємодії [2]. 

Наступною особливістю виділимо – відповідність змісту навчально-

пізнавальної діяльності до практичних завдань і функцій студента. Це гарантує 

формування власного сприйняття студентами змісту їхньої професійної 

діяльності [3]. 

Особливу увагу заслуговує – взаємонавчання, що є стрижневою формою 

організації й проведення занять із застосуванням методів інтерактивного 

навчання. Прикладом слугує колективна (дискусійна) форма, що водночас не 

спростовує індивідуалізації навчання, але вимагає розумного поєднання з 

фронтальною формою організації навчально-пізнавальної діяльності на занятті. 
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Важливою особливістю є індивідуалізація, що забезпечує організацію 

освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей та 

можливостей студента; розвиває у студентів механізми самоконтролю, 

саморегулювання, самонавчання [4]. 

В умовах використання інтерактивних методів навчання педагог 

представлений у ролі помічника студенту. Його роль полягає в організації 

взаємодії студентів з навчальним матеріалом на засадах педагогіки 

співробітництва [4]. 

Інтерактивні методи навчання, на відміну від класичних, дозволяють 

вирішувати у комплексі наступні завдання:  

1) формувати у студентів інтерес до дисципліни, що вивчається;  

2) підвищувати ефективність процесу розуміння, засвоєння та творчого 

застосування знань;  

3) розвивати інтелектуальну самостійність – здатність індивідуально 

шукати шляхи вирішення задачі (проблеми);  

4) поважати думку інших членів колективу, виявляти толерантність до 

будь-якої точки зору;  

5) розвивати навички керівника, оскільки студенти здобувають досвід 

роботи в колективі, у тому числі навчаються формувати власну думку, 

відносини, професійні та життєві навички. 

Таким чином, впровадження інтерактивних методів навчання – один з 

найважливіших напрямів удосконалення підготовки здобувачів педагогічного 

фаху в сучасному закладі освіти та обов’язкова умова ефективної реалізації в 

майбутній професії. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що сучасна 

модернізована освіта ставить високі вимоги до особистісних та професійних 

якостей педагога. Ці вимоги виступають серйозними зовнішніми стимулами у 

його роботі над собою, яка передбачає підвищення рівня професійної культури, 

спілкування, здібності до творчого саморозвитку, самоствердження як 

професіонала. 

Феномен саморегуляції є надзвичайно важливим аспектом професійної 

діяльності. І. Ісаєв визначає його як здатність керувати власним психічним 

станом і поведінкою для того, щоб оптимальним чином діяти в складних 

педагогічних ситуаціях. Психологічні основи саморегуляції містять у собі 

управління пізнавальними процесами (сприйняття, увагою мисленням, 

пам’яттю, мовою), а також управління поведінкою, емоціями, діями – 

реакціями на виниклу ситуацію [3, с. 14].  

Завдяки саморегуляції, як стверджує М. Гринців, у здобувачів 

формуються вміння ставити цілі і визначати найактуальніші з них; аналізувати 

умови і виділяти серед них важливі для досягнення поставленої мети; вибирати 

способи дій й організовувати їхню послідовну реалізацію; оцінювати проміжні 

та кінцеві результати діяльності, підбираючи для цього найбільш оптимальні 

засоби оцінювання; корегувати власну діяльність. Автор переконана, що 

професійна саморегуляція є необхідним компонентом фахової підготовки. 
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Випускник закладу вищої освіти повинен вміти не тільки проектувати, 

планувати і здійснювати цілісний педагогічний процес на основі аналізу та 

оцінки досягнутого рівня розвитку, вихованості, а й розуміти значущість 

майбутньої професії, бути здатним до дії у професійній ситуації, самостійним в 

умовах невизначеності; вміти використовувати найпростіші прийоми 

саморегуляції поведінки в процесі міжособистісного спілкування і здійснення 

діяльності [2, с.241]. 

Актуальною для нас є думка Н. Войтюк, яка професійну саморегуляцію 

трактує як інтегративну особистісну професійну характеристику педагога, яка 

передбачає усвідомлення ним своїх дій, почуттів, мотивів, свого становища та 

доцільною видозміною власної діяльності відповідно до вимог ситуації [1, 

с.201]. У свою чергу, О. Конопкін під саморегуляцією педагога розуміє 

створення ним бажаних або потрібних станів, які забезпечували б ефективність 

педагогічних дій, психологічно-комфортну атмосферу під час педагогічної 

взаємодії, розвиток рефлексії, витримки, здатності до самоаналізу, 

самоконтролю, самоорганізації. Науковцем визначено структуру саморегуляції 

діяльності, яка містить такі компоненти: мету, модель значущих умов, 

програму дій, оцінку і корекцію результатів діяльності [4, с.59]. 

Отже, професійна саморегуляція, на нашу думку, це - складна  

особистісна професійна характеристика педагога, що проявляється у активно-

дієвому ставленні до вихованців, до самого себе, його соціальні установки, 

досвід, спрямованість та інтереси. Вважаємо, що фективність педагогічної 

діяльності залежить від сформованості у майбутнього педагога саморегуляції, 

яка є регуляцією власних можливостей у відповідності до вимог професійної 

діяльності. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ 

Виховання творчої особистості учня неможливе без права вчителя на 

власну творчість, на пошуки своєї технології, яка відповідає його особистісним 

якостям. Творчість педагога має дві сторони: творчість самого організатора 

навчально-виховного процесу – учителя і творчість учнів як необхідна умова 

вдосконалення вчителя й розвитку творчих можливостей дітей. Учитель як 

суб’єкт педагогічної творчості повинен бути сформований як творча 

індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здатність до творчої 

діяльності.   

Ознайомившись з психолого-педагогічною літературою (роботи Ю. П. 

Азарова, Ю. К. Бабанського, О. О. Бодальова, В. І. Загвязинського, І. А. Зязюна, 

В. О. Кан-Калика, Н. В. Кичук, Н. В. Кузьміної, Л. М. Лузіної, М. Д. 

Нікандрова, М. М. Поташника, В. О. Сластьоніна, Р. Х. Шакурова та ін.) можна 

сформулювати найважливіші якості вчителя, що сприяють успішній творчій 

діяльності: здатність до нестандартного вирішення проблеми; пошуково-

проблемний стиль мислення; уміння створювати проблемні, нестандартні 

навчальні й виховні ситуації; оригінальність у всіх сферах своєї діяльності; 

творча фантазія, розвинена уява; специфічні особистісні якості (сміливість, 

готовність до ризику, винахідливість, цілеспрямованість, оптимізм, ентузіазм, 
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настирливість, упевненість, кмітливість, інтуїтивне відчуття нового та 

оригінального тощо).   

Активна творча діяльність учителя дає позитивний результат у тому 

випадку, коли буде базуватися на двох основах: розвитку творчої активності 

студентів у ВНЗ й подальшій організації творчого пошуку вчителя в школі. 

Тому одним із завдань вузівської підготовки майбутніх учителів є розвиток 

їхніх творчих здібностей, нестандартного мислення, формування вмінь та 

навичок здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на творчому 

рівні. Важливою передумовою формування творчих умінь та навичок у 

студентів є організація творчого процесу на заняттях і залучення їх до активної 

участі в ньому.  

Один із головних напрямів гуманізації освіти є спрямування навчального 

та виховного процесу на формування, розвиток і саморозвиток суб’єктів 

педагогічної взаємодії. Звідси найважливішим завданням освітніх систем є 

забезпечення творчого розвитку особистості, про що наголошується у 

численних освітніх документах нашої держави. Зокрема, у Державній 

національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) одним із стратегічних 

завдань окреслено створення умов для формування освіченої, творчої 

особистості громадянина, реалізації та самореалізації його природних задатків і 

можливостей в освітньому процесі [1]. 

У процесі підготовки вчителів початкових класів необхідно враховувати 

особливості особистості і якості творчої людини, серед яких: спрямованість на 

самореалізацію, де проявляються духовно-естетичні якості особистості; 

бажання досягнути мети, коли творчість є сенсом життя; самостійність і 

незалежність думок і суджень; відкритість і щирість особистості, її 

аутентичність; оригінальність рішення проблеми при створенні художнього 

образу, ініціативність і гнучкість особистості; віра у власні сили і їх адекватна 

оцінка; високий рівень  рефлексії, самокритичність і критичність у судженнях; 

відкритість досвіду, сприйняття незвичайного, нового, оригінального у 

навколишньому світі й передача власного ставлення до світу [4, с. 77]. 
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Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя має свої 

особливості і передбачає подвійні цілі: по-перше, розвинути творчі здібності 

студентів і стимулювати їх творчий пошук засобами навчальної, 

позанавчальної, науково-дослідної та самостійної роботи; по-друге, озброїти 

майбутніх педагогів прийомами, методами, технологіями стимулювання та 

розвитку творчого потенціалу школярів у процесі навчальної та позакласної 

роботи [2, с. 27]. 

Надзвичайно важливу роль у розвитку креативності студентів відіграє 

аудиторна робота. Проведення семінарських, практичних і лабораторних занять 

дозволяє оптимально поєднувати лекційні заняття із систематичною 

самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну 

підготовку з практичною; розвивати уміння і навички розумової праці, 

творчого мислення, використовувати теоретичні знання для вирішення 

практичних завдань; формувати у студентів інтерес до науково-дослідної 

роботи і залучення їх до наукових досліджень; удосконалювати уміння і 

навички здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності. 

Формуванню креативної особистості майбутнього педагога у навчальному 

процесі сприяє застосування нетрадиційних форм і методів навчання, 

інноваційних технологій, тренінгів, спрямованих на розвиток творчих 

здібностей, розв’язання професійно орієнтованих задач, моделювання та 

вирішення педагогічних ситуацій, мікровикладання, творчі паузи, дидактичні, 

рольові і ділові ігри, діалогічні форми та методи взаємодії суб’єктів освіти, 

виконання дослідницьких проектів, конкурси, творчі майстерні, дискусії про 

проблеми сучасної школи тощо. Здійснення таких видів роботи має перевагу 

перед простим сприйняттям готової інформації, яка полягає в тому, що в 

умовах розв’язання певних проблем студент активно і творчо мислить, а це 

призводить не тільки до міцності та ґрунтовності знань, а й до надбання цінної 

розумової якості – уміння орієнтуватися в будь-якій ситуації, та самостійно 

знаходити шляхи вирішення незвичайної проблеми.  

Розвитку креативності студентів під час навчання у педагогічному ВНЗ 



38 

 

сприяє індивідуально-диференційований підхід до їх професійного навчання, 

який являє собою відбір змісту, методів і форм навчання на основі урахування 

індивідуально-психологічних особливостей навчальної діяльності студентів, їх 

соціально значимих відмінностей від інших людей, своєрідності психіки, 

особистих якостей та уподобань [5, с. 113]. 

Індивідуально-диференційована система навчання, ґрунтується на 

індивідуально-диференційованому підході та створює гнучкі умови для 

активного перетворення власної навчальної діяльності студентів і 

пристосування їх до педагогічних вимог викладачів. Кожен студент, виходячи з 

педагогічних вимог, які висуваються йому індивідуально-орієнтованим планом, 

визначає особистісну програму навчальної діяльності. Дана система навчання 

забезпечує взаємозв’язок спонукуваної й регуляційної сторін поведінки за 

рахунок широкого використання механізмів мотивації, стимулювання 

успішності навчання [5, с. 47].  

Ще однією складовою навчального процесу ВНЗ є науково-дослідна 

робота, яка є органічною складовою частиною освіти, базовим елементом і 

рушійною силою її розвитку [3, с. 554].  

Надзвичайно важливе значення у процесі розвитку креативності майбутніх 

фахівців відіграє педагогічна практика студентів, яка спрямована на озброєння 

їх комплексом умінь та навичок, необхідних для вивчення всіх видів навчально-

виховної роботи у школі; оволодіння майбутніми педагогами-вихователями 

формами, засобами, технологіями навчально-виховної роботи у різних типах 

загальноосвітніх навчальних закладів; розвиток у студентів умінь застосовувати 

у практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та методик 

навчання, усвідомлення ними професійної значущості цих знань; виховання у 

студентів потреби постійного вдосконалення професійних знань, умінь, 

навичок та їх педагогічної майстерності; розвиток творчої ініціативи кожного 

студента; удосконалення дослідницьких умінь у конкретній професійній 

діяльності; формування творчого підходу до організації педагогічної діяльності 

[6, с. 4]. Вона забезпечує розвиток та закріплення особистісних властивостей, 
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які є передумовою формування педагогічної майстерності, індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх фахівців. 

Сутність і специфіка педагогічної творчості, які обумовлюють її особливе і 

одиничне серед інших видів творчості, виявляються в особистісно орієнтованій 

розвивальній взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу (педагога і 

учня), яка зумовлена специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин між 

ними і спрямована на формування творчої особистості учня і підвищення рівня 

творчої професійної діяльності педагога [7, с.  113]. 

Отже, креативність педагога є обов’язковою характеристикою цілісної 

особистості, що зумовлена відповідними психолого-педагогічними умовами та 

високим рівнем сформованості її професійних та особистісних якостей. Тому 

стратегія креативного підходу до організації освітнього процесу у вищій школі 

повинна передбачати усвідомлення майбутніми вчителями власних 

особистісних і професійних можливостей, розвиток педагогічних здібностей до 

рівня креативних; задоволення потреби у новизні і нестандартних способах 

розв’язання професійних проблем; установку на творчість і подолання 

стереотипних способів та формалізму у професійних діях; прогнозування 

шляхів і вдосконалення творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІМІДЖУ ПЕДАГОГА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНИХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ 

У педагогічній науці є різні підходи щодо класифікації іміджу. Зокрема, 

як відомо, за структурно-функціональним підходом (урахування різноманіття 

видів іміджу) виокремлюють такі види іміджу: 

– особистісний – імідж учителя, спричинений його особливими 

індивідуальними та внутрішніми рисами; 

– професійний – імідж вчителя, зумовлений професійними якостями; 

– бажаний – імідж, до якого прагне вчитель; 

– дзеркальний – імідж, що відповідає його уявленню про себе; 

– корпоративний – імідж навчального закладу, дошкільного закладу, 

вищого навчального закладу, факультету тощо. 

 «Імідж особистості» у тлумачному словнику іноземних слів 

висвітлюється як «уявлення про чийсь внутрішній та зовнішній вигляд, образ». 

Ковальчук Л. під особистісним (індивідуальним) іміджем розуміє особистісний, 

тобто такий, який базується на рисах, що знаходять свій прояв у площині 

психічних особливостей і реалізується через такі категорії, як: характер, 

темперамент, емоції. Автор уважає, що особистісний імідж людини містить такі 

елементи: 

1. Характеристику людини, яка і виступає інформацією, що формує 

імідж. 

2. Образ людини, сформований у психіці кожного з членів аудиторії 

іміджу у вигляді комплексу різних характеристик людини – зовнішніх і 
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внутрішніх. 

3. Думку про людину як оцінку іміджу образу цієї людини, яка виникла у 

психіці аудиторії. 

4. Прототип іміджу – самої людини. 

5. Об’єкт іміджелогічного впливу, члена на аудиторії іміджу, в результаті 

чого формувався образ людини, виникла оцінка цього образу, виник імідж 

людини. 

Оскільки професія педагога передбачає наявність у її носія 

комунікативних здібностей, то у нашому дослідженні було застосовано й 

комунікативний підхід (передбачає наявність у педагога комунікативних 

здібностей і компетентностей). 

Провідний фахівець у галузі іміджеології Ковальчук Л. виокремлює три 

групи якостей, наявність яких дає уявлення про сутність іміджу. При цьому 

перша група містить якості саме комунікативного характеру: комунікабельність 

як здатність легко встановлювати контакт із людьми; емпатію як можливість 

співпереживати іншим; рефлективність, яка уможливлює розуміння іншої 

людини; красномовність як складова вербального впливу. Все це безпосередньо 

стосується «вміння і бажання подобатися» та свідчить про комунікативну 

компетентність особистості. До другої групи входять характеристики 

особистості як результат її освіти і виховання – моральні цінності, психічне 

здоров’я, володіння набором людинознавчих технологій. До третьої групи 

належать знання, пов’язані з життєвим і професійним досвідом особистості, 

тому компетентність у цій царині можуть забезпечити позитивний імідж 

людини. Особливо це стосується педагога, якого молоді люди уявляють не 

тільки як носія знань, а й як мудру в життєвому сенсі людину. 

Відповідно до положень сучасної педагогіки,  майбутній учитель має 

бути наділений такими якостями вміннями та здібностями: любити дітей, бути 

патріотом своєї країни, об’єктивним, совісним, справедливим, чесним; мати 

витримку, терпеливість стриманість, вміти працювати з дитячим колективом, 

педагогічним, мати організаторські здібності, бути всебічно розвиненою 
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людиною; принциповість і вимогливість, оптимізм, чуйність, любов до життя, 

мати творчий склад мислення; тактовність, гуманно ставитися до людей. 

Проте, у цьому переліку якостей не йдеться про «особистісний імідж», 

тобто творення публічного образу вчителя, який впливає на настрій і почуття 

вихованців, сприяє формуванню в них компонентів морально-естетичної 

культури. Водночас зазначається, що «на основі особистих якостей у процесі 

професійної підготовки в педагога мають бути сформовані необхідні вміння» і 

серед них − уміння в галузі педагогічної техніки, а саме: 

– одягатися з урахуванням індивідуальних особливостей, прийнятого в 

суспільстві стилю, вимог культури та особливостей діяльності; 

– володіти собою, оцінювати свої почуття в конкретній ситуації, 

психічний стан вихованців, обирати потрібну тактику дій відповідно до 

педагогічних завдань; 

– володіти голосом, тоном, темпом, ритмом педагогічного мовлення; 

– володіти жестами і мімікою; 

– уміння ходити, стояти, сидіти; 

– володіти навичками психотехніки (уміння застосовувати знання про 

психіку людини для розв’язання практичних завдань). 

При дослідженні проблеми розвитку професійного іміджу педагога в 

системі педагогічної освіти Горовенко О.  здійснював й культурологічний 

підхід (характеризує викладача як особистість, що відповідає суспільним 

нормам та вимогам і спирається на основну складову професійної культури та 

професійного саморозвитку викладача – професійну етику). Це пов’язане з тим, 

що увага науковців до питань, пов’язаних із іміджем фахівця, зумовлена 

низкою чинників, серед яких не останнє місце займає культура, позаяк саме 

вона активно сприяє становленню стійкого іміджу особистості. Навроцька М. 

зазначає, що «в українських педагогічних реаліях питання співвідношення 

професійно-педагогічної культури та іміджу фахівця є новим, таким, що лише 

постало на порядку денному, та й то, переважно, з огляду на закордонний 

досвід, своєрідну «моду»» . 
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Ураховуючи вищезазначене, у нашому дослідженні розвиток 

професійного іміджу  майбутнього педагога в системі фахової підготовки 

визначено як цілеспрямований процес, в ході якого відбуваються позитивні 

зміни зовнішнього вигляду, внутрішнього образу, манери спілкування педагога 

з учнями, колегам, батьками за рахунок застосування комплексу форм, методів 

і засобів, що використовуються під час професійної підготовки вчителів 

початкових класів 
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PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF HEI TEACHER 

The professional activities of the academic staff in the higher educational 

institutions are implemented in a person-to-person system. And therefore they require 

certain personal and professional qualities and skills. “The teacher should be a bright 

unique personality, a carrier of universal values, deep and diverse knowledge, high 

culture and he or she should strive to be the embodiment of the human ideal. Special 

professional and social functions of the teacher, the need to always be in the foreground 

of the most objective judges – their pupils, interested parents, the general public – 

determine the increasing demands on a teacher’s personality and his or her morality” [5, 

p. 513]. 



44 

 

Therefore, an essential feature of the pedagogical work is the fact that from the 

beginning to the end it is a process of the interpersonal interaction. It is the teacher 

who sets the aim and objectives of this process in specific conditions. He or she 

programs the development of a personality and justifies the system of pedagogical 

means, forms, methods as well as stages of their usage to solve specific pedagogical 

problems. 

Scientists view the teacher's professional activity as a multilevel system whose 

components include the aim, motives, actions, and result. The pivotal approach of the 

pedagogy as a science to the pedagogical activity is differentiating its components as 

relatively independent functions. Researchers have proven that in the educational 

process the teacher performs the following interrelated functions (or activities): 

diagnostic function; orientation and prognostic function; constructive and planning 

function; organizational function; informative and explanatory function; 

communicative and stimulating function; analytical and evaluating function; research 

and creation function. 

All these functions entirely reflect the system of the pedagogical activity. And 

the level of its realization, pedagogical communication and students’ high results 

achievement chiefly depend on the following: how the teacher sets aims of the 

professional activity, what is considered a priority in his or her profession, and the 

teacher’s personality as a subject of the pedagogical activity. In pedagogy, 

profession-associated requirements for the teacher are expressed in terms of 

“professional fitness” and “professional readiness”. Professional fitness is the set of 

mental, psychological, and physiological characteristics of a person that are necessary 

to acquire in the chosen profession. Professional readiness includes the 

psychological, physiological, and physical readiness as well as scientific, theoretical, 

and practical training of the teacher. 

Idealized personal and professional qualities that make up the teacher’s 

professional fitness are presented in the form of a profession profile diagram. The 

profession profile diagram is a kind of a passport that contains a set of personal 

qualities, pedagogical and special knowledge and skills required for the teacher. The 
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teacher’s personality orientation occupies the prominent place in his or her profession 

profile diagram. 

The true pedagogical orientation is a stable motivation for the formation of a 

student’s personality, his or her all-around harmonious development. This orientation 

is humanistic. The humanistic sense of the pedagogical activity is a characteristic 

feature of many outstanding educators of all times and nations. 

Nowadays humanism is becoming a generalized system of views, beliefs, and 

ideals of the teacher of the 21st century. The content of his or her practical activity, 

its means and methods are implemented through: the idea of an individual-oriented 

approach in teaching and educating, the subordination of the teacher’s actions to the 

real interests of a pupil; assisting a student in using his or her acquired knowledge, 

developed skills and work methods in the everyday life to solve real domestic, 

industrial and social problems; ensuring the harmonious and creative development of 

each student with the opportunity of showing his or her personality and identity; the 

most extensive use of pedagogical requirements in an indirect form (advice, requests, 

trust, approval, etc., pedagogical support); gradual shift from group forms of 

interaction to individual ones; emotional colouring of working relationship with 

students; constant control in the process of working communication activities; 

overcoming various manifestations of authoritarianism, domination, sadism, gap 

between education and society needs; excellent pedagogical skills of the teacher. 

The specifics of the pedagogical activity sets a number of requirements to the 

personality of the teacher, which are defined as professionally significant personal 

qualities in the pedagogical science. They characterize the intellectual, emotional, and 

volitional sides of a personality, have a significant influence on the result of the 

professional and pedagogical activity and determine the individual style of the 

teacher. 

Scientists enumerate a diversity of personal qualities that are important for the 

teacher profession. Attempts are made to highlight the most essential ones in terms of 

the pedagogical activity effectiveness. In our opinion, it is sensible to highlight the 

dominant, peripheral, negative and professionally unacceptable qualities. 
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The qualities are considered dominant ones when their absence makes it 

impossible to do the pedagogical activity effectively. The peripheral qualities are 

considered the ones that do not have a decisive influence on the effectiveness of 

teaching but contribute to its success. The negative qualities are ones leading to a 

decrease in the effectiveness of the pedagogical activity. And the professionally 

unacceptable qualities are those that lead to the teacher’s professional incompetence. 

Let’s consider the content of the afore-mentioned groups of personal qualities in 

details. The dominant qualities include: humanity, love for children, ability to respect 

their human dignity, the need and ability to provide a qualified pedagogical assistance 

in their personal development; civil responsibility and social activity, as the well-

being of young people depends on the well-being of the whole nation; true 

intelligence, i.e. high level of the intellectual development, expertise in the subject of 

teaching, erudition, behavioral culture; truthfulness, fairness, faithfulness, honesty, 

dignity, hard work, devotion; innovative style of the scientific and pedagogical 

thinking, willingness to create new values and make creative decisions; love for the 

subject of expertise, the need for knowledge and a systematic self-education; ability 

to establish interpersonal communication, dialogue and negotiation; the presence of 

the pedagogical tact that determines the style of the teacher’s behavior and builds the 

students’ confidence in the teacher’s benevolence, his or her responsiveness, kindness 

and tolerance. 

The peripheral qualities include: amiability; sense of humor; artistry; wisdom 

(life experience); physical attractiveness. 

The set of the teacher’s qualities establishes his or her authority. The authority 

of the teacher, as well as the authority of a representative of any other profession, is 

gained through hard work. If in other professions the saying ‘an authority recognized 

in their field of expertise’ is of common usage, in the teacher’s profession it meant 

the authority of an individual. Among the negative qualities there are: indifference to 

students; bias; arrogance; vindictiveness; mood swings; indifference to the subject 

being taught; absent-mindedness.  

Various combinations of important qualities determine the teacher’s individual 
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style. The modern teacher’s knowing of significant personal qualities and their role in 

the professional activity will allow him or her determine the degree of development at 

different stages of the professional development, to search ways and means of further 

development of positive qualities and eradication of negative ones. 

K. Gnezdilova states that both professional and personal qualities are important 

for the teacher. They should be divided into general (consciousness), moral (the 

reflection of a person’s social characteristics), intellectual (mental), volitional and 

emotional (self-regulation of the personality). “The moral qualities include 

humanism, hard-working nature, honesty, adherence to principles, responsibility, etc. 

Among the intellectual qualities there are activity awareness, logicality, prudence, 

objectivity, and others. Self-sufficiency, discipline, responsibility, independence, 

activity, etc. can be considered as the volitional qualities” [2, p. 151]. 

Researchers argue that professionally significant qualities are professionally 

important features or parameters that assist in evaluating the efficiency and reliability 

of the “human component” in the system of “a man – a machine” and “a man – a 

working tool” [1]. 

Professionally significant qualities of the teacher in the higher educational 

institutions include the following: professional and pedagogical capabilities 

(“didactic, academic, perceptive, linguistic, organizational, authoritarian, 

communicative capabilities as well as the ability to simultaneously distribute 

attention to several activities” [3, p. 267]; individual and psychological characteristics 

(high level of social adaptability, readiness for self-understanding; interest in the 

continuous intellectual development; positive attitude and “I-concept”, emotional 

intelligence and self-control; staunchness and enterprise); scientific and pedagogical 

qualities (curiosity, constant interest in the science development, discipline and strive 

for accurate results, enthusiasm and diligence, criticality and self-criticism [4]; moral 

and ethical qualities (general culture, professionalism, respect and strictness to 

oneself and others, humanism, decency and honesty, etc.); general civic traits (deep 

convictions, civic stand and activity in the life of the academic, local and professional 

communities, national consciousness and patriotism, responsibility and hard-working 
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nature). 
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КРЕАЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

 Школа ХХІ століття – це загальноосвітній заклад, де здобуває освіту «Z-

покоління» або Internet-покоління, тобто діти, які краще сприймають та 

запам'ятовують інформацію через зображення. Сучасні здобувачі освіти 

переважно є візуалами за типом сприйняття інформації, оскільки бачать світ 

через призму «картинок», відеозображень, звертаючи увагу на яскраві моменти 

чи цікаві приклади. Життя постає світом «коротких» повідомлень, 

швидкоплинних новин, і дитині непросто розібратися у великому 

інформаційному потоці [10]. Це й формує нові вимоги до методики подачі 

інформації в навчальному закладі. Тому робота сучасного вчителя пов’язана із 

пошуком нових форм і методів навчання, які б відповідали і вимогам часу, і 

запитам конкретного класного колективу. Саме ці вимоги зумовили потребу у 

візуалізації навчального матеріалу насамперед за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. Тож креалізовані тексти стали невід’ємною 
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складовою навчального процесу. Такі тексти здатні передавати великий обсяг 

інформації в достатньо лаконічній формі, вони забезпечують привернення 

уваги читача до інформації, стимулюють його пізнавальну діяльність. Візуальні 

елементи дозволяють передати авторську оцінку подій, доповнити й 

підкреслити вираження головної думки, адже зображення в повній мірі беруть 

участь у композиції тексту [4]. Креолізовані тексти можна впроваджувати в 

педагогічний процес на всіх етапах уроку. Тому у своїй роботі використовую 

креолізовані тексти і як методичний прийом, який полегшує процес засвоєння 

навчального матеріалу шляхом візуалізації текстової інформації («хмара слів», 

буктрейлери, меми, фотоквести).  

Отже, «хмара слів». Можливості використання «хмари слів» у навчанні 

пов'язані, наприклад, з тим, що: в хмару можна записати тему уроку, яку 

здобувачі освіти повинні визначити; попросити скласти пропозиції щодо 

визначеної теми, «хмара» виступає в ролі опорного конспекту; можна 

запропонувати дітям прочитати в «хмарі» головне питання, на яке необхідно 

знайти відповідь протягом уроку; скласти речення або розповідь, 

використовуючи якомога більше слів з «хмари»; створити словникову «хмару» 

на основі невеликих за обсягом вивчених навчальних текстів і попросити учнів 

пригадати, про що були ці тексти, в якому саме контексті використовувалися 

слова; повторити основні поняття теми, що вивчається. Отже, використання 

яскравої графіки у вигляді «хмар слів» сприяє  кращому запам’ятовуванню 

навчального матеріалу, акцентує увагу на ключових моментах із теми вивчення. 

Тому урок не пройде повз учня, а надовго закарбується в пам’яті.  

Одним із найпоширеніших видів візуалізації художнього твору є також 

буктрейлер. Буктрейлер (від англ. Book – книга, англ. trailer – тягач, причіп) –  

короткий відеоролик чи кліп за мотивами книги. Основне його завдання – 

спонукання до прочитання книги. Створювати можна на різних етапах 

засвоєння навчального матеріалу – і на етапі ознайомлення з художнім твором, 

і на етапі аналізу [3]. Особливістю буктрейлера є те, що розповідь про книгу 

подається в образній, інтригуючій формі за короткий час (до 3хв.). Але учителю 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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слід пам’ятати, що психологічний вплив буктрейлера на здобувачів освіти є 

надзвичайно глибоким та різнобічним. За специфікою сприйняття існують такі 

види буктрейлерів: цікаві (несподівані, незвичайні), нейтральні (очікувані), 

нав'язливі (вольові, спонукальні) [6]. Незважаючи на те, що буктрейлер є 

самостійним твором, автори для їх створення використовують як запозичені 

матеріали, так і авторські. На уроці завдяки буктрейлеру можна дізнатися про 

цікаві книжкові новинки. Якщо дуже сподобалася якась книга, то учень може 

створити власний буктрейлер і, таким чином, в оригінальний спосіб поділитися 

враженнями з іншими читачами Тож здобувач освіти спробує себе в ролі 

 режисера, художника-мультиплікатора тощо [2]. 

Саме буктрейлер – це та інноваційна технологія, яка  привертає увагу до 

книги, створює читацьку аудиторію та дозволяє зробити урок цікавим, творчим. 

Але  науково-технічний процес активно розвивається, з кожним днем 

зростає й обсяг навчального матеріалу, який здобувачі освіти мають засвоїти. 

Тому завдання педагога ‒ максимально оптимізувати і структурувати новий 

матеріал, зробити його більш наочним і зрозумілим. Для цього варто 

скористатися мемами.  

Мем, або інтернет-мем, – це будь-яка дотепна коротка інформація (фраза, 

зображення, звукоряд, відео) іронічного характеру, яка відтворює певне 

ставлення до якихось подій чи обставин та поширюється в інтернеті. Інтернет-

меми також набувають поширення не тільки як інструмент для спілкування в 

мережі, але й в освітній сфері. І хоча ідея щодо використання інтернет-мемів в 

освітньому процесі на перший погляд здається дивною, але вони дійсно 

допомагають краще засвоїти матеріал. Адже картинки привертають увагу 

здобувачів освіти, викликаючи позитивні емоції та певні асоціації. Для цього 

можна використати світлини людини під час її професійної діяльності. 

Наприклад: Ольга Сумська в образі Роксолани, Тіна Кароль з мікрофоном на 

сцені, Андрій Шевченко на футбольному полі та інші. Полюбляють діти і 

картинки з тваринками (котики, собачки). Можна також запропонувати  емодзі 

– це значки або невеликі картинки, які відображають емоції. Їх часто 
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використовують і самі школярі під час спілкування в інтернеті, щоб передати 

почуття, навіть коли неможливо побачити людину та її вираз обличчя. Увесь 

цей арсенал зображень учитель використовує на власний розсуд. А поряд з 

мемом прописуємо приклади слів для запам’ятовування правила. 

Такий формат навчання є цікавим доповненням освітнього процесу: він 

сприяє розвитку спостережливості, креативному переосмисленню будь-якої 

інформації, розвиває почуття гумору та навчає школярів лаконічно робити 

акценти на ключових моментах з мови (орфографія, наголос, лексика, 

фразеологія) та літератури (псевдоніми письменників, назви творів, теорія 

літератури). Тож  за останні роки меми стали допоміжним інструментом при  

вивченні української мови та літератури, оцінки важливості явищ і просто 

способом комунікації. 

Фотоквест (від англ. quest – пошук) – це творче змагання, яке обмежене 

часом та передбачає виконання поставленого організатором (учителем) 

завдання. Здобувачі освіти мають зробити певну кілкість  світлин, що є 

відповідями до завдань квесту. Завдання до пошуку об’єктів фотографування 

мають бути пов’язані безпосередньо з навчальним матеріалом за темою і 

побудовані таким чином, щоб сприяти відтворенню в пам’яті змісту 

прочитаного тексту, його деталей, активізувати інтелект та уяву дітей. Об’єкти, 

які потрібно знайти і зафіксувати, повинні бути легкодоступними або такими, 

які можна відтворити, замінивши образами-символами, інсталяціями, 

надписами тощо. У визначений термін надіслати вчителеві на одну із адрес 

(електронна пошта, Viber, Telegram). Важливо, щоб учитель чітко визначив 

мету проведення фотоквесту. Інколи достатньо лише зібрати фотографії за 

певний час (репродуктивна діяльність). А якщо завданням буде утворити з них 

кінцевий продукт – фотогазету, портрет митця чи літературного героя – це вже 

буде творча діяльність здобувачів освіти. Тому фотоквест – це емоції, позитив, 

пошук, інформація, креатив. 

Сучасне життя зазнало багатьох змін. Не оминуло й освітній простір, у 

якому креалізовані тексти посідають чільне місце, це вимога сьогодення. 
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Використання такого мультимедійного супроводу уроку в освітньому процесі 

забезпечує можливість підвищувати мотивацію, якість знань, 

конкурентоспроможність учнів; розвивати предметні та комунікативні 

компетенції, творчі здібності. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Найважливішою структурою формування основ економічної культури 

особистості є початкова школа, яка впливає на економічну поведінку та 

економічну свідомість підростаючого покоління. Отже, виховний вплив на 

молодших школярів має спиратися на систематичну економічну підготовку. 

Є.Савіна підкреслює, що формування економічної культури є важливою 

складовою освіти. На соціалізацію сучасної учнівської молоді величезний 

вплив мають виниклі на тлі соціально-економічних змін суспільства умови 

кризи, які серйозно позначилися на системі формування цінностей населення. У 

сучасних умовах ЗМІ зайняли місце провідної домінанти у формуванні нових 

ціннісних орієнтацій населення, насамперед молоді. У разі соціальної 

нестабільності суспільства особливий вплив має економічне мислення [1, с. 54].  

Як важлива ланка в системі безперервної освіти процес формування 

основ економічної культури спрямований на задоволення потреб особистості, 

суспільства та держави. Сучасні умови ринкової економіки суспільства 

висувають вимоги до формування економічної позиції населення. Сьогодні 

економічні рішення змушені приймати не тільки економісти-професіонали, а й 

кожна людина у своєму повсякденному житті. Реформи такого роду в 

суспільстві зажадали серйозного осмислення підходів до організації шкільної 

економічної освіти з раннього віку [2]. 

Отже, у кожного молодшого школяра має бути розвинений певний рівень 
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економічного мислення, він повинен мати певні економічні знання, навички та 

вміння. Формування економічного мислення та економічної культури 

молодших школярів, як головна мета організації економічної освіти в 

початковій школі, розвиває певні ціннісні орієнтації, здатність до 

самовираження особистості, спонукає інтерес і прагнення раціоналізму в 

роботі, винахідливості, вибору оптимального варіанту вирішення соціально-

економічних завдань. Модернізація країни веде до модернізації освітньої 

системи суспільства як рушійної сили в розвитку теорії людського потенціалу, 

який стає національним багатством. Освіта розвиває рівень культури всього 

нашого суспільства та активно впливає економіку, її кадровий потенціал. Саме 

тому необхідна безперервна економічна підготовка педагогів, які ведуть 

навчання школярів.  

Сучасний етап формування основ економічної культури характеризується 

стійкою тенденцією до навчання учнів з першого класу, у зв'язку з чим 

змінюються вимоги до змісту економічної освіти в школі. Суспільний розвиток 

висуває принципово нові завдання щодо формування у школярів системного 

мислення, комунікативної, економічної, правової, інформаційної культури, 

творчої активності, вміння аналізувати результати своєї діяльності та ставити 

перспективні завдання. 

Від якості формування основ економічної культури з молодшого 

шкільного віку багато в чому залежить у майбутньому інформаційна та 

моральна безпека розвитку країни. Цю проблему актуалізують чинники 

розвитку системи сучасної освіти зумовлені демографічними, світоглядними, 

моральними, економічними, екологічними викликами до системи світового 

співтовариства. Глибокий аналіз та узагальнення цих проблем показує, що його 

коріння лежить в економічній галузі і залежить від рівня розвитку економічної 

культури, освіченості, моральності та моральних якостей людей, їх 

світорозуміння і світогляду. Перелічені проблеми мають всесвітній масштаб, 

тому несуть у собі загрози самому існуванню людства. Отже, у суспільстві 

виникла об'єктивна необхідність глибокої орієнтації до економічної освіти та її 
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функцій, яка потребує підвищення якості початкової, загальної та професійної 

освіти [4]. 

У сучасній педагогічній практиці відсутня якісна парадигма економічної 

освіти. Це веде до того, що практики і теоретики пропонують численні варіанти 

програм, спрямовані на підвищення якості економічної підготовки молодших 

школярів, які часом носять стихійний інстинктивний характер. 

Перед системою економічної освіти досить актуально стоїть проблема 

формування основ економічної культури молодших школярів з низки причин: 

- проблемі формування основ економічної культури молодших школярів 

держава приділяє мало уваги; 

- економічна освіта молодших школярів – єдина галузь, що не має своєї 

системи підготовки кадрів на сьогоднішній час. 

Крім того, якість економічної підготовки шкільної молоді не відповідає 

повною мірою потребам сучасної ринкової економіки. У процесі формування 

основ економічної культури необхідно стимулювати прояв активності в різних 

видах культурної, суспільної діяльності, щоб збагачувати особистість учня 

виробити економічну позицію в реаліях життя.  

За цією темою нами проведено глибокий аналіз теоретичної літератури, 

який дозволив зробити висновок, що актуальність і практична значущість 

проблеми формування основ економічної культури молодших школярів 

обумовлена глобальними змінами в економічній, екологічній, політичній, 

соціальній сферах світової спільноти і являють собою багатогранні аспекти 

наукових досліджень. 

У розвитку сучасного суспільства різко позначилися дві суперечливі 

тенденції: 

- зросла орієнтація населення на економічні цінності у різних галузях 

життєдіяльності; 

- наслідками економічної кризи є соціальне розшарування суспільства, 

розмивання моральних орієнтирів, інфляція, безробіття. 

Отже, падіння культурно-економічного рівня значної частини 
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підростаючого покоління виступає сьогодні як одна з основних причин, що 

актуалізують розробку формування основ економічної культури молодших 

школярів у сучасному суспільстві. [3, с. 27] 

Проведене нами опитування з вивчення ставлення молодшого школяра до 

економічної освіти дозволило відзначити низку важливих особливостей: 

більшість дітей – 73% опитаних вважають питання економіки нудними і 

розглядають економіку лише як прикладну науку до інформаційних технологій. 

Було встановлено, що з економічних понять вони ототожнювали із собою лише 

«заробітну плату», «купівля-продаж», «бартер» тощо. 

Отже, ресурси навчального процесу початкової школи з формування 

економічних знань і умінь невеликі, тому організація вільного від навчання 

часу учнів стає однією з головних проблем педагогів початкової школи. 

Емпіричне дослідження, проведене нами, у початкових класах дозволило 

визначити коло інтересів дітей у створенні форм дозвілля. Відповіді на 

запитання «Чи граєте ви в економічні ігри?» показали, що «ні, не граємо» 

обрали 71%. Отже, необхідність побудови педагогічної моделі організації 

економічної діяльності молодших школярів актуалізує пошук нових форм і 

методів роботи у всіх соціальних інститутах і в системі освіти, орієнтований на 

стійку стратегію і тактику освітніх установ. 

Ми переконані, що економічна діяльність молодших школярів повинна 

бути спеціально організована з використанням потенціалу практично-

орієнтованого і культурно-дозвільного середовища як системи економічної 

взаємодії особистості з навколишнім світом. Тільки такий підхід передбачає в 

центрі виховної роботи особистість учня, його потреби, інтереси та мотиви 

поведінки.  
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

Сучасні зміни в суспільстві спонукають педагогів шукати інновації та 

впроваджувати їх у навчальний процес. Процес упровадження інновацій – 

складний, поетапний, потребує належного управління. Перед освітою 

поставлена задача формування нового покоління не лише як носія знань, а як 

генерації з переважаючим творчим мисленням, що здатна використовувати 

одержані знання та забезпечувати інноваційний розвиток суспільства в цілому 

та країни, зокрема. 

Принципово новий ракурс погляду на особистість – з позиції 

гуманістичної парадигми освіти зумовив необхідність змін у побудові 

навчального процесу. 

Саме тому, сучасна педагогічна думка висуває на перший план 

особистісно орієнтоване навчання, що прийнято тепер за основну парадигму. 

Ця технологія передбачає переведення учня в суб’єкт навчання та забезпечує 

його розвиток, розглядаючи особистість основною цінністю суспільства. 

Визнається необхідність реформування системи освіти в такому напрямі, щоб 

визначити учня центральною фігурою навчального процесу, становлячи тим 

самим його пізнавальну активність у центр уваги педагогів, управлінців, 

учених, розробників програм і засобів навчання. Втім, у практиці суб’єктність 
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учня, поки що не реалізується належною мірою. 

Як свідчать останні дослідження, ці принципи актуальні і нині, більш 

того, вони лягли в підґрунтя сучасних пропозицій щодо реформування освіти та 

підготовки вчителів . 

Особистісний підхід у освіті ставить у центр навчально-виховного 

процесу людину, її цінності, особистісну свободу та активність. З такого 

погляду на людину як на неповторну унікальну цілісність, активну творчу 

істоту, котра може впливати на свій розвиток і життя, виводиться мета освіти, 

що пов’язана не з виконанням соціального замовлення, а з пізнанням сутності 

людини, прагненням її до самовираження. 

В зв’язку з цим відбулася концептуальна переорієнтація професійної 

педагогічної освіти: вона спрямовується на формування та розвиток 

особистості вчителя, який має творчу індивідуальність, а не виконавця законів 

ефективного навчання. 

Ми вважаємо, що гуманістичний  напрям у педагогічній освіті  має стати 

серцевиною особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи. Ми погоджуємось із С. Подмазіним, який виділяє 

наступні суттєві ознаки особистісно орієнтованої освіти: 

1. Поняття “освіта” ми трактуємо більш широко, ніж це роблять зараз – як 

єдність усіх процесів (навчання, учіння, виховання, самовиховання, 

соціалізація), котрі розривають, пристосовують, формують, “освічують” 

особистість. 

2. Особистісна орієнтація не є визнанням учня як такого (як індивіда, 

індивідуальності, суб’єкта) віссю освітнього процесу. Такою віссю є його 

особистість із проекцією в майбутнє: “особистість у минулому, особистість 

нині, особистість у  майбутньому”. Головною умовою особистісно орієнтованої 

освіти є створення сукупності умов: усвідомлювана мета діяльності; моральні 

цінності, що культивуються; чітко визначені соціальні норми діяльності та 

поведінки, вихід на які підлягає санкціонуванню; межі соціокультурних 

цінностей, які визначають особистісно та соціально значимі спроби поведінки 
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учнів, які сприяють вільному, але водночас і морально, соціально 

орієнтованому розвитку особистості та схвалені  суспільством. 

3. Для гармонійного розвитку особистості та суспільства необхідна 

соціокультурна адекватність ціннісних систем і постійна трансформація 

цінностей, яка врівноважує вічне протиріччя між тим, що потрібно суспільству, 

і тим, що потрібно індивіду. Там, де немає такої гармонії, або щонайменше 

балансу, – наступає розрив. Його можна уникнути, якщо врахувати 

психологічні чинники, котрі впливають на прийняття ціннісних систем. 

4. Необхідно розглядати людину як складну систему, що 

саморозвивається. Певні закономірності такого розвитку визначені теорією 

розвитку неврівноважених систем – синергетикою. Відповідно до основних 

положень синергетичної методології, особливо в умовах мінливого суспільства, 

потрібно не нав’язувати особистості шляхи її розвитку, а створювати якомога 

більше умов і можливостей для її саморозвитку в межах соціокультурних норм 

і гуманістичних моральних цінностей. 

5. Оптимальний розвиток особистості визначається її одночасною 

каузальною та цільовою детермінацією. Роль мети мають виконувати 

соціокультурні гуманістичні цінності. Причому цінності (ідеалізовані образи 

особистісного та суспільного буття) в детермінації розвитку особистості мають 

домінувати над соціальними нормами (правилами та стандартами особистості 

та суспільної поведінки і діяльності). Таке співвідношення має важливе 

значення, оскільки цінності є внутрішніми, а значить, більш стійкими 

детермінантами життєдіяльності особистості [1].    

Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: 

розвиває комунікативні  вміння та навички, допомагає встановленню емоційних 

контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки 

змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. нювати форми 

діяльності, переключати увагу на основні питання. Саме ці технології навчання 

відкривають можливості для розвитку творчого потенціалу студентів, сприяють 

підвищенню зацікавленості певним предметом, забезпечують різнобічний 
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розвиток особистості. Унаслідок повної відповідності до концепції особистісно 

орієнтованого, інтерактивне навчання має зайняти одне з головних місць у 

переході освіти до нових освітніх технологій.  

Отже, можна зробити висновок, що інтерактивне навчання повністю 

відповідає вимогам часу стосовно адекватності освіти до змін, що відбуваються 

в світовому суспільстві. Порівняно з основними сучасними парадигмами освіти 

(традиційною й особистісно орієнтованою), можна зробити висновок, що 

інтерактивне навчання як педагогічна система в цілому, та його фрагменти у 

вигляді окремих технологій зокрема, здатні посісти одне з головних місць в 

особистісно орієнтованій педагогіці. Така відповідність інтерактивних 

технологій сучасним вимогам підтверджує відповідальну роль цього навчання в 

переході освіти до нової парадигми. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Проблема морального виховання завжди була надзвичайно актуальною. 

Ще у теоріях давніх філософів знаходимо опис морального стану певної епохи, 

що накладає відбиток на моральне виховання підростаючої особистості. Сократ 

визнавав вищою моральною цінністю справедливість. Платон переконував, що 

це внутрішнє удосконалення. Головними моральними якостями людини 

вважалися справедливість, співчуття, милосердя, доброта.  
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Я.А. Коменський особливу увагу звертав на виховання людяності, 

почуття обов’язку і совісті, виходячи із загальнолюдської (християнської) 

моралі. На цій основі виділяються чотири доброчесності: мудрість, 

поміркованість, мужність і справедливість, які проявлялися у відношеннях 

індивіда до інших людей, до самого себе, до навколишньої дійсності. У своїх 

працях  педагог-мислитель наголошував на необхідності виховання таких 

якостей, як помірність, охайність, шанобливість до старших, люб'язність, 

справедливість, благодійність, терплячість, делікатність, уміння триматися 

гідно, поводитися стримано й скромно. 

Англійський педагог Дж. Локк особливої ваги надавав вихованню у дітей 

чесності, відповідальності, сорому за неправильні вчинки. Він неодноразово 

підкреслював у своїх працях, що моральні норми і правила, які не повинні бути 

чимось зовнішнім, а мають стати глибоко особистісними якостями молодої 

людини-джентльмена, який вміє розумно і вигідно вести справи. Він 

рекомендував здійснювати моральне виховання з раннього віку дитини, коли 

юна душа найніжніша й легко піддається виховним впливам. 

Одним із ефективних засобів виховання морального виховання Й.-Г. 

Песталоцці є вправи у доброчесності. Він рекомендував приймати участь дітей 

у добрих і корисних справах, що потребують зусиль, витримки, 

відповідальності. Ці вправи варто розпочинати у сім’ї, а потім систематично 

проводжувати в умовах навчально-виховних закладів. 

У педагогіці Київської Русі  Володимир Мономах рекомендує привчати 

дітей дотримуватись загальнолюдських моральних норм, які він вважає 

орієнтирами поведінки в суспільстві: коритися старшим, поважати рівних собі і 

молодших, приносити іншим користь, бути вірним слову, не дозволяти сильним 

ображати слабших, не лінуватися, співчувати горю інших, щиросердечно 

відноситись до оточуючих, вміти придушувати в собі гнів, творити добро і т.д. 

У XYІІІ ст. український філософ-мислитель Г. Сковорода, моральне 

виховання убачав у формуванні в дітей таких чеснот як доброчесність, 

справедливість, доброзичливість, вдячність, стриманість, поміркованість, 



62 

 

скромність, терплячість, мужність, працьовитість, милосердя і гуманізм. Праця, 

до якої людина має нахил є джерелом радості, насолоди, людського 

благополуччя. Ось чому батькам, педагогам варто якомога раніше виявляти 

природні задатки дітей і наполегливо розвивати їх. В основі щастя, за Г. 

Сковородою, лежить сумлінне виконання людиною власне людського 

обов’язку і реалізація нею свого природного покликання. 

Неоціненний внесок у справу морального виховання дітей у ХІХ ст. 

зробив видатний педагог К. Ушинський, який вважав, що формування 

моральних рис і почуттів особистості є пріоритетним в освітньому процесі. 

Головним, на його думку, було виховання чуйності, щирості, доброзичливості, 

довіри до людей, скромності, чесності, працьовитості, гуманності, почуття 

національної та власної гідності. Особливо цінним, вважав педагог, є 

усвідомлення дітьми моральних норм та дотримання відповідних правил 

поведінки в повсякденному житті. Гартування волі має привчати їх стримувати 

свої деструктивні бажання та діяти згідно з моральними приписами. Завдяки 

цьому в малят накопичується власний досвід моральної поведінки, який 

допомагає приймати правильні рішення в складних ситуаціях морального 

вибору.  

Італійський педагог М. Монтессорі була переконана, що перші уроки 

моралі дитина засвоює в період дошкільного дитинства. Саме на цьому етапі 

життєвого циклу людини (період етнокультурації) закладаються основи 

моральної свідомості, моральних якостей і почуттів, навичок моральної 

поведінки, які визначають подальше становлення і вдосконалення людської 

особистості та її інтеграції в суспільство. Дошкільники засвоюють чималий 

обсяг знань про довколишню дійсність, у тому числі й про певні соціокультурні 

явища [1, с. 141]. Сформовані в цей час уявлення і набуті знання про певні 

культурні стандарти, морально-етичні цінності, норми та ідеали є 

першоосновою для розвитку моральних мотивів і формування навичок 

моральної поведінки.  

Головними завданнями морального виховання С. Русова вважала 
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розвиток у дітeй високих моральних почуттів шляхом безпосередньої участі в 

добрих і корисних справах, де й формуються відповідні моральні навички та 

стилі моральної поведінки, а також моральна свідомість, стійкі моральні 

переконання. Важливу роль у становленні моральних почуттів відводила 

дошкільному віку. Вона стверджувала, що перші уявлення та моральні почуття 

в дитини викликають її батьки, рідні, близькі, що підходять до її колиски, 

бавлять, пестять, колишуть, купають, граються з нею тощо. Турбота, ласка з 

боку рідних, радість, яка оточує дитину в здоровій, згуртованій сім’ї, 

виховують у дітей перші почуття симпатії, любові до батьків, дідусів і бабусь, 

братів, сестер, породжють прагнення спілкуватися з ними, а згодом – і 

піклуватися про них. Приклад батьків, старших членів сім’ї стає для дитини 

тим животворним джерелом, із якого поступово виростає почуття любові до 

людей, до свого рідного краю, народу, своєї Батьківщини.  

Ідеями моральності проникнута уся виховна система А. Макаренка. 

Основні завдання морального виховання він вбачав у формуванні моральної 

свідомості; вихованні і розвитку моральних почуттів; виробленні умінь і 

навичок моральної поведінки. Дитина має пізнавати моральні норми у системі 

конкретних і реальних взаємин людей. Засвоєння їх змісту породжує моральну 

активність (готовність до свідомої поведінки у складних ситуаціях), яка є 

основою моральної поведінки, а також свідоме і відповідальне ставлення 

дитини до своїх учинків [3, с. 195].  

Багато цінного для формування моральних почуттів дошкільників містять 

наукові праці та практичний досвід В. Сухомлинського – українського 

педагога, публіциста, письменника, поета. За словами великого українського 

педагога В. Сухомлинського, засвоєння азбуки моральності слід розпочинати з 

раннього віку, коли серце і душа дитини відкриті виховним впливам. 

Серцевиною морального виховання він вважав формування в дитини 

людяності, гуманізму. Застерігаючи від формалізації процесу виховання, 

видатний педагог звертає увагу педагогів на активізації почуттів дітей: кожна 

людина в дошкільному дитинстві повинна пройти емоційну школу, або школу 
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виховання добрих почуттів.  

На сучасному етапі продовжуються дослідження морального виховання у 

працях Т. Алексєєнко А. Богуш, Л. Божович, І. Гребеннікова, О. Долина Т. 

Кирієнко, Л. Островська, О. Долина, Т. Кирієнко, О. Низковська, Л. Островська 

та інших.  

Таким чином, погляди вчених на проблему морального виховання, їх 

глибоке філософське підгрунтя мають значний потенціал для використання у 

виховному процесі з метою формування моральної особистості дітей і їх 

морально-ціннісних орієнтацій. 

Список використаних джерел. 

1. Guz S. Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Lublin, Wydawnictwo uniwersytetu 

Marii Curie Skіodowskiej, 2006. 314 s.  

2. Кобзар Б. Мета виховання, або проблеми духовної культури особистості Освіта. 

2000. 20 – 27 травня. С. 6. 

 3. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посібн. / за заг. ред. З.Н. 

Борисової. Київ: Вища школа, 2004. С. 365 - 375. 

 

 

УДК 37:01[811:11:614]                                                   

 Маріанна Бедевельська,  

кандидат педагогічних наук,  

cтарший викладач кафедри  

англійської мови та літератури,  

з методиками навчання 

Мукачівський державний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Професійна підготовка майбутніх вчителів англійської мови в сучасній 

вищій школі спонукає науковців і дослідників у галузі теорії та методики 

професійного навчання знаходити інноваційні підходи до навчання студентів. 

Готовність майбутніх учителів англійської мови до іншомовного спілкування 

потребує використання сучасних педагогічних технологій, що підвищують 

ефективність навчання у підготовці компетентного фахівця, який володіє 

навичками та вміннями для створення оптимального комунікаційного 
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середовища. Однією з таких технологій є тренінг. Студенти можуть 

практикувати оптимальні моделі педагогічної іншомовної комунікації, 

визначити їх позитивні та негативні сторони, оцінити власні здібності та 

готовність до комунікативної взаємодії в педагогічному середовищі. 

Досвід використання тренінгових технологій у світі був започаткований 

американськими дослідниками в середині ХХ ст. у сфері спілкування та 

взаємодії. Програми з тренінгів спочатку розроблялися для покращення 

комунікативних навичок, а потім як засіб допомоги людям адаптуватися до 

професійної діяльності[1, с.11]. 

Тренінги застосовуються порівняно нещодавно в Україні, проте, ця 

освітня технологія набирає неабиякої популярності. Поняття тренінгу 

досліджено в працях О. Безпалько, О. Главник, Бичківської, І. Мельничук, О. 

Сисоєвої. Вчені аналізують зміни поведінки під час тренінгу особистісного 

зростання; визначають шляхи використання тренінгів для формування 

педагогічної майстерності [4, с.52]. Науковці вивчають не тільки теоретико-

методичну основу технології тренінгу, й активно досліджують практику 

розробки методів і програм з тренінгів [2, с.93], підготовку професійних 

інструкторів для забезпечення ефективного застосування методів тренінгу у 

навчальному процесі. Отже, за останні десятиліття в Україні формується школа 

тренінгу, розвиваються освітні технології, які характерні для нашої системи 

освіти. 

Тренінгові технології розглядаємо як багатофункціональне навчання, 

засноване на цілеспрямованому, комплексному та відносно тривалому 

використанні сукупності вправ групової роботи на основі навчальної програми, 

що спрямовується на отримання  кінцевого результату (продукту) – опанування 

студентами знань, умінь, навичок, досвіду, що свідчить про їхню готовність до 

іншомовного спілкування.  

Засобами тренінгових технологій є: дискусії, кейс-стаді, рольові ігри, 

ігри-проживання, ігри-драми, творчі ігри, спонтанно-імпровізаційні ігри 

ситуативні вправи, що ґрунтуються на активній діалогічно-полілогічній 



66 

 

педагогічній взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу підготовки 

майбутніх учителів англійської мови до педагогічного спілкування, спрямовані 

на формування комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської 

мови. 

Одним з основних елементів є підготовка викладачів англійської мови до 

використання технологій тренінгу у вищій школі. Адже впроваджувати 

педагогічні інновації за довільними вказівками недоречно і неефективно. [3, 

с.273], Цей процес залежить від професійної майстерності, творчого потенціалу 

викладача, рівня володіння англійською мовою, бажання мотивувати та 

вмінням застосовувати технології ігрового моделювання. 

Тому для впровадження у навчальний процес тренінгових технологій 

виникає потреба підготовки самих викладачів до використання цих 

педагогічних інновацій у ВНЗ для формування комунікативної компетентності 

майбутніх учителів англійської мови.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В 

ЗВО 

Навчання в закладі вищої освіти (ЗВО), являє собою доволі складний 

процес. Він складається з непростих видів психологічної та практичної 

діяльності його суб'єктів та об'єктів. Тобто , тих хто навчає і тих кого  

навчають. Організація ж навчання залежить від його учасників (лектори, 

слухачі) та від змісту,характеру, джерел, форм, методів і засобів навчального 

процесу, які  в ньому використовуються.   

Увага викладачів ЗВО все частіше спрямована на освоєння інноваційних 

форм та методів навчання, що в свою чергу, забезпечує розвиток самостійності 

і творчості студентів, та сприяє активізації їх пізнавальної діяльності. За таких 

умов студент здатен виявити не лише інтелектуальну і пізнавальну активність, 

але і власну соціальну позицію, свою індивідуальність. 

Зробивши ретроспективну аналітику психолого-педагогічної  літератури  

бачимо,  що  проблема  інтерактивного навчання  висвітлюється багатьма 

сучасними  науковцями, наприклад: О. Вербицькою, А. Нісімчук . Саме ж 

проблему застосування інтерактивних методик навчання у ЗВО вивчали:  В. 

Мартинюк, Т. Матвієнко, Т. Добриніна, Л. Мельник,  Т. Коваль, та ін. 

Методичні та теоретичні засади інтерактивної взаємодії досліджено в працях:  

В. Терещенко, Л. Пироженко, П. Щербаня , О. Пєхоти,  та інших. 

В останні роки,  наука  є збагачена великою кількістю наукових 

досліджень із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищій школі. З 
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великого різновиду наукових праць та науковців можна виділити розвідки: В. 

Беспалько, О.Шаповалова, О. Васюк, А. Пригодій, А.Михалюк, М. 

Томашевської, А. Хуторського, М.Козяр, С. Березенської,І. Якиманської та ін.  

Інтерактивне навчання — це навчання, побудоване на активній взаємодії 

викладача та учнів. 

Інтерактивні методи навчання — це спосіб взаємодії усіх учасників 

навчально-виховного процесу, під час якого слухачі перестають грати пасивну 

роль і активно долучаються до роботи [4,с.5]. 

Існує наступна класифікація інтерактивних методів навчання, яка 

найчастіше зустрічається в роботах українських науковців: імітаційні та 

неімітаційні. 

Імітаційні методи - це такі способи та прийоми проведення занять, в яких 

навчально-пізнавальна діяльність базується на імітації професійної діяльності. 

Неімітаційні, такі як : проблемна лекція, лекція-диспут, метод залучення, прес-

конференції, мозкові штурми тощо.  

У свою чергу, імітаційні методи діляться на ігрові та неігрові. До перших 

відноситься проведення різного роду ігор (  рольові та ділові ігри,  ігри-імітації 

тощо), до інших – аналіз конкретних ситуацій („сase study”), вирішення 

ситуативних задач [2,с.44]. 

Необхідною умовою інтерактивного навчання є також етап рефлексії, під 

час якого викладач організовує обговорення та аналіз колективної діяльності, 

звертаючи увагу на завдання, які мають вирішити учасники. 

Завдяки інтерактивному навчанню, студенти мають можливість вчитися 

критично мислити, вирішувати складні проблеми на підставі аналізу обставин і 

відповідної інформації, приймати продумані розв'язки, а також брати активну 

участь у дискусіях і обговореннях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього 

під час проведення занять, варто використовувати різні види діяльності: 

• індивідуальні дії; 

•  групові обговорення; 

•  групова аналітична робота; 
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•  мовне спілкування. 

Це створює ефект максимального та різнобічного навантаження кожного 

учасника навчального процесу, та повністю імітує процеси, що відбуваються у 

реальній повсякденній практиці . 

Зрештою, інтерактивні методи навчання повинні служити прагненню 

студентів самостійно вирішувати проблеми, здобувати знання, тренувати 

вміння і навички та формувати власну позицію. Використання інтерактивних 

методів не повинно ставати самоціллю. Такі методи необхідно правильно 

поєднувати  зі змістом та метою заняття.   

Заняття із застосуванням інтерактивних методів потребують значно 

більшої підготовки, ніж традиційні. Для того, щоб таке заняття не 

перетворилося на милу, але неефективну забаву, потрібне точне планування 

результатів. Результат повинен бути:  

• конкретним; 

• вимірюваним ; 

• узгодженим з очікуваннями учасників освітньої взаємодії; 

• реалістичним; 

• визначеним у часі. 

 Заплановані результати потрібно обов'язково перевірити. В цьому 

випадку не стільки важливим є те, що зробив чи сказав викладач, скільки те, що 

дійсно сприйняли і зрозуміли для себе студенти. [6,с.23-24]. 

Як результат, під час проведення занять з використанням інтерактивних 

методів, студент стає повноправним учасником навчального процесу. Його 

досвід служить основним джерелом навчального пізнання. Викладач не дає 

готових знань, але спонукає учасників до самостійного пошуку і виконує 

функцію помічника в роботі.  

Використання інтерактивних методів під час проведення занять:  

• пробуджують в студентів інтерес;  
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• заохочують до активної участі кожного учасника навчального 

процесу;  

•  сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу;  

•  надають багатоплановий вплив на студентів;  

• здійснюють зворотний зв'язок (відповідна реакція аудиторії);  

Таким чином,бачимо,що використання інтерактивних методів навчання у 

закладах вищої освіти, здатне значно підвищити ефективність професійної 

підготовки студентів та створює оптимальні умови для інтеграції студентів в 

професію. 

 З’ясовано, що інтерактивні методи навчання мають великий освітній і 

розвивальний потенціал, забезпечують максимальну активність студентів у 

навчальному процесі, комплексну реалізацію навчально-пізнавальних, 

комунікативно-розвивальних та соціально-орієнтаційних завдань професійної 

підготовки студентів. 
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ПОДКАСТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ 

На сьогоднішній день дедалі більшої популярності набуває явище 

подкастингу. Його важливість розповсюджується не лише на медійну сферу, а 

втому числі і на освітню та виховну діяльність.  

Термін “podcasting” утворився в результаті поєднання англійських слів 

iPod – назви популярного плеєра компанії Apple та другої частини слова 

“broadcasting” (“радіомовлення, передача”). Отже, подкастинг – це спосіб 

публікації медіапотоків (звукових mp3 або відео- передач) у всесвітній мережі 

Інтернет, за яким вони транслюються особливим чином (протокол RSS), що 

дозволяє усім користувачам Інтернету ознайомлюватися з ними та 

завантажувати їх. Подкасти можна  прослуховувати в онлайн режимі через веб-

браузер.  

Подкастом є або окремий файл, або регулярно оновлювана серія таких 

файлів, що публікуються за однією адресою в Інтернеті. На відміну від 

звичайного аудіо-файла у форматі mp3, користувач може сам підписатися на 

цікаві для нього подкасти, відслідковувати та регулярно їх отримувати.  

Подкастинг – це зовсім нове, в тім надзвичайно популярне явище як серед 

користувачів, так і серед дослідників. Дослідники зазначають, що подкасти 

(podcasts) – цифрові медіафайли, які розпо- всюджуються Інтернетом і які за 
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змістом нагадують ток-шоу, містять інтерв’ю, бесіди чи будь-що інше, що 

належить до усного жанру мовлення [1]. 

Подкаст – це завжди суб’єктивний продукт, враховуючи авторські  смисли 

закладені в нього, зокрема особливості світобачення  авторів, мотиви їх 

створення. Подкастер, за допомогою мови, не просто  передає інформацію, в 

якій містяться ті чи інші  знання про певні фрагменти світу, він проявляє себе, 

піддає контент свідомому впливу  (літературна обробка, темп, швидкість мови, 

тощо) [3, с. 4] . «…мова є «інструментом соціальної  влади», оскільки 

висловитися нейтрально  неможливо: всяке використання мови припускає  

ефект впливу. За мовним виразом завжди стоять які-небудь інтереси, мета, 

чиясь точка зору» [1,  с. 135].  

Подкастинг як явище доволі поширене у всьому світі, а в Україні воно 

лише починає розповсюджуватись. Причини появи подкастів на сайтах 

редакцій засобів масової інформації можна розглядати етапом розвитку 

традиційних медіа, метою якого є потреба збільшити аудиторію або ефективно 

боротися з конкурентами.  

Поява подкастів є новим етапом розвитку суспільства, так як у 

розвиненому соціумі потреба «бути почутим», самовиразитися та отримати 

визнання є надзвичайно гострою. Саме таку потребу соціальної реалізації на 

сьогоднішній день забезпечують подкасти. 

Розуміння подкасту та сфери його важливості надзвичайно різноманітні. 

Так, досить часто до питання подкастів, і зокрема їх функцій звертаються 

фахівці галузі освіти (В.П. Андрущенко, О.С. Скубашевська, І.М. Дробіт, Н. 

Кардашова, І.В. Страшко, О. McGarr, Sh. Scutter); тут подкаст розглядається 

переважно як інструмент для навчання. Подкастом цікавляться також 

дослідники медіа (R. Berry, E.Menduni) та політичної сфери (R. Nelson, C. 

Campbell). Результати досліджень в суміжних дисциплінах доводять про 

широке застосування та функціональне призначення подкастів та необхідності 

їх подальшого багатопланового вивчення.  
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На сьогоднішній день подкаст є альтернативою традиційним друкованим 

підручникам, стимулюючи зміну навчальної поведінки і організації навчання [4, 

с. 309-311]. Використання подкастів в освітньому процесі пропонує 

різноманітні можливості для поширення навчальної інформації та доступу до 

неї. Простота підписки і використання дає можливість працювати з матеріалом 

у власному темпі, в будь-якому місці та у будь-який час: його можна зберігати, 

розділяти на частини, комбінувати, копіювати, перетворювати і переміщати, 

змінювати швидкість, темп мовлення у відповідності до індивідуальних потреб 

і запитів [3, с. 86]. 

Через характер намірів подкастерів визначається виховна функція. 

Розповсюдження знань про соціальну дійсність; просвіта, поширення, 

формування загальнозначущих цінностей в індивідуальній та суспільній 

свідомості – таке виховання здійснюється через соціокультурну позицію 

автора, яка виявляється в підходах до відбору матеріалу, його представлення та 

спосіб транслювання. Таким чином, подкаст може бути як засобом творення, 

так і засобом руйнування, адже його існування забується на свободі слова. 

Таким чином, перспективою подальших досліджень вважаємо детальне 

вивчення подкатсів у сфері освіти.    

Список використаних джерел 

1. Андрущенко В.П. Мовні стратегії як чинник освітніх інновацій. / В.П. 

Андрущенко, О.С. Скубашевська. –  Гілея. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 

Вип. 35. – С. 133-147. 

2. Дмитровський О. Особливості подкастингу як основної складової інтернет-

радіо / О.Дмитровський // Теле- та радіожурналістика  - 2017. - Вип. 16. - С. 97-101. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2017_16_16 

3. Страшко І.В. Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії / І.В. Страшко 

// Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2017. – Випуск 71. – С. 83-89. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_71_12 

4. McGarr, Oliver. A review of podcasting in higher education: Its influence on the 

traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology. – 25(3). – 2009. – Р. 309-321.  

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpgvzdia_2017_71_12


74 

 

УДК 373.2.091.113:004.9:316.772.5 

Конкус Роміна, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мукачівський державний університет  

Олена Добош, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри педагогіки дошкільної,  

початкової освіти та освітнього менеджменту 

Мукачівський державний університет  

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

РОБОТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології 

впроваджуються в усі сфери людської діяльності, зокрема і в заклади 

дошкільної освіти. Інформаційні комунікації на даний час є основною 

складовою управління керівника закладу дошкільної освіти. Україна проходить 

процес становлення нової для суспільства системи освіти, яка базується на 

входження у світовий інформаційно-комунікаційний простір. Невід'ємною 

складовою цього процесу є комп'ютеризація освіти.  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, 

засобів і прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, опрацювання 

та обмін інформацією [1,с. 77].  

Державою визначено національні пріоритети освітньої політики, серед 

яких визначено обов'язкове створення інформаційних ресурсів і використання 

інформаційно-комунікаційних баз даних. Впровадження ІКТ в управлінській 

діяльності обґрунтовано нормативно-правовою базою:  

– Закон України «Про Національну програму інформатизації»;  

– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012- 2021 роки;  

– Указ Президента України «Про заходи щодо Забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні»;  

– Інстуктивно-методичні рекомендації МОН України «Про організацію 
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роботи в дошкільних навчальних закладах» [2]. 

На сьогоднішній день інформаційна діяльність є основною складовою 

управлінської діяльності, тому застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності директора закладу 

дошкільної освіти стало нагальною необхідністю. Для того, щоб володіти всією 

інформацією, яка безперервно надходить з різних інформаційних потоків, 

сучасний керівник ЗДО повинен вміти отримувати, обробляти і 

використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів і сучасних засобів 

зв'язку. У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології стрімко 

проникають в усі сфери людської діяльності, витіснивши значною мірою 

паперову форму опрацювання інформації. Зберігання, обробка, отримання, 

передача, аналіз інформації, зменшення паперового потоку за допомогою 

комп'ютерних мереж та можливостей інтернету представляє можливість 

прискорення процесу управлінської діяльності і, в цілому, підвищення її 

ефективності [3, с. 38].  

Цифровізація в управлінській діяльності керівника на сьогодні є 

головним трендом на освітньому ринку. Застосування інформаційних 

технологій в освітньому процесі, використання цифрових технологій в 

управлінській діяльності керівника стають найважливішою тенденцією 

розвитку освіти та важливим показником професійності та компетентності 

керівника. ІКТ допомагають керівнику автоматизувати свою роботу, зробити її 

більш мобільною, комунікативною, інтерактивною, мати зворотній  зв’язок та 

ефективно управляти закладом дошкільної освіти.  

Виходячи з цього ми можемо зробити висновок, що ефективність 

управлінням закладу освіти та конкурентоспроможність закладу освіти не 

можлива без цифрових ресурсів.  

Науковцями визначено 10 груп компетентностей, серед яких однією з 

пріоритетних є інформаційно-цифрова. Ця компетентність передбачає критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, обробки, 

пошуку, обміну інформацією, використання в приватному спілкуванні та 
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публічному просторі. Інформаційно-комунікативні вміння та навички, основи 

медіа грамотності, програмування, робота з базами даних, алгоритмічне 

мислення, навички безпеки в Інтернеті – дають змогу повноцінно працювати в 

новому освітньому середовищі. Ефективність керування освітнім закладом 

частіше за все визначається професійною кваліфікацією, компетентністю, 

управлінською та інформаційною культурою керівника. Для ефективної 

професійної роботи закладу керівнику доводиться автоматизувати свою 

діяльність управлінську, контролюючу, організаційну, щоб спростити та 

удосконалити виконання своїх обов’язків. Можна виділити напрями роботи 

керівника закладу дошкільної освіти, які можна автоматизувати:  

- управління освітнім процесом;  

- облік матеріально-технічної бази закладу;  

- управління персоналом, педагогічним колективом;  

- автоматизація діяльності методичного кабінету;  

- документообіг;  

- підготовка будь-якої звітності;  

- робота в освітній мережі;  

- співпраця з іншими інституціями;  

- створення бази даних працівників, здобувачів дошкільної освіти та 

батьків;  

- участь у чатах, конференціях;  

- опрацювання нормативно-правової документації;  

- створення портфоліо педагогічних працівників;  

- створення інформаційної політики закладу дошкільної освіти.  

Отже, використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 

організації та плануванні діяльності ЗДО і управління ним сприяє: підвищенню 

ефективності освітнього процесу; можливості управління з оперативним 

обліком результатів уже здійсненої діяльності; ухвалення ефективніших 

управлінських рішень; підвищення об’єктивності в оцінюванні діяльності 

педагогів; можливість проведення обґрунтованих і доцільних заходів, 
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спрямованих на підвищення результативності управління; економія 

матеріальних і людських ресурсів; збільшення вільного часу; скорочення 

обсягів рутинної роботи. 

Таким чином, використання ІКТ в управлінській діяльності керівника 

ЗДО є необхідною умовою для ефективної роботи закладу та його 

позиціонування на ринку освітніх послуг.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

Сучасний заклад освіти являє собою досить складну технологічну та 

управлінську систему. Організація високоякісної підготовки майбутнього 

покоління вимагає не тільки ефективної організації освітнього процесу, а й 

запровадження цілого комплексу заходів щодо належного забезпечення 

якісного викладання, якісного навчання та отримання якісних результатів. У 

взаємозалежності й взаємозумовленості сукупності таких заходів вагоме місце 

посідає управління освітнім процесом. На підставі філософського принципу 

необхідної різноманітності. На сучасному етапі розвитку освіти у ЗО 

відбувається стрімке використання цифрових технологій (ЦТ), що свідчить про 

формування нових умов та можливостей викладання і навчання. Звідси можна 
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зробити припущення щодо того, що цей аспект породжує нові проблеми, які 

пов’язуємо з цифровізацією і відповідними змінами в системі освіті. З метою 

повноти уявлення досліджуваної проблеми, здійснимо ретельний аналіз історії 

розвитку цифрових технологій. 

Концепція цифрових технологій була включена до елемента комунікації і 

виникла у 80-тих роках ХХ ст. Наразі цифрові технології включають апаратні 

засоби (комп’ютери, сервери тощо) та програмне забезпечення (операційні 

системи, мережеві протоколи, пошукові системи тощо). Науковці пояснюють, 

що термін «інформаційні технології» «до української мови перейшов з 

англійської – ІТ (англ. IT (ай-ті) information technology (technologies)). Який 

означає, з одного боку: розроблення, проектування та виробництво 

комп'ютерів, периферійних пристроїв й елементної бази для них, мережного 

обладнання і програмного забезпечення, а, з іншого, – їх застосування у 

системах різного призначення з метою зберігання, перетворення, захисту, 

опрацювання, передавання й отримання інформації. Терміни, які 

використовують для позначення посилань на технології, пов’язані зі збиранням, 

опрацюванням, зберіганням, розповсюдженням, відображенням та 

використанням, пересиланням і керуванням інформації знаходимо також і в 

тлумачному словнику – «інформаційні технології, ІТ, інформаційно-

комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT)» 

[4]. Уточнюючи це, надто загальне, поняття, надалі пропонуємо його 

використовувати або у формі скорочення – IT (із вимовою – «ай-ті») або ж 

писати і вимовляти повністю: − IT (ай-ті)-галузь – галузь опрацювання і 

передавання даних із застосуванням інформаційних технологій і відповідних 

технічних засобів тощо). Зрозуміло, що використання словосполучення «IT-

технології» буде вважатися хибним, оскільки поняття «IT» вже означає 

«інформаційні технології». У подальшому для позначення навчальних 

дисциплін, галузей діяльності, компетенції, компетентностей, грамотності, 

готовності, культури тощо, що відносяться до ІТ, пропонуємо використовувати 

додавання абревіатури IT (ай-ті): IT(ай-ті)-дисципліна, IT(ай-ті)-галузь, IT(ай-
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ті)-компетенції, IT(ай-ті)-компетентності, IT(ай-ті)-грамотність, IT(ай-ті)-

готовність, IT(ай-ті)-культура тощо [1, C.12-13]. 

Відповідно до означеного, цифрові технології можна визначити як 

сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які 

використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, 

поширення, збереження й управління інформацією. Існує величезна кількість 

досліджень щодо впровадження ЦТ в освіту; наприклад, якими ресурсами 

розпоряджаються ЗО, педагоги та учні/студенти; кількість та якість засобів ЦТ, 

що використовується в аудиторіях; з якими цілями використовуються цифрові 

технології. Як результат їх аналізу, можна зробити припущення, що: по-перше, 

важливо, щоб викладачі та студенти/учні мали можливість навчитися 

результативно користуватися ЦТ; по-друге, щоб у їх розпорядженні буди 

ефективні та сучасні цифрові ресурси. 

Глобальне впровадження ЦТ у всі галузі діяльності людини, формування 

нових комунікацій і інформаційного середовища стало не тільки початком 

перетворення традиційної системи освіти, а й першим кроком до формування 

інформаційного суспільства. Апріорі, цифрові технології проникають в усі 

сфери діяльності людини, однак, за авторським баченням, найбільш суттєвий 

позитивний вплив вони здійснюють на освіту, оскільки відкривають 

можливості впровадження нових методів як викладання і навчання, так і 

організації освітнього процесу. Можна виокремити визначальні чинники, що 

зумовили впровадження ЦТ в освіту, це: необхідність переходу суспільства до 

нової стратегії розвитку на основі знань і високоефективних цифрових 

технологій; фундаментальна залежність розвитку цивілізації від здібностей і 

якостей особистості, що формуються рівнем отриманих знань тощо. Цифрові 

технології дозволяють удосконалювати механізми управління освітнім 

процесом у ЗО. Заклади освіти, які широко використовують цифрові технології 

в освітньому процесі та в процесі його організації, стають більш 

конкурентноздатним на освітньому ринку. 

Зазначене вище та інтенсифікація впровадження ЦТ у діяльність ЗО 
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вказує на потребу формування цифрових компетентностей педагога. На 

сьогодні в Україні та в світі щодо визначення поняття «цифрова 

компетентність» досі триває дискусія. Серед дослідників до набору однакових 

характеристик застосовують різні назви – інформаційно-комунікаційна 

компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, ІКТ-компетентність, 

цифрова грамотність, цифрова компетентність. Поняття «цифрова 

компетентність» уперше з’явилося в міжнародних документах 

(рекомендаціях/дослідженнях) експертів країн Європейського Союзу в 2013р. 

Систему цифрової компетентності започатковано в проекті DigComp, а з часом 

оприлюднено Рамку цифрової компетентності DigComp 2.0 (The Digital 

Competence Framework for Citizens) [5]. 

У зазначеному документі поняття цифрової компетентності визначено як 

упевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційно- комунікаційних 

технологій у професійній діяльності особистості, освіті, дозвіллі, у житті 

суспільства, що є життєво необхідними для щоденного соціально-економічного 

розвитку. Проаналізувавши праці науковців (В. Биков, В. Вембер, М. Бойко, 

Л. Карташова, Н. Морзе та ін.) після виходу Рамки цифрової компетентності 

DigComp 2.0 [7], було виявлено, що всі підтримують застосування поняття 

«цифрова компетентність». Цифрова компетентність педагога ЗО заслуговує на 

особливу увагу тому, що ця якість особистості дає їм змогу бути сучасними, 

активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші 

досягнення техніки в професійній діяльності. 

У визначенні цього терміну ми скористаємося результатами, отриманими 

Л. Карташовою та ін [3]. Вони стверджують, що «останнім часом дослідники 

дійшли одностайності в її позначенні. Схильність отримав термін «цифрова 

компетентність», який вживається в країнах зарубіжжя. Узагальнення 

термінології вказує на те, що «цифрова компетентність – це здатність 

використовувати цифрові медіа й ІКТ, розуміти і критично оцінювати різні 

аспекти цифрових медіа та медіа контенту, а також уміти ефективно 

комунікувати в різноманітних контекстах», «якість фахівця, що вказує на рівень 
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кваліфікації від базового візуального сприйняття та практичних навичок до 

більш критичних, оціночних та концептуальних підходів використання ІКТ, а 

також включає в себе ставлення та поінформованість в галузі ІКТ», «набір 

знань, умінь, ставлень (включаючи здатності, стратегії, цінності та обізнаність), 

що необхідні для використання ІКТ та цифрових медіа з метою виконання 

завдань; вирішення проблем; спілкування; управління інформацією, 

задоволення споживчих потреб та забезпечення можливостей для реалізації 

прав», «цифрова компетентність», який сформульовано В. Биковим: «цифрова 

компетентність (ЦКом) учителя – знання, вміння та навички в галузі ІКТ та 

здатність їх застосування в професійній діяльності» [1]. Всі попередні 

визначення можна узагальнити формулюванням, опублікованим Службою 

науки та знань Європейської Комісії Наукового центру ЄС, де цифрову 

компетентність убачають у свідомому та критичному використанні технологій 

цифрового суспільства в роботі, вільному часі та спілкуванні [6; 7]. 

Як свідчить досвід, наявність ЦТ у ЗО не розв’язує проблеми їх 

ефективного використання в організації освітнього процесу – що можна 

пов’язати з неготовністю більшості педагогів до інновацій. Виникає потреба 

безперервного підвищення кваліфікації педагогів до використання ЦТ у 

професійній діяльності в умовах інформатизації освіти. Дослідники з усього 

світу доводять, що тільки компетентний у галузі ЦТ педагог зможе по-новому 

організувати освітній процес, об’єднавши цифрові та освітні технології 

сьогодення. Рівень цифрової компетентності є однією з підстав для визначення 

фаховості педагога. Задля того, щоб ЦТ стали складником ЗО, закладам освіти 

необхідно ретельно аналізувати їх організаційну, освітню та технологічну 

трансформацію. Це часто вимагає перегляду норм і поглядів, освітніх змін у 

викладанні і навчальної діяльності а також в управлінні педагогічного 

колективу в освоєнні цифрових технологій. Відповідно формування цифрової 

компетентності педагогів потребує відповідного організаційного забезпечення 

управління педагогічного колективу в освоєнні цифрових технологій. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЇХ СВІДОМОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Підвищення якості освітнього процесу є ключовим завданням реформ 

системи освіти України. Відомо, що сучасному суспільству потрібен педагог, 

який готовий швидко адаптуватися до нових умов праці, швидко 

перенавчатися, здатний брати на себе відповідальність, тобто професійно 

мобільний [2]. Отже одним із шляхів вирішення цього завдання є підвищення 

професійно-педагогічної мобільності викладачів закладів вищої освіти. При 

цьому мова йде як про формування цього типу мобільності у майбутніх 

викладачів, які навчаються в умовах магістратури, так і про її розвиток у 

науково-педагогічних працівників в рамках підвищенні їх кваліфікації.  
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Розвиток професійно-педагогічної мобільності викладача грунтується на 

формуванні його свідомого ставлення до професійно-педагогічної діяльності 

засобами міжособистісної взаємодії, що передбачає опанування знань, умінь і 

навичок із використанням механізмів поведінки людини. Останні враховують 

поділ поведінки людини на стереотипну поведінку (реакції) та нестандартну 

поведінку, що пов’язана із мотивацією учасників освітнього процесу.  

При цьому інтерпретацію міжособистісної взаємодії доцільно, на нашу 

думку, проводити із використання функції відгуку, що містить такі діапазони: 

«підпорогового» впливу (дія невербальної комунікації, стереотипізована 

поведінка / реакції та т. ін.), «свідомого» впливу (ситуативне управління, 

мотивація до навчання та т. ін.), «надсильного» впливу (екстремальні ситуації, 

питання оптимальності).  

В освітньому процесі цей підхід реалізується під час розв’язання кейсів 

«Невербальна комунікація в освітньому процесі» (метою виконання кейсу є 

аналіз невербальної поведінки учасників освітнього процесу для її свідомого 

«проєктування» / інтерпретації у подальшій професійно-педагогічні діяльності); 

«Стереотипізована поведінка в професійній діяльності викладача» (метою 

виконання кейсу є аналіз типових стереотипізованих поведінкових схем для їх 

свідомого наступного врахування у подальшій професійно-педагогічні 

діяльності); і т. п.  

 Водночас розвиток професійно-педагогічної мобільності викладача 

передбачає проведення тренінгів: «Мотивація викладача закладу освіти», 

«Емоційний інтелект викладача» та т. п.; та виконання вправ: «Стилі 

фасилітації», «Ефективний бік комунікації» та т. п. 

Розвиток професійно-педагогічної мобільності доцільно організовувати в 

рамках курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Як 

вказує О. Птахіна, у закладах післядипломної педагогічної освіти 

запроваджуються нові навчальні курси підвищення кваліфікації, що сприяє 

підвищенню фахового рівня педагогів та розвитку їх професійної мобільності 

[1, с. 249]. Водночас у Національному університеті «Львівська політехніка» 
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розвиток професійно-педагогічної мобільності викладачів відбувається під час 

опанування ними змістовного модуля «Професійно-педагогічна мобільність 

викладача» на Курсах підвищення кваліфікації. 

Таким чином розвиток професійно-педагогічної мобільності викладачів 

можливий шляхом формування їх свідомого ставлення до професійно-

педагогічної діяльності засобами міжособистісної взаємодії, що доцільно 

провадити в рамках курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

В освіті використання цифрових технологій (ЦТ) завжди було частиною 

освітнього процесу. У всіх опитуваннях заклади освіти (ЗО) повідомляють, що 

вони відчувають недостатню кількість цифрового обладнання та програмного 

забезпечення в початковій школі [6]. На сьогодні, в час ковід-кризи, коли 

потребується викладання всіх предметів в дистанційному форматі, ця проблема 

постає надто гостро. Орім того, навчальні програми не адаптовані до умов 

організації освітнього процесу в зазначеному форматі. Виявлено навіть 

суперечливі рекомендації щодо використання ЦТ в навчальних програмах 

окремих предметів.  

Водночас слід зазначити, що на сьогоднішній день освіта вже зробила 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_3
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великий крок у інформатизації своєї діяльності, наприклад у спілкуванні з 

батьками (вайбер, телеграм, месенджер). Проте все це не можна вважати 

навчанням з використанням ЦТ. Адже в дистанційному форматі традиційна 

роль учителя та його функції змінюються [5; 3]. Вчитель ПШ має 

впроваджувати сучасні тренди в освіті, уміти вибирати та використовувати 

актуальні педагогічні та ЦТ для навчання учнів; організовувати 

співробітництво та комунікацію з учнями та їх батьками/опікунами; 

проектувати адаптивні до специфіки навчання в ПШ, електронні освітні 

ресурси та формувати комфортне віртуальне освітнє середовище [1].  

Враховуючи, що учням ПШ надзвичайно потребується «живе» 

спілкування з учителем та однокласниками, вчитель має бути помічником для 

учнів, добре розуміти та враховувати в освітньому процесі їх потреби та 

особливості, відбирати стилі навчання, відповідні цифрові інструменти для 

ефективної співпраці та комунікації. Зазначене витікає з того, що учнів ПШ не 

не просто зацікавити та вмотивувати до отримання нових знань, що, у свою 

чергу, в дистанційному форматі ускладняється. Правильний вибір цифрового 

інструментарію, за висновками фахівців, може сприяти цьому. Логічне, 

використання адаптивного до потреб молодшого шкільного віку цифрового 

інструментарію, сприятиме учителю проводити дистанційні уроки більш 

динамічно, ефективно, емоційно та насичено. Можна виокремити використання 

цифрових технологій на уроках в ПШ [1; 4]: 

1. Виховання національної свідомості учнів, наприклад, через 

впровадження науково-розважальних передач – такий формат зацікавить дітей 

набагато швидше, ніж підручник. 

2. Систематизація знань, наприклад, за допомогою спеціальних програм 

для створення інтелект-карт, діаграм Fishbone, проведення онлайн мозкових 

штурмів тощо. 

 3. Використання месенджерів для виконання домашніх завдань, або 

проведення дискусій, наприклад, запропонувати учням у месенджері за 

допомогою смайликів переказати вірш або оповідання.  
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4. Можливість проводити віртуальні екскурсії, наприклад, учні можуть 

дистанційно «прогулятись» у Версальському палаці або побачити шедеври 

Мікеланджело, Рафаеля та інших митців у галереї Уффіці (Італія). 

4. Підвищення рівня грамотності учнів, наприклад, через використання 

програм, що допомагають перевірити граматику та пунктуацію текстів. 

5. Розвиток логіки, наприклад, через використання онлайн загадок, 

ребусів та головоломок.  

6. Підвищення статусу вчителя в очах дітей та покращення комунікації 

між ними, наприклад, через використання опцій віртуальних платформ, що 

призначені для відеозустрічей. 

Отже, використання цифрових технологій у початковій школі стало не 

просто трендом, а гострою необхідністю. Відповідно вчителі учителі ПШ 

мають неперервно отримувати знання, спрямовані на компетентності цифрових 

технологіях.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ЗВО 

Здійснивши аналіз підходів щодо розуміння поняття «сучасна технологія 

навчання», опрацювавши різні джерела та проаналізувавши застосування 

даного терміну на практиці в освітньому процесі закладу вищої освіти, ми 

маємо змогу визначити педагогічні умови, які сприятимуть ефективності, якості 

освітнього процесу. 

Однією із важливих педагогічних умов ефективного впровадження 

сучасних технологій навчання є середовища, в якому безпосередньо 

відбувається освітній процес. Навчальне інноваційне середовище – це сфера 

діяльності, яка будується за принципом кооперації як рівноправної взаємодії 

тих, хто навчається у невеликих групах, що створюються для реалізації 

спільного завдання і досягають разом взаємної згоди. При цій умові 

використовуються наступні принципи застосування сучасних технологій 

навчання: 1) орієнтація на співробітництво; 2) розвиток особистісного 

потенціалу; 3) єдність теорії та практики; 4) принцип активності, що спонукає 

особистість до активної позиції у навчанні [2, c. 23]. 

Наступною педагогічною умовою ефективного використання сучасних 

технологій навчання є розвиток технологічної компетентності викладача. Це 

глибоке володіння ним різними інноваційними технологіями і вміння 

застосовувати їх на практиці з метою формування навичок, які будуть 

необхідними при роботі в інноваційному освітньому середовищі. До 
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характеристик технологічної компетентності відносяться: «поглиблене знання 

різних технологій навчання; постійне оновлення знань з даної проблеми для 

успішного розв’язання професійних завдань; представленість змістовного та 

процесуального компонентів [3, c. 58]. 

Третьою умовою використання сучасних технологій навчання є розвиток 

пізнавальної діяльності здобувача вищої освіти. Якщо у здобувача буде інтерес 

до навчання, то він буде активним у процесі розумової діяльності, у 

накопиченні знань задля вирішення певних завдань у процесі аудиторної чи 

самостійної роботи; буде розвиватися творча особистість, насамперед. 

Враховуючи ідею розвитку пізнавальної активності, формування 

пізнавальної самостійності особистості у навчанні, виділено три типи навчання:  

1) інформаційно-повідомлюючий;  

2) пояснювально-ілюстративний;  

3) проблемно-дослідницький. 

«На сучасному етапі розвитку вищої освіти активно запроваджується 

третій тип освітнього процесу – проблемно-дослідницький, основу якого 

становлять ідеї проблемності навчання, управління творчою самостійною 

роботою студентів, їх самоосвіта» [1, c. 48]. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОCТІ 

МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОCТІ 

На сучасному етапі розвитку освіти у напрямі інноваційноcті актуальним 

є проблема підготовки здібного до інноваційної педагогічної діяльності, 

затребуваного та конкурентоспроможного фахівця, який вміло і продуктивно 

втілює інноваційну діяльність [3, с.2,6]. 

За визначенням І. Дичківcької  інноваційна педагогічна діяльність – 

своєрідний тип творчої діяльності, оновою якої є осмислення (рефлексія) 

власного практичного педагогічного досвіду за допомогою порівняння, 

вивчення, зміни і розвитку навчально-виховного процесу для здобуття кращих 

результатів, отримання нових знань, початку іншої за якістю педагогічної 

практики [2, c.40]. 

Враховуючи змістову специфіку понять «готовність до діяльності», 

«професійна готовність» ми конкретизували поняття «готовність до 

педагогічної діяльності» як стан, що активізує всі потенційні можливості 

особистості для того, щоб знайти оптимальний вихід із проблемної ситуації, 

творчо перетворити професійну діяльність на основі роботи з інноваційними 

технологіями та спрогнозувати траєкторію особистісного та професійного 

саморозвитку [4, с. 205]. 

Проблема нашого дослідження передбачає подання визначення поняття 

«педагогічна умова». 
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На думку відомого педагога C. Висоцького, педагогічними умовами є 

сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних 

засобів його здійснення, коли забезпечується успішне вирішення конкретного 

педагогічного завдання. [1, c. 91] 

Вивчення проблеми формування інноваційної педагогічної діяльності 

студентів дозволило виділити комплекс педагогічних умов, який представлений 

нами таким чином: стимулююче-мотиваційні умови; технологічні умови; 

організаційно-реалізаційні умови; контрольно- регулюючі умови. 

До стимулююче-мотиваційних умов відноситься підтримка позитивної 

мотивації студентів до інноваційної педагогічної діяльності; створення 

інноваційно-рефлексивного середовища ЗВО; моральне і матеріальне 

заохочення студентів, що успішно займаються інноваційною педагогічною 

діяльністю; побудова концепції «Я — майбутній вчитель-інноватор» [2, с. 30–

31]. 

Змістовно-технологічна група умов формування інноваційної 

педагогічної діяльності студентів складається з: поглибленої теоретико-

методологічної і методичної підготовки студентів до інноваційної педагогічної 

діяльності; вирішення інноваційних педагогічних завдань; проєктування 

інноваційної педагогічної діяльності; тренінгових вправ; самостійної 

інноваційної педагогічної практики студентів. 

Формування інноваційної педагогічної діяльності студентів вимагає 

особливої організації не лише зовнішньої сторони педагогічного процесу, 

направленого на формування інноваційної педагогічної діяльності студентів, 

але і внутрішньої сторони, якій не приділяють належної уваги. Тому важливими 

умовами формування інноваційної педагогічної діяльності студентів, на наш 

погляд, є організаційно-реалізаційні, що визначають встановлення педагогічно 

доцільних взаємин викладачів і студентів, заснованих на співпраці і суб'єктній 

для суб'єкта взаємодії в системах «студент-викладач», «студент-студент», 

«студент -  студентська група». За своєю суттю дані умови відмічені для 

позначення форм організації педагогічного процесу, направленого на 
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формування інноваційної педагогічної діяльності студентів.  

Контрольно-регулюючі умови сприяють аналізу, обліку і корекції 

процесу і результату формування інноваційної педагогічної діяльності у 

студентів.  

До регулюючих умов ми відносимо наступні: спонукання студентів до 

рефлексійного управління процесом формування інноваційної педагогічної 

діяльності; забезпечення самомоніторингу формування інноваційної 

педагогічної діяльності студентів [5, c.28]. 

Дана група умов повинна забезпечувати поступальний перехід від 

зовнішнього управління над процесом формування інноваційної педагогічної 

діяльності у студентів до самоврядності і розвиток рефлексії. У основі цього 

переходу закладені процеси саморегуляції і самоорганізації. Самоорганізація 

студентом процесу формування у нього інноваційної педагогічній діяльності 

здійснюється через дії самоконтролю і самооцінки. Сам процес формування 

інноваційної педагогічної діяльності здійснюється через різні форми співпраці, 

перебудови рівнів саморегуляції від максимальної допомоги викладача, що 

розвиваються в логіці, у вирішенні інноваційних педагогічних завдань до 

подальшого наростання власної пошуково-дослідницької активності студентів 

до повністю саморегулювальних дій і появи партнерської позиції до викладача.  

Отже, рівень інноваційної педагогічної діяльності студентів залежить від 

організації спеціально орієнтованого освітнього процесу ЗВО, ефективність 

якого забезпечується при моделюванні і реалізації комплексу педагогічних 

умов, який представлений нами таким чином:  

1) стимулююче-мотиваційні, що створюють потреби і мотивацію 

студентів в оволодінні ними інноваційною педагогічною діяльністю, 

формування готовності працювати над собою.  

2) змістовно-технологічні, інтегруючі індивідуальні і технологічні 

можливості інноваційної педагогічної діяльності і вимоги майбутньої 

професійної діяльності.  

3) організаційно-реалізаційні, визначаючі встановлення педагогічно 
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доцільних взаємин викладачів і студентів, заснованих на співпраці і суб'єктній 

для суб'єкта взаємодії в системах «студент-викладач», «студент-студент», 

«студент -  студентська група».  

4) контрольно-регулюючі, що сприяють аналізу, обліку і корекції процесу 

і результату формування інноваційної педагогічної діяльності студентів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗСО 

Сучасні вимоги до професійної діяльності педагога забезпечують 

удосконалення підготовки майбутніх учителів у руслі їх готовності до 

застосування ефективних інноваційних педагогічних технологій у школі. В 

основі навчально-виховного процесу активізація навчально-пізнавальної 

діяльності учнів актуалізує впровадження активних форм і методів навчання, 

що є базою інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання створює освітнє 
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середовище, що сприяє процесам активної взаємодії між учасниками 

навчально-виховного процесу в комфортних і безконфліктних умовах. 

Освітні перетворення новітнього  розвитку суспільства ґрунтуються на 

зміні організаційного вектора освітнього процесу: від традиційного, який 

орієнтується на засвоєння певного набору знань, до інноваційного типу процесу 

навчання особистості, який може формувати. лише інноваційна освіта [3, с.23], 

яка базується на технологізації освітнього середовища. 

Науковці схильні вважати, що інтерактивне навчання інтегрує нові 

методи педагогічної взаємодії, які все частіше використовуються в навчально-

виховному процесі. Це призводить до аналізу інтерактивних технологій з 

різних наукових підходів і дозволяє визначити його як діалектичний процес 

(філософський підхід); як поєднання інформаційної та оперативної підготовки 

(з акцентом на особистісні структури) [2, с.16].  

Отже, використання інтерактивних технологій у процесі навчання 

підвищує рівень різних видів діяльності учнів залежно від мети інтерактивних 

методів. Результатом прогресивної динаміки розумової діяльності є 

інтенсивність мислення, генерування ідей, формулювання припущень, 

конструювання, конструювання, моделювання, дослідження, творча уява, 

концентрація, увага, спостережливість, аналітичні та синтетичні операції  

[3,с.35]. 

 Участь у модельованих життєвих, професійних, виробничих, навчальних 

та інших ситуаціях передбачає не лише імітацію виконання певних ролей, але й 

активізує учасників інтерактивної взаємодії до обміну думками, виявленні 

емоцій, особистісного ставлення до обговорюваних проблем, формулювання 

власних суджень, що визначається емоційною та соціальною активністю. 

Необхідність виконання певної практичної діяльності, переміщення у межах 

навчальної аудиторії (виконання визначених ролей, завдань) обумовлює вияв 

фізичної активності. 

Залучення до змодельованих життєвих, професійних, виробничих, 

навчальних та інших ситуаціях не тільки імітує виконання певних ролей, а й 
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активізує учасників інтерактивної взаємодії до обміну думками, виявлення 

емоцій, особистісного ставлення до проблем, висловлення власних суджень. 

Необхідність виконання певної практичної діяльності, пересування в межах 

класу (виконання певних ролей і завдань) визначає прояв рухової активності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Основна мета сучасної освіти, як зазначено в Концепції Нової української 

школи, є збереження цінностей дитинства, гуманізація освітнього процесу, 

розвиток здібностей здобувачів освіти, орієнтація на врахування 

індивідуальних  потреб та  інтересів. Увага педагогів акцентується на 

використанні в освітньому середовищі інноваційних тенденцій та технологій  

навчання. Одним із основних шляхів реалізації інноваційного підходу до 

навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку є використання в 

освітньому просторі, зокрема і на уроках технологічної освітньої галузі, арт-

терапевтичних технологій (музикотерапії, казкотерапії, ігрової та пісочної 
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терапії). Пісочна терапія сприяє  вираженню своїх переживань; побудові 

стосунків; є, на нашу думку, ключем до внутрішнього світу дитини. 

Теоретичні та практичні аспекти використання пісочної терапії висвітлені 

в наукових доробках вітчизняних і зарубіжних учених (С. Баришнікової, Н. 

Бережної, Т.  Грабенко, Н. Дикань, О. Зайви, Т. Зінкевич-Євстигневої, М. 

Кисельової, Л.  Лебедєвої, Т. Павленко, Н. Сакович тощо). Науковці 

стверджують, що використання поданої технології в освітньому середовищі 

початкової школи  мають певні особливості. До прикладу, у дітей молодшого  

шкільного віку  істотно посилюється бажання дізнаватись щось нове, 

експериментувати та працювати самостійно; розвиваються всі пізнавальні 

процеси (пам'ять, уява, мислення, увага, сприймання), а також мова і моторика; 

удосконалюється розвиток трудової діяльності, що в подальшому сприяє  

розвитку їх трудової компетентності.  

Дефініція «терапія» у широкому розумінні означає «лікувальне 

мистецтво», проте останнім часом цей термін широко вживається в 

педагогічному значенні: «застосування незвичайного для шкільної практики 

терміна «терапія» не суперечить, а відповідає головній ідеї гуманістичної 

педагогіки – розвитку творчого потенціалу особистості дитини» [1]. В працях 

інших науковців  [2;3;4] пісочна терапія розглядається як метод особистісного 

зростання дитини, розкриття її творчого потенціалу, створення психологічно 

комфортної атмосфери творчої діяльності. На нашу думку, педагогічна пісочна 

терапія – це інноваційна технологія особистісно зорієнтованого навчання та 

виховання здобувачів початкової освіти, метою якої є активізація навчально-

пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх емоційно-чуттєвої сфери, 

створення умов для індивідуально-творчого прояву особистості у процесі 

роботи в пісочниці.  

У змісті навчальних дисциплін, що реалізують технологічну освітню 

галузь у початковій школі, провідна роль належить активній художній 

діяльності та творчому самовираженню учнів у сфері технологій. У 

Державному стандарті початкової освіти зазначено, що важливим завданням є 
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пробудження у дітей інтересу до трудової діяльності та трудових операцій, 

залучення їх до художньо-творчої діяльності в декоративно-ужитковому виді 

мистецтва.  

Використання пісочної терапії в освітньому середовищі на уроках 

трудового навчання має низку переваг, зокрема: педагогічна пісочниця 

виступає зв'язком між учнем та педагогом; слугує засобом переважно 

невербального спілкування, що є цінним  для учнів, яким складно словесно 

описати свої переживання, думки, погляди, що помітно втрачають інтерес до 

навчання; робота в пісочниці викликає в учнів позитивні емоції, допомагає 

подолати апатію і безініціативність, сформувати активну життєву позицію, 

знижує втомлюваність, негативні емоції; кожна дитина, незалежно від 

соціального досвіду, може брати участь у роботі з піском, яка не вимагає 

жодних спеціальних умінь, здібностей до цього виду діяльності [4, с. 95] . 

 Як показує практика, на уроках технологічної освітньої галузі можна 

запропонувати наступні завдання: створити аплікації з кольорового піску, 

викласти візерунки, створити композиції із використанням природного 

матеріалу, штучних рослин. Прикладом творчих завдань слугує моделювання з 

піску сюжетів прослуханої пісні з використанням дрібних предметів, розповідь 

казок та оповідань за змістом тощо. На уроках здобувачі освіти можуть також 

створити «живі» картини на піску на теми «Дари осені», «Мій домашній 

улюбленець», «Моя сім’я», «Чарівні птахи», «Барви осені», «Райдужна рибка» 

«Казковий сніговик»  тощо. Крім того, молодші школярі виражають на піску 

те, що спонтанно виникає в їх свідомості. Пісочна терапія дає можливість 

формувати відчуття ритму в процесі зображення візерунків з кольорового піску 

або малюванні дерев у парку[3]. 

Отже, пісочна терапія є нетрадиційною і малопоширеною у початковій 

школі, проте, вона володіє значним корекційно-розвивальним, освітньо-

виховним та психотерапевтичним потенціалом. Діти молодшого шкільного 

віку в процесі пісочної гри виражають свої найглибші емоційні переживання, 

звільняються від страхів; граючи з піском, вони самостверджуються.  Ігри з 
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піском дають учням змогу відчути себе впевненими і вмілими: вони створюють 

нове, не бояться ламати старе і щось змінювати. Тому використання поданого 

виду технології є ефективним в освітньому середовищі початкової школи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні поставили перед закладом 

освіти нові вимоги щодо навчальної та виховної діяльності, всебічного 

розвитку учня як особистості, розвитку його талантів, розумових та фізичних 

здібностей, формування громадянина, здатного до свідомого вибору [2]. 

У Державному стандарті початкової освіти (2018р.) зазначено, 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 [3]. 

Успішне виконання поставлених завдань неможливе без використання 

інноваційних педагогічних технологій в навчальному процесі. Саме ігрові 
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педагогічні технології створюють в класі відповідну атмосферу  яка побудована  

на грі, приносять задоволення від навчання, викликають в учнів інтерес до 

виконання певних завдань.  

Дослідженням даної проблеми займалися провідні зарубіжні і вітчизняні 

науковці, зокрема: В. Бондар, О. Савченко, П. Сікорський, К. Ушинський, В. 

Сухомлинський, В. Монахов, І. Лернер, Г. Селевко, Ж. Піаже. 

Одну з головних ролей у навчанні в початковій школі відіграє педагог, 

високопрофесійні якості якого допомагають успішно реалізувати  ті цілі, які є 

пріоритетними в навчальному процесі. Вчитель початкової школи повинен бути 

компетентним, мати нестандартне мислення, володіти інноваційними 

педагогічними технологіями, сучасними формами, методами, засобами, 

ігровими технологіями навчання, інформаційними технологіями, педагогічним 

мистецтвом, яке розкриє  в учня його таланти, можливості[4, с. 7-8].   

Для ефективної діяльності педагогу необхідні сприятливі умови для 

застосування ігрових технологій, які забезпечують саморозвиток учнів, 

розвиток їх творчості, умінь, здібностей.  У грі учні підпорядковуються 

комплексу різних норм і правил, які їм необхідно зрозуміти, усвідомити і в 

подальшому виконувати. Гра підвищує інтерес учнів до уроків в цілому та до 

тих навчальних проблем, які моделюються за її допомогою [5]. 

Щоб урок пройшов ефективно, педагог повинен бути підготовленим до 

уроку, володіти інноваційними технологіями, педагогічними методами. В. О. 

Сухомлинський зазначив, що до хорошого уроку треба готуватися все життя. 

Використання інноваційних методів, нестандартних педагогічних прийомів на 

уроках сприяє творчому розвитку вчителя, активізує творчий і розумовий 

розвиток особистості учня, підвищує інтерес учнів до навчання, ініціативність.  

Успішне розв`язання цих завдань вимагає від вчителя вибору стратегії освіти 

впродовж життя на основі саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти[1, 

с.23]. 
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У Концепції Нової української школи значне місце надається вчителям 

нового покоління, які знаходяться на передовій лінії суспільних та освітніх 

змін, успішних, умотивованих, кваліфікованих, які є агентами нинішніх змін. 

Такі особистості в освітньому процесі виконують ролі наставника, 

фасилітатора, консультанта та менеджера. Постає необхідність у перегляді 

вчителями своєї позиції щодо технологій, методів, прийомів навчання, 

ставлення до здобувачів освіти, взаємодії з ними. У зв’язку з цим особливого 

значення набуває проблема підготовки майбутнього вчителя початкових класів 

до застосування фасилітаційної технології в умовах Нової української школи. 

Феномен фасилітації сьогодні стає все більше актуальним, активно 

застосовується під час проведення тренінгів, методичних семінарів, у 

соціально-психологічній роботі, бізнесі тощо. 
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Ознайомлення з відповідними науковими джерелами засвідчує, що 

поняття «фасилітація» має не завжди однозначне трактування. 

Низка досліджень присвячена розгляду соціальної фасилітації                          

(Л.  Тимоніна), педагогічної фасилітації (І. Авідєєва, О. Галіціан, О. Димова, 

І. Жижина), фасилітаційному спілкуванню (В. Суміна), фасилітації як 

важливому чиннику ефективного спілкування у контексті самоактуалізації 

особистості (Г. Балл, Е. Бернс, А. Маслоу), фасилітаційної взаємодії 

(І. Прокопенко), пізнавальної, комунікативної, діагностико-прогностичної 

функції фасилітації (Т. Лозова). 

Як зазначається в «Енциклопедії освіти» фасилітація – це «стиль 

педагогічного спілкування, який передбачає полегшення взаємодії під час 

спільної діяльності» [2].  

Термін «фасилітація» походить від англійського дієслова «facilitate» – 

«полегшувати, сприяти, допомагати, просувати». У психолого-педагогічній 

теорії і практиці термін «фасилітація» з’явився завдяки американському 

психотерапевту і педагогу К. Роджерсу. 

Під фасилітацією навчання К. Роджерс розуміє тип навчання, при якому 

педагог-фасилітатор, займаючи партнерську позицію, сприяє розвитку учня і 

може сам навчитися жити [4]. 

Розрізняючи два типи навчання (примусове й особистісне, що 

зініціюється й оцінюється особистістю, яка навчається, і спрямоване на 

засвоєння змісту навчання як елементів особистісного досвіду). Вчення 

першого типу є примусовим, безособовим, інтелектуалізованим, оціненим 

ззовні, спрямованим на засвоєння знань. Вчення другого типу, навпаки, є 

вільним і самоініційованим, особистісно залученим, що впливає на всю 

особистість, оцінюється самим учнем, з метою забезпечення засвоєння сенсів 

як елементів особистого досвіду. Він віддавав перевагу другому типу і вважав, 

що за таких умов основним завданням учителя є стимулювання, або 

фасилітація усвідомленого навчання учня [4]. 

З погляду П. Лушина фасилітація – можливість управління людьми через 
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надання їм допомоги в їхній самоорганізації й саморозвитку, при якому суб’єкт 

визнає за собою право і можливість управління процесом самоорганізації й 

саморозвитку іншого суб'єкта шляхом створення для нього особливих умов 

абсолютного позитивного прийняття [3]. 

Фасилітація у педагогічному процесі розглядається як недирективна 

форма педагогічного впливу, де здобувач освіти, як і вчитель, є 

саморегулюючою особистістю, і тому результат як педагогічної, так і 

навчальної діяльності залежить від взаємодії обох суб’єктів. 

Ідеї педагогічної фасилітації знаходимо ще у працях видатних педагогів: 

К. Ушинського, А .Макаренка, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі та ін. 

Педагогами було доведено, що виявлення вчителями гуманного ставлення до 

учнів, готовності розбудовувати з ними взаємовідносини на засадах 

співробітництва і взаємоповаги забезпечує створення сприятливих умов для 

їхнього особистісного зростання. І хоча фасилітація не була визначена 

термінологічно, вона набула наукової концептуалізації в доробку педагогів-

класиків, а їх праці стали певною мірою теоретичним підґрунтям для 

дослідження явища фасилітації в сучасному освітньому процесі. 

У дослідженні Р. Дімухаметова обґрунтовано концепцію фасилітації, що 

створює теоретичний фундамент для системи підвищення кваліфікації 

педагогів. Суть поданої автором технології фасилітації полягає в ініціюванні 

їхньої самоактуалізації за допомогою забезпечення провідної ролі самостійної 

діяльності, розвитку самосвідомості, незалежності, свободи вибору у 

відтворенні нових знань, особистісно-професійному зростанні. Фасилітація в 

освіті, на думку автора, виконує кілька функцій: стимулювання самостійної 

навчальної діяльності студентів принципом діяльності викладача з управління 

освітнім процесом, ефективною технологією. Фасилітація, як принцип 

педагогічної взаємодії, сприяє створенню креативного освітнього середовища 

[1]. 

Цікавим є визначення фасилітації як супроводу групового процесу, що 

направлений на ефективну комунікацію, прояснення та досягнення поставлених 
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цілей. У фасилітації освітнього процесу ключовими є організація навчального 

простору, залучення та сприяння розкриттю потенціалу учасників та групи в 

цілому, а також підтримка учасників у реалізації їхніх навчальних цілей [5]. 

Доцільним є трактування феномену фасилітації, пов’язане з такими його 

аспектами: 

- взаємовплив людей, зумовлений соціальними контактами, що підвищує 

їхню активність, сприяє активізації психічних процесів, поліпшенню 

самопочуття; 

- специфічний вид спілкування, який передбачає полегшення взаємодії 

усіх суб’єктів освітнього процесу; 

- спосіб допомоги групі в пошуку шляхів виявлення й розв’язання 

проблем [6]. 

У літературі зустрічається визначення фасилітації як процесу, що 

відбувається за умов взаємодії людей, спрямований на створення атмосфери 

доброзичливості, довіри, відкритості, і умов для саморозвитку, 

самовдосконалення кожної особистості. У центрі уваги фасилітаційної 

діяльності є полегшення, допомога і орієнтація на особистість учня, його 

внутрішній світ, переживання, емоції, створення ситуації успіху. 

Із зазначеного вище випливає, що фасилітація – це процес стимулювання 

розвитку свідомості людей, їхньої незалежності, свободи вибору, а не спроба 

поставити їх у залежність від загальної думки. Також фасилітація – це зміна 

ефективності діяльності суб’єктів діяльності. Свобода не означає 

вседозволеність від професійних обов’язків. Якщо вчителі як лідери освіти 

зможуть усвідомити свою роль фасилітатора, тоді ситуація в освіті потенційно 

зміниться. У результаті такої діяльності здобувач освіти відчуває розуміння й 

співпереживання з боку вчителя, крім того, набуває впевненості в собі, бо 

усвідомлює, що має достатньо здібностей і сил, щоб розкрити сенс власної 

поведінки, він стає більш незалежним і сильним. 
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в суспільстві, мистецтві, науці, в 

тому числі в медицині та педагогіці, призвели до виникнення галузей знань: 

медичної психології, педагогічної психології, етнопедагогіки, лікувальної 

педагогіки, арт-терапії, арт-педагогіки, реабілітації тощо. У міру зростання 

наукового знання в галузі психології та педагогіки, розробляються нові 

стандарти освіти, створюються виховні концепції, вивчаються теоретичні 

основи виховання дітей. Гуманістичний підхід до освіти вимагає від педагогів 

та психологів пильної уваги до вивчення природи дитини. 

Внутрішній світ дитини складний. Як допомогти дітям побачити, почути, 

відчути все різноманіття навколишнього середовища, допомогти пізнати своє 

«Я», розкрити його та увійти у світ дорослих, повноцінно існувати та 

взаємодіяти в ньому? Мистецтво, будучи формою художньо-естетичного 

освоєння світу, відіграє істотну роль формуванні загальної культури дитини. 
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Воно містить у собі художньо-естетичні, гуманістичні, пізнавальні, моральні 

цінності та впливає на духовне становлення особистості. 

Найбільш послідовно художні можливості людини проявляються у 

мистецтві. На думку М. Бетенскі, мистецтво це особливе явище, що існує поряд 

з іншими формами суспільної свідомості – філософією, наукою, мораллю, 

релігією, суть його, корениться в тому, що основою мистецтва є – як граничні 

підстави – життєво значимі переживання людини, виділені з-поміж інших своїм 

особливим значенням. Вони не є спеціальними формами пізнання, проте 

можуть виконати цю функцію за принципом «я знаю – я це пережив» [2, с. 16]. 

У своїй праці «Психологія мистецтва» Л.Виготський розглядав соціальну 

природу мистецтва: мистецтво є соціальне в нас, і якщо його дія відбувається в 

окремому індивідуумі, то це зовсім не означає, що його коріння та істота 

індивідуальні. Дуже наївно розуміти соціальне лише як колективне. І тому дія 

мистецтва, коли воно здійснює катарсис і залучає в цей очисний вогонь 

найінтимніші, найважливіші потрясіння особистої душі, є дія соціальна. 

Прилучення дитини до світу прекрасного, занурення їх у дивовижний світ 

єдності почуттів та думок, що перетворюють людину, збагачує її, розкриває 

творчий потенціал. Отже, не можна вирішувати актуальні проблеми сучасності 

поза мистецтвом – найпотужнішим засобом збагачення соціокультурного 

досвіду особистості. 

Цілющі здібності мистецтва були усвідомлені ще в давнину, і 

пов'язувалися вони насамперед з катарсисом – очищенням. Катарсис може 

досягатися як через сприйняття, і через вираз. Виразити щось, що долає –

значить, звільнитися від нього або, принаймні, зменшити його інтенсивність, 

розділити з іншими, побачити збоку. Можна виговорити, виспівати, 

вималювати, витанцювати переживання, тобто перенести свої переживання на 

щось зовнішнє – музику, малюнок, танець, вірш, а потім уже розглянути, 

розчути, зрозуміти їх зі сторони. 

Тому серед багатьох засобів профілактики порушення та збереження 

психічного здоров'я людини особливе місце слід відвести можливостям арт-



105 

 

терапії («art» – мистецтво, «therapies» – лікування) як творчому 

самовираженню. Творчість – це створення нових за задумом культурних чи 

матеріальних цінностей. З погляду арт-терапевтичного підходу «мистецтво» та 

«творчість» – це подолання людиною своїх кордонів, розширення меж свого 

існування. Творчі люди краще концентрують свою енергію для подолання 

перешкод, вирішення внутрішніх та зовнішніх конфліктів. 

Важливий не стільки вид занять, що вибирається самою людиною і 

залежить багато в чому від схильностей, скільки творчий характер занять, що 

допомагає людині творити саму себе – відкривати щось нове, краще розуміти 

себе. Терапія творчим самовираженням цілюща, а не лікувальна: вона 

спрямована не на ліквідацію тих чи інших симптомів і станів, а на розвиток, 

гармонізацію людиною своїх стосунків із собою і світом. У певному сенсі вона 

близька до естетотерапії, яка використовує естетичну дію. 

Розвиваючись як самостійний напрямок психолого-педагогічної 

допомоги, арт-терапія запозичала прогресивні фундаментальні теорії та 

практичні відомості з психології, педагогіки, мистецтва. При цьому теорія та 

практика арт-терапії багато взяла з психодинамічної психотерапії та 

психокорекції, що базуються на психоаналізі, біхевіоризмі, на філософії 

екзистенціалізму.  

Сьогодні в науково-педагогічній літературі арт-терапія розглядається як 

засіб, що дозволяє дбати про емоційне самопочуття та психологічне здоров'я 

особистості, групи, колективу засобами художньої діяльності. Метод арт-

терапії використовується в реабілітаційній, педагогічній та соціальній роботі як 

ефективний засіб психологічної гармонізації та розвитку психіки дитини через 

її заняття художньою творчістю, чинячи потужний вплив на особу через 

враження. У наш час отримали визнання гуманістично орієнтовані, адаптивні, 

ціннісно-орієнтовані типи соціальних, освітніх, виховних та розвивальних 

систем із притаманним їм величезним внутрішнім потенціалом для 

вдосконалення відповідних різновидів адаптації особистості (їх автори – О. 

Безпалько, О. Боднарчук,  В. Оржеховська, А. Реан, Я. Коломінський. К. 
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Левченко, І. Трубавіна та ін.). Теоретико-методологічну основу статті 

становлять ідеї арт-терапевтів, представників гуманістичного напряму арт-

терапії  А. Хілла, Г. Прінцхорна, М. Наумбург, Едіт Крамер, Е. Віршоп, М. 

Бетенскі, Р. Сильвер, психологів О. Вознесенської, М. Кисельової, А. Копитіна, 

О.Кузьміної, Т.Яценко та педагогів Л.Д. Лебедєвої та ін. 

 Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації розвитку особистості 

через розвиток здібностей самовираження та самопізнання в мистецтві, 

порівняно, наприклад, з грою, пов'язано з продуктивним характером мистецтва 

– створенням естетичних продуктів, що об'єктивують у собі почуття, 

переживання та здібності дитини, що полегшують процес комунікації з 

оточуючими людьми» [1, с.28]. 

Сутність арт-терапії полягає в терапевтичному та корекційному впливі 

мистецтва на суб'єкта і проявляється у реконструюванні психотравмуючої 

ситуації за допомогою художньо-творчої діяльності, виведенні переживань, 

пов'язаних з нею, у зовнішню форму через продукт художньої діяльності, а 

також створення нових позитивних переживань, народження креативних 

потреб та способів їх задоволення. 

Відповідно до психотерапевтичної енциклопедії, арт-терапія – це 

«використання мистецтва як терапевтичного фактора». Арт-терапія в широкому 

розумінні включає: «ізотерапію (лікувальний вплив засобами образотворчого 

мистецтва: малюванням, ліпленням, декоративно-ужитковим мистецтвом); 

бібліотерапію (лікувальна дія читанням); імаготерапію (лікувальна дія через 

образ, театралізацію); музикотерапію (лікувальна дія через сприйняття музики); 

вокалотерапію (лікування співом); кінезітерапію (танцетерапію, хореотерапію, 

корекційну ритміку –  лікувальну дію рухами) тощо» [3, с.26]. 

За одним із численних формулювань, представлених у публікаціях 

О.Вознесенської, термін арт-терапія позначає напрямок у лікувально-

реабілітаційній, педагогічній та соціальній роботі. Автор також формулює арт-

терапію як метод психотерапії, який передбачає використання клієнтом різних 

форм образотворчої діяльності з метою вираження свого психічного стану. 
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Вона вважає, що саме це визначення є найближчим до англомовного оригіналу. 

В іншому визначенні того ж автора підкреслюється приналежність до 

медицини: сучасна арт-терапія представляється як особлива форма 

психотерапії» [1, с.6]. 

Арт-терапія на відміну інших психотерапевтичних напрямів може бути 

успішно адаптована до педагогічної практики і застосовуватися вчителем без 

участі психолога чи психотерапевта на вирішення розвиваючих, виховних, 

діагностичних, корекційних та інших завдань.  Деякі фахівці розглядають арт-

терапію як різновид зайнятості творчою діяльністю із значним лікувальним 

ефектом. Прихильники соціального напряму арт-терапії також вважають, що 

мистецтво має лікувальну дію.  

Наведені приклади ілюструють думку про множинність значень, що 

відповідають, на думку їх авторів, словосполучення «арт-терапія». Розмитість 

меж досліджуваного поняття, на наш погляд, може бути наслідком впливу на 

арт-терапевтичну теорію та практику різних підходів: психодинамічного, 

гуманістичного, гештальторієнтованого. 
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ЕКОСИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ЯК ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВПРОВАДЖЕННЯ EDTECH 

Визнання того факту, що у цифровому суспільстві EdTech поступово 

займає перші позиції в організації освітнього процесу, наштовхує на потребу 

детального аналізу цього явища як такого, яке для різних закладів освіти може 

дещо відрізнятися. Аналітичний огляд свідчить про те, що термін «EdTech» 

часто використовується в якості синоніма цифрової або онлайн-освіти. Однак, 

слід пригадати, що «EdTech, як портманто фрази «освітня технологія», є 

поєднанням ІТ-засобів та освітніх практик, спрямованих на полегшення та 

покращення навчання [7]. У цілому це досить широке поняття, яким 

охоплюються форми організації освітнього процесу, програмні засоби та 

методики навчання, електронні освітні ресурси тощо. Тобто це явище включає 

цифровий та традиційний формат викладання та навчання, цифровий 

інструментарій, неперервно оновлюванні методики та підходи, інтеграція яких 

спрямовується на підвищення ефективності освітнього процесу. Звідси витікає, 

що термін «EdTech» є набагато ширшим терміну онлайн-освіта. Авторська 

практика показує, що EdTech в післядипломній освіті надає педагогам нові 

можливості бути залученими до навчальної діяльності, не залежно від місця 

проживання, обирати і реалізовувати індивідуальну траєкторію професійного 

розвитку. Узагальнений досвід впровадження EdTech в післядипломній освіті 

дозволяє виокремити його переваги для: закладів освіти (ЗО) – надання 

широкому колу користувачів відкритого доступу до електронних освітніх 
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ресурсів (ЕОР); педагогів – забезпечення ефективного зосередження на 

навчальній діяльності з меншими затратами на організаційні заходи; 

неперервного підвищення особистого рівня цифрових компетентностей. 

Оскільки зазначені вище складники EdTech знаходяться в процесі 

динамічного розвитку, відповідно до специфіки своєї цифрової природи, 

виокремлюється потреба окреслення умов формування інноваційного 

навчального середовища, яке одночасно і об’єднує їх у єдину систему, і є 

відкритим до змін та оновлення [5]. Умови передбачуваного середовища  мають 

забезпечувати: дотримання чинних стандартів підвищення кваліфікації; 

неперервне врахування впливу цифрової трансформації освіти; масштабування 

надання освітніх послуг; залучення висококваліфікованих педагогів. 

Уточнимо, що ще задовго до 2020р., який позначився досить інтенсивним 

сплеском цифровізації освіти та стрімким впровадженням EdTech, науковці 

розробили бачення цифрового навчального середовища наступного покоління 

(Next Generation Digital Learning Environment, NGDLE) як надзвичайно 

адаптованої екосистеми цифрових інструментів для підтримки діяльності 

учасників освітнього процесу [3]. Привертає увагу думка дослідника Michael 

Feldstein, який зазначає, що  «термін NGDLE прийняли для того, щоб 

позначити, що має настати після ери LMS (Learning management system, Систем 

управління навчанням) [4]. Зазначеним терміном автори об’єднують кілька 

ключових тем:  

По-перше, майбутнє освіти має бути означене новою моделлю, 

орієнтованою на навчання, яка все більше характеризує практику навчання 

наступного покоління.  

По-друге, вона має бути цифровою, враховуючи, що цифрові технології 

стали складовою практично всієї практики викладання та навчання.  

По-третє, це має бути середовище або цілісна, динамічна екосистема, яка 

характеризується сталим розвитком як спільнота учасників освітнього процесу, 

інструментарію та навчального контенту.  

Основне розуміння NGDLE, як пояснює Moore Scott, «полягає в тому, що 
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всі учасники освітнього процесу повинні мати здатність формувати та 

налаштовувати своє середовище навчання відповідно до особистих потреб та 

цілей. Підтримуючи компонентну архітектуру, що базується на стандартах та 

кращих практиках, NGDLE заохочує дослідження нових підходів та 

розроблювання нових інструментів»  [3].  Ретельне вивчення концепції NGDLE 

дозволяє зробити припущення, що в найближчій перспективі, коли освіта все 

більше зазнає змін, екосистема може зайняти перші позиції в організації якісної 

системи освіти як наступник LMS. Поясненням може бути мета NGDLE – 

створення відкритої системи, яка буде забезпечувати [8]: безперебійну 

інтеграцію та сумісність різних засобів навчання; заохочення та підтримку 

персоналізації та співпраці для всіх користувачів; доступність та універсальний 

дизайн для всіх користувачів; інструменти, необхідні для аналізу 

адміністрацією та викладачами відомостей про курси та учасників освітнього 

процесу; відстежування особистих результатів навчання. Теоретично викладачі 

та споживачі освітніх послуг будуть використовувати NGDLE для 

розроблювання спеціальних навчальних середовищ для того, щоб дозволити 

кожному учаснику досягти свого найбільшого потенціалу. Підтвердженням 

вказаного є те, що свого часу (2015р.) EDUCAUSE та Фонд Білла та Мелінди 

Гейтс розпочали «розслідування того, як саме може виглядати ця система 

навчання нового покоління. Його основними функціональними областями 

стали: сумісність; персоналізація; аналітика, консультування та оцінювання 

навчання; співпраця; доступність та універсальний дизайн. Оскільки жодна 

програма не може працювати у всіх цих областях, автори рекомендують підхід 

«Лего» до реалізації NGDLE, де побудовані компоненти, що відповідають 

NGDLE, які дозволяють окремим особам та установам створювати середовища 

навчання відповідно до їх вимог та цілей» [2]. Авторський досвід показує, що 

зазначені розриви між пропозиціями LMS на той час та сьогоднішнім баченням 

організації післядипломної освіти збігаються. Адже в умовах кризи 

післядипломна освіта потребує повного переосмислення значення EdTech. 

Результати аналітичних досліджень вказують на те, що рішенням може бути 
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розроблення NGDLE, яке включатиме можливості ЦТ та дозволить моделювати 

інноваційні педагогічні підходи до організації освітнього процесу для 

підвищення кваліфікації слухачів на відстані. 

Слідом за зарубіжними дослідниками спробуємо дати відповідь на 

запитання «Навіщо переходити від LMS до NGDLE?». Якщо LMS – це «єдиний 

розмір для всіх» [3], то NGDLE – це екосистема. Визріває концепція, відповідно 

до якої онлайн-тренери післядипломної освіти майбутнього ніколи не 

погодяться з обмеженнями розроблення своїх курсів повністю всередині LMS. 

Підтвердженням цієї тези є результати дослідження EDUCAUSE та Фонду 

Білла і Мелінди Гейтс, за яким було вказано на розриви між сучасними LMS і 

цифровим середовищем навчання, яке могло б задовольнити змінні потреби 

освіти. Що саме спонукає до розуміння NGDLE як екосистеми? На перший 

погляд, ґаджети і цифрові технології протилежні живій природі й анти-

екологічні. Навіть у суспільстві, зокрема, в освіті, поширена думка щодо 

шкідливості цифрового світу для людини.  

Виходячи з цього, спробуємо визначити й охарактеризувати властивості 

NGDLE, які споріднюють його з екосистемами. У широкому розумінні еко-, 

екологічність – це єдність з природою, нешкідливість для природи з боку 

людини, а також сприятливість природних факторів і природного середовища 

для людини. У педагогіці такі підходи віддзеркалені в принципі 

природовідповідності навчання і виховання дітей (Я.А. Коменський, Ж-

Ж Руссо, І.Г. Песталоцці, К. Ушинський, В. Сухомлинський). Якщо провести 

аналогію екосистеми з NGDLE, то можна сказати, що воно може розглядатися 

як середовище, де людина, педагог, дитина, будь-який учасник освітнього 

процесу у сприятливих нешкідливих умовах отримує необхідні знання разом з 

іншими людьми – тьюторами, наставниками, педагогами, консультантами, 

тренерами. Дослідники характеризують NGDLE як «нещільну мережу 

різноманітних компонентів, призначених для спільної роботи – «конфедерація 

ІТ-систем та компонентів додатків, які дотримуються загальних стандартів, як 

технічних, так і інших, що дозволило б забезпечити різноманітність, одночасно 
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сприяючи узгодженості». Або як «динамічну, взаємопов'язану, спільноту 

учасників освітнього процесу, інструментарію та контенту, що постійно 

розвивається» [1]. 

Враховуючи означене вище, автори вбачали за необхідне розроблення 

NGDLE як екосистеми в Центральному інституті післядипломної освіти (ЦІПО) 

ДЗВО УМО НАПН України. Відповідно до концепції формування екосистеми, 

кожен окремий заклад освіти стає динамічним цифровим ресурсом, який 

укріплюється взаємозв’язком контенту, систем, засобів, включенням штучного 

інтелекту та доповненої й віртуальної реальності. Таким чином, тенденції 

розвитку післядипломної освіти  та кризові ситуації зумовили необхідність 

створення якісно нової моделі і умов професійного розвитку фахівців – 

цифрового близнюка Центрального інституту післядипломної освіти. 

Екосистема ЦІПО – Web-портал «Український відкритий університет 

післядипломної освіти» (https://uvu.org.ua) є NGDLE, що призначений для 

організації та підтримки неформальної післядипломної освіти. Він став 

комплексом цифрових рішень, спрямованих на реалізацію EdTech з 

пріоритетом на: успішне функціонування віртуальних кафедр, здійснення 

освітнього процесу (формальна/неформальна освіта), професійний розвиток 

слухачів та педагогів, залучення до навчання та викладання осіб, які 

знаходяться в різних регіонах країни, висвітлення інноваційних освітніх 

практик тощо.  
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МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

Невід’ємною рисою сучасного суспільства є інформатизація. Цей процес 

швидко поширюється і в освітянському просторі. Цифрові інструменти стають 

дедалі популярнішими в царині вивчення іноземних мов, зокрема англійської. 

Інформатизація істотно вплинула на процес набуття знань. Адже 

можливості використання цифрових інструментів величезні. Нові технології 

навчання дозволяють збільшити швидкість сприймання, розуміння та глибину 

засвоєння величезних масивів інформації. Інтернет створює умови для пошуку 

інформації, необхідної вчителю та здобувачам освіти, що знаходиться у будь-

якому місці земної кулі: країнознавчий матеріал, суспільні та спортивні новини, 

цікаві передачі та фільми, статті з періодичної преси, необхідна література.  

На уроках англійської мови онлайн-інструменти можуть бути 

використані: 

➢ для включення матеріалів мережі в зміст уроку (інтегрувати їх у 

програму навчання); 

➢ для самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи над 

проєктом; 
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➢ для самостійного поглиблення вивчення іноземної мови; 

➢ для ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках; 

➢ для систематичного вивчення певного курсу іноземної мови 

дистанційно під керівництвом вчителя; 

➢ для самостійної підготовки до складання ЗНО. 

  Пропоную перелік онлайн-інструментів у методичний кейс учителя 

англійської мови: 

  І. Корисні посилання 

•           Безкоштовні текстові, аудіо- та відеоматеріали для вчителів 

англійської мови від British Council та ВВС [Електронний ресурс]. 

• Матеріали для професійного розвитку вчителя  [Електронний 

ресурс].  

• 25 ідей для запровадження проєктно-орієнтованого навчання 

[Електронний ресурс].  

• 3 гри для закріплення лексики [Електронний ресурс].               

ІІ.  Онлайн-ресурси 

• «English Verb Tenses with EdEra» – онлайн-курс з англійської мови.  

Його особливість полягає в індуктивній методиці подачі матеріалу –  

від прикладів до теорії, від цікавих ситуацій у популярних фільмах і серіалах до 

пояснення застосування правил англійської мови. 

•  Memrise – вивчаємо нову лексику.  

Платформа Memrise допомагає вивчати нову лексику, використовуючи   

принципи розподіленого або інтервального повторення. Це означає, що нове 

слово не потрібно повторювати через рівні проміжки часу. Існує ідеальний 

момент для повторення, коли користувач ось-ось забуде це слово – і Memrise не 

тільки його вираховує, але й нагадує про необхідність повторити. З кожним 

своєчасним нагадуванням (і, відповідно, повторенням), час, через який 

забувається слово, збільшується, а отже, інтервал між повтореннями буде 

довшим. Memrise використовує асоціації, тестування та елементи ігор, короткі 

відео з носіями мови.  

https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/E202/e202/about
https://www.memrise.com/
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•      Duolingo – закріплюємо лексику та граматику.  

Безкоштовна платформа Duolingo використовує інтервальне повторення, 

мікронавчання, гейміфікацію. Потрібно опрацьовувати невеликі обсяги 

інформації (наприклад, лише тему числа). За кожне виконане завдання очікує 

винагорода – спеціальні бали. У кожній темі зібрані різноманітні вправи, що 

тренують розмовні навички, а також вміння сприймати сказане на слух та 

перекладати. 

Duolingo також пропонує спеціальний функціонал для вчителів –

 Duolingo Classroom, де, зокрема, є можливість отримати персоналізований звіт 

про успіхи кожного учня. 

• Readlang – читаємо іноземною мовою. 

На платформу можна завантажити власний текст або почитати ті, що вже 

розміщені за рівнями знання мови (від А1 до С2) та кількістю слів; можна 

клікнути на будь-яке незнайоме слово, щоб не тільки дізнатися переклад, але й 

автоматично створити флеш-картку. Слова у флеш-картках відображатимуться 

в контексті, де ви їх вперше зустріли. Вивчення слів у контексті – обов’язкова 

умова засвоєння нової лексики. 

Також на платформу можна завантажувати відео й субтитри до них. Так 

тренується і сприйняття мови на слух, і читання, і вивчення нових слів. Ще 

одна цікава функція Readlang – список ресурсів, де можна знайти тексти мовою, 

яку вивчаєте.  

• Lang-8 – пишемо самостійно та перевіряємо інших.  

На платформі Lang-8 носії мови зі 190 країн допомагають один одному 

опановувати близько 90 мов. Тут можна не тільки отримати виправлення до 

власного тексту та коментарі до кожного речення, але й допомогти тим, хто 

опановує вашу рідну мову. Користувачі платформи перевіряють тексти один 

одного безкоштовно. 

• ISLCollective – сайт розроблених завдань.  

Надає можливість розподіляти за віком учнів, складністю, темою, 

формою роботи, видом мовленнєвої діяльності тощо. Наявні також відеоуроки 

https://www.duolingo.com/
https://schools.duolingo.com/
http://readlang.com/
http://lang-8.com/
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із завданнями. 

• Quizlet –  створення лексичних карток і заучування тематичних 

слів. 

• Puzzle-english – пісні з перекладом, субтитрами, караоке. 

• LearningApps.org – сервіс для створення онлайн-вправ за 

шаблонами. 

Наявна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн для 

всіх тем шкільної програми вивчення англійської мови.  

• Interactiveworksheets – інтерактивний онлайн-сервіс.   

Він містить завдання з усіх тем шкільного курсу англійської мови, 

включаючи медіатексти та завдання до них. Є функції самоперевірки та 

відсилання роботи вчителю. 

• Breaking News English – бібліотека текстів рівнів А2-В2.  

Тут є можливістю прослухати текст, обираючи швидкість та складність. 

Пропонується близько 40 доступних для завантаження завдань до кожного 

тексту. 

• EngVid – сайт коротких відеоуроків. 

Вони створені вчителями – носіями мови. Відеоуроки пояснюють 

особливості англійської мови: складні явища, фразеологізми, розмовні 

вирази, багатозначні слова. Заняття можна обирати за темою, рівнем складності 

або особистістю вчителя. 

• Learnenglish.britishcouncil – колекція ресурсів для розвитку 

мовленнєвих умінь. 

Отже, використання онлайн-інструментів у процесі навчання англійської 

мови підвищує мотивацію, інтерес до вивчення іноземної мови, стимулює 

розвиток пізнавальної та творчої активності. Спілкуючись у мовному 

середовищі, створеному інтернетом, здобувачі освіти знаходяться в реальних 

життєвих ситуаціях та підключаються до вирішення широкого кола практичних 

завдань. При цьому перевага комп’ютера полягає в тому, що він є лояльним до 

відповідей, завдяки чому розвивається самостійність здобувачів освіти і 
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створюється сприятлива соціально-психологічна атмосфера на занятті, надаючи 

дітям упевненості в собі, що є важливим фактором для розвитку особистості. 
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Вікторія Теличко, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 

Мукачівський державний університет  

 

СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННІ 

ПОРТФОЛІО І БЛОГФОЛІО В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Реалізація сучасних вимог, що висуваються до якості освіти на різних 

рівнях, не можлива без застосування інноваційних освітніх технологій. 

Інноваційні технології в освітньому процесі покликані розвивати пізнавальну та 

творчу активність майбутніх учителів іноземної мови, сприяти підвищенню 
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якості освіти та ефективності використання навчального часу, зменшити 

кількість часу, що витрачається студентами на репродуктивну діяльність. 

Використання інноваційних технологій дає змогу значно урізноманітнити зміст, 

методи та форми навчання. Більш того, інноваційні технології надають 

майбутнім учителям іноземної мови необмежений обсяг інформації, який 

можна ефективно використовувати як самостійну роботу [3; 6]. Особливо 

актуальним є використання інноваційних технологій у навчанні іноземної мови. 

Сучасні студенти є представниками покоління мілініалів (millenials). 

Вони народилися і виросли в оточенні сучасних технологій, що призвело до 

зміни очікування студентами того, як викладачі мають демонструвати 

навчальний матеріал [5; 7]. Одним із трендів сучасної освіти є все більша 

інтеграція інноваційних освітніх технологій в освітній процес, однак це зовсім 

не означає, що будь-яке використання мультимедійних програм призведе до 

успішних результатів у навчанні. Навпаки, зараз, як ніколи раніше, викладачам 

слід ретельно підходити до вибору інноваційних освітніх технологій і 

дотримуватися принципів, які дозволять впроваджувати такі технології 

найефективніше. Наприклад, презентації PowerPoint, які досить широко 

увійшли в побут як один із засобів навчання, не завжди є ефективними. Тому 

необхідно брати до уваги принципи, які дають змогу збільшити ефективність 

навчання за допомогою використання інноваційних технологій. Так, М. Міллер 

окреслює сукупність принципів, необхідних для використання інноваційних 

технологій. 

1. Сигнальний принцип (Signaling Principle), згідно з яким необхідно 

візуально виокремлювати лише найважливіші аспекти матеріалу. 

2. Принцип просторової близькості (Spatial Contiguity Principle). Цей 

принцип визначає, що для кращого засвоєння матеріалу слід розміщувати текст 

та зображення якомога ближче один до одного, а у використанні графіків 

поміщати текст там, де найзначущіші частини. 

3. Принцип тимчасової близькості (Temporal Contiguity Principle). Згідно 

з цим принципом слід відображати описи та пояснення одночасно з 
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демонстрацією графіків та зображень, тому що навіть невеликі проміжки часу 

не забезпечать бажаного результату. 

4. Сегментний принцип (Segmenting Principle). При поясненні складного 

матеріалу або під час роботи з студентами, які недостатньо добре знайомі з 

предметом, слід розбивати матеріал на більш короткі сегменти, а також 

дозволити майбутнім учителям іноземної мови контролювати швидкість 

переходу від одного сегмента до іншого. 

5. Принцип попереднього тренування (Pretraining Principle). Якщо 

студенти не знайомі з термінологією, яка використовуватиметься у презентації, 

необхідно створити окремий модуль, спрямований на детальне пояснення 

основних концептів. 

6. Модальний принцип (Modality Principle). Студенти запам’ятовують 

матеріал краще, якщо графічні зображення підкріплюються аудіосупроводом, а 

не текстом, якщо лише текст не містить технічних термінів або студенти не є 

носіями іншої мови [4, с. 155]. 

Крім презентацій наступним нововведенням в освітньому процесі є 

електронне портфоліо. Якщо презентації є відмінним способом пояснення 

нового матеріалу майбутнім учителям іноземної мови, то електронні портфоліо 

є чудовим способом оцінити знання та навички студентів. Так, портфоліо – це 

колекція робіт студента, відібрана ним самим або за допомогою викладача та 

демонструє його прогрес у навчанні. Портфоліо надає можливість 

індивідуальної оцінки студента і часто використовується в іншомовній освіті. 

Електронні портфоліо – це все та ж колекція робіт студентів, проте такі роботи 

відображають ще аудіо- і відеоматеріали, зібрані на одній електронній 

платформі. Створення електронних портфоліо також має відповідати певним 

правилам та вимагає виконання наступних завдань [2, с. 73]. 

1. Визначити мету, для якої створюється електронне портфоліо. Ця мета 

має спрямовуватися на задоволення найважливіших освітніх потреб студентів. 

2. Встановити, як буде використано інформацію, що міститься в 

електронних портфоліо майбутніх учителів іноземної мови. 
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3. Обрати тип електронного портфоліо: 

– портфоліо-колекція, яка складається з усіх робіт викладача і студента з 

коментарями та спостереженнями; 

– портфоліо-презентація, яке відображатиме лише найкращі роботи 

майбутніх учителів іноземної мови; 

- оцінне портфоліо, що складається з системно відібраних робіт студента 

з коментарями та спостереженнями викладача. 

4. Співвіднести записи в портфоліо з видами діяльності на занятті. Це 

означає, що слід продумати, як звичні для студентів види діяльності доцільно 

використовувати для ведення власного портфоліо. 

5. Запровадити ведення портфоліо в обов’язковий вид діяльності 

студентів, поступово поповнюючи портфоліо протягом семестру, навчального 

року та ускладнюючи завдання. 

6. Спланувати, як відстежуватиметься та оцінюватиметься прогрес 

студентів. У цьому випадку формальна оцінка не буде ефективним засобом 

оцінювання. Використання чек-листів, докладних рубрик та коментарів 

викладача дасть змогу найточніше охарактеризувати прогрес студентів. 

7. Залучити майбутніх учителів іноземної мови до роботи над дизайном 

їхніх власних портфоліо згідно з певними критеріями та рекомендаціями. 

8. Використовувати креативні способи моніторингу та оцінки портфоліо 

майбутніх учителів іноземної мови, наприклад: обирати кілька портфоліо 

кожен день або тиждень і обговорювати їх із усіма студентами; надавати 

студентам час для оцінки портфоліо одногрупників. 

Далі проаналізуємо принципи використання нового виду електронних 

портфоліо – блогфоліо (blogfolio), який набирає своєї популярності в 

іншомовній освіті. Блогфоліо – це інтерактивний онлайн блог, створений 

студентами з певною освітньою метою. Блоги часто використовуються в 

іншомовному навчанні з метою покращення читання та письма іноземною 

мовою, збільшення залученості до освітнього процесу, а також для надання 

можливості самовияву та розвитку креативності майбутніх учителів іноземної 
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мови. Як і традиційні електронні портфоліо, блогфоліо мають певні критерії, з 

дотриманням яких їхнє використання буде ефективним засобом вивчення 

іноземної мови: 

1. Одним із найважливіших критеріїв є вибір теми, на яку студенти 

вестимуть дискусію у своїх блогфоліо. 

2. Далі, майбутнім учителям іноземної мови необхідно надати ресурси, з 

використанням та аналізом яких вони зможуть покращити та розширити власні 

знання з обраної тематики блогфоліо. 

3. Наступним кроком є поступове наповнення блогфоліо матеріалом, який 

обрали студенти на основі наданої їм інформації. На цьому етапі також 

необхідно заохочувати пошуки додаткової інформації та подання її у блозі. 

4. На останньому етапі студенти повинні не лише закінчити наповнення 

власного блогу, а й створити презентацію (в цьому випадку найкращим є 

використання хмарного сервісу Prezi) та на її основі записати власне відео, в 

якому розкриватиметься обрана для блогфоліо тема [1, с. 117]. 

Таким чином, використання інноваційних технологій в освіті, зокрема у 

викладанні іноземних мов, дає змогу значно розширити та урізноманітнити 

види діяльності студентів, що позитивно впливає на результати освітнього 

процесу. Однак слід зазначити, що цей позитивний ефект може бути 

досягнутий лише за умови ретельного планування цілей, результатів і поточних 

видів діяльності, які повинні спрямуватися на задоволення освітніх потреб та 

потреб студентів.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТНЕРСТВА  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

На сучасному етапі реформування системи освіти недостатньо уваги 

приділено питанню організації групових форм навчальної діяльності засобами 

технології партнерств та підготовці майбутнього вчителя до організації 

групових форм навчання в початковій школі. Вирішити цю проблему допоможе 

діяльнісне впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання 

які активізують пізнавальний інтерес та розвиток творчих здібностей 

здобувачів освіти. 

Психолого-педагогічні дослідження групових форм навчальної діяльності 

висвітлені у наукових розвідках А. Дуднік, В. Дьяченко, С. Карплюк, 

І. Кравченко, Л. Луцинкевич, С. Ратоцька та ін. Основні положеннях 

використання педагогічної технології співробітництва базуються на наукових 

доробках І. Волков, Г. Бриль, Т. Бесарабова, В. Караковський, С. Лисенкова, 

В. Шаталов, М. Щетинін та ін. Окремі аспекти технології та педагогіки 

партнерства висвітлюються у працях О. Барабаш, О. Вознюк, І. Ворожцової, 

Ю. Кулюткіна, А. Мітіної, І. Підласого й та ін. 

С. Ратоцька досліджує процес підготовки майбутнього вчителя 
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початкових класів до організації групової навчальної діяльності школярів як 

цільний педагогічний процес спільної роботи викладача (викладання, 

організація та управління груповою навчальною діяльністю) й здобувача освіти, 

майбутнього вчителя (учіння, організація самостійної навчальної діяльності в 

малих групах). Як зазначає автор, отримані здобувачем освіти знання, вміння, 

навички, досвід щодо організації групової навчальної діяльності учнів 

зумовлює досягнення передбачуваного підсумкового результату, зокрема, 

сформованої технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів [5, с. 13].  

В наукових дослідженнях Л. Луцинкевича визначені переваги групового 

навчання в порівнянні з іншими організаційними формами:  

оптимізує виконання роботи викладача і здобувача освіти;  

підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу, удосконалює 

вміння й навички;  

формує мотиви навчання, професійний інтерес, особисту відповідальність 

здобувача освіти за результати навчання;  

активізує навчальну діяльність (планування, операційно-діяльнісний 

компонент, рефлексію, самоконтроль, взаємоконтроль) [2, с. 304].  

У процесі групової навчальної діяльності здобувачі освіти навчаються 

разом, спілкуються, обмінюються думками, почуттями та інформацією, 

вирішують спільні питання, надають взаємодопомогу, вчаться шукати 

компроміси у вирішенні поставлених завдань. Ефективність використання 

групової навчальної діяльності залежить від рівня згуртованості її членів, 

значущості й корисності для них запропонованих завдань, правильної 

організації роботи в групі, наявності лідерів тощо. Нові можливості щодо 

групової навчальної діяльності здобувачів освіти відкриває технологія 

партнерства. 

У пораднику для вчителів нової української школи за редакцією Н. Бібік 

визначені основні принципи, мета і завдання співпраці між учнем, учителем і 

батьками. «Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах 
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гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою є створення 

нового гуманного суспільства, вільного від тоталітаризму і офіціозу. Головним 

завданням педагогіки партнерства є подолання інертності мислення, перехід на 

якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього 

процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, 

учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень 

з метою особистісного розвитку школярів» [3, с.16].  

Ж. Вихрестенко дефініцію «технологія партнерства в освіті» розглядає як 

систему використання у певній послідовності методів, прийомів, стратегій та 

засобів суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу на засадах 

толерантності та творчості. На думку автора, важливим для технології 

партнерства є те, що вона будується на використанні методу групової роботи як 

найбільш поширеної форми кооперації [1, с.54]. 

І. Підласий виділяє такі види партнерської технології: перехід на навчання 

за контрактами (школа, учитель беруть на себе певні, цілком визначені 

зобов’язання, таких зобов’язань вимагають і від учнів); взаємонавчання (робота 

в парах, трійках, мікрогрупах); коопероване навчання (здійснюється у 

спеціально створених підгрупах, що виділяються у межах класу у яких 

поєднуються зусилля учнів та педагогів для швидшого і більш ефективного 

досягнення поставлених цілей), колективний пошук знань (реалізується через 

вирішення у класі спільних проблем), проблемне навчання [4, с. 175-180].  

Основними принципами педагогіки партнерства є: повага до особистості; 

доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках; діалог 

– взаємодія – взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право вибору 

та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального 

партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, 

обов’язковість виконання домовленостей) [3, с.16]. 

На основі вище зазначеного можемо стверджувати, що основна мета 

партнерської технології – сформувати в учасників взаємодії навички спільної 

роботи в малій групі розвивати комунікативні навички, вмінням виражати свої 
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погляди та прислуховуватися до думки товаришів, домагаючись при цьому 

якісних освітніх результатів. Педагогіка партнерства потребує перегляду ролі 

викладача в організації освітнього процесу, зокрема в оновленні його 

професійного мислення й розвитку відповідних професійних компетентностей. 
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НАВЧАННЯ МЕДСЕСТЕР У КРИЗОВИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ 

ЛЬВІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ АНДРЕЯ 

КРУПИНСЬКОГО  

Пандемія COVID-19 поставила під загрозу не лише глобальне здоров’я, 

економіку та політику, а й освіту. Увесь світ уже другий рік поспіль живе в 

умовах пандемії та карантинних обмежень, намагаючись не зупиняти діяльність 

усіх сфер, а навпаки, пристосовуючи їх до кризової ситуації. «Карантин набув 

ознаки «нової реальності». Освіта – це одна із сфер, що найбільше потерпає від 

таких нових умов буття» – зауважила заступниця Голови Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти Наталія Стукало [1]. 

Оскільки добробут нації та зайнятість населення залежить від освіченості 

та грамотності майбутніх фахівців, навчання повинно здійснюватися 
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безперервно і з урахуванням викликів сьогодення; адже «забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості 

навчання впродовж усього життя для всіх» [2] передбачено у програмі Цілей 

Сталого Розвитку до 2030 року, виконання якої здійснює також і Україна.  

Пандемія значно вплинула на академічну спільноту медичних сестер і 

призвела до суттєвих змін, які зазнають усі учасники освітнього процесу. 

Науково-педагогічні працівники навчальних медсестринських закладів змушені 

адаптовувати та корегувати навчальні плани відповідно до умов реальності, 

перевести викладання у дистанційний або змішаний режим, намагаючись 

забезпечити здобувачів вищої освіти практикою медсестринського навчання в 

контексті пандемії COVID-19. Викладачі, готуючи майбутніх фахівців у галузі 

надання сестринського догляду, мають унікальну можливість підготувати 

сестринський персонал, який у майбутньому буде чутливим до актуальних 

проблем та викликів сьогодення, задовольняючи потреби нашого населення. У 

навчальній практиці варто поєднувати різні практичні альтернативи, які 

забезпечують клінічне та критичне мислення, навички вирішення проблем.  

З початком пандемії Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського перейшла на вимушене віддалене навчання. «Навчальний процес 

набув хаотичного характеру» [1], як і у всіх вишах України, оскільки ні 

викладачі, ні студенти не були готові сприйняти ці зміни відразу. Вимушене 

дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: 

адміністрації, викладачів та здобувачів вищої освіти. Організувати якісне 

навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати 

студентів до навчання зовсім не просто.  

Викладачі швидко реагували на зміни в процесі надання освітніх послуг, 

збільшуючи надання онлайн-контенту. Великі групові лекції та практичні 

заняття в менших групах були замінені онлайн-викладанням. Онлайн-

інструменти та різні платформи використовуються для підтримки розвитку 

основних знань і навичок, починаючи від веб-сайтів та онлайн-форумів до 

комунікаційних програм, які доступні для здобувачів вищої освіти й 
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забезпечують зворотній зв’язок із викладачем. Здобувши знання на онлайн-

курсі «Вступ до електронного навчання» від україно-швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної освіти», викладачі та адміністративний корпус опанували 

одну з платформ для дистанційного навчання і в березні 2020 року успішно 

стартувала програма LMS Moodle. Сьогодні всі здобувачі вищої освіти та 

науково-педагогічні працівники працюють на цій платформі, розуміючи всі 

переваги її використання. Переконливо можна стверджувати, що навчальний 

заклад поступово переходить від «надзвичайного віддаленого навчання» 

(Emergency Remote Teaching), яке використовується  тимчасово в «аварійному 

режимі» до онлайн освіти (online education, e-learning), яке є «добре 

продуманим, послідовним і заздалегідь спланованим процесом і передбачає 

відповідну методологію й дизайн дисциплін та освітніх програм» [1]. 

 Також завдяки реалізації в Україні українсько-швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної освіти» 21 травня 2021 у Львівській медичній академії 

імені Андрея Крупинського відкрили центр медичної симуляції. Нова 

лабораторія клінічних навичок охоплює спеціально обладнані зали для 

навчання медичного персоналу первинної медичної ланки і медсестер, які 

працюватимуть у медицині. Завдяки центру викладачі закладу мають 

можливість проводити навчальні заняття в онлайн, показуючи практичні 

навички на спеціальних манекенах: штучне дихання, підключення до різних 

апаратів, проведення ін’єкцій та вакцинації, невідкладна допомога при різних 

видах травм. 

Навчаючись онлайн, здобувачі вищої освіти – майбутні медсестри 

розвивають комунікативні навички, працюючи наполегливо, щоб ефективно 

спілкуватися в цифровому форматі, обмінюватися інформацією 

нетрадиційними методами, уважно слухати й багато самостійно читати, щоб 

відповідати конкретно й коротко. Також, у них розвиваються організаційні 

здібності та вміння керувати часом, що дозволяє їм зосередитися на 

короткострокових цілях. Онлайн навчання дає здобувачам вищої освіти 

можливість покращувати навички письма, оскільки вони навчаються правильно 
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описувати історію хвороби та сестринський процес; навички критичного 

письма, оскільки вони активно спілкуються через електронну пошту та онлайн-

дошки для обговорень відповідного догляду за хворими, отримуючи навички та 

розуміння цифрового спілкування, що є важливим активом сучасного фахівця в 

галузі сестринської справи. 

Велика перевага онлайн навчання в тому, що саме завдяки такому методу 

навчання студенти розвивають та вдосконалюють навички володіння 

комп’ютерними технологіями, оскільки базова технічна грамотність є 

необхідною для сучасного ринку праці. Робота з іншими студентами та 

викладачами через відеоконференції, вебінари, онлайн-дошки для обговорень 

та інші онлайн-інструменти спілкування та співпраці готує онлайн-студентів до 

сучасного робочого середовища, керованого технологіями. Також вони 

розвивають дослідницькі навички, оскільки повинні чітко й коротко визначити 

й сформулювати медичну проблему, особливо в клінічному медсестринстві, а 

також вийти за рамки простого пошуку в Google і використовувати розширені 

функції під час вивчення інформації. Виконуючи завдання, студенти 

навчаються вирішувати проблеми і критично мислити, бути наполегливими, 

відповідальними та само-мотивованими.  

У навчанні медичних сестер існує багато труднощів, але саме ці виклики 

створюють нові можливості для сучасного підходу у викладанні доклінічних та 

клінічних дисциплін, зважаючи на обмеження пандемії COVID-19. Перед 

адміністрацією та професорсько-викладацьким складом медичної Академії 

постає завдання підготувати наступне покоління медичних сестер до вирішення 

проблем сьогодення та близького майбутнього, виходячи за межі традиційних 

класів та лікарень, адаптуючи освітній процес до роботи в кризових ситуаціях.  
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ 

Інновації в освіті відображені у державному стандарті початкової освіти, 

постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2018 № 87. Відповідно до 

частини першої статті 31-ої Закону України, застосовується з 01.09.2018 року. 

Державний стандарт передбачає організацію освітнього процесу із 

зіставленням діяльнісного підходу на інтегрованій основі[1]. 

Основою для формування 11 ключових компетентностей є досвід 

здобувачів освіти, їх потреби які мотивують до навчання, знання та вміння. Для 

досягнення обов’язкових результатів навчання, формування компетентностей 

здобувачів освіти за освітніми галузями застосовують наступні інноваційні 

технології:діяльнісний підхід, формування критичного мислення, школу 

партнерства, корпоративне навчання, використання цифрових технологій, 

інклюзивне навчання тощо[1]. 

Мета введення інновацій в освітній процес – створити ситуацію успіху 

для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному відчути радість 

досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віри  у власні сили. Особливу увагу 

необхідно звернути на те, щоб допомогти дитині зрости в умовах успіху, дати 

відчути радість від здолання труднощів, зрозуміти, що треба докласти зусиль 

[2]. 

Сучасний вчитель, який працює в початковій школі більше десяти 

роківзнає різницю між стандартним та інноваційним викладанням, має досвід 

втілення новітніх технологій в освітній процес, який поєднує та доповнює 

методи, прийоми, та засоби організації навчальної діяльності. Важливим у 

навчанні є цілеспрямований системний процес від визначення мети до 

одержання кінцевих очікуваних результатів навчання. Сьогодні вчитель 
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виконує важливу місію в суспільстві. Він є справжнім агентом і провідником 

докорінних  змін в новій українській школі:  

• опрацьовує теоретичні засади інновацій; 

• опановує цифрові технології; 

• експериментує та досліджує, що і коли доречно використовувати та 

проводити з даною спільнотою дітей, щоб сформувати ключові 

компетентності здобувача освіти.  

Педагог, який планує перспективу розвитку і  формування знань умінь і 

навичок  учнів, розуміє що виконання поставлених перед ним амбітних завдань 

вимагає майстерності, самоосвіти, бажання комунікувати з усіма учасниками 

освітнього процесу, мотивувати та зацікавлювати не тільки дітей, а й батьків. 

Це і є створення справжньої школи партнерства. 

Важливою інновацією в початковій школі є розподіл навчального 

матеріалу за тематичними днями, які об’єднані у  тижні, а тижні – у місяці. 

Наприклад, у першому класі є тематичний тиждень під назвою «Космос», який 

наскрізно розкривається  на кожному уроці протягом 5 днів. Виконуючи 

«Щоденні 3» та «Щоденні 5» діти  працюють над навчальними (одночасно 

пізнавальними) завданнями по предметам, які сформовано на тематиці космосу. 

На перервах або на ранковому колі діти комунікують між собою, шукають 

пару, використовуючи картки із зображеннями космічних об’єктів, 

прибульцівтощо. Прибирають робочі місця та сміття, граючись у космічних 

роботів-прибиральників. Макет сонячної системи колективно виготовляють з 

обруча, який імітує орбіту, ниток та різнокольорових повітряних кульок, що 

імітують планети та зірки. А в щоденниках вражень передають думки через 

малюнки, як реальних так і фантастичнихоб’єктів.  Протягом тижня 

накопичують власноруч виготовлений дидактичний , ігровий та пізнавальний 

матеріал і об’єднують його в  проєкти-лепбуки за власним задумом.  

Одним із найцікавіших є тиждень «Ми-дослідники, Ми-винахідники». 

Щодня у класі разом із вчителем учні проводять досліди та експерименти: 

відтворютьНютонівську рідину, яка одночасно є твердою і рідкою, лимонний 
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вулкан, створюють зашифрований лист, який можна розшифрувати через 

нагрівання, відтворюють шторм у склянці, пророщують пшеничне міні поле, 

над яким створюють веселку тощо. 

Тільки так, застосовуючи діяльнісний підхід, можна формувати у дітей 

критичне мислення, пізнавальний інтерес та уяву, досягати успіху не тільки у 

виконанні навчальних завдань а й уміння застосовувати ці знання на практиці. 

Це і є головна концепція нової української школи. 

Нинішнім та прийдешнім поколінням слід відточувати емоційний 

інтелект, технічні та комунікаційні навички, аналітичні здібності для успішного 

зростання і здобуття «професій майбутнього». Формування необхідних умінь 

відбувається у школах вже тут і зараз. Сучасним вчителям необхідно 

підтримувати та розвивати професійні якості, які тільки спрямовують 

навчальний процес, а діти навчаються самостійно та активно працювати у 

команді [3]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НУШ 

Сьогодні існує тісний зв’язок між сучасною освітою та перспективою 

побудови громадянського суспільства, ефективної економіки та безпечної 

держави . Для країни, яка орієнтується на інноваційний шлях розвитку, життєво 

важливо дати системі освіти стимул до руху вперед - це першочергове завдання 

Концепції Нової української школи. 

Завдяки державній підтримці, всі державні установи отримують нове 

навчально-методичне обладнання, сучасні комп’ютери з доступом до мережі 

Інтернет. Ці зусилля спрямовані на формування класу майбутніх фахівців, 

зайнятих у високих технологічних секторах вітчизняної економіки. Особлива 

увага приділяється системі межпредметної взаємодії. В школах протягом 

останніх років активно використовуються різні інформаційно-комунікаційні 

технології. Так при вивченні різних предметів використовується ігрова 

технологія на базі конструкторів – Lego. За допомогою цієї технології вчителі 

мають можливість організувати високовмотивовану навчальну діяльність. 

ЛЕГО-конструювання – одна з найвідоміших і поширених нині 

педагогічних систем, широко використовує тривимірні моделі реального світу і 

предметно-ігрове середовище навчання і розвитку дитини. «Лего» в перекладі 

з данської мови означає «розумна гра». ЛЕГО конструктор спонукає 

працювати одночасно мозок і руки учня. Конструктор допомагає дітям 



133 

 

втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працюючи і 

бачачи кінцевий результат. [2] 

Дитина набагато краще зрозуміє і засвоїть матеріал, маючи реальну 

можливість не тільки теоретичного вивчення, але і «помацавши руками». Давно 

відомо, що одним з головних аспектів освітнього процесу є мотивація. Чим 

можна зацікавити школярів? Відповідь очевидна - грою. Якщо в початковій 

школі ігровий компонент переважає, то до середньої ланки гра поступається 

місцем серйозного, вдумливого вивчення предмета. 

Використання Лего – конструктора на різних уроках вирішує ряд таких 

завдань: 

- прищеплюються навички роботи в групі, вміння розподілити обов’язки; 

- розвиваються вміння викладати думки у чіткій логічній послідовності; 

- розвивається вміння аналізувати предмет, виділяючи його основні 

частини; 

- сприяння розвитку самостійності в роботі та розвитку творчості; 

- розвивається почуття симетрії й естетичного колірного рішення; 

сприяння розвитку та інтересу до навколишнього світу і т. д. [1] 

У освітньому процесі початкової школи використовують Лего- 

конструктори: LEGO-SISTEM, LEGO-DUPLO. З цими конструкторами діти 

знайомляться ще до школи, а згодом ці набори використовуватимуться і в 

середній школі, оскільки реалізація Lego Концепції не обмежується 

початковою школою.  

Завдання LEGO-конструювання для пізнавального розвитку учнів: 

- Розвивати самостійність, ініціативу, творчість в пізнавально - 

дослідницькій діяльності, підтримувати прояви індивідуальності в 

дослідницькій поведінці дитини, вибірковість дитячих інтересів. 

- Розвивати уміння включатися в колективне дослідження, обговорювати 

його хід, домовлятися про спільні продуктивні дії, висувати і доводити свої 

припущення, представляти спільні результати пізнання. 

- Формування пізнавальних процесів; розвиток уяви і творчої активності; 
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формування первинних уявлень про себе, інших людей, об’єкти навколишнього 

світу, про властивості і відносини об’єктів навколишнього світу (форму, колір, 

розмір, ритм, темп, кількість, частини і ціле, простір і час, рух, причини і 

наслідки та ін.); про Батьківщину, про соціокультурні цінності нашого народу, 

про традиції і свята, про планету Земля як спільний дім людей, про особливості 

її природи, різноманіття країн і народів світу. [2] 

- Збагачувати уявлення про людей, їх моральні якості, гендерні 

відмінності, соціальні і професійні ролі, правила взаємин дорослих і дітей. 

- Сприяти розвитку впевненості дітей у собі, усвідомлення зростання 

своїх досягнень, почуття власної гідності, розвиток інтересів дітей, 

допитливості та пізнавальної мотивації. 

- Формувати вміння створювати різні конструкції по малюнку, схемі, за 

умовам, за словесною інструкцією і об’єднані спільною темою. 

- Формування вміння передавати особливості предметів засобами 

конструктора LEGO. 

- Формувати вміння порівнювати предмети за формою, розміром, 

кольором, знаходити закономірності, відмінності і спільні риси в конструкціях. 

- Виховувати гуманно-ціннісне ставлення до світу на основі 

усвідомлення дитиною деяких зв’язків і залежностей в світі, місця людини в 

ньому [3]. 

Основою корекційної роботи з застосуванням LEGO-технологій є 

розвиток дрібної моторики в процесі конструювання образів і декорацій, 

відтворення дій персонажів з озвучуванням, конструювання моделей з 

подальшим їх описом, використання сконструйованих моделей в ігровій 

діяльності. 

Зміст і організація LEGO-конструювання дітей 6-9 років, забезпечує 

розвиток особистості дітей в різних видах спілкування і діяльності з 

урахуванням їх вікових, індивідуальних психологічних і фізіологічних 

особливостей. 
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Заняття з LEGO-конструювання головним чином спрямовані на розвиток 

особистості молодшого школяра, а також пізнавальних, навчальних, 

комунікативних, конструкторських, творчих здібностей. 

LEGO-конструювання включає в себе: конструктори Лего Ед’юкейшн 

Дупло (Lego Education Duplo). «Будівельні цеглинки» для справжнього 

творчого простору. На заняттях інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та на 

уроках у початковій школі використовуються основні види конструювання: за 

зразком, за моделлю, за умовами, по найпростіших кресленнях і наочних 

схемах, за задумом. 

З вищевикладеного випливає, що Lego – технологія не данина моді, а 

дійсно вимога часу: є можливість не тільки навчитися працювати руками і 

головою, а й підготувати себе до зустрічі з сучасним світом. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 

Шлях до високої культури лежить крізь екологічну освіту, яка на порозі 

третього тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, екологічно- 

безпечного розвитку. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, 

екологічної свідомості і культури на основі критеріїв оцінки взаємовідносин 

людського суспільства та природи, повинна стати одним з головних важелів у 

вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем. 

Проблема екологічного виховання знаходить своє відображення в працях 

таких науковців як Ю. Бабанський, Г. Білявський, Л. Біляєва, Н. Лисенко, Т. 

Шамова. Питання формування відповідального ставлення молоді до проблем 

навколишнього середовища вивчали такі вчені як О. Біда, В. Вербицький, Н. 

Пустовіт. 

Екологічна свідомість – це вищий рівень психічного відображення 

природного і штучного середовища, свого внутрішнього світу, рефлексія щодо 

місця і ролі людини в біологічному, фізичному та хімічному світі; сукупність 

екологічних уявлень, ставлень до природи, стратегій і технологій взаємодії з 

нею [3]. 

Основною функцією екологічної свідомості є забезпечення оптимізації 

взаємовідносин у системі “суспільство-природа”, запобігання глобальній 

екологічній катастрофі, розв’язання глобальної екологічної кризи. Тому не 

можна недооцінювати значення та необхідність формування у підростаючого 
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покоління екологічної свідомості. 

Формування екологічної свідомості і поведінки студентів здійснюється на 

основі міждисциплінарного підходу, коли відповідна інформація включена до 

змісту різних навчальних дисциплін, насамперед, природничого циклу. Зміст 

екологічної освіти і виховання базується на знаннях загальнонаукового, 

глобального і регіонального рівнів.  

Екологічне виховання – це сукупність культурних, соціальних та 

виховних заходів, що впливають на відчуття, свідомість і погляди людей та 

спрямовані на підвищення рівня екологічних знань і культури у студентів з 

метою подолання у них споживацького ставлення до природи, розвитку до неї 

почуття дбайливого відношення та усвідомлення суспільством небезпеки 

глобальної екологічної катастрофи, що наближається [2]. 

Основною метою екологічного виховання є формування екологічної 

свідомості та культури особистості, усвідомлення себе часткою природи, 

гармонізація стосунків у системі „людина-суспільство-природа", формування 

навичок, екологічного мислення, що ґрунтуються на ставленні до природи як 

універсальної, унікальної цінності. Основними завданнями екологічного 

виховання є: 1) нагромадження екологічних знань та їх усвідомлення; 2) 

прищеплення любові до природи, бажання берегти та примножувати її; 3) 

формування навичок і вмінь діяльності у природі [1]. 

Екологічне виховання має на меті не лише озброєння студентів новими 

екологічними знаннями, а й формування екологічно компетентної особистості, 

тобто такої, яка здатна, керуючись здобутими знаннями, сформованими 

цінностями й досвідом, приймати виважені екологічно доцільні рішення в 

життєвих ситуаціях. 

Формування екологічної свідомості і поведінки студентів здійснюється на 

основі міждисциплінарного підходу, коли відповідна інформація включена до 

змісту різних навчальних дисциплін, насамперед, природничого циклу. Зміст 

екологічної освіти і виховання базується на знаннях загальнонаукового, 

глобального і регіонального рівнів.  
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Найпоширенішими методами екологічної освіти є бесіда, підготовка 

рефератів, повідомлень, тобто ті, що сприяють виробленню вмінь здобувати і 

систематизувати інформацію. Проте, для формування екологічної свідомості у 

студентів доцільно використовувати форми і методи роботи, спрямовані на 

розвиток мотиваційно-ціннісних і поведінково-діяльнісних складових 

екологічної свідомості та поведінки. 

На сучасному етапі слід спрямовувати зусилля викладачів у напрямку 

пошуку методів і мотивацій для серйозної перебудови суспільної та 

індивідуальної свідомості, із заміною антропоцентричної парадигми та 

економічних пріоритетів на парадигму екоцентричну (рівноправності людини з 

усіма іншими живими істотами) з духовними пріоритетами. Екологічна освіта 

та виховання можливі лише при умові, якщо зміст навчальних дисциплін 

сприятиме розвитку екологічно ціннісних орієнтацій, допомагатиме зрозуміти, 

що людина – це частина природи, її призначення – пізнати закони, за якими 

живе й розвивається природа, і в своїх діях керуватися цими законами. Від 

рівня екологічної свідомості людства, в першу чергу молоді, залежить 

вирішення проблеми глобальної екологічної кризи, збереження природних умов 

існування цивілізації. 

Таким чином, підсумовуючи все вищесказане мона зробити висновок, що 

формування екологічної свідомості є складним і ще недостатньо дослідженим 

процесом. Екологічна свідомість поєднує в собі сукупність знань про 

навколишній світ, природоохоронні уміння, психічні дії, які забезпечують 

узагальнене й цілеспрямоване відображення зовнішнього світу, прогнозування 

їхніх наслідків, контроль та управління поведінкою особистості. 
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Все, що відбувається в суспільстві впливає на соціалізацію молоді та на 

формування у них ціннісних орієнтацій.  Студентська молодь складає значну 

частину в структурі соціуму, що визначає його соціально-

економічний і духовний потенціал. 

Ціннісні орієнтації молоді як найбільш «динамічної» групи суспільства 

більше за інших схильні до змін. Саме в молодіжному середовищі формується 

новий тип особистості, який буде домінувати i розвиватись у майбутньому. 

Ціннісні орієнтації є основними векторами соціальних орієнтацій, вони 

визначають спрямованість особистості й ступінь її соціальності, що змінюються 

залежно від рівня відповідальності індивідуальних потреб і інтересів потребам 

та інтересам соціуму. Це зумовлює проблему формування ціннісних орієнтацій 

молоді як для сьогоднішньої соціальної  політики, так i для майбутніх 

перспектив суспільного розвитку. 

Ціннісні орієнтації являють собою складні утворення, що вбирають у себе 

різні рівні та форми взаємодії громадського й індивідуального в особистості, 

специфічною формою усвідомлення особистістю оточуючого світу, свого 

минулого і майбутнього, суттєвості свого власного «Я» [3]. 

Формування ціннісних орієнтацій тісно пов’язане з розвитком 

спрямованості особистості.  

Цінності поділяються на дві основні групи (за М. Рокич) з точки зору 

цілей і завдань, яким слугує та чи інша цінність: перша група – цінності - цілі 

(термінальні цінності); друга – цінності – засоби (інструментальні) [1, c.45].  
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Аналіз ціннісних орієнтацій молоді має враховувати два важливих 

фактори, які переважно і впливають на процес формування ціннісних 

орієнтацій: по -  перше, соціокультурну ситуацію, яка склалася в сучасній 

Україні; по - друге, специфіку молоді як відносно самостійної соціально - 

демографічної групи. 

Складність аналізу специфіки молодіжного середовища, ролі та 

становища молоді в суспільстві, її життєвого рівня і соціального самопочуття, 

характеру адаптації до соціокультурної системи зумовлена органічним 

взаємозв’язком ціннісних орієнтацій молоді та соціокультурних перетворень 

[2]. 

Проблема формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасних умовах є 

відображенням складностей суспільного розвитку і процесу її соціалізації. 

Відсутність ідеалів та цілей негативно впливає на становлення особистості, 

тому вони мають бути обов’язково визначені для того, щоб молодь могла на 

них орієнтуватися у процесі індивідуального розвитку. 

Основні ціннісні позиції, характерні для сучасної української молоді є 

розшарування суспільства. Одночасно з розшаруванням відбувається процес 

ціннісного усвідомлення своєї належності до певної групи, страти, що 

супроводжується формуванням своєрідних захисних бар’єрів між прошарками і 

групами, іноді закріплених у стереотипах, правилах, символіці, місцях 

відпочинку; зростання усвідомлення себе як самоцінності, а також своїх прав. 

Лідерська позиція молоді як соціально - демократичної групи суспільства 

визначається не просто прийняттям «будь - якою ціною» нових основ щодо 

попередньої ідеології чи парадигми, ціннісні орієнтації молоді мають 

відповідати загальному вектору розвитку людства й окреслюватися такими 

поняттями , як демократія, свобода, права людини, громадське суспільство, 

правова держава [4]. 

Механізм соціалізації молоді включає в себе зовнішні фактори: 

цілеспрямований вплив соціокультурного середовища, у якому людина 

постійно перебуває, виховується, і формується як особистість; та внутрішні: 
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соціальна активність самої особистості, самостійність у виборі та засвоєні 

знань, активна участь у практичній перетворювальній діяльності. Молодь буде 

керуватися тією системою ціннісних орієнтацій, яка сформувалась у процесі 

соціалізації під впливом перетворень сучасного суспільства. 
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ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

В умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації 

освітнього процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин 

вчителя та учня, що відображається в нових підходах до навчання. 

Потужну державу і конкурентноздатну економіку створює згуртована 

спільнота творчих особистостей, відповідальних громадян, активних і 

підприємливих. Здається, це просто і зрозуміло. Питання тільки в тому, де 

взяти таких громадян. Свідомими громадянами не народжуються, таких 

громадян можна тільки виростити. Перші враження про себе і про світ дитина 

отримує в сім’ї. Але її особистість, громадянська позиція, моральні якості, 

соціальні контакти формуються під час першої системної самостійної 

діяльності – упродовж навчання [1]. 
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Наразі головну роль у вихованні громадянина, патріота, особистості та 

інноватора має виконувати Нова українська школа. Вона має не просто 

реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві – а має стати авангардом, 

рушійною силою цих змін. 

Чітка взаємодія усіх трьох сторін має забезпечити відповідальне 

ставлення до освітнього процесу як учнів, так і батьків, і вчителів. Щоб 

педагогіка партнерства в Новій українській школі справді запрацювала, варто 

визначити рівень залученості та сфери впливу батьків на освітній процес у 

школі. В Українському педагогічному словнику С. У. Гончаренка подано таке 

визначення даного терміну: «педагогіка співробітництва – це напрям 

педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на 

демократизацію й гуманізацію педагогічного процесу» [2, с. 167]. 

Проблема партнерської взаємодії є дуже актуальною для сучасної 

практики в закладах освіти. Нині проголошено принципово нові пріоритети та 

завдання початкової освіти, що потребують від педагогів переходу на якісно 

новий рівень взаємодії з учнями та їхніми батьками, рівень співпраці, спільної 

партнерської діяльності. 

Надзвичайно важливо дотримуватися партнерської взаємодії під час 

організованих форм навчання. На різних етапах організованих форм навчання 

партнерська позиція вчителя виявляється по-різному. Намітивши мету для 

спільної виконання, педагог як рівноправний учасник взаємодії долучається до 

діяльності на рівні з учнями, починає діяти, пропонує різні способи реалізації 

мети, стає живим зразком планомірної організації роботи. Він не дає 

інструкцій, не контролює дій, але спонукає дітей до обговорення задумів, 

аналізує разом з ними зразки, коментує кроки своєї роботи. Своїм прикладом 

підтримує у дітей бажання отримати кінцевий результат.  

Однією з умов організації спільної партнерської діяльності дорослого з 

дітьми є організація спільного робочого простору. Партнерська форма взаємодії 

під час заняття неможлива без первинної організації простору : необхідно 

наблизитися до ситуації «круглого столу», яка створює умови для рівноправної 



143 

 

участі в роботі, обговоренні, дослідженні. Це може бути вільне розташування 

всіх учасників навколо столів з матеріалами для роботи, експериментування. 

Організація спільного робочого простору дає змогу кожному учаснику бачити 

дії інших, невимушено обговорювати мету, хід роботи і результати, 

обмінюватися думками і відкриттями. Учні вільно обирають робочі місця, 

пересуваються. Щоб узяти той чи інший матеріал для роботи, інструмент. 

Партнер - дорослий завжди разом з дітьми - «у колі». 

Заняття у формі невимушеної спільної партнерської взаємодії зовсім не 

означають хаосу і свавілля ані з боку вихователя , ані з боку учнів. Для вчителя 

це обов'язкові, сплановані дії. Учні беруть участь у занятті з інтересу до позиції 

дорослого, з прагненням бути разом з однолітками. 

Як свідчить практика, в умовах добровільності до роботи, запропонованої 

дорослим, що будується на засадах партнерства, одразу приєднується до 75% 

учнів класу. Якщо педагог правильно добирає зміст занять, ураховуючи 

інтереси учнів, сам емоційно налаштований на матеріал, який він пропонує 

дітям, то проблеми приєднання дітей до заняття, як свідчить практика, не існує. 

Тому завдання педагогів полягає у створенні атмосфери турботи і 

підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні 

інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. Співпраця учителя і учнів, 

партнерство на уроці, спільний процес пізнання і відкриттів, постійне 

створення ситуації успіху – ось складові самореалізації учня в освітньому 

середовищі.  
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ПРИНЦИПИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

Негативними явищами, які спостерігаємо у сучасному суспільстві, є 

поширення жорстокості, агресивності, знецінення загальнолюдських цінностей: 

дружби, поваги, толерантності, любові, відданості своїй справі. Тому 

актуальною є проблема виховання у здобувачів освіти моральних якостей на 

основі принципів гуманної педагогіки. 

Сучасна шкoла, згідно Концепції нової української школи, вимагає нoвих 

підхoдів до освітнього прoцесу, щo передбачає переoсмислення базoвих умoв 

oрганізації шкільнoї освіти. Він повинен мати гуманістичну й творчу 

спрямованість, а навчання – радістю пізнання. 

Гуманізація освіти у словнику С. Гончаренка розглядається як 

переорієнтація освіти з предметно-змістового принципу навчання основ наук на 

вивчення цілісної картини світу й насамперед – світу культури, світу людини, 

на формування в молоді гуманітарного й системного мислення; система 

заходів, спрямованих на пріоритетний розвиток загальнокультурних 

компонентів у змісті, формах і методах навчання й таким чином на формування 

особистісної зрілості учнів, розвиток їхніх творчих здібностей [1, с. 77]. В 

основу гуманізації освіти покладено гуманістичні принципи виховання: 

– уміле поєднання педагогічного керівництва з розвитком ініціативи та 

самодіяльності учнів. Важливою умовою розвитку ініціативи і самостійності 

особистості є діяльність учнівського самоврядування. Вчитель має поступово 
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зменшувати втручання у поведінку дітей, розвивати їхню відповідальність та 

саморегуляцію. Кінцевою метою виховання є формування самостійної 

особистості, здатної керувати своєю поведінкою на підставі засвоєних 

моральних норм і цінностей; 

– безумовне позитивне ставлення до особистості. Цей принцип вимагає 

від учителя з повагою та доброзичливістю ставитись до всіх вихованців, 

поважати їх індивідуальність, своєрідність, неповторність. Без цього 

неможливо створити сприятливий психологічний мікроклімат, а, отже, й 

досягти дієвого виховання; 

– опора на позитивне у дитинстві. Цей принцип передбачає виявлення у 

кожного учня позитивних якостей і, беручи їх за основу, розвиток інших, 

недостатньо сформованих; 

– поєднання поваги до особистості дитини з об’єктивною вимогливістю 

до неї. Мірою поваги до особистості має бути міра вимогливості: чим більше я 

тебе поважаю, тим більше від тебе вимагаю; 

– прихованість виховних впливів. Виховання є партнерською 

педагогічною взаємодією. Успіх навчально-виховного процесу залежить не 

лише від змісту, який вкладає у нього педагог, скільки від того, як сприймають 

його учні; 

– єдність і послідовність вимог до виховання. Цей принцип вимагає, щоб 

уся громадськість, суспільні інститути, причетні до виховання, діяли спільно, 

ставили перед учнями узгоджені вимоги, доповнюючи і підсилюючи виховний 

вплив. Якщо виховні впливи не узгоджуються, на успіх розраховувати марно; 

– врахування вікових та індивідуальних особливостей учня. 

Ефективність виховання значною мірою залежить від знання педагогом своїх 

вихованців, їхніх вікових та індивідуальних особливостей, потенційних 

можливостей і потреб. Учень розглядається не просто як об’єкт, а, насамперед, 

як суб’єкт гуманістичного розвитку, формування гуманістичної свідомості та 

гуманістичної поведінки [2]. 

Згідно гуманістичного підходу в освіті освітній заклад повинен 
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забезпечити суб’єкт-суб’єктну, рівно партнерську навчальну взаємодію вчителя 

і здобувачів освіти. Відтак це потребує конкретизації програми і змісту 

навчання, зміни методів навчання, підвищення ролі самостійної діяльності 

здобувачів. Потреба формування нового гуманістичного світогляду особистості 

молодшого школяра має особливе значення, оскільки саме він здійснюватиме 

безпосередню практичну реалізацію процесів спрямованих на збереження 

земної природи в майбутньому.  
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СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АРТ-ТЕРАПІЇ  

ГУВЕРНЕРОМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ 

Ізотерапія – терапія образотворчим мистецтвом, в першу чергу 

малюванням, використовується в даний час для психологічної корекції дітей з 

невротичними, психосоматичними порушеннями, дітей та підлітків з 

труднощами в навчанні і соціальної адаптації, при внутрішньосімейних 

конфліктах.  

Ізотерапія як метод психологічної корекції бере початок від 

психоаналітичних поглядів Фрейда, аналітичної психології Юнга, що 

використовує приватне малювання для підтвердження ідеї про універсальні і 
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первинних символах. Далі великий вплив в розвитку ізотерапії висловили 

психотерапевти гуманістичної спрямованості. 

Методи ізотерапії включають пасивну форму – використання готових 

творів мистецтва, так і активну форму – створення власних творінь. Ізотерапія 

як метод психологічної корекції надає дитині можливість пережити, усвідомити 

конфліктну ситуацію, а також програти будь-яку проблему максимально 

зручним для дитячої психіки способом. У ізотераріі застосовують 

найрізноманітніші матеріали: пластилін, олівці, фарби, кольоровий папір. Ці 

матеріали допомагають у відтворенні художнього полотна. Як самостійний 

метод арт-терапії, ізотерапія виникла всього лише кілька десятиліть тому. На 

сьогоднішній час ізотерапію використовують педагоги в своїй індивідуальній 

роботі з дітьми як з особливими освітніми потребами так і з типовим розвитком 

[1, с.56]. 

Методи ізотерапії дозволяють поринути в проблему настільки, наскільки 

сама дитина цього хоче і готова її заново переживати. Найчастіше сама дитмна 

навіть не розуміє, що з ним відбувається. Ізотерапія в роботі дозволяє відчути, а 

дітьми також зрозуміти самих себе, допомагає висловити вільно свої почуття, 

думки, надії, мрії, проявити емпатію, звільнитися від сильних переживань і 

конфліктів. Ізотерапія в роботі з дітьми широко застосовується для зняття 

стресових станів, психічної напруги, для корекції страхів і неврозів, оскільки 

малюючи, дитина болісно стикається з деякими неприємними, страшними, 

травмуючими образами. 

Однією з методик ізотерапії є проективний малюнок. Ця методика 

виконує діагностичну і психокоректувальну функцію. Її використовують, як в 

індивідуальній, так і в груповій роботі. Основним завданням проектного 

малюнка виступає виявлення і усвідомлення важковербальних переживань і 

проблем. Направляючи і керуючи тематикою малюнків, домагаються 

перемикання уваги, концентрації на значущих конкретних проблемах. Проектне 

малювання дозволяє інтерпретувати емоційні проблеми і діагностувати 

труднощі в спілкуванні. Ця методика працює з почуттями, які людина не 
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усвідомлює. Теми малювання можуть бути найрізноманітніші, наприклад, 

«приватне минуле і сьогодення», «життєві ситуації в яких я відчуваю себе 

невпевнено», «мій день», «ким я мрію стати», страх, «Що мені дала група» і так 

далі[2, с.45].  

Ізотерапія для дітей дошкільного віку 

У дітей дошкільного віку ізотерапія розвантажує нервову систему, 

стимулює розвиток моторики, заспокоює психіку. Цей метод є одним з кращих 

способів, щоб дізнатися, про що думає малюк, чого він соромиться, що йому 

сниться. Дошкільнята в силу своїх вікових особливостей не здатні аналізувати 

вчинки оточуючих, а також робити висновки. Вони швидко в родині стають 

залежними від напруженої ситуації і нічних кошмарів. А напрямок арт-терапії 

через малюнок дозволяє висловити свої емоції. Цей метод усуває агресивна 

поведінка, скутість, неврівноваженість, низьку самооцінку, ревнощі, почуття 

самотності. Ізотерапія успішно застосовується в роботі з дітьми, у яких 

відзначаються порушення слуху та мовлення, затримка психічного розвитку, 

ранній дитячий аутизм. Діти дошкільного віку, які мають патологію нервової 

системи, завдяки ізотерапії досить швидко виходять на контакт з психологами, 

педагогами, лікарями і включаються з ентузіазмом в процес психокорекції. 

Заняття ізотерапії розкривають потенціал дитини, надихають і 

відкривають нові можливості. Ігрові заняття з малювання проводять, як 

індивідуально, так і невеликими підгрупами. Ізотерапія включає кілька 

напрямків: особистий малюнок, що дозволяє висловити своє «Я» і його аналіз; 

використання художніх готових творів. 

На заняттях по ізотерапії дорослий пропонує малюкові створити малюнок 

на задану або довільну тему. Під час малювання фахівець уважно стежить за 

дитячими емоціями художника, цікавиться, що малюк відчуває, а також 

відчуває під час малювання. Після малювання дитина дає опис, що він 

зобразив. Цей етап полягає в навчанні аналізу того, що відбувається, а також 

самостійного оцінювання своєї проблеми. При цьому дитина розвиває 

виразність мовлення і образне мислення. Потім фахівець дає свою 
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інтерпретацію малюнка, засновану на наукових практиках, а також розбирає 

разом з підопічним його художню роботу. Всі малюнки після занять 

обов`язково зберігаються. На наступних сеансах при необхідності їх 

порівнюють з новими роботами для оцінювання розвитку ситуації. Цим 

методом ефективно займатися курсом по кілька занять, оскільки ізотерапія в 

комплексі допомагає швидше досягти бажаного результату, а саме вирішує 

проблеми і вчить дивитися на світ позитивно[3]. 

Страхи виступають невід`ємною частиною кожного індивіда. При певних 

моментах страхи розростаються і захоплюють все людська істота цілком. 

Уникнення страхів - це неконструктивний вихід із ситуації. Страхи втрачають 

свою силу, коли індивід дивиться їм в обличчя. Позбавлення від страхів 

становить складність для дорослої людини, а для дітей виступає подвійно 

складним процесом. На допомогу в таких випадках приходить ізотерапія, що 

дозволяє безболісним способом вивести на фізичний план переживання, страхи, 

які лежать глибоко в свідомості. 

При проведенні ізотерапії величезне значення набуває творчий акт, а 

також внутрішній світ творця, який виявляється в результаті малювання. 

Психологи заохочують учасників в спонтанності вираження своїх внутрішніх 

переживань на папері або полотні, не турбуючись про художньому гідність 

малюнка. 

Отже робота гуверенера-дефектолога щодо організації ізотерапевтичної 

взаємодії дітей особливими освітніми потребами та їх батьків – передбачає 

проведення низки соціально-педагогічних інтегративних заходів у рамках яких 

відбувалася організація спільної художньо-творчої діяльності дітей, що 

дозволяло в невимушеній, теплій атмосфері спільної спонтанної творчості 

проявити власні почуття, пізнати внутрішній світ членів своєї сім’ї, одержати 

новий досвід ефективної взаємодії, відчути ту єдність, що є притаманною саме 

родині. 
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ПРОБЛЕМИ СІМ'Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ  

Народження дитини з порушеннями у розвитку завжди є стресом для 

сім'ї. У дитини з вадами у розвитку дуже висока ступінь залежності від сім'ї, 

обмежені навички взаємодії в соціумі. Проблема виховання і розвитку 

«особливої» дитини стає непосильним для сім'ї, батьки опиняються в 

психологічно складній ситуації – вони відчувають біль, горе, почуття провини, 

нерідко впадають у відчай. Таким сім'ям необхідна комплексна психолого-

педагогічна допомога. До роботи з сім'єю, що має хвору дитину або дитину-

інваліда, слід підходити з гуманістичних позицій, орієнтувати батьків на 

випереджальну підготовку дитини до життя.  

Досвід показує, що допомога дитині з обмеженими можливостями 

здоров'я (ОМЗ) ефективна в тому випадку, якщо в її основу покладено особисті, 

людські відносини, що можливо лише в умовах сім'ї. При цьому у сім'ї, яка 

виховує дитину з ОМЗ, виникає безліч проблем [1]:  

1. Проблема, пов'язана з дефіцитом емоційної підтримки, позитивних 
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контактів, спілкування з людьми, які в змозі зрозуміти проблеми сім'ї. Дана 

проблема може бути названа «соціальна ізоляція».  

Часто після народження дитини з обмеженими можливостями здоров'я 

його сім'я стає не товариською і «вибірковою» у спілкуванні. Вона звужує коло 

знайомих і навіть родичів, через особливость стану і розвитку хворої дитини, а 

також із-за особистісних установок самих батьків (страху, сорому). Нерідко 

подібні реакції стають результатом некоректного ставлення оточуючих 

(знайомих і незнайомих) до дитини і членів її сім'ї.  

Частина матерів після народження дитини з обмеженими можливостями 

здоров'я, змушені змінювати профіль своєї роботи або ж взагалі залишити її. 

Жінка, що залишила улюблену роботу, не тільки позбавляється заробітку, а й 

змінюється  у соціальному статусі, стає залежною від чоловіка, від сім'ї. 

Все це є потужним стресогенним фактором для членів сім'ї дитини з 

обмеженими можливостями здоров'я та, в свою чергу, перешкоджають 

оптимальному розвитку дитини.  

2.  Проблема побудови чіткої життєвої перспективи.  

Основна риса сімей дітей з обмеженими можливостями здоров'я  

 - передбачення хронічної природи кризи і тривога у зв'язку з 

невизначеною життєвою перспективою. Дивлячись в майбутнє, члени сім'ї не 

бачать в ньому надії на полегшення проблем. Замість незалежності, 

дорослішання, формування особистості та самостійне життя дитини від сім'ї, їм 

належить відчай, постійна залежність і соціальна ізоляція. Результатом 

багаторічного стресу таких батьків можуть стати проблеми в психічному 

здоров'ї. Думаючи про майбутнє, члени сім'ї повинні вирішити, як вони будуть 

жити в особливих життєвих умовах. Родині в цілому і кожному її члену 

потрібно пристосуватися до ситуації невизначеного майбутнього, для чого 

необхідно відкрито спілкуватися, обговорювати свої проблеми і в деяких 

випадках поступатися своїми інтересами.  

У батьків може виникати відчуття, що дорослішання дитини є 

«небезпечним» В результаті може розвиватися неусвідомлене прагнення до 
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утримання дитини якомога довше в дитячому стані, до появи  неконтрольованої  

поведінки, до відсутності прийняття його дорослішання.  

Багато дорослих людей з фізичними порушеннями, які не мають значних 

інтелектуальних обмежень, здатні вести самостійне життя при наявності 

помічників або особливим чином переобладнаного житла, спеціального 

обладнання або засобів пересування. Для дорослого, нездатного досягти 

справжньої незалежності, існують можливості, які залежать від місця його 

проживання і фінансових ресурсів сім'ї. Один край спектра -  

інституціоналізація (перебування в інтернаті), інший – різні форми спільного 

проживання. 

Більшість батьків дітей з ОМЗ починають турбуватися про майбутнє 

дитини, як тільки розуміють, що з дитиною щось не так. Однак в період 

дитинства батьки розрізняють раціоналістичні пояснення, які дозволяють їм 

дивитися в майбутнє з надією, або просто намагаються про це не думати. Аж до 

досягнення дітьми середнього підліткового віку більшість батьків дітей з ОМЗ 

приймають ідеологію життя  «одним днем».  

3. Проблема, що стосується нестачі знань і навичок, що стосуються 

вирішення проблем взаємодії з дитиною.  

Батькам часто не вистачає інформації про закономірності розвитку дітей, 

які визначають розвиток як типово розвиваючих дітей, так і дітей з ОВЗ. Члени 

сім'ї потребують знань про те, як правильно побудувати взаємодію з дитиною, і 

в навчанні конкретним навичкам цієї взаємодії.  Так, наприклад, у батьків дітей 

з обмеженими можливостями здоров'я часто виробляється  «гіперопікаючий» 

стиль виховання, коли батькам важко в чомусь відмовити дитині, не ображаючи 

її і не відчуваючи при цьому почуття провини. Все це веде до формування 

патологічних рис характеру у дитини [2, с.13].   

Отже, проаналізувавши наукову літературу, можна зробити висновок, що 

допомога та супровід батьків, які виховують дітей з обмеженими 

можливостями, мають свою відповідну специфіку Як правило, батьки дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я відчувають важкий стрес, який здатний 
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значно знизити рівень енергії індивіда, привести до зниження когнітивних 

здібностей, постійним невдач, зниження імунітету і різних захворювань. Для 

пом'якшення стресу батькам важливо знати особливості свого стану, способи 

зняття напруги і вміти користуватися ресурсами, які вони можуть знайти за 

допомогою групи підтримки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧИХ ПРОЯВІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Життя дитини проходить не у вирішенні абстрактних завдань, а в 

спілкуванні з іншими людьми і в мешканні образів і сюжетів. Це вік гри і казки, 

коли реальні і уявні події не відокремлені непрохідною стіною, і уявні події 

переживаються як реальне. Ця особливість дошкільників припускає 

включеність будь-якого методу роботи з дітьми в провідну діяльність – гру і в 

значущі для дитини реальності, що мають особовий сенс [1, с.24]. 

Гра дошкільника найбільшою мірою відображає найбільш значущий 

емоційний і соціальний план життєдіяльності дитини. У дошкільному віці гра і 

продуктивні види діяльності є тими провідними видами діяльності, через яких 
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дитина осягає навколишній наочний світ і мир відносин, привласнює культурно 

вироблені зразки. Через провідну діяльність розвиваються всі психічні функції: 

сприйняття, мислення, мова, уява і так далі, особові якості, емоційно-вольова, 

мотиваційні сфери [2]. Саме у дошкільному дитинстві через емоційну 

включеність в навколишню дійсність закладаються ціннісні, етичні основи, а це 

у свою чергу робить вирішальний вплив на мотиваційну структуру особистості, 

на те, які мотиви будуть такими, що ведуть, домінуючими, а значить і яку 

спрямованість придбає особистість. 

Згідно положенню О.В. Запорожця про самоцінності дошкільного періоду 

розвитку, життя дитини може бути повноцінним за умови, що він відчуває себе 

не «опікуваним», а «творцем». Протягом дошкільного віку відбувається 

розвиток сюжетоскладання – найважливішою складовою сюжетно-рольової 

гри. Роль гри, сюжетоскладання в інтелектуальному розвитку дошкільника, 

умови засвоєння дитиною показаного йому дорослим побудови сюжету гри, 

узгодження їх задумів. 

Пов'язують з творчістю гру і літературно-художню діяльність 

дошкільника. Гра і творчість мають схожі властивості, такі як: гра – творчий 

процес,, в грі закладаються якості, властиві творчій людині. Найяскравіше 

проступають суб'єктність дитини, його «авторські» устремління в іграх-

драматизаціях і режисерських іграх. У них, на відміну від сюжетно-рольових 

ігор, діти не просто моделюють смислові підстави діяльності дорослих, а силою 

уяви переконструюють їх, таким шляхом зондуючи свою власну життєву 

перспективу – найближчу і віддаленішу [3].  

Гра для дитини – особлива форма моделювання відносин між дорослими, 

вона більшою мірою відображає емоційний і соціальний план. За допомогою 

гри дитина в першу чергу оволодіває соціальними відносинами, засвоює 

соціальні норми і вчиться володіти собою (довільність). Саме у цій формі 

дитячої діяльності виникають і розвиваються такі базові якості особистості, як 

творча активність, ініціативність, розумові і пізнавальні здібності [4].  

Кондукова С.В. звертає увагу на те, що «дошкільне дитинство людини, 
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якщо воно «інструментовано» дорослими таким чином, що розвиває 

пізнавальну активність дитини, на доступному для нього рівні не тільки 

забезпечує оволодіння потрібними для повсякденного життя уміннями і 

навиками, розвиває звичку до буденного трудового зусилля, але і заохочує 

через гру, посильну працю і інші заняття досягнення результату, що ще не 

зустрічався в його практиці, воно виявляється важливою сходинкою до його 

подальшому успішному руху до вершини розвитку як суб'єкт діяльності» [4, с. 

17]. 

Таким чином, представляється важливим визначити психологічні умови 

розвитку творчих здібностей дітей в умовах спеціального створеного 

відповідно до сучасних науково обґрунтованих психолого-педагогічними 

концепціями створення наочної розвиваючого середовища індивідуального 

творчого простору дитини.  
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СОЦАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Проблема соціалізації дитини молодшого шкільного віку у сучасній 

педагогічній науці поступово виходить на перший план. Це пов'язано з 

безліччю факторів: мінливою соціальною ситуацією розвитку дитини, 

сучасною реформою НУШ, збільшенням соціально-педагогічних проблем 

дітей. У документах щодо реформування освіти відзначається, що в процесі 

модернізації 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 [2]. 

Соціалізація особистості починається з перших років життя і закінчується 

до періоду громадянської зрілості людини. Перші елементарні відомості 

людина отримує в сім'ї, в колі рідних і близьких. Потім естафету соціалізації 

особистості приймає заклад освіти. Сучасний заклад дошкільної, загальної 

середньої освіти є другим за значимістю (після сім'ї) інститутом соціалізації і 

виступає для дитини «справжньої моделлю суспільства, ... придбані в родині 

задатки і навички соціального життя набувають тут новий соціальний контекст, 

... дитині передається вся система соціальних вимог» [1]. 

Соціально-педагогічна робота є системною, яка спрямованою на 

допомогу дитині в організації себе як особистість, на встановлення нормальних 

стосунків у сім'ї, в закладі освіти, в суспільстві. Успішне здійснення такої 

діяльності можливе при виконанні таких умов: 

- всебічна педагогічна діагностика, 
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- вивчення і широке використання соціуму, в першу чергу сім'ї, 

- гуманність і відкритість закладу освіти, 

- наявність підготовлених кадрів для цієї роботи - соціальних педагогів 

[3]. 

До базових умов успішності соціалізації дитини науковці відносять  

наступні: 

- стан психічного здоров'я дітей; 

- наявність емоційно-комфортної атмосфери в класі; 

- створення сприятливих умов для протікання процесу соціалізації 

дитини, зокрема, для забезпечення психологічного комфорту в колективі; 

- забезпечення тісної взаємодії педагогів і батьків; 

- організація психолого-педагогічного моніторингу динаміки показників 

здоров'я, виховання і розвитку дітей; 

- побудова відносин партнерського співробітництва і готовності 

працювати в соціально-орієнтованому процесі [5]. 

Психолого-педагогічна просвіта батьків – один з найдієвіших чинників 

соціалізації молодших школярів. Уклад сімейного життя, її традиції є одним із 

найважливіших компонентів морального укладу життя дитини. В силу цього 

підвищення педагогічної культури батьків необхідно розглядати як один з 

найважливіших напрямків виховання і соціалізації молодших школярів [4]. 

Під час проходження педагогічної практики нами було проведено 

анкетування батьків молодших школярів за декількома напрямами і отримано 

наступні результати. 

Напрям 1. Педагогічний стиль в сім'ї: 

розумна вимогливість до дітей, атмосфера довіри і підтримки один 

одного - 81%; 

батьківська любов супроводжується сильною опікою одного з членів сім'ї 

- 19%. 

Напрям 2. Рівень емоційної підтримки: 

атмосфера взаємної підтримки, доброзичливості, любові - 84%; 
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здоровий спосіб життя без особливого емоційного забарвлення: без 

сварок і без великої прихильності, «життя за звичкою» - 16%. 

Напрям 3. Цінність дітей: 

діти – головна цінність - 50%; 

діти, швидше за все елемент соціального статусу «як у всіх, так має бути» 

- 20%; 

діти - рівнозначна цінність поряд з подружжям - 30%. 

Напрям 4. Педагогічна культура: 

читають педагогічну літературу, використовують рекомендації вчителя, 

вихователя, слухають передачі по радіо, телебаченню - 20%; 

використовують життєвий досвід - 80%. 

Напрям 5. Проблеми у вихованні: 

непослух, дратівливість, плаксивість - 40%; 

не відчувають проблем - 60%. 

Результати проведеної діагностики, їх аналіз дали можливість виявити 

особливості сімейного виховання скласти план роботи, використовуючи бесіди, 

консультації; групові заходи: батьківські збори, засідання круглого столу, 

тематика яких спрямована на  психолого-педагогічну просвіту батьків. 

Отже, розвиток особистості не може здійснюватися самостійно, 

необхідно цілеспрямовано впливати на неї, створюючи для цього психолого-

педагогічні умови. 
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ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ  

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

Підручник як засіб навчання має велике значення у освітньому процесі 

початкової школи. Підручник – навчальне видання із систематизованим 

викладом предмета вивчення, що відповідає навчальній програмі та офіційно 

затверджене як таке [1]. Користуючись підручником, здобувачі початкової 

освіти вчаться самостійно працювати з книгою, мають можливість уточнювати 

та узагальнювати отримані знання кресленнями, малюнками, фотографіями, 

схемами, таблицями, картами. Реформи в освіті, запровадження нових форм та 

методів формування ключових і предметних компетентностей сприяють 

значній трансформації підручників порівняно з минулими роками. Нове 

покоління підручників базується на інноваційних підходах до їх 

конструювання, що здійснюється із врахуванням сучасних вимог до змісту, 

обсягу та методичних конструктів. 

Підручник для початкової школи має моделювати цілісний процес 

навчання, повноцінно реалізувати мотиваційну, інформаційну, діяльнісну, 

розвивальну, виховну, коригуючу (закріплення та самоконтролю) функції. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1183 від 31.10.2018р. 

«Про затвердження Інструктивно-методичних матеріалів для проведення 

експертами експертиз електронних версій проектів підручників», підручники 

для початкової школи повинні відповідати певним вимогам: науково-

методичним, психолого-педагогічним, антидискриминаційним, дизайнерським, 

санітарно-гігієнічним [2].  
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У нормативних документах, які відображають алгоритм впровадження 

Концепції нової української школи, особливий акцент робиться на таких 

вимогах: 

– структура основного тексту має бути логічною, з витриманими 

пропорціями одноступеневих рубрик;  

– основні та додаткові тексти повинні чітко розрізнятися – і змістовно, 

і візуально (зокрема, за шрифтовим рішенням); 

– привабливий зовнішній вигляд навчального видання не повинен 

суперечити вимогам нормативної документації щодо оформлення текстової 

частини та поєднання візуальної і вербальної інформації на книжковому 

розвороті у зручній для сприйняття та запам’ятовування формі; 

– шрифт як основний елемент друкованого видання, який має змістове 

навантаження, насамперед повинен полегшувати сприйняття тексту; 

– ілюстративний матеріал має бути сучасний, тематично різнобічний, 

змістовний, виконаний на високому художньому рівні; 

– зображувані на ілюстраціях предмети мають включати в себе всі 

необхідні для їх належної ідентифікації деталі; 

– необхідно забезпечувати повну відповідність тексту та ілюстрації 

щодо значущості, послідовності, пропорцій у розмірах словесно та візуально 

представлених елементів; 

– для посилення ефекту запам’ятовування рекомендується 

супроводжувати ілюстрації підрисунковими підписами, які мають бути 

уніфікованими щодо характеру формулювання, розташування та способу 

візуального подання; 

– необхідно ретельно визначати кількість та характер умовних 

позначень, що використовуватимуться у підручнику: вони повинні добре 

розрізнятися візуально, а також чітко узгоджуватися зі змістом позначених 

ними завдань; 
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– продумуючи загальний візуальний образ підручника, слід уникати 

полістилізму та еклектики, ощадливо використовувати знаки візуальної 

комунікації; 

– рекомендується максимально обмежити кількість декоративних 

елементів, що перевантажують шпальту, та не допускати пістрявості, що 

розсіює увагу учня; 

– ілюстративний матеріал для конкретного підручника має бути 

створений спеціально і подаватися в оригінальній формі [1]. 

Отже, серед численних проблем створення підручників для початкової 

школи першочергове значення має розроблення критеріїв допущення сучасних 

підручників у масові школи, створення системи діагностики ефективності 

експериментальних підручників, зіставлення їх із кращими зарубіжними і 

вітчизняними аналогами. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ НАВИКІВ У 

ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З СЮЖЕТНОГО МАЛЮВАННЯ 

Саме в дитинстві закладаються основи інтелекту людини, формуються 

різнобічні потреби, погляди, ідеали. Тому цей період є найсприятливішим і 

найвідповідальнішим. Чим раніше й активніше здійснюється процес 

прилучення до прекрасного, тим він ефективніший, міцніший, тим глибше 

формуються інтереси до мистецтва, ефективніше йде процес духовного 

розвитку людини. 

Сюжетне малювання є важливим видом малювання і потребує вміння 

передати в малюнку те, що дитина може розповісти на задану тему. 

У процесі сюжетного малювання діти пізнають навколишній  світ. 

Приділяючи велику увагу малюванню, видатний педагог 

В.О.Сухомлинський писав: «...дитячий малюнок, процес малювання – це 

частка духовного життя дитини. Діти не просто переносять на папір щось 

з навколишнього світу, а живуть у цьому світі, входять у нього як творці 

краси, дістаючи насолоду від неї» [1].  

Багато педагогів та психологів, таких як Т.С. Комарова і Н.П. Сакуліна 

виділяють таку особливість малюнка – його змістовність. Навіть малюнок самої 

маленької дитини несе в собі певний зміст. Н.Т. Кириченко та Т.Підкурганна 

вивчали особливості оволодіння дошкільниками композиційними навиками в 

процесі створення малюнку [2]. 
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Ознайомлення дітей з основами композиції передбачено програмою 

навчання та виховання дітей дошкільного віку. Згідно з завданнями програми 

розглядаються теоретичні питання ознайомлення дітей з основами композиції, з 

процесом роботи художника над картиною, розкриваються вимоги щодо 

послідовності роботи над сюжетним малюнком. Ці завдання відіграють 

важливу роль як в вихованні дошкільників так і в розвитку їхньої просторової 

уяви, у виробленні елементарних умінь з основ композиції. 

Щоб успішно засвоїти навчальний матеріал з композиції, слід навчити 

дошкільників виконувати сюжетні малюнки з пам'яті на основі попередніх 

спостережень навколишнього життя та з уяви, а також створювали ілюстрацій 

до літературних творів (казок, байок, оповідань, віршів), мультфільмів і 

кінофільмів. 

Навчання дошкільників композиційних навиків є одним з основних 

завдань під час організації занять з сюжетного малювання. Щоб діти засвоїли 

композиційні навики в процесі створення малюнку, потрібно планомірно і 

систематично поводити роботу з дітьми як на заняттях так і в повсякденному 

житті. Цю роботу потрібно починати з середньої групи, але найбільше навиків 

діти отримують в старшому віці. 

Основою тематичного малювання є спостереження та уява. Вихователю 

на занятті з сюжетного малювання потрібно скеровувати увагу дітей на 

навколишню дійсність, вчити їх аналізувати бачене, відбирати з нього 

характерне, запам'ятовувати його. 

Підтримуючи творче начало у виборі змісту теми, його розкритті, 

сміливості задуму і виконання, в разі потреби дітям слід підказувати посильні 

сюжети для вирішення певної теми і не вимагати об'ємних вирішень 

компонентів композиції (будівель, транспорту, птахів, тварин тощо), які діти 

найчастіше зображують у фронтальному положенні без передачі перспективних 

змін їхньої форми. Збереження виразності дитячого малюнка полягає в яскравій 

передачі характеристики образів персонажів, їхнього зв'язку з усіма елементами 

композиції, зорової гармонії різноманітних форм і кольорового вирішення [2]. 
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Змістом сюжетного малювання є який-небудь сюжет. Дитина зображує 

предмети, розташовані в просторі, в їх взаємозв'язках і відношеннях.  

Дошкільнику потрібно завжди виділяти композиційний центр при побудова 

сюжетного образу – це те головне, що визначає змісту образу. Дитину слід 

знайомити з різними засобами виразності художніх образів, які виражають 

зміст даної теми і виділяються в загальній композиції або величиною, або 

кольором, формою, або розташуванням на аркуші (у центрі). Без передачі 

головного важко зрозуміти зміст малюнка [3].  

При оволодінні композицією сюжетного малюнка як засобом виразності 

важливо розташувати окремі зображення щодо один одного, передавати 

відносини за величиною, а дія через зображення руху, динаміку окремих поз, 

деталей.  

Всі ці засоби виразності, хоча і доступні дітям, однак процес їх засвоєння 

досить складний і трудомісткий і вимагає тривалої і систематичної допомоги, 

навчання з боку педагога.  

Дбати про грамотне виконання тематичного малюнка означає вчити дітей 

компонувати його (ознайомлювати з основними правилами композиції), 

правильно зображувати форму, пропорції та колір образів композиції, 

передавати елементарні просторові явища (зменшення предметів з віддаленням 

від глядача).  

Слід пам'ятати, що поняття простору розвивається у дітей дуже повільно 

й індивідуально, тому треба допомагати дітям зрозуміти значення предметної 

площини на папері, навчитися свідомо розміщувати предмети на цій площині 

(основи ближчих предметів розміщувати на предметній площині нижче, а 

віддалених – вище; більш віддалені предмети зображувати не лише меншими, а 

й не дуже чіткими, іншими в кольорі). Ці закони лінійної та повітряної 

перспектив вихователь пояснює дітям протягом усього часу навчання 

малювання, розглядаючи репродукції картин художників, як-от: (І Левітана 

«Золота осінь», «Березовий гай», «Свіжий вітер», «Весна. Велика вода»). З 

метою глибокого розкриття й усвідомлення теми або закріплення вивченої теми 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
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вихователь повинен використовувати таблиці чи репродукції картин. Аналіз їх 

допоможе дітям краще зрозуміти величину предметів, що розміщені «ближче» і 

«далі», елементарні явища перспективи [2]. 

Для успішного виконання теми бажано, щоб деякі компоненти композиції 

(дерева, хату) вихователь малював на дошці, даючи відповідні пояснення. Це 

дуже зацікавлює, особливо коли це казкова тема. Треба, щоб діти сміливо, з 

захопленням і вільно приступали до виконання композиції. Вихователь повинен 

дати можливість дітям організувати свої дитячі враження від баченого, 

прочитаного чи почутого, подбати, щоб діти повністю віддалися творчій праці. 

Стежачи за самостійним виконанням тематичного завдання, вихователь 

своєчасними порадами запобігає помилкам тих, хто швидко «усе вже 

намалював». Типові помилки він узагальнює й пояснює всім. Такими 

загальними помилками у композиції можуть бути неправильні перспективні 

зображення дерев, дороги, будинків тощо. Деяким допомагає знайти глибше 

вирішення теми, іншим вказує на неправильне в малюнку, радить намалювати 

нові деталі, щоб розкрити тему.  

Завершені малюнки вихователь аналізує разом з дітьми, допомагає їм 

помітити свої помилки, ставлячи відповідні запитання. Таке обговорення 

привчає дітей уважніше виконувати тематичні завдання і не повторювати 

помилок. Бажано, щоб найкращі роботи експонувалися на виставці, це 

стимулює дітей до творчості. Такі виставки дають змогу дітям порівнювати. 

Під час виконання сюжетної композиції на основі спостережень 

навколишнього життя діти вчаться бачити і зображувати природу, життя 

людей, їхні творіння, закріплюють набуті уміння передавати форму, пропорції, 

будову та колір натури. У процесі сюжетного малювання на теми з пам'яті (на 

основі попередніх спостережень) і з уяви слід змоделювати певну ситуацію, 

персонажів малюнка, знайти його композицію, використовуючи в творчому 

процесі замальовки з натури пейзажу, різних предметів, людей. Саме у процесі 

навчання досить активно розвиваються творча уява, зорова пам'ять і мислення. 

Правильна побудова сюжетної композиції залежить не лише від творчої 
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уяви, а й від глибини знань тих, хто малює, та уміння застосовувати їх у творчій 

роботі . 
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НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ТЕХНІЧНОМУ 

КОНСТРУЮВАННЮ 

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення 

набуває питання становлення творчої особистості, пошук та розвиток її 

здібностей. Перші творчі прояви особистості з’являються на етапі дошкільного 

дитинства.  

Істотну роль у формуванні творчості відіграють специфічні види дитячої 

діяльності, серед них і конструювання. 

Конструювання – це створення моделі, приведення до певного порядку і 

взаємовідношення різних окремих предметів, частин, елементів. 

Дитяче конструювання – це створення різних будов з будівельного 

матеріалу, виготовлення іграшок та виробів з паперу, картону, природного та 

інших матеріалів. Воно тісно пов'язане з грою і являється діяльністю, яка 

відповідає інтересам дітей [3].   

Конструктивна діяльність як особливий вид діяльності відіграє важливу 
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роль у розвитку дітей дошкільного віку, про це свідчать дослідження О. 

Леонтьєва, Л. Парамонової, М. Поддьякова та інших. Для того, щоб ця 

діяльність відбувалась, як творча відмічає А.М. Давидчук, діти повинні 

оволодіти різними формами конструювання. З.В. Ліштван, В.Г. Нечаєва, Є.І. 

Корзакова довели, що розвиток конструктивної творчості дітей знаходиться в 

прямій залежності від керівництва вихователя дитячої діяльністю [4].   

Конструювання є засобом гармонійного всебічного розвитку дитини. 

Конструювання, відповідаючи інтересам і потребам дітей дошкільного віку 

(вони споруджують будівлі і грають з ними, роблять іграшки і використовують 

їх у своїх іграх), одночасно володіє широкими можливостями для розумового, 

морального, естетичного виховання дітей. У процесі цілеспрямованого 

навчання у дошкільнят разом з технічними навичками розвивається вміння 

аналізувати предмети навколишньої дійсності, формуються узагальнені 

уявлення про створюваних об'єктах, розвиваються самостійність мислення, 

творчість, художній смак, формуються цінні якості особистості (акуратність, 

цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети). Все це дозволяє 

розглядати конструювання як ефективний засіб підготовки дітей до навчання в 

школі [1].   

Виокремлюють два типи конструювання: технічне й художнє. 

У технічному конструюванні діти відтворюють існуючі об'єкти, а також 

придумують конструкції за асоціацією з образами казок та кінофільмів. При 

цьому вони моделюють їхні структурні й функціональні ознаки: будівля з 

дахом, вікнами, дверима. До технічного типу конструкторської діяльності 

належать: конструювання з будівельного матеріалу; з деталей конструктора, які 

мають різні способи кріплення; з великогабаритних модульних блоків. 

У художньому моделюванні діти не лише відтворюють структуру об'єктів, 

а й виражають своє ставлення до них, передають їх характер, використовують 

колір, фактуру, форму, а також такий прийом, як «порушення» пропорцій. До 

художнього типу конструювання відносять конструювання з паперу та з 

природного матеріалу [4]. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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У технічному конструюванні діти переважно відображають реальні та 

уявні об'єкти.  

Технічна конструктивна діяльність за своєю сутністю схожа на 

конструктивно-технічну діяльність дорослих: процес створення споруди 

підпорядкований її практичному призначенню.  

Для навчання дітей конструюванню необхідно користуватися різними 

прийомами. Вибір прийомів залежить від вимог програми для даної вікової 

групи; матеріалу з яким працюють діти; їх умінь та навичок у конструюванні.  

У конструюванні виокремлюють два взаємопов'язані етапи: створення 

задуму та його виконання. Творчість пов'язана зі створенням задуму, оскільки 

він полягає в обдумуванні й плануванні процесу практичної діяльності (в уяві – 

кінцевого результату), у визначенні способів і послідовності його досягнення. 

Джерелом задуму дітей є все: різноманітні предмети й природа, художня 

література, різні види діяльності й передусім – гра [3]. Але сприйняття 

навколишнього середовища у дітей часто буває поверховим: вони звертають 

увагу насамперед на зовнішні сторони предметів, явищ, які потім і відтворюють 

в практичній діяльності. 

Зв'язок конструювання з повсякденним життям, з іншими видами 

діяльності робить його особливо цікавим, емоційно наснаженим. Потреба в 

такій діяльності у дітей стає виразно окресленою. 

З метою розвитку дитячого конструювання як діяльності, в процесі якої 

розвивається сама дитина, дослідники пропонують різні форми організації його 

навчання. Найвідоміші з них такі: 

Конструювання за зразком, розроблене Ф. Фребелем, полягає в тому, що 

дітям пропонують зразки будівель, виконаних із деталей будівельного 

конструктора, виробів з паперу та ін., показують способи їх відтворення. За 

такої форми навчання дітей навчають готових способів дій. заснованих на 

імітації, таке конструювання важливо пов'язувати з розвитком творчості [2]. В 

ході цього етапу діти дізнаються про властивості деталей будівельного 

матеріалу, опановують техніку створення будівель. 
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Правильно організоване обстеження зразків допомагає дітям оволодіти 

узагальненим способом аналізу – вмінням визначити в будь-якому предметі 

основні частини, встановити їх просторове розташування, вирізнити окремі 

деталі в цих частинах. Спрямовуючи самостійну діяльність дошкільнят на добір 

і правильне використання деталей, варто використовувати як зразок малюнки, 

фотознімки. Конструювання за зразком, з основі яких лежить імітаційна 

діяльність, є важливим етапом навчання, на якому можна розв'язати завдання 

переходу дітей до самостійної пошукової діяльності творчого характеру. 

Конструювання за моделлю полягає в тому, що дітям дають модель, в 

якій начерки окремих її елементів приховано від дитини. Цю модель діти 

повинні відтворити з наявного в них будівельного матеріалу. Тож дітям 

пропонують певне завдання, але не дають способу його розв'язання. Постановка 

таких завдань перед дошкільнятами є досить ефективним засобом активізації 

їхнього мислення. В процесі розв'язання цих завдань у дітей формується уміння 

подумки розбирати модель на її складники для того, щоб відтворити її в своїй 

конструкції, вміло підібравши й використавши ті чи ті деталі [2]. 

Конструювання за моделлю є ускладненим різновидом конструкції за зразком. 

Конструювання за умовами полягає в тому, що дітям не дають зразка 

будівлі, малюнків і способів її побудови, але визначають умови, яким будівля 

повинна відповідати та які підкреслюють. Її практичне призначення 

(побудувати гараж для легкових автомобілів). Завдання конструювання 

формулюється через умови й має проблемний характер, тому що способи його 

розв'язання не даються. У процесі такого конструювання формується уміння 

аналізувати умови й планувати практичну діяльність складної структури. Діти 

легко й міцно засвоюють залежність структур, конструкції від її практичного 

призначення й зможуть самі визначати конкретні умови. 

Конструювання за найпростішими кресленнями й наочними схемами. 

Моделювальний характер діяльності, В якій з деталей будівельного матеріалу 

відтворюються зовнішні й окремі функціональні особливості реальних об'єктів, 

дає змогу розвивати внутрішні форми наочного моделювання [2]. 
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 Ці можливості успішніше реалізуються, якщо дітей спочатку навчають 

простих креслень-схем будівель, а потім, навпаки, — створення конструкцій за 

такими кресленнями-схемами. Дітям зазвичай важко вирізняти пласкі проекції 

об'ємних геометричних тіл. Тому спеціально розроблено шаблони, які діти 

використовують для побудови наочних моделей (креслення), що відтворюють 

їхні конструктивні задуми. Завдяки такому навчанню у дітей розвиваються 

образне мислення. 

Конструювання за задумом порівняно з конструюванням за зразком має 

більші можливості для розвитку творчості дітей, для прояву їхньої 

самостійності: вони самі вирішують, що і як будуть конструювати. Але 

створення задуму майбутньої конструкції та його здійснення – досить складне 

завдання для дошкільнят: їхні задуми нестійкі й часто змінюються у процесі 

діяльності. Конструювання за задумом не є засобом навчання. 

Конструювання за темою. Дітям пропонують загальну тематику 

конструкцій («Місто»), і вони самі створюють задуми будівель, вироби, 

обирають матеріал і способи їх виконання [2]. 

Кожна з форм навчання може здійснювати вплив на ті чи ті здібності 

дітей.  

Як бачимо, конструктивна діяльність відіграє велике значення в розвитку 

творчої особистості дошкільника. Саме в процесі конструювання у дітей 

розвинулось вміння цілеспрямовано використовувати матеріал, виховуються 

працелюбність і посидючість.  

Таким чином, під час технічного конструювання діти відображають 

реальні об’єкти дійсності та створюють конструкції за асоціаціями з деякими 

казковими образами. При цьому вони моделюють їх основні структурні та 

функціональні ознаки. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ  

У ПРОЦЕСІ ЛІПЛЕННЯ 

Зараз особлива увага приділяється творчому розвитку особистості. 

Виховати творчу людину без краси неможливо. Прекрасне – вічне джерело 

духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з людиною, бо краса, яка не 

сприймається, мертва Привчати дітей жити, бачити красу оточуючого світу і 

працювати за її законами потрібно привчати змалечку. 

Характеризуючи дитячу образотворчу творчість Е. А. Фльоріна говорить: 

«Дитячу образотворчу творчість ми розуміємо як свідоме відображення 

дитиною оточуючої дійсності в малюнку, ліпленні, конструювати, 

відображення, яке побудоване на відображенні своїх спостережень, а також 

уявлень, отриманих нею через слово, картину і інші види мистецтва» [1]. 

Ліплення як вид дитячої художньої діяльності в особистісно-орієнтованій 

моделі дошкільної освіти спрямоване на розвиток перцептивної сфери дитини, 

уявлень про форму, будову, пропорції, динаміку і пластику предметів, 

реалізацію її природної потреби в самостійній, ініціативній, творчій активності, 

задоволенні особистих інтересів у спілкуванні, грі, пізнанні скульптури як 

цікавої сфери людської культури [2]. 

Ліплення – це вид образотворчої діяльності, в якому дитина за допомогою 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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м'яких зображувальних матеріалів (глини, пластиліну, пластику, легомаси, тіста 

для ліпки та ін.) створює об'ємні образи повної або часткової тривимірності, що 

мають висоту, ширину, товщину [3]. 

Враховуючи особливості розвитку дитини дошкільного віку і розвитку її 

зображувальних здібностей виділяють загальні завдання дитячої творчості на 

заняттях з ліплення. 

Основні завдання розвитку дитячої творчості в ліпленні є такі: 

- розвивати цікавість до даної о виду діяльності: 

- вчити, починаючи з молодшої групи, створювати форму предметів на 

основі сприйняття дійсності, навчаючи обстежувати предмети, на основі 

самостійних пошуків; 

- підводити до використання та комбінування виліплених форм. По мірі 

можливості в кожній віковій групі навчити вільно користуватися способами 

ліплення і виражальними засобами; 

-  поступово навчити дітей самостійно задумувати тему для ліплення, 

користуючись враженнями від сприйнятого під час спостереження навколишнього, від 

слухання художньої літератури, розгляду ілюстрацій і сприймання витворів 

мистецтва; 

- вчити дітей активно сприймати вказівки вихователя, проявляти ініціативу в 

пошуку форм, способів ліплення, виражальних засобів [1]. 

Ці завдання повинні направити діяльність вихователів на розвиток у дітей 

вміння створювати виразний образ. Дитина повинна оволодіти способами творчих дій, 

які б в подальшому допомагали їй організовувати свою діяльність. Вихователь 

повинен створити таку обстановку, підібрати такі навчальні прийоми і творчі 

завдання, які дадуть дітям можливість оволодіти комплексом знань, умінь і навичок 

необхідних для створення образу в ліпленні. 

Навчання організоване вихователем повинно підвести дітей до самостійного 

використання всього того, що вони засвоїли в процесі занять по ліпленню, крім того 

воно повинно проводитися в системі, щоб забезпечити планомірність засвоєння знань. 

Завдання творчого характеру повинні бути різноманітними і знаходитись у певному 
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співвідношенні з завданнями навчання. Співвідношення творчих завдань і завдань 

навчального характеру залежить від віку і рівня розвитку дітей. 

На першому етапі дітям дають завдання, які вимагають від них початкової 

орієнтації в творчій діяльності: по настанові вихователя (склади, придумай, знайди, 

зміни) діти діють спільно з педагогом, проявляючи при цьому елементи творчості. 

На другому етапі дають завдання, які ведуть дітей до цілеспрямованих дій і 

пошуку. Дитина, діючи разом з вихователем, починає розуміти, що набуті вміння 

можна комбінувати. 

І на кінець третій етап – це завдання, які ведуть дитину до самостійних дій по 

продумуванню задуму в різних видах діяльності, планування своїх дій, відбору 

виражальних засобів [2]. 

Творче навчання спрямоване на створення дитиною оригінального 

виразного образу в ситуації вибору матеріалу і способу ліплення, співтворчості 

дорослого й дитини. Творчому навчанню притаманна щира зацікавленість 

дорослого результатом, отриманим кожною дитиною, його уміння надихнути 

малюка на пошук власного задуму, шляхів і засобів його реалізації.  

Творчий процес ліплення передбачає три етапи: 

І.  Формування задуму – «Що ліпити?». 

ІІ.  Реалізація задуму – «Як і з чого ліпити?». 

ІІІ. Робота над образно-естетичною виразністю створеного виліпленого 

образу «Як зробити красивіше?» [4]. 

Щоб отримати гарні результати, тобто позитивну динаміку особистісного 

розвитку, педагог мусить докласти зусиль щодо підготовки дітей до творчої 

роботи: 

✓ розкрити шляхи створення задуму; 

✓ розвинути здатність до ідентифікації себе з особою скульптора   

(допомогти «увійти в роль»); 

✓ навчити прийомів та способів ліплення; 

✓ активізувати потребу у досягненні образно-естетичної виразності [3]. 

Дитина має звикнути з раннього віку мислити під час ліплення, 
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розраховувати на власні можливості та діяти в ситуації вибору. 

В ліпленні за уявою ще більше можливостей для творчої активності і 

самостійності, важливо лише тактовно й уміло активізувати фантазію та 

вигадки дитини. Практика роботи з дітьми свідчить, що вони згадують і 

уявляють одночасно. Тому на заняттях з ліплення за уявленням або уявою 

можна порадитися з дітьми, як зробити зображення цікавим, незвичайним, 

фантастичним. Якщо створюються казкові образи, то можна розглянути їх в 

ілюстраціях, обговорити деталі і декор, які надають моделям казковості. У 

процесі обговорення виліплених образів надавати можливість авторам 

розповідати про їхні творчі задуми, створені образи, думки і почуття. які в них 

втілені, задоволення чи незадоволення, отримані у процесі роботи, подальші 

творчі плани в роботі над цією темою. 

У ліпленні за власними задумами діти отримують повну свободу дій, 

гарні можливості для реалізації власних зображувальних інтересів та вдос-

коналення набутих технічних навичок. Важливо навчити їх активно ко-

ристуватися цією свободою, передусім для вибору теми ліплення. Тут у пригоді 

може стати розглядання ілюстративного матеріалу, фотографій людей, тварин, 

скульптури малих форм, народних скульптурних іграшок. Педагог допомагає 

дітям творчо опанувати запропонований наочний матеріал: нагадує, що 

важливо не повторюватися, не копіювати побачені форми і рухи, а 

використовувати їх для власного вирішення композиції; можна об'єднуватися і 

створювати спільні роботи, це буде цікаво: можна тримати свій задум н секреті 

і запропонувати всім розгадати його за кінцевим результатом.  

Важливі описові розповіді дітей про створені ними творчі роботи. Цікаво 

буде дізнатися, що їх більше захоплює: процес роботи над образом чи її 

результати? Для розвитку скульптурної діяльності корисно буде обговорювати 

з дітьми вибір скульптурних моментів в темі зображення, заохочувати цікаві 

композиції. 

Професіоналізм педагога в організації скульптурної діяльності полягає в 

умінні визнавати творчий потенціал кожної дитини, дозволяти дітям зображати 
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об'єкти такими, якими вони їх бачать, відчувають та уявляють, поважати дитяче 

незнання та невміння, старання. Розвиток самостійності і творчої активності у 

дітей багато в чому залежить, від загальної організації роботи з ліплення. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ 

ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

У Концепції сімейного і родинного виховання зазначено, що «…сучасна 

сім’я має стати головною ланкою у вихованні дитини, забезпечити їй належні 

матеріальні та педагогічні умови для фізичного, морального і духовного 

розвитку» [4]. Це закономірно, адже побудувати свідому національну школу 

без активної участі й підтримки сім’ї неможливо. 

В останні роки, зважаючи на впровадження інклюзії  в освітній простір, в 

теорії та практиці педагогічної науки виникла необхідність активного вивчення 

сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами. Саме сім’я формує у дитини 

перші уявлення про морально-людські цінності, норми поведінки, характер 

взаємин між людьми [1, с. 45]. У сім’ї діти наслідують близьких, орієнтуються 

на їхні соціальні та моральні установки, тому психологічна зрілість батьків, їхні 

ідеали, досвід соціального спілкування найчастіше мають вирішальне значення 

для розвитку дитини. 
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Проблема роботи з дітьми та батьками, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами, знаходиться в центрі уваги багатьох зарубіжних і 

вітчизняних науковців. Цінними для нашого дослідження є наукові доробки 

А. Дубасенюк, А. Колупаєвої, В. Андрущенка, М. Ярмаченка, Е. Андрєєвої, 

В. Бондаря, Т. Ілляшенко, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової та багатьох інших. 

До прикладу, А. Колупаєва, І. Іванова, та Л. Зіброва зазначають, що саме сім’я є 

основним середовищем формування людини. 

Значущість праці з батьками підкреслено у вітчизняному законодавстві. 

Зокрема, Закон України «Про загальну середню освіту» акцентує увагу на тому, 

що «батьки є учасниками освітнього процесу» і мають право вибирати заклад 

загальної середньої освіти та форми навчання для своєї дитини; приймати 

рішення щодо участі в інноваційній діяльності закладу освіти; обирати і бути 

обраним до органів громадського самоврядування школи; звертатися до 

відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей та 

захищати їх інтереси [2]. Проте, як показує практика, батьки, як і будь-яка 

ланка, дотична до інклюзії, потребують відповідної підтримки і допомоги, що 

уможливлює залученість батьків до діяльності закладу освіти. Від закладу 

освіти очікують надання батькам широкого спектру послуг, що допоможуть їм 

стати компетентними захисниками прав своїх дітей. Батьки – відповідальні за 

відстоювання права дитини на рівний доступ до якісної освіти, забезпечення 

економічної та соціальної незалежності дітей у майбутньому. 

Форми та зміст роботи з батьками визначають диференційовано – 

залежно від ступеня готовності батьків до співпраці [5, с. 104]. Ефективним, на 

нашу думку, є індивідуальне консультування, оскільки дає змогу зреалізувати 

диференційований підхід. Індивідуальні консультації варто проводити 

компетентним фахівцям (психолог, дефектолог, реабілітолог, логопед, тощо). 

Консультувати батьків варто з таких питань: повідомлення про результати 

психолого-педагогічного обстеження дитини, особливості її розвитку, 

розкриття її сильних і слабких сторін – на початку навчального року; показ 

прийомів корекційної роботи з дитиною; інформування про успіхи дитини та ті 
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проблеми, на які потрібно звернути увагу вдома; інформування батьків про 

різні аспекти розвитку і навчання дитини. 

Одним із завдань індивідуального консультування є навчання батьків 

особливостям співпраці з дитиною. Таке навчання може відбуватись у формі 

ігрової діяльності, читання, спілкування, перегляду телепередач тощо. 

Додатково ефективними формами організації корекційно-педагогічного 

процесу можуть бути бесіди (колективні, індивідуальні); консультації 

(колективні, індивідуальні, за заявкою, тематичні, оперативні), що мають на 

меті інформування батьків про етапи психологічного розвитку дитини, 

організацію предметно-розвивального простору для дитини в сім’ї, 

закономірності нетипового розвитку; батьківські збори у формі тренінгу, 

«круглих столів», «Педагогічної вітальні»; індивідуальні та групові заняття з 

дітьми за участю батьків; проведення спільних свят, конкурсів, розваг тощо [3, 

с. 38]. 

Працюючи з батьками, педагоги ставлять перед собою такі завдання: 

допомогти сформувати адекватні взаємини між батьками, іншими членами сім’ї 

та дитиною з особливими потребами; допомогти дорослим створити комфортну 

для такої дитини сімейну атмосферу; розширити поінформованість батьків про 

потенційні можливості дитини, її перспективи у різних аспектах життя; 

створити умови для активної участі батьків у вихованні та навчанні дитини; 

навчити батьків прийомам організації навчальної діяльності дитини; підвищити 

рівень психічного здоров’я самих батьків. 

Таким чином, виховання та розвиток кожної дитини відбувається за 

певних умов і під впливом інших осіб. Кожному, хто виховує дітей з 

особливими потребами, завжди треба пам’ятати слова великого вченого 

І. Павлова: «…Ніщо не залишається непорушним, а все завжди може змінитися 

на краще. Аби тільки були створені відповідні умови». Завдання сучасних 

педагогів, які працюють в умовах інклюзії – створити ті умови для дітей з ООП 

та їх батьків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Сучасний розвиток суспільно-політичних та економічних процесів 

актуалізує ідею патріотичного виховання учнівської молоді у закладах 

загальної середньої освіти. Сьогодні ці установи забезпечують кожному учню 

умови, необхідні для його підготовки до виконання сімейних та громадянських 

обов’язків, заснованих на принципах солідарності, демократії, толерантності, 

справедливості та свободи дій. 

Патріотичне виховання учнівської молоді спрямоване на прищеплення 

любові до культурної спадщини рідного народу, виховних традицій, виховання 

на засадах готовності виконати свій громадянський обов’язок. Особливості 

національно-патріотичного виховання досліджуються у наукових доробках 

А. Бойко, П. Кононенко, О. Сухомлинської. Психолого-педагогічні аспекти 

патріотичного виховання учнівської молоді та здійснення соціально-

педагогічного супроводу патріотичного виховання проаналізовано у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
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публікаціях О. Бояринцева, В. Кульчицького, О. Семеног; О. Федоренко, 

Т. Філімонова, К. Чорна. 

Актуалізація ідей патріотичне виховання в умовах різних типів 

навчальних закладів досліджено М. Дубиною, Г. Пустовіт, А. Роззавко, 

В. Білополий, С. Руденко вважають, що патріотизм розглядається як принцип, 

почуття, обов’язок, готовність і як ідея. Таке різноманіття підходів до визначення 

сутності поняття обумовлено, з одного боку, різними позиціями авторів, що 

дають визначення, з іншого боку, складністю самого поняття. 

Дослідники С. Кучирина, В. Малюта аналізують патріотизм з точки зору 

особистісних якостей громадянина, вказуючи на те, що у процесі формування 

патріотизму людина розвиває у собі здатність до етнічно- культурної 

самоідентифікації. 

Ж. Сташко розглядає національно-патріотичне виховання учнівської 

молоді через формування поваги до Батьківщини, свого рідного краю, 

української культури та мови, національних свят і традицій [3]. 

Г. Пустовіт розглядає проблему підготовки учнів до патріотичного 

виховання засобами народної педагогіки і вказує на те, що це системне явище, 

представлене сукупністю взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів [2]. 

Дослідник виокремлює функції соціального педагога у цій діяльності: 

1) трансляційна, яка має на меті інформування учнівської молоді про 

історичну пам’ять народу, осмислення виховного досвіду попередніх поколінь; 

2) аксіологічна, передбачає побудову процесу формування патріотичної 

вихованості на основі ціннісного підходу; 

3) діяльнісна, передбачає формування активної професійної позиції; 

4) освітня, спрямована на забезпечення фундаментальними знаннями 

основ патріотичного виховання; 

5) розвивальна, що відображає вплив на розвиток професійно-

спрямованого мислення майбутніх педагогів, їхніх педагогічних здібностей, що є 

необхідною умовою успішного здійснення патріотичного виховання школярів у 

майбутньому. 

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=LIPER&P21DBN=LIPER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Сьогодні в нашій країні відбувається спроба сформувати нову громадську 

модель, в основу якої будуть закладені цінності патріотизму. Не випадково 

останнім часом стали з’являтися нові, сучасні визначення терміна патріотизму, 

які відображають явища, які не залежать від часу, країни, соціально-

економічної і політичної ситуації. Наведемо деякі його визначення: почуття 

прихильності до країни, що виражається в готовності бачити і жертвувати 

особистим благом для суспільної користі; уособлення любові до своєї 

Батьківщини, причетність до її історії, природи, досягнень, проблем, що 

формують її громадянську позицію і потребу в гідному служінні Вітчизні. 

Патріотичне виховання закладає основу інституту громадянського 

суспільства, головним завданням якого є збереження єдності і спільності нашої 

країни, а також виконання своїх прямих обов’язків перед країною. У свою чергу, 

варто відзначити, що для якісного виконання, необхідно з раннього дитинства 

прививати любов до своєї Батьківщини. Саме тому важливим є збереження 

національної сили духу, шляхом виховання справжніх і відданих патріотів. 

Патріотизм забезпечує духовне оздоровлення народу, громадянського 

суспільства, трансформує громадянську свідомість, розвиває морально-правову 

культури особистості та визнає пріоритет прав людини. Національну свідомість 

вважають невід’ємною складовою патріотизму. Вона є сукупністю соціальних, 

економічних, політичних, моральних, етичних, поглядів, норм поведінки, 

звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій. 

Основними складовими національної свідомості є: 

– розуміння соціуму та формування ставлення до нього; 

– сприймаяння своєї національної та етнічної приналежності; 

– повага до своєї національно-етнічної спільноти; 

– толерантне ставлення до інших національностей [1]. 

Патріотичне виховання спрямоване на активну участь учнів у різних 

соціальних та культурних заходах як реципієнтів та творців культури, 

представляючи національні традиції та звичаї, пробуджуючи почуття 

приналежності до громади, регіону та країни. 
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Мета патріотичного виховання передбачає розвиток громадянськості та 

основ патріотизму як цінностей, формування значущих якостей, умінь і 

готовності до їх активного прояву в різних сферах життя суспільства, виховання 

високого рівня відповідальності і дисциплінованості молоді. 

Для досягнення цієї мети слід дотримуватися наступних основних 

завдань: 

– планування соціально-педагогічної діяльності, створюючи умови для 

ефективного національно-патріотичного виховання учнівської молоді; 

– формування в свідомості учнів патріотичних цінностей та поглядів, 

толерантності до історичного минулого, поваги до традицій, розвитку 

громадянської позиції та соціалізації молоді; 

– система національно-патріотичного виховання в загальноосвітній 

школі повинна забезпечувати умови розвитку в учнів готовності до служіння 

суспільству та виконанню професійних обов’язків. 

Система патріотичного виховання повинна: 

– включати державні установи, громадські організації, нормативно- 

правову та духовно-моральну основу виховної, освітньої і масової 

просвітницької діяльності, а також комплекс заходів щодо формування 

патріотичних почуттів і свідомості молоді; 

– охоплювати всі рівні виховної діяльності (сім’я, навчальні заклади, 

тощо). 

–забезпечити цілеспрямоване формування у молоді активної позиції.  

Отже, розвиток патріотичної свідомості відбувається через сприйняття і 

усвідомлення змісту впливів, які надходять від батьків, учителів та соціальних 

педагогів загальноосвітніх закладів та соціального середовища через їхнє 

перетворення у зв’язку з моральним досвідом індивіда, його поглядами і 

ціннісними орієнтаціями. У різні періоди розвитку суспільства вчені по-різному 

трактували поняття патріотизму і любові до Батьківщини, розглядаючи 

патріотизм як моральний і політичний принцип, соціальне і вище моральне 

почуття, моральну і соціальну цінність тощо. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДОЗНАВЧОГО 

МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Народознавчий підхід у освітньому процесі сприяє формуванню 

загальнолюдської моралі, розвитку інтелектуальних здібності учнів, 

самовираженню та розвитку самостійності, стимулює пізнавальну активність 

молодших школярів. Використання досвіду, накопиченого попередніми 

поколіннями, допомагає впроваджувати в освітній процес все цінне з народної 

мудрості, активно залучати школярів до засвоєння спадщини свого народу, 

адже дитина, позбавлена можливості спиратися на досвід людства, не може 

розвиватись повноцінно. Без використання у освітньому процесі живлющих 

джерел історичного досвіду народу не можна прищепити учням високу 

духовність. Як стверджує сучасний педагог і дослідник проблеми народної 

педагогіки Н. Руденко «освіта і виховання є найважливішими компонентами 

культури, яка в усьому світі розвивається національними шляхами» [1, с. 7]. 
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Тому у освітній процес впроваджується все цінне, що є у народній мудрості 

через залучення дітей до засвоєння спадщини свого народу. Зміст 

національного народознавства не вичерпується одними лише знаннями про 

життя українського народу, а передбачає організацію пошукової творчої 

діяльності учнів, спрямованої на збагачення національної етнографічної 

культури, на опанування соціальним досвідом українського народу в 

широкому значенні цього поняття. 

Для того щоб процес використання народознавчого матеріалу на уроках в 

початковій школі був ефективним, вчителям необхідно дотримуватися 

сукупності взаємоповʼязаних педагогічних умов. До таких умов, на думку 

В. Юрович належать [2]: 

– у процесі добору народознавчого матеріалу необхідно дотримуватись 

критеріїв доступності, багатофункціональності, емоційної насиченості та 

особистісної значущості його для учнів. Відповідно до означених критеріїв, 

народознавчий матеріал має бути доступним для розуміння його здобувачами 

початкової освіти, не переобтяженим зайвою, занадто детальною інформацією; 

співвідноситись із основним програмовим матеріалом освітніх галузей, не 

затіняючи головного, а навпаки, надаючи йому конкретності та виразності; 

емоційно насиченим, спрямованим на формування в учнів емоційно-

позитивного ставлення до рідної природи, культури, традицій, звичаїв, праці 

людей, до всього живого; 

– використання народознавчого матеріалу у освітньому процесі має 

здійснюватися систематично та цілеспрямовано. Ефективність цього процесу 

значно зростає, якщо народознавчий матеріал використовується систематично 

та цілеспрямовано, з урахуванням його багатофункціональності. 

Систематичність використання народознавчого матеріалу забезпечується його 

регулярним застосуванням на уроках, а цілеспрямованість – обґрунтовано 

підібраним змістом згідно цілей уроку; 

– під час розробки методики використання народознавчого матеріалу 

слід дотримуватись принципу природовідповідності, враховувати специфіку 
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змісту кожної освітньої галузі і спиратися на пізнавальну активність учнів. 

Добираючи зміст народознавчих відомостей, необхідно віддавати перевагу 

конкретним фактам, які дитина краще запамʼятає, тому що вони цікаві і 

викликають у неї емоційний відгук. 

Таким чином, використання елементів народознавства у початковій школі 

допомагає розвинути творчі нахили учнів, спонукає їх до пізнавальної 

активності, є запорукою виховання любові до рідної української мови, до рідної 

землі. 
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ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК 

ЧИННИКА ДОСЯГНЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ 

Проблема самооцінки є однією з важливих у  педагогіці та психології 

особистості. У XX ст. основи вивчення самооцінки дітей у вітчизняній науці 

було закладено Л. Виготським. Він розглядав її у концепції діяльності та 

спілкування в контексті вивчення самосвідомості особистості. Дослідники цієї 

проблеми зазначали, що у процесі формування особистості самооцінки освіта 

має значну роль. При цьому, з одного боку, проводився розгляд самооцінки як 

частини ширшого завдання формування особистості та її самосвідомості (Б. 
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Ананьєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.). З іншого боку, орієнтуючись на 

вимоги до формування особистісних універсальних навчальних дій у 

молодшого школяра мають бути, серед інших навчальних дій, сформовані 

передусім: 

- позитивний погляд на навчання і школу, спрямованість на конструктивні 

сторони шкільного життя; 

- мотивація на навчання і досягнення в ній, що передбачає широкий 

спектр зовнішніх і внутрішніх стимулів пізнавального, соціального характеру; 

– націленість на осмислення джерел досягнень у навчанні; 

– зацікавленість у отриманні нової інформації та увага до нових методів 

вирішення питань, завдань та проблем; 

– вміння оцінювати себе на основі критеріїв успішності зусиль [1]. 

Як відомо, молодший шкільний вік є найважливішим періодом у 

психічному розвитку людини, оскільки саме в цей час відбуваються серйозні 

фізіологічні та психічні зміни. У фізіологічному плані у дитини спостерігається 

активне зростання, збільшення у вазі, зміна зубів, збільшення маси головного 

мозку. У той же час відбувається завершення дозрівання лобового відділу 

головного мозку, що сприяє змінам психологічного плану, що дозволяють 

формувати у дітей уміння аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати, 

розуміти причинно-наслідкові зв'язки, планувати свої дії, виявляти власну 

ініціативу та розуміти її наслідки – тобто відбувається різкий стрибок 

інтелектуального розвитку дитини. Відбуваються зміни й у поведінці дітей, у 

відношенні себе до оточуючих, що пов'язані з особливостями соціальної 

ситуації. 

По-перше, згідно з дослідженнями Л. Божович, однією із специфічних 

особливостей молодшого шкільного віку є розширення видів діяльності, що 

впливають розвиток дитини [1, с. 123]. Гра поступово втрачає чільну роль у 

житті молодшого школяра, і все-таки продовжує займати у ній важливе місце. 

Нова соціальна ситуація, в яку включено молодшого школяра, навчання як 

провідний вид діяльності зумовлюють нові форми та новий зміст гри. 
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Особливого значення надається іграм, що носять інтелектуальний і змагальний 

характер, що потребує більш-менш тривалої та цілеспрямованої розумової 

діяльності, цілеспрямованості та вольової організації поведінки. Школярів 

починають цікавити результат гри, її результат, на відміну  від дітей 

дошкільного віку. Навчальна діяльність, побудована з урахуванням довільних 

зусиль дитини, стає провідною. Вона підштовхує молодшого школяра до нових 

досягнень у розвитку промови, пам'яті, уваги, уяви та мислення; створює нові 

змогу особистісного зростання (В. Давидов, Д.Ельконін та ін). 

Навчальна діяльність передбачає ситуації соціально-нормованого 

оцінювання, які включають дії контролю. Дитина співвідносить свої навчальні 

дії та їх результати із заданими зразками, пов'язує якість цих результатів з 

рівнем та повнотою виконаних навчальних дій. Завдяки контролю молодший 

школяр здатний свідомо встановити залежність між слабким або зовсім поганим 

відтворенням зразка та недоліками власних навчальних дій. Саме навчальна 

діяльність сприяє розвитку всіх пізнавальних процесів молодших школярів, до 

того ж, як зазначають Л. Виготський, Д.Ельконін, зміни у пам'яті та сприйнятті є 

похідними від мислення. Оскільки відбувається перехід мислення на інший 

якісніший рівень, як пише Д.Ельконін, розвивається перебудова всіх інших 

психічних процесів, сприйняття стає мислячим, а пам'ять – мислячою [3, с. 234]. 

Стрибок процесів мислення на інший новий рівень і пов'язана з цим зміна 

інших процесів і становлять провідний зміст інтелектуального та особистісного 

розвитку молодшого школяра. У ході навчання школярі навчаються 

цілеспрямованому сприйняттю предметів, у них формуються новий тип 

запам'ятовування, коли спочатку відбувається освоєння пам'яті, виділення 

суттєвого, угруповання матеріалу, а потім формуються способи довільного, 

осмисленого запам'ятовування. По-друге, вступ дитини до школи розширює її 

соціальні контакти, сприяє збільшенню її самостійності, її деякої «емансипації» 

від батьків, змінюється «місце» та роль дитини в системі відносин. Слід 

зазначити, що у широкому значенні термін «універсальні навчальні дії» означає 

здатність суб'єкта до саморозвитку та самовдосконалення шляхом свідомого та 
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активного присвоєння нового соціального досвіду. 

Входження в нову спільність передбачає зміну характеру спілкування 

дитини з оточуючими, сприяє набуттю нового соціального досвіду. У сфері 

контактів із дорослими чітко проглядається усвідомлення дітьми ієрархічності у 

відносинах, основною рисою є довільність, підпорядкованість правилам. 

Безперечно, схвалення і визнання дорослих і однолітків є для дитини 

показником того, наскільки успішно проходить процес входження у нову 

соціальну ситуацію. Для того, щоб домогтися визнання, молодший школяр 

повинен поводитися за правилами, які регламентують його рольову поведінку. 

Крім того, у сфері «дитина-доросла» і «дитина-батько» з'являються нові 

відносини «дитина-вчитель», які піднімають дитину на інший рівень суспільних 

відносин. Вчитель з більшою певністю, ніж у сім'ї, пред'являє дитині нормативні 

вимоги. У сім'ї дитині нелегко оцінити характер своєї поведінки, виділити себе, 

тоді як вчитель, пред'являючи вимоги до школяра та оцінюючи його діяльність, 

створює зовсім інші умови для соціалізації та адаптації дитини, приведення її до 

стандарту системи обов'язків та прав. Істотно те, що вчитель стає для дитини 

фігурою, яка впливає на його психологічний стан у класі, під час уроку й у 

спілкуванні з однокласниками [2, з. 45]. 

По-третє, можливості успішного формування самооцінки особистості 

молодшого школяра суттєво пов'язані з психічними новоутвореннями цього 

віку. Вченими виділено психічні новоутворення, які свідчать про перехід 

дитини з дошкільного до молодшого шкільного віку (Л. Божович, Л.Виготський, 

Г. Кравцов, Д. Ельконін та ін.). До них відносяться інтелектуалізація афекту, 

узагальнення переживання, внутрішня позиція школяра. Суть специфічного 

психічного новоутворення – узагальнення переживання чи інтелектуалізація 

афекту – полягає у втраті безпосередності: між вчинком і переживанням 

«вклинюється» інтелектуальна ланка – дитина вигадує собі інший образ, хоче 

щось показати, зобразити своїми діями те, чого насправді немає. Її дії та 

переживання інтелектуалізуються, а потім опосередковуються уявленнями та 

знаннями про те, як треба.  
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Отже, наслідком усвідомлення та узагальнення своїх переживань є 

виникнення саме в цьому віці самолюбства, потреби в самооцінці, вимогливості 

до себе, до свого успіху, рівня запитів, які починають опосередковувати вчинки 

та дії дитини. 

Список використаних джерел 

1. Божович Л.И. Психологический анализ условий формирования и строения 

гармонической личности. Психология формирования и развития личности / под ред. 

Л.И.Анцыферовой. М. : Наука, 1981.  624 с. 

2. Выготский Л.С. Проблема возраста. Возрастная и педагогическая психология : 

хрестоматия / сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин.  М., 2003.   524 с. 

3. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М. : Педагогика, 1989.  560 с. 

 

УДК 373.3.015.31:17.022.1 

Наталія Сідак, 

спеціальність 013 Початкова освіта 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мукачівський державний університет 

Марія Кузьма-Качур, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти 

Мукачівський державний університет 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ 

СУДЖЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Державну політику у сфері духовно-морального, гуманістичного і 

національного виховання молодших школярів окреслено у низці нормативно-

правових документів, зокрема у Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні у ХХІ столітті, Законі України «Про освіту, Указі Президента України 

«Про стратегію національно-патріотичного виховання», «Нова українська 

школа» у поступі до цінностей», Державному стандарті початкової загальної 

освіти та ін. Проблема морального виховання молодших школярів є 

міжгалузевою і відображена в історико-педагогічному розвитку гуманістичної 

виховної парадигми в світовому та українському контекстах.  

Враховуючи специфіку організації і здійснення освітнього процесу в 

сучасній українській школі, спрямованої на формування морально-ціннісних 

орієнтацій молодших школярів, особливої актуальності набуває обґрунтування 
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тих педагогічних умов, що забезпечують її ефективне впровадження у 

практику.  

У вітчизняному словнику-довіднику з професійної підготовки сутність 

категорії «педагогічна умова» представлено як «обставини, від яких залежить 

та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 

підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою 

людей» [2]. 

Враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, 

виокремимо такі педагогічні умови формування морально-ціннісних суджень 

молодших школярів: 

–  системність та цілісність формування моральних цінностей молодших 

школярів. Доцільно моделювати процес формування конкретних моральних 

якостей не ізольовано один від одного, а комплексно. Інакше завдання-вправи 

на відпрацювання окремих способів і прийомів не дадуть очікуваного 

результату. Необхідно давати такі завдання, які розраховані на активну 

діяльність учнів та одночасно включають розвиток її раціонально-логічної та 

духовно-емоційної сфери [1]. Застосування системного підходу дає можливість 

виділити рівні вивчення і організації обʼєктів природи, провести їх 

класифікацію, приступити до моделювання наслідків втручання людини у 

природне середовище; 

–  впровадження на уроках природничої освітньої галузі інноваційних 

технологій, які б сприяли формуванню морально-ціннісних суджень молодших 

школярів. До інноваційних технологій, що активно застосовуються у 

освітньому процесі природничої освітньої галузі відносимо: технології 

критичного мислення та проблемного навчання, ігрові та кооперативні, 

проектні та мультимедійні; 

– інтеграція різних видів діяльності (дослідницької, ігрової, проектної та 

ін.) на основі сформованих морально-ціннісних суджень. Протягом усіх етапів 

свого розвитку людина оволодіває необхідними видами діяльності через 

спілкування, мовлення. У процесі формування природничих компетентностей 
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здійснюється поєднання різних видів діяльності з допомогою спілкування. 

Збагачення мовлення набуває особливого значення, бо на його основi 

формуються судження, а отже – cвiдoмicть майбутнього громадянина. 

У ході ознайомлення з темами морального змісту їх аналізу молодші 

школярі усвідомлюють позитивнi людськi якостi, стосунки людей з природою, 

гармонiйний розвиток особистостi. В змicтовнiй формi тексти підручників, 

дослідницька діяльність сприяють отриманню учнями інформації про життя, 

природу, суспiльнi вiдносини, впливають на формування морально-ціннісних 

орієнтацій. Означена робота та емоційний вплив, який отримують учні у 

процесі досліджень в природі є підґрунтям для створення власних 

висловлювань і суджень.  

Отже, впровадження системи роботи, комплексне забезпечення низки 

педагогічних умов складають основу формування морально-ціннісних суджень 

молодших школярів.  
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ПОТЕНЦІАЛ ПРИНЦИПУ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ У 

ФОРМУВАННІ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

Актуальність формування міжетнічної толерантності у майбутнього 

вчителя початкових класів обумовлюється змістом його професії, в якій 

проявляється гуманістична спрямованість.  

Міжетнічна толерантність акумулює в собі значний загальноосвітній та 

виховний потенціал, спрямований на підвищення рівня загальної культури 

особистості, культури мислення, готує до міжкультурної комунікації з 

представниками різних етнічних груп. Міжетнічну толерантність розуміємо як 

інтеграційну якісну характеристику особистості, яка свідчить про внутрішню 

гармонію, розвинуту здатність до самоконтролю й самокорекції під час 

спілкування з представниками різних етносів та сприяє налагодженню 

психологічно комфортної ситуації для ефективної діяльності на засадах 

позитивного синергічного ефекту (задоволення від взаємодії на рівні співпраці 

з представниками різних етнічних груп) [1, с.3]. 

Аналізуючи наукові положення методології, вважаємо, що формування 

міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкових класів має 

відбуватися з урахуванням таких методологічних принципів, як: 

полікультурності, гуманізації, толерантності, діалогічності, індивідуалізації. 

У процесі дослідження було з’ясовано, що найвагоміше місце під час 

формування міжетнічної толерантності займає принцип полікультурності. Його 

обрано відповідно до Всесвітньої декларації ЮНЕСКО про культурне 
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різноманіття, де наголошено на важливості міжкультурного діалогу. Цей 

документ дозволяє піднести культурне різноманіття до статусу 

«загальнолюдського надбання» та усвідомлювати його позитивну роль, 

оскільки саме культурне різноманіття розширює можливості вибору, який 

повинна мати кожна людина, та є одним із джерел розвитку, що «забезпечує 

повноцінне інтелектуальне, емоційне, моральне та духовне життя» [3, с. 13]. 

Погоджуємося з Т. Чаркіною [2], що принцип полікультурності допомагає 

побачити зв’язок між власною культурою, етносом чи расою й іншими, він 

допомагає усунути психологічні бар’єри та зменшити стереотипізацію. 

Полікультуралізм наголошує на історичній і постійній взаємодії та 

взаємозв’язку між різними етносами, що призводить до покращення 

взаєморозуміння між людьми. Як освітній принцип, він передбачає, що всі нації 

однаково визнаються суспільством. У нашому розумінні цей принцип 

забезпечує побудову гармонійних особистісних та професійних стосунків 

учителів з учнями й колегами в поліетнічному освітньому середовищі 

початкової школи, що переростає у співпереживання, а також дозволяє 

грамотно проаналізувати свої почуття та ідеали. Вважаємо, що принцип 

полікультурності базується на потребі розробки й активного впровадження 

інноваційних освітніх технологій на основі творчого використання досвіду 

інших країн, при належній адаптації до українського соціуму, враховуючи 

засади свободи особистості, рівності, терпимості та солідарності до 

представників усіх етносів та етнічних груп.  

Реалізація принципу полікультурності, на нашу думку, виступає засобом 

формування в майбутніх учителів початкових класів глобального 

світорозуміння, яке включає в себе онтологічний аспект (створює цілісне 

уявлення про світ, образ єдиного культурного простору); аксіологічний аспект 

(формує систему ціннісних моральних установок); рефлексивний аспект 

(спонукає до усвідомлення себе, свого місця та місії в житті). Тобто практичне 

впровадження полікультурного принципу дозволяє майбутнім учителям 

початкових класів таким чином організувати освітній процес, щоб він 
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ґрунтувався на знанні норм і вимог загальної гуманістичної етики (обов’язок, 

відповідальність, чесність, добро, совість, справедливість) та вмінні перевести 

їх у площину міжнаціональних відносин з урахуванням усіх особливостей 

поліетнічного середовища початкової школи. Його практична цінність полягає 

в налагодженні атмосфери довіри та взаємної поваги як між самими вчителями 

в педагогічному колективі, що базуються на ідеалах терпимості й збереження 

своєї культурної самобутності. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE 

PEDAGOGICAL STAFF PRACTICAL ACTIVITY  
The problem of social and psychological climate is important and relevant in 

theory and practice in terms of psychology and pedagogy. In general, the socio-

psychological atmosphere in the pedagogical staff concerns the relationship of people 

in the group, which can contribute to the productivity of teamwork and the formation 

of the personality of each of its members. The socio-psychological climate may differ 

in each team, it may be favourable or unfavourable, neutral, positively, or negatively 

affect the work and productivity of teachers in general, as well as their development, 
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mood, or well-being. After all, the main task of the pedagogical staff is to make the 

greatest possible contribution to the development and educational process of students 

and the school, university, or institution where they work. 

On the one hand, there are teachers who are neutral about the atmosphere in 

the team - such, most likely, not so important opinion of others about her / him and 

the general mood of their colleagues. Others, in turn, will not be able to work a day in 

a negative climate, where you want to spend as little time as possible, which is 

exhausting and takes away energy [1]. 

In particular, with a liberal style of leadership, teachers have the opportunity 

and quickly make the right decisions by themselves. Such work is fun and develops a 

positive socio-psychological climate in the team, which helps to increase trust 

between team members. All aspects and factors of the socio-psychological climate 

can be presented through a combination of several different characteristics: from the 

attitude of colleagues to each other to the thoughts and feelings of everyone. This 

kind of atmosphere in any educational institution is characterized by the peculiarities 

of interpersonal relationships. At the individual level, or the level that characterizes 

the behavior and state of each of the teachers, socio-psychological can be manifested 

in psychological, volitional and mental states, these include concepts such as 

optimism, passion and desire to work or oppression, irritability, fear of any what 

factors that may affect performance and its outcome. Secondly, this includes 

purposefulness, diligence, or strong-willed relaxation, confusion. Third, this point 

also includes aspects of mental activity, lack of concentration or inability to gather 

thoughts, distraction. 

At the collective level, the social and psychological atmosphere is 

manifested in mutual trust and respect for each other in the team, the consistency of 

their motives and goals, the ability to agree with each other, in unity, willingness to 

help each other or make concessions. Important concepts that should be focused on 

and adhered to in order to remain in a positive and favourable socio-psychological 

climate: the ability to listen and hear the opinion of each member of the team, taking 

responsibility, support colleagues [3]. 
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Characteristic features of a favourable socio-psychological climate of the 

team are the optimism and joy of each of its members; joy of communication; sense 

of security, observance of personal boundaries, security; mutual support and desire to 

help each other, friendliness and respect in relationships; confidence in their co-

workers. In addition, these include factors related to mental aspects, including the 

ability to think creatively outside, to be able to create something new and interesting 

for the diversity of the educational process, to create, intellectually and professionally 

develop both during and outside the educational process. . Sufficient awareness of 

team members about the tasks and state of affairs in the team also plays an important 

role; high degree of emotional support, empathy and mutual assistance in different 

situations. Also of great importance is the lack of pressure from management and the 

ability to make the right decisions for the team or other members of the learning 

process [2]. 

Signs of an unfavourable socio-psychological climate of the team are loss of 

ability to work and desire to work, create, and teach. In addition, irritability, grief, 

tense relationships and conflict in the team, insecurity of the teacher, fear of making a 

mistake or making a bad impression, fear of receiving any kind of punishment or 

worse, get it unfairly. On the part of employees, the rejection of colleagues, lack of 

desire to understand or help, distrust of each other, unwillingness to invest in the 

development of the team and the educational institution or the process as a whole are 

unacceptable. 

To achieve psychological compatibility of the characters of people in the 

team, it is necessary, first, to know the characteristics of the character traits of team 

members, to be able to compare them with the activities that will be performed by 

these people. Secondly, successfully and, if possible, immediately eliminate the 

causes of any kind of conflict situation in the team. To improve the development of 

the whole team, the ability to encourage employees to feel responsible to the team for 

their actions is welcomed. On the part of management and not only, it is desirable to 

be open and sincere, sensitive to them, the opportunity to have open conversations 

with all members of the team, listen to their opinions, impressions and other aspects 
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of the learning process. 

In conclusion, it is worth mentioning that to form a positive, favourable 

socio-psychological climate in the team for successful joint activities of people 

requires compliance with many factors and points. The most important aspect in this 

situation is the relationship of people in the team, their characters and condition, and 

the desire of management to establish contact with subordinates and all members of 

the learning process. Only in this case it is possible to achieve maximum efficiency 

and results. In this way, everyone will enjoy the work, have friendly relations and on 

this basis the mutual success and achievement of goals. 
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MOTIVATION OF TEACHER’S PROFESSIONAL SELF 

IMPROVEMENT  

In the current crisis of economic, political, social, scientific, cultural, and other 

spheres in the life of Ukrainian society, involving rapid, profound quantitative and 

qualitative changes of particular importance for personal and professional 

development of higher education teacher is the level of motivation for professional 

self-improvement. The desire of the specialist to constant self-knowledge, self-

development, self-actualization in the conditions of internal and external, social, and 
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professional instability provides, on the one hand, his professional stability, 

appropriate level of professional competence, on the other one is constant 

professional development. Therefore, the readiness of the future specialist to teach in 

higher education as a goal and result of his professional and pedagogical training 

should include as an integrative component the motivation of professional self-

improvement. 

Motivation of professional self-improvement of pedagogical workers is a 

subject of researches of such outstanding scientists as О. Bodolov, А. Derkach, E. 

Ilyin,            O. Orlov, V. Slatonin and others [2]. 

The readiness of the teacher for professional and pedagogical activities is a 

complex, systematic personal and professional phenomenon, which determines a 

sufficient level of development of professional knowledge, skills, and professional 

qualities of the specialist, which ensure the effectiveness of his professional activity. 

In the structure of the future teacher readiness for professional and pedagogical 

activity it is expedient to allocate some components: 1) motivational; 2) content-

operational; 3) reflexive. 

The motivational component of a person's readiness for teaching, which 

ensures the professional orientation of the individual, is basic, fundamental. It 

consists of a system of motives, personal meanings and goals that determine the 

professional activity of the teacher. The importance of considering motivation in the 

study of any problem related to human activity at the present stage of development of 

science is not in doubt, because the success of any, including teaching activities 

directly depends on the nature of motivation (E. Ilyin, A. Rean and others) [1]. 

One of the basic, integrative components of motivational readiness of the 

future teacher is motivation of professional self-improvement, after all it provides 

constant professional development of the person according to requirements of 

professional activity in a situation of social, economic, scientific, information and 

other uncertainty. 

The main areas of teachers’ professional self-improvement of higher 

educational institutions are as follows: 1) development of worldview and positional 
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certainty, morality, expansion of their horizons; 2) improvement of professional and 

organizational qualities; 3) formation of general, technical, legal and pedagogical 

culture, aesthetic and physical qualities; 4) constant updating of knowledge, 

improvement of practical skills and abilities; 5) formation of skills of independent 

work on oneself, ability to constant self-improvement, established motivation of 

professional and personal development; 6) development of the ability to manage their 

own behaviour, needs and feelings, mastering the methods and techniques of 

emotional and volitional self-regulation, etc. [4]. 

The desire for professional self-improvement is secondary to the overall 

motivation of the professional activity of the specialist, the attitude of the individual 

to professional requirements. After all, the prerequisite for professional self-

improvement is the attitude of the specialist to the requirements: if a person has an 

indifferent attitude to professional activity, then professional development will not 

happen. Only when consciously accepting professional requirements will a person 

feel the need for self-improvement, which is provided by the mechanism of constant 

overcoming of internal contradictions between the level of professional readiness of a 

specialist (I-real professional) and its simulated level (I-ideal professional). Since 

self-improvement is a continuous process that develops dialectically, the specialist's 

idea of the self-ideal professional is constantly changing, and the requirements for 

oneself are constantly growing. This determines the infinity of the process of 

professional self-improvement, its duration during the professional life of the 

individual [3]. 

The main measures to develop motivation for professional self-improvement 

are the development and implementation of targeted programs aimed at training, 

retraining of teachers in the form of special scientific seminars, professional training, 

career training, teaching workshops, teacher portfolio development, etc. 

The development of motivation for professional self-improvement of the future 

teacher of higher education is a necessary condition for the formation of his 

professional competence, and the most positive motivation for professional self-

improvement is a system-forming component of his readiness for teaching. 
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PSYCHOLOGICAL MICROCLIMATE IN THE GROUP 

Psychological microclimate is a complex emotional and psychological state of 

the team, reflecting the general psychological mood and the degree of satisfaction of 

employees with various factors of the team's life . In the psychological climate, there 

are two main components: social and moral.  

The social component is determined by the peculiarities of social ties between 

employees who are in direct contact with each other, is the result of the nature of 

interaction and relationships, including informal ones between employees.  

The moral component is determined by the attitude of employees to their 

activities, established norms and rules, as well as the overall satisfaction of 

employees with working conditions and results. Accordingly, the psychological 

climate is conditionally divided into socio-psychological and moral-psychological. In 

a simplified form, we can say that the former is mainly determined by interpersonal 

relationships in the team that create stable group moods; while the latter is 

determined by the overall satisfaction of employees with working conditions and the 
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activity itself [2, 194]. 

The psychological climate observed in different groups may differ in its 

content and direction. With this in mind, there are three main types : with a positive, 

negative, and neutral orientation. A psychological climate with a positive orientation 

is called favorable or healthy, with a negative orientation unfavorable or unhealthy; 

the orientation of which is not clearly defined is called neutral. Each of these types of 

climate has characteristic features – both subjective (internal) and objective 

(external).  Thus, a favorable psychological climate is characterized by certain 

subjective signs that reveal its inner essence: having a positive perspective for the 

group and each of its individuals ; mutual trust and high mutual demand in the group;  

business criticism; free expression of their own opinions, lack of pressure from 

managers on subordinates, sufficient awareness of employees about the goals and 

objectives of the organization ; satisfaction with work and belonging to the group;  

taking responsibility for the state of affairs in the group;  concern for the honor of the 

team, the desire to make a feasible contribution to its further development; 

responsiveness, but at the same time demanding of the manager in relation to each 

member of the team;  creating conditions in the team for active professional and 

creative activity, self-realization, self-affirmation and self-development of each 

employee.  

Such an internal psychological climate in the team also determines the 

corresponding objective indicators of a favorable psychological climate: high 

performance;  strong labor discipline;  low staff turnover; lack of tension, conflict in 

the team (between ordinary members of the team, and between the manager and 

subordinates).  

An unfavorable psychological climate is characterized by exactly the opposite 

signs:  members of such groups are indifferent to each other and to the team as a 

whole; do not support the state of affairs;  work out the necessary hours and do not 

show interest in anything that does not directly concern them. 

In other words, it can be argued that in an unfavorable psychological climate, 

the team and each employee exist as if isolated from each other, they seem to be 
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separated in time and space, which leads to low results in work, to unsatisfactory 

discipline, tension in personal relationships, conflict, determines the desire to change 

the place of work and reduces productivity and the authority of the team and the 

institution as a wholе [1, 118]. 

A neutral psychological climate is characterized by a certain balance of both 

subjective and objective characteristics, but it is unstable and can change in one 

direction or another at any time. The following factors have a complex impact on the 

psychological climate in the organization, which is usually evaluated on the 

"favorable - unfavorable"scale. 

As indicators of a favorable psychological climate, we can cite the following::  

The team is dominated by a businesslike, creative mood during the working day; a 

cheerful, cheerful tone of relationships between employees  Relationships are built on 

the principles of cooperation, mutual assistance, and goodwill; group members like to 

participate in common activities and spend their free time together;  The team has 

good relations between managers and subordinates; there are norms of fair and 

respectful attitude towards all its members, it is customary to support the weak, 

defend them, and help newcomers.  Employees are active, full of energy, respond 

quickly to requests from colleagues, show mutual assistance and mutual assistance, 

willingness to "cover up" a colleague if necessary [3, 200]. 

 Low staff turnover. Employees refuse to be transferred to other departments 

for equivalent, and sometimes higher positions.  

In difficult times for the team, there is a cohesion and emotional unity of the 

team ( "one for all, and all for one"), optimism in the mood.  The activities of the 

team are properly evaluated by the management of the entire institution or 

organization indicators of an unfavorable psychological climate:  The team is 

dominated by a depressed mood, pessimism, conflict, aggressiveness, and people's 

antipathy to each other are observed; Relationships are built on the principles of 

competition and suppression, and it is customary to spread rumors and gossip about 

each other in the team; Hidden criticism of the manager is revealed, there are no 

norms of justice and equality in relations; the team is noticeably divided into 
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"privileged" and "neglected", indifferent or hostile attitude towards newcomers.  

    Team members are inert, passive, some tend to separate from others, shift 

the performance of their own duties to others, the group cannot be raised to a 

common cause-everyone thinks only about their own interests. The success of 

colleagues leaves other members of the group indifferent, and sometimes causes 

unhealthy envy: There are conflicting groups in the team;  High staff turnover, 

frequent transfers of employees to other departments for equivalent positions. 

In difficult times for the organization, confusion, quarrels, mutual accusations, 

conflicts arise in the team, which significantly increases. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ  

Політичні та соціально-економічні перетворення в Україні поставили нові 

завдання як перед освітньою системою, так і перед вищою освітою зокрема. 
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Саме ця галузь є могутнім фактором розвитку духовної культури українського 

народу, відтворення продуктивних сил України. Вирішення завдань вищої 

освіти базується переважно на якості кадрового складу ЗВО, та школи на рівні 

професійної компетентності педагогів. 

Провідним принципом державної освітньої політики, як зазначено в 

національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, є підготовка 

педагогічних працівників [1], адже у цільовій комплексній державній програмі 

«Учитель» акцентується на ключовій ролі вчителя в системі освіти [2]. 

Тому на сучасному етапі модернізації освітньої системи в нашій країні 

особливої актуальності набуває проблема підготовки  професійного педагога, 

який працюватиме у початковій школі і у якого буде сформована толерантність.  

На вагомості толерантності як особистісної та професійної риси у 

діяльності 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. 

Толерантність для педагогічної галузі не є новим терміном, зокрема 

видатні педагоги неодноразово зверталися до вивчення проблеми 

толерантності. Серед яких Я.А. Коменський, К. Ушинський, В. Сухомлинський 

та інші. Щодо толерантності Ш. Амонашвілі зазначав, що потрібно керувати 

навчанням дітей з позицій їх інтересів; співпрацювати з дітьми у процесі 

навчання; поважати і підтримувати гідність дитини; організація життя та 

діяльність дітей на уроці повинна будуватися на підставі прийняття дітей 

такими, які вони є [3].  

Проаналізуємо сутність дефініції «толерантність». Н. Бирко [4] зазначає, 

що наукова категорія «толерантність» належить до методологічного апарату 

декількох наук, а саме філософії, політології, юриспруденції, соціології, 

культурології, психології, та педагогіки. Це розширює коло наших наукових 



204 

 

пошуків, спрямовує більш конкретніше розглянути толерантність саме з 

педагогічної точки зору. 

«Загальна декларація прав людини» [10] це  перший документ, у якому 

було піднято питання про толерантність. Зокрема у декларації записано, що 

«кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією 

Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, 

майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно 

проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або 

міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить». У 1996 

р. рішенням Генеральної Асамблеї ООН було прийнято «Декларацію принципів 

толерантності» [11], у якій відмічено, що «толерантність означає повагу, 

прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, 

наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. … 

Толерантність – це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а 

й політична та правова потреба. Толерантність – це чеснота, яка робить 

можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою миру». 

Отже, у контексті європейського бачення толерантність розглядається цінність 

суспільства, яка є складовою сучасної культури. 

Етимологічний словник української мови пояснює походження слова 

«толерантний» як терпимий до чужих думок і вірувань, а толерувати – виявляти 

терпимість – запозичення із західноєвропейських мов від лат. toleransntis – 

терплячий, дієприкметник від слова tolerāre – витримувати, зносити, терпіти, 

пов’язаного з tollo, tollere – піднімати, здіймати, прибирати [13, с. 593]. 

Зокрема, С. Гончаренко [8] в українському педагогічному словнику пише 

«терплячий та передбачає «терпимість до чужих думок і вірувань та походить 

від латинського слова «tolerans» [8, с. 332]. Подібне трактування подає 

Є. Рапацевич [17] у педагогічній енциклопедії. У енциклопедії освіти під 

редакцією В. Кременя [12] зазначено, що без толерантності людство не може 

існувати. У психологічному словнику під редакцією А. Петровського 
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толерантність трактується як «... відсутність або ослаблення реагування на 

будь-якої несприятливий фактор в результаті зниження чутливості до його 

впливу ...» [16, с. 401].  

Встановлено, що толерантність сьогодні є актуальною у формуванні 

майбутнього учителя як свідомого громадянина, що активно та свідомо бере 

участь у демократичному процесі побудови навчально-виховного процесу, 

здатного до самоорганізації, вміло бути толерантним, терпимим до чужої 

думки, шукати і знаходити розумні компроміси.  

Т. Гуров дає таке визначення толерантності «як інтегративної моральної 

цінності, що характеризується доброзичливим ставленням і вмінням визнавати 

погляди і вірування іншого на основі впевненості у власній позиції, 

зацікавленість в позиції іншого незалежно від його етнічної, національної або 

культурної приналежності, що передбачає вміння контролювати власну 

поведінку, а також вміння вести активний конструктивний діалог з метою 

розширення власного досвіду і знаходження компромісу» [9, с. 163]. Н. Бирко 

пропонує таке трактування толерантності це «якість особистості що передбачає 

терпиме ставлення до людини, враховуючи її погляди, вірування, расову 

приналежність, результатом якої є взаємна повага, розуміння, злагода, 

підтримка. Толерантна особистість передбачає такі складові: емпатію, 

комунікативність, гуманність, педагогіку миру, співробітництва, 

компетентність, демократизацію, духовність» [5, с. 78]. 

Л. Гончаренко толерантність розглядає як головну умову гуманізації 

освіти, а тому базується на «умінні краще розуміти себе й інших людей, 

вступати з ними в контакт, взаємодіяти без примусу, виявляти повагу і довіру» 

[7, с. 110]. О. Волошина наголошує про те, що толерантність з педагогічної 

точки зору – це, «по-перше, стан процесу виховання, і, по-друге, засіб 

досягнення виховних та освітніх завдань, тобто вимога до діяльності та 

особистості педагога» [6, c. 19]. О. Матієнко [15] зазначає, що «толерантність – 

професійно необхідна особистісна якість педагога, яка логічно випливає із 

змісту, завдання та характеристики його діяльності. Підкреслимо, що 
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формування толерантності пов’язане з безперервним самовдосконаленням 

педагога, накопиченням його професійної та комунікативної майстерності, 

розвитком своїх внутрішніх людських якостей» [15, с. 26].  

Р. В. Кострубань в основу характеристики толерантності майбутніх 

учителів покладає загальну налаштованість на толерантну поведінку й її 

внутрішню мотивацію, глибокі знання, а також практичні уміння і навички, а 

тому мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий та конативно-рефлексивний 

визнано основними компонентами. Виокремлено мотиваційний, знаннєвий та 

поведінковий критерії толерантності майбутніх учителів. Показниками 

мотиваційного критерію визнано сформованість ціннісних орієнтацій, 

мотиваційну спрямованість, розвиненість емпатії. Оригінальність і 

продуктивність думок і суджень, тактовність діалогу, педагогічна етика і такт 

підтверджено у якості показників знаннєвого критерію. До поведінкового 

критерію віднесено соціальну активність як життєву позицію, емоційно-

вольову витримку, самоконтроль власної позиції.  

На основі теоретичного та практичного аналізу проблеми формування у 

студентів толерантності прийнято рішення про необхідність впровадження в 

процес гуманітарної підготовки педагогічних умов, які розглядаються як 

цілісний та взаємопов’язаний комплекс спеціально впроваджених конкретних 

психолого-педагогічних заходів. До них віднесено: використання потенціалу 

системного підходу для формування мотиваційно-ціннісної складової 

толерантності майбутніх учителів під час гуманітарної підготовки; розробка та 

впровадження професіограми майбутнього вчителя з урахуванням когнітивно-

змістової складової толерантності; активізація потенціалу конативно-

рефлексивної складової толерантності майбутніх учителів на основі участі у 

тренінговій програмі. Специфіка педагогічних умов зумовлена сутністю та 

змістом організації гуманітарної підготовки майбутніх учителів. Їх практичне 

впровадження передбачало: цілеспрямоване використання системного підходу, 

запровадження активних форм і методів навчання, демократизацію та 

гуманізацію навчального процесу, стимулювання студентів до розробки 
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групових проектів; впровадження нових тем у навчальні програми з 

гуманітарних дисциплін, які відповідали стандартам підготовки учителів та 

доповнювали професіограму у контексті формування толерантності, 

використання освітнього потенціалу міждисциплінарних зв’язків та 

проблемного викладу начального матеріалу; проведення тренінгової програми, 

що базується на групових формах роботи, проблемних завданнях, ігрових 

методах, рольових ситуаціях, дискусіях, мозковому штурмі, використанні 

відеоматеріалу та комп’ютерних презентацій[14, с. 189-191]. 

Таким чином, можна стверджувати, що толерантність це комплексна 

особистісна та професійна якість, яка впливає на усі сфери  життєдіяльності 

студентів, які навчаються у педагогічних закладах.  

При такій постановці проблеми, коли буде підвищуватись толерантність 

вчителя та розглядатись як складова професійної діяльності викладача ЗВО та 

вчителя ЗОШ, коли школи будуть прискорювати шлях апробування та 

впровадження інноваційних теорій, освітніх технологій, теоретичних та 

практичних наробок з елементами новизни в практику роботи масових 

навчально-виховних закладів, із школи буде виходити молодь з новим 

мисленням і менталітетом, здатна успішно жити в світі, який динамічно 

розвивається і оновлюється.  
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УДК  378                                                                                                 

  Надія Бобик, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мукачівський державний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

Сучасна освіта повинна готувати людину, котра здатна жити в 

надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його 

змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, 

трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://www.studmed.ru/docs/document1452/content
http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1970
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включення людини в дуже складну систему суспільних взаємовідносин, 

вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Саме тому 

основна увага у педагогічних колективах має приділятися питанням подолання 

консерватизму в підходах до навчально-виховної діяльності і існуючих 

стереотипів педагогічної праці та процесу мислення в учасників процесу 

навчання і виховання. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може 

виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, 

є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, яка 

керується в житті власними знаннями і переконаннями. Загалом, це більше 

потрібно суспільству, ніж освіті чи конкретній людині, бо без всебічно 

розвиненої особистості неможливо розбудувати ані основ демократії, ані 

досягти параметрів економічно розвинених країн. 

Сучасна освіта, окрім надання знань, має прищепити молодій людині 

здатність самостійно засвоювати знання, оволодівати потрібною інформацією 

та творчо осмислювати її. Тобто освіта покликана навчити майбутнього 

громадянина, на основі отриманих знань критично і творчо мислити, 

використовувати знання як у професійній, так і в суспільно-політичній 

діяльності. Творчо сформована особистість стає активним суб’єктом суспільних 

відносин [3; 50с.]. 

Проблема підготовки майбутніх керівників закладів освіти до 

інноваційного управління – це порівняно нова наукова проблема, що має 

комплексний міждисциплінарний характер. Її вирішення вимагає аналізу 

основних напрямків підготовки майбутніх керівників закладів освіти до 

інноваційного управління в системі вищої, післядипломної та професійної 

освіти [1; 135с.]. 

У роботах К. Дурасової, О. Мудрої зосереджено увагу на тенденціях 

ринку освітніх послуг в Україні й за кордоном. Проблему методики 

дослідження розвитку управлінської культури керівників-менеджерів різних 

рівнів управління осмислювали Л. Буркова, Б. Заремський, Л. Наточий, Я. 

Нікорак, В. Пилипчук, Д. Ригалін та інші дослідники  
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Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти до 

інноваційного управління, це спрямованість на такі зміни (у меті, змісті, 

формах і методах педагогічної взаємодії, у кваліфікації викладачів та умовах їх 

реалізації), які вможливлять результат, пов‘язаний із новоутвореннями в 

системі знань, умінь, навичок, у світогляді, в особистості здобувачів освіти, що 

сприятимуть майбутній успішній професійній діяльності, а саме – досягненню 

випереджувального, інноваційного розвитку закладів освіти. 

У руслі завдань підготовки до інноваційного управління доцільно 

окреслити нові  підходи до управління закладами освіти; внесення новацій у 

цілі діяльності, у структуру адміністративної служби, у технологію управління 

закладами освіти; підвищення рівня власної професійної компетентності 

керівника, розвиток творчої ініціативи й трудової активності членів 

педагогічного колективу [2; 414с.]. 

Важливу роль в управлінні закладам освіти відіграють сучасні 

(інноваційні) технології, інструментарій управління закладом освіти:  

- аналіз інноваційного середовища навчального закладу, інноваційні 

стратегії розвитку закладів освіти, методи оцінювання інноваційних проектів в 

освітній діяльності; 

- ініціація, планування, організація й управління проектами;  

- моніторинг результатів управлінської діяльності;  

- фандрайзинг у системі освіти;  

- освітній франчайзинг, організаційні форми, які вможливлюють розвиток 

інноваційних процесів у закладах освіти;  

- особливості ухвалення рішень в управлінні інноваціями в навчальному 

закладі;  

- програмно-цільове планування;  

- нестандартні управлінські рішення; 

- процесний підхід до управління навчальним закладом. 

Спеціального інструментування потребує управління різними типами 

інноваційних закладів освіти (ліцеями, гімназіями, приватними школами, 
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закладами вищої освіти нових типів); модель управління закладами освіти з 

особистісно орієнтованим навчанням (модель управління закладами освіти з 

розвивальним навчанням).  

На необхідності оновлення управлінських знань, умінь і навичок, їхній 

адекватності до ситуації реформування управління освітою, подальшій 

менеджеризації, перенесенні інструментів менеджменту виробничої та 

економічної ланок на управління освітніми закладами наголошують новітні 

навчальні курси: «Управління змістом робіт», «Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності», «Управлінське консультування в системі освіти». 

Застосування процесного підходу, аудиту, консалтингової діяльності має 

новаційний характер стосовно управління закладами освіти на школознавчих 

засадах і засадах педагогічного менеджменту; воно потребує адаптації до умов 

навчальних закладів, отже, трансформації специфіки професійної підготовки 

майбутніх керівників навчальних закладів, формування готовності викладачів 

вищої школи до викладання дисциплін. Пропоновані новації потребують 

перевірки керівників навчальних закладів на відповідність новим вимогам і 

стандартам підготовки майбутніх керівників закладів освіти [2; 415с.]. 

Отже, сучасні реформи вищої освіти потребують оновлення інноваційних 

підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців. Нововведення повинні 

відбуватися у всіх сферах діяльності закладів вищої освіти на організаційному, 

змістовому та технологічному рівнях. Лише такий підхід сприятиме якісній 

підготовці майбутніх фахівців до діяльності в майбутньому. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА 

АКОРДЕОНІ В КЛАСІ ДОДАТКОВОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА 

Фахова підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у закладі 

освіти входить до структури їх професійної підготовки і передбачає оволодіння 

здобувачами освіти комплексом спеціальних знань, умінь і навичок із 

дисциплін теоретичного, історико-музикознавчого, вокально-хорового та 

інструментального циклів.  

Важливе місце в інструментальній підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва займає навчання здобувачів освіти у класі додаткового 

музичного інструменту. Завдання навчальної дисципліни «Додатковий 

музичний інструмент» полягає в тому, щоб розширити і збагатити 

інструментальну підготовку здобувачів освіти музично-педагогічних 

факультетів, забезпечити їх комплексом теоретичних та практичних знань і 

умінь, навчити додатково володіти музичним інструментом (акордеоном), або 

іншим, які передбачені програмними вимогами. Володіння музичним 

інструментом (або кількома інструментами) є важливою умовою фахової 

компетентності вчителя музичного мистецтва, тому процес навчання в 

інструментальних класах має бути зорієнтованим на формування у здобувачів 

освіти інструментально- виконавської компетентності. 

Суттєвим внеском у розвиток теоретичної бази сучасної української 

школи акордеонного виконавства стали наукові праці М. Давидова, Ю. Бая, Г. 

Шахова, В. Шарова, В. Самітова, А. Черноіваненко, Д. Кужелєва, Є.І ванова, В. 
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Чабанова та інших. Методико-педагогічним основам викладання гри на 

акордеоні у закладах освіти присвячена значна кількість наукових праць 

відомих педагогів-музикантів як В. Бесфамільнов, Е. Борисенко, В. Власов, П. 

Говорушко, Л. Горенко, О. Денисов, В. Зав’ялов, А. Полєтаєв, О. Спешилова,О. 

Сурков та інших. 

Формування методики викладання гри на акордеоні в Україні 

розпочалося в другій половині XX ст. Цьому сприяли ряд чинників, зокрема, 

велика популярність акордеону в побуті, художній самодіяльності, серед 

професійних музикантів; поширення трофейного інструментарію у повоєнні 

роки; виготовлення акордеонів на вітчизняних підприємствах музичної 

промисловості. У 20 – 30-х рр. XX ст. у Київському музичному технікумі, а 

згодом у Київській консерваторії почали готувати виконавців на народних 

інструментах, зокрема, й акордеоністів. А в другій половині 40-х – на початку 

50-х рр. XX ст. вже були відкриті відділи народних інструментів в музичних 

школах і училищах, де функціонували і класи акордеону [2]. 

Проте, сьогодні у системі всіх рівнів музичної освіти в Україні створено 

сучасну методику викладання гри на акордеоні, що сприяє підготовці 

високопрофесійних фахівців. Методика акордеоністів ґрунтується на 

використанні досягнень фортепіанного і баянного виконавства з урахуванням 

специфіки акордеона [1, с. 227]. 

Особливістю методики акордеоністів є однотипність лівої клавіатури 

акордеона, способи звуковидобування, прийоми ведення міху, штрихи.  

Навчання гри на акордеоні слід починати сидячи. Саме в сидячому 

положенні вам не доведеться витрачати сили на утримування інструмента. Звук 

видається при пропущенні повітря через мови в голосовий планці крізь хутряну 

камеру. Таким чином, схема гри акордеоніста в загальному вигляді виглядає 

так: ліва рука вибирає тональність і акорд звучання, тобто акомпанує основній 

мелодії; права рука підтримує основну мелодію, включену в загальну 

гармонійну структуру твору, тоді взаємодія обох рук при стисканні хутра 

виробляє потрібний, та й взагалі, будь-який звук.  
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Самостійна робота над удосконаленням гри на акордеоні на початковому 

етапі включає різні аспекти, зокрема:  

– оволодіння правильною постановкою рук та раціональними ігровими 

рухами;  

– формування навичок правильного видобування звуку;  

– оволодіння навичками підбору грамотної акордеонної аплікатури;  

– робота над штрихами і динамічними відтінками;  

– удосконалення фразування під час гри на акордеоні, пов’язаного з 

правильним інтонуванням музичних структур;  

– читання нот з аркуша та ін. 

Звичайно, вдосконалення технічної майстерності акордеоніста багато в 

чому залежать і від певних об’єктивних причин: від його фізичних даних, 

якості інструмента, часу і умов для самостійного заняття, а ще від навчального 

репертуару, відбір якого має бути ретельно продуманим педагогом. 

Дуже важливо час від часу повторювати пройдений матеріал. Тільки на 

основі закріплення знань шляхом повторення можна добитись розвитку й 

формування виконавських навичок студента. Значимість повторення раніше 

засвоєних п’єс полягає не лише в тому, що здобувач освіти опрацьовує певний 

репертуар, але й в тому, що цей художній матеріал при повторенні виконується 

вже, як правило, значно краще. 

Для розвитку творчої ініціативи студента варто запропонувати такий 

прийом, як вибір твору за його власним бажанням. Якщо запропонований ним 

твір відповідає рівню підготовки здобувача освіти на зазначеному етапі 

навчання, педагог включає його в робочий план, а прагнення студента буде 

лише добрим стимулом у процесі роботи над ним. 

Усі питання, що торкаються з розвитком технічної майстерності 

студентів у класі додаткового музичного інструмента, можна передбачити лише 

шляхом старанного планування. 

Отже, гра на акордеоні є тією необхідною професійною навичкою, без 

розвитку якої вчителю музичного мистецтва неможливо ефективно 
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організувати музично-виховну роботу зі школярами. Проведення уроків 

художнього циклу, організація змістовної позакласної роботи (проведення 

святкових заходів, конкурсів, оглядів, ігор), пожвавлення роботи гуртків за 

інтересами зобов'язують учителя музики оволодіти музичним інструментом. 

Акордеон, безперечно, є одним з найзручніших і наймобільніших 

(акомпануючих) музичних інструментів у цьому розумінні. 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

ДО МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:  

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА 

Сучасне суспільство потребує істотних освітніх змін. Упровадження 

нової парадигми освіти вимагає від майбутніх учителів початкової школи 

готовності орієнтуватися не лише в типових педагогічних ситуаціях, а й 

організовувати діяльність на уроці української мови в умовах вибору доцільної 

методичної системи, програми, альтернативних підручників, робочих зошитів; 

здатності реалізовувати принципи педагогіки партнерства в навчальній 

взаємодії з учнями, що актуалізує потребу цілеспрямованого формування 

готовності майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків 
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української мови.  

Проблему професійної підготовки майбутніх учителів достатньо розкрито 

в сучасних наукових дослідженнях. Різні аспекти професійної підготовки 

майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі 

висвітлено в працях таких науковців: В. Бондар, І. Дичківська, Л. Коваль,  

О. Комар, О. Мірошниченко, М. Нестеренко, С. Стрілець, І. Шапошникова та 

ін. Проте проблема формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до моделювання уроків української мови не була предметом 

спеціального дослідження. 

Гуманістична освітня парадигма означила потребу в учителеві 

відповідної кваліфікації, який здатний організовувати освітній процес на основі 

використання сучасних навчальних технологій для підвищення ефективності та 

результативності кожного уроку. В зв’язку з цим активізувалися дослідження 

проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

означеної діяльності. Оскільки організація професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи залежить від психологічної та навчальної 

підготовленості, то у контексті нашого дослідження потребує розгляду поняття 

їх готовності до моделювання уроків української мови. 

Так, М. Нестеренко [5] визначає сутність професійної готовності 

майбутніх учителів до моделювання уроку як результат їх оволодіння 

алгоритмом послідовної взаємопов’язаної діяльності з планування уроку, 

вибору його ресурсного забезпечення, конструювання моделі та рефлексії 

реалізації педагогічного задуму. В такому контексті, планування уроку 

української мови розглядаємо як логічне впорядкування студентом 

професійних задумів, визначення цілей, доцільних навчальних технологій на 

кожному з його етапів, очікуваних результатів, тобто створення загального 

уявлення про урок української мови, який буде реалізовуватися. Вміння 

вибирати ресурсне забезпечення уроку української мови полягає у визначенні 

оптимальної методики навчання молодших школярів, програми, підручників, 

методів, форм, засобів, прийомів. Діяльність майбутніх учителів з моделювання 
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уроку української мови можна визначити як процес створення уявного плану, 

схеми, конспекту, сценарію уроку відповідно до мети та місця в системі занять. 

Дослідження готовності майбутніх учителів початкової школи до 

моделювання уроків української мови вимагає аналізу компонентів її 

структури. В цьому аспекті, вітчизняні вчені виокремлюють у структурі 

готовності до педагогічної діяльності різні компоненти. Зокрема, В. Бондар, 

який досліджує управління підготовкою успішного вчителя, розглядає 

готовність як складне інтегративне утворення, що включає мотиваційний, 

вольовий, пізнавальний компоненти [1]. Л. Коваль у структурі готовності 

майбутнього вчителя початкової школи виокремлює компоненти: мотиваційно–

ціннісний, когнітивний та діяльнісно-рефлексивний [2]. О. Мірошниченко, 

вивчаючи підготовку майбутнього вчителя до впровадження дидактичних 

технологій у початковій школі, у структурі готовності виокремлює такі 

компоненти, як: знаннєвий, спонукальний та діяльнісний [4]. О. Комар у 

структурі готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування 

інтерактивних технологій виділяє комунікативний, пізнавальний, діяльнісний і 

рефлексивний компоненти [3]. 

Узагальнивши наукові джерела з проблеми дослідження, виділяємо три 

структурних компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до 

моделювання уроків української мови: мотиваційний; когнітивний; діяльнісний 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи  

до моделювання уроків української мови 
Компоненти Характеристика 

Мотиваційний Усвідомлення нового етапу функціонування мовно-літературної 

освітньої галузі в умовах НУШ та своєї ролі в цьому процесі, визнання 

педагогічного моделювання уроків української мови особистісно 

значущим для власної професійної діяльності 

Когнітивний Дидактико-методичні знання, вміння моделювати урок української мови 

(планувати, відбирати ресурсне забезпечення, конструювати модель 

уроку) і здійснювати викладання української мови з урахуванням 

предметної специфіки 



218 

 

Діяльнісний  Здатність моделювати урок української мови на основі застосування 

сучасних навчальних технологій в умовах НУШ, уміння здійснювати 

рефлексію реалізації педагогічного задуму, наявність прагнення до 

удосконалення методики викладання української мови 

Як бачимо, готовність майбутніх учителів початкової школи до 

моделювання уроку пов’язується із діяльністю зі створення уроку української 

мови. Виходячи з цього, цей феномен визначаємо як інтегральну 

характеристику особистості, що формується в результаті освітньо-професійної 

підготовки й виявляється в його здатності моделювати урок української мови з 

урахуванням сучасних вимог до занять мовно-літературної освітньої галузі. 

Також це результат професійної підготовки, складник методичної 

компетентності, сформованість компонентів якого забезпечує продуктивну 

діяльність педагога початкової школи з моделювання сучасного української 

мови.  

Зокрема, мотиваційний компонент поєднує мотиви майбутнього вчителя 

у моделюванні уроку для навчання української мови молодшого школяра, 

реалізації здібностей і можливостей в українському суспільстві; ціннісні 

орієнтації вчителя на досконале проведення уроків української мови; 

особистісні якості вчителя – бажання досягти результату на уроці української 

мови; прагнення до творчого пошуку при підготовці до уроків української 

мови. Мотиваційний компонент виконує регулювальну функцію, що є 

обов’язковою умовою ефективної педагогічної діяльності учителя на уроці 

української мови. Сформованість у студентів готовності до моделювання уроків 

української мови забезпечує дієвість їх професійних знань, пробуджує інтерес 

до моделювання, актуалізує внутрішній потенціал, стимулює до подолання 

педагогічних стереотипів і творчого особистісного зростання. 

Когнітивний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи 

до моделювання уроків української мови включає специфічні знання 

майбутнього вчителя, необхідні для успішного моделювання заняття з мовно-

літературної освітньої галузі у професійній діяльності. Цей компонент 

ґрунтується на дидактико-методичних знаннях з української мови, комплексі 
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вмінь моделювати урок української мови (планувати, відбирати ресурсне 

забезпечення, конструювати модель) і здійснювати викладання української 

мови з урахуванням предметної специфіки. 

Діяльнісний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи 

до моделювання уроків української мови включає комплекс специфічних умінь, 

необхідних для моделювання уроку у професійній діяльності. Сутність його 

полягає в наявності умінь моделювати урок української мови на основі 

сучасних навчальних технологій в умовах варіативності початкової освіти, 

здійснювати рефлексію якості реалізації власного педагогічного задуму, 

наявності бажання до вдосконалення методики проведення уроків української 

мови, що створює передумови для постійного пошуку інновацій і в подальшому 

забезпечить формування індивідуально-творчого стилю професійної діяльності. 

Отже, готовність майбутніх учителів початкової школи до моделювання 

уроку виявляється у сукупності спеціальних знань і вмінь, стійкому 

вмотивованому бажанні здійснювати цю діяльність, здатності оцінювати рівень 

власної підготовки та підвищувати його, а також ефективно моделювати урок в 

умовах педагогічної діяльності у процесі навчання, виховання та розвитку дітей 

молодшого шкільного віку. У структурі цієї готовності виокремлено такі 

компоненти: мотиваційний (сукупність мотивів), когнітивний (знання про урок 

та його моделювання), діяльнісний (професійні вміння, які сприяють 

використанню знань на практиці, правильній організації навчального процесу). 
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ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ (МЕНЕДЖЕРІВ) ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 

Головним завданням державної освітньої політики в сучасних умовах є 

забезпечення сучасної якості освіти. Процес реорганізації всієї системи освіти 

висуває високі вимоги до організації освіти, стимулює пошук нових, більш 

ефективних підходів до оцінки якості освіти і, зокрема, управлінської 

діяльності.  

Від рівня роботи керівника закладу освіти в значній мірі залежить 

успішність роботи всього колективу. Керівник є включеним у всі різноманітні 

проблеми цілісного педагогічного процесу. Йому необхідно швидко 

орієнтуватися в складних ситуаціях, приймати обґрунтовані рішення, 

враховуючи при цьому конкретні умови життєдіяльності закладу освіти. Тому 

оцінка якості управлінської діяльності директора є важливим засобом 

підвищення якості роботи закладу освіти, дає можливість об'єктивно 

проаналізувати роботу керівника, слугує пошуком шляхів підвищення 

ефективності роботи освітніх установ та системи освіти в цілому.  

У Законі України «Про освіту» [1] державою гарантовано академічну, 

організаційну, фінансову та кадрову автономію закладу освіти, підвищено 

відповідальність керівника за результати його діяльності.     

У 2021 році для директорів ЗССО та директорів ЗДО затвердили нові 

професійні стандарти. Вони відповідають сучасним реаліям. У них прописано, 

хто може працювати освітнім менеджером і що саме він має робити. Згідно зі 

стандартом, мета професійної діяльності керівника (директора) закладу 

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profesijnij-standart-kerivnika-direktora-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profesijnij-standart-kerivnika-direktora-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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загальної середньої освіти полягає в безпосередньому управлінні закладом і 

відповідальності за освітню, фінансово-господарську та інші види діяльності 

закладу освіти [2].  

Одним з важливих аспектів підвищення якості управління в системі 

освіти є системне об’єктивне оцінювання управлінської діяльності 

Створення ефективної системи управління в значній мірі залежить від 

того, наскільки дієво, оперативно і об’єктивно реалізуються функції нагляду 

(контролю) якості освітньої діяльності і якості освіти, посилення його впливу 

на підготовку проектів управлінських рішень та нормативно-правових 

документів. 

Отже, реформування освіти України, переосмислення теорії управління 

школою, поява нових управлінських функцій зумовлює нові вимоги до 

підготовки і професійного вдосконалення  директорів освітніх закладів.  

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» посідає вагоме місце в 

професійній підготовці майбутніх керівників (менеджерів) закладів освіти, яка 

здійснюється на основі освітньо-професійної програми для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, ступінь «магістр», галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності [3]. 

Відповідно до ОПП в Мукачівському державному університеті з 2021 

року на магістерському рівні підготовки було започатковано вивчення 

навчальної дисципліни «Оцінка якості управлінської діяльності в системі 

освіти».  

Подаємо до розгляду зміст курсу «Оцінка якості управлінської діяльності в 
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системі освіти», який спрямований на забезпечення теоретичної і практичної 

підготовки до управлінської діяльності та визначення її якості в системі освіти. 

Мета дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями  

вивчення якості управлінської діяльності в системі освіти в Україні, озброєння 

кожного випускника комплексом сучасних знань, умінь і навичок, формування 

у нього професійних компетенцій, які б дозволили йому після закінчення 

навчання швидко адаптуватися в закладі освіти, уміло застосовувати одержані 

знання.  

Курс «Оцінка якості управлінської діяльності в системі освіти»  

розрахований на 150 годин (5 кредитів ЕКТС ) з них 40 год. аудиторних (22 год. 

- лекційних, 18 год. – семінарсько-практичних) і решта годин - самостійна 

робота студента. Підсумковою формою контролю всього курсу є екзамен. 

Відповідно до робочої програми, студенти вивчають наступні теми:   

Тема 1. Система освіти в Україні. 

Тема 2. Особливості управлінської діяльності в системі освіти 

Тема 3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення якості освіти 

Тема 4. Державна служба якості освіти України. 

Тема 5. Інституційний аудит 

Тема 6. Державний нагляд (контроль) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) 

освіти, вищої освіти 

Тема 7. Оцінювання управлінських процесів закладів дошкільної освіти. 

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

дошкільної освіти 

Тема 8. Оцінювання управлінських процесів закладів загальної середньої 

освіти. Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

загальної середньої освіти  

Тема 9. Оцінювання управлінських процесів закладів позашкільної 
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освіти. Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

позашкільної освіти  

Тема 10. Оцінювання управлінських процесів закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. Формування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.  

Оскільки результатом професійної підготовки здобувачів вищої освіти є 

набуття компетентностей, то у процесі навчання пріоритетними визначено 

наступні загальні і спеціальні (фахові, предметні):  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2.Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК3.Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК5.Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК6.Здатність виявляти, ставити  та 

розв’язувати проблеми. 

ЗК7.Здатність до міжособистісної 

взаємодії, до вибору стратегії 

спілкування, здатність працювати в 

команді. 

ЗК8.Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо, генерувати 

нові ідеї (Soft skill). 

3К 12. Здатність до управління 

комплексними діями або проєктами, 

відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах 

ЗК 13. Здатність до самоосвіти та 

саморозвитку. 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

СК3.Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні та 

реалізації освітнього процесу в закладі 

освіти.  

СК4.Здатність здійснювати експертизу 

та надавати консультації з питань 

освітньої політики та інновацій в 

освіті.  

СК8.Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та розв’язувати 

складні задачі у мультидисциплінарних 

та міждисциплінарних контекстах. 

СК11. Здатність до здійснення 

контролю за діяльністю освітніх 

закладів, проведення атестації.  

СК12. Здатність здійснювати 

методичний супровід освітньої 

діяльності закладу освіти, 

організовувати науково-методичну та 

інноваційну діяльність в системі освіти 

СК16. Здатність до співпраці з різними 

категоріями фахівців. 

 

Провідними формами організації освітнього процесу з даної дисципліни 

обрано такі:  

– лекції (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
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застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація);  

- семінари та практичні заняття проводяться з метою вивчення 

сукупності умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують 

ефективність освітніх та управлінських процесів; 

- позааудиторні – розроблення стратегії (політик) і процедур 

забезпечення якості освіти, написання наукових рефератів, есе;  

- консультації. 

На нашу думку, найбільш ефективними в процесі професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти є методи проблемного, проблемно-пошукового, 

інтерактивного навчання.  

Таким чином, нами презентовано зміст курсу «Оцінка якості управлінської 

діяльності в системі освіти», який допоможе підвищити професійний рівень 

майбутніх керівників закладів освіти і забезпечить якісне виконання ними 

професійних функцій. 

Список використаних джерел 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасна вища освіта повинна створювати відповідні умови для підготовки 

сучасного компетентного педагога, орієнтованого на постійний професійний 

розвиток, самовдосконалення, що забезпечить у подальшому високий рівень його 

конкурентоспроможності, продуктивності професійної діяльності і як наслідок – 

кар’єрне зростання та самореалізацію. Крім успішного оволодіння необхідною 

базою знань і вмінь відповідно до специфіки обраної спеціальності, важливим 

також є володіння максимально вираженими професійно необхідними якостями 

та практичними навичками, що є передумовою ефективного здійснення 

професійних функцій на будь-якому етапі професійного становлення та розвитку 

особистості. 

Нині достатньо розроблені теоретичні аспекти професійного становлення 

майбутнього фахівця у наукових роботах Т. Кисельова, Л. Коновалової. Н. 

Кузьміна, Т. Полякова та ін. У контексті професійного становлення фахівця 

аналізували проблеми професійної самосвідомості Б. Паригін, В. Брагіна, П. 

Шавір, професійного самовизначення – Є. Клімов, С. Чистякова та ін. Питання 

професійної адаптації як пристосування до професійної діяльності після 

навчання, засвоєння професійних і соціальних функцій, активного включення  в  

життя  трудового  колективу  досліджували  І. Магура, В. Мерлін, В. 

Подмарков, Г. Слєсарєв та ін. 

Найважливішим завданням, що покладається на  заклад вищої освіти, є 

формування особистості студента як професіонала. Зокрема, у Законі України 
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«Про вищу освіту» вказано, що «мова повинна йти про професійне становлення 

і професійне зростання особистості студента як спеціаліста, професіонала, про 

формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, 

інтересів, бажань, здібностей» [3]. 

Професійне становлення особистості можна визначити, як формування 

професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно 

важливих якостей і їх інтеграції, готовність до постійного особистісного і 

професійного зростання [1]. Професійне становлення майбутнього фахівця 

залежить від певних характеристик людини, які визначально детермінують 

кінцевий успіх формування студента як професіонала, його професійну 

готовність та у сукупності зумовлюють її рівень. Основними до цих 

характеристик, на думку З.Бондаренко, належать: 

– професійна мотивація як спонукальна та спрямовуюча активність 

особистості на задоволення не тільки біологічних потреб, але насамперед 

потреб у праці, спілкуванні, самоствердженні, самореалізації, 

самовдосконаленні; 

– загальна і професійна підготовленість у формі попередніх (для 

опанування професії) і кваліфікаційних (з урахуванням рівня                 

професіоналізації) знань, навиків і умінь, необхідних для виконання 

стандартних та нетипових професійних завдань; 

– рівень функціональної готовності і резервів організму до трудової 

діяльності, розвиток професійно важливих фізіологічних функцій аналізаторів 

та фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість); 

– стан індивідуально-психологічних функцій людини і насамперед 

професійно важливих якостей для конкретної діяльності, що характеризують 

пізнавальні процеси і психомоторику, темперамент, характерологічні та 

емоційно-вольові особливості особистості [1]. 

Професійне становлення особистості студента – засвоєння за спеціально 

організованою програмою соціально-професійних ролей, підготовка до 

виконання важливих соціально-професійних функцій. 
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Професійне становлення особистості нерозривно пов’язане з її 

професійним самовизначенням. Науковці відзначають, що професійне 

самовизначення – це визначення людиною себе щодо вироблених у суспільстві 

і прийнятих цією людиною критеріїв професіоналізму. Одна людина вважає 

критерієм професіоналізму просто приналежність до професії або здобування 

спеціальної освіти, відповідно і себе оцінює з цих позицій; інша людина вважає, 

що критерієм професіоналізму є індивідуальний творчий внесок у свою 

професію, збагачення своєї особи засобами професії, відповідно з цієї вищої 

«планки» людина інакше себе самовизначає і самореалізує [2]. 

Важливою складовою щодо ефективності професійного становлення 

набуває змістовність, основні напрями, етапність навчально - пізнавальної 

діяльності студентів. Якщо індивід свідомо вибрав фах, вважає його гідним і 

значущим для себе та суспільства, це позитивно впливає на якість його 

навчально-пізнавальної діяльності. Динаміка професійного становлення має 

досить складний характер і змінюється впродовж усього періоду навчання, 

наголошує. 

Процес професійного становлення особистості під час навчання у ЗВО – 

складний, етапний, динамічний. Велику роль відіграють якості особистості, які 

розвиваються і вдосконалюються у процесі здобуття професійної освіти, 

самоосвіти і виховання. Таким чином,  професійне становлення майбутнього 

фахівця є поетапним моментом індивідуально-професійного розвитку, 

формування професійної компетенції, розкриття його творчого потенціалу, 

професійної готовності до самостійної трудової діяльності. Зазначеному сприяє 

професійно - орієнтований освітній процес закладу освіти, залучення студентів 

до проведення науково-дослідних заходів, самостійної роботи, педагогічної 

практики тощо. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ  

СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Педагогічна освіта розширює свої горизонти завдяки безперервним 

соціально-економічним та політичним змінам, що відбуваються в нашій країні 

та у світі, комп’ютеризації навчального процесу, потребам нового покоління 

студентів, народжених у 2000-х роках, які не уявляють свого життя без сучасної 

електроніки. пристроїв  та Інтернету. З огляду на це, майбутній випускник 

університету має оволодіти новітніми технологіями навчання, навичками 

онлайн-спілкування зі школярами та особистими якостями, необхідними для 

спілкування з учнями. 

Учитель іноземної мови, який вільно володіє англійською, німецькою чи 

іншою мовою, повинен бути провідником студентів у новий світ іноземних 

мов, знайомити учнів з життям і діяльністю людей за межами нашої країни. Ще 

на початку 21 століття вважалося, що ділове спілкування вимагатиме вивчення 

англійської мови лише від майбутніх економістів, перекладачів і політологів, 

але швидкий розвиток міжкультурних відносин, необмежений доступ до 

Інтернету та спілкування в соціальних мережах різко змінили ситуацію для 

бізнес використання іноземної мови. Сучасний учитель повинен бути готовий 

до вирішення питань, які потребують знання правил ділового спілкування та 

етикету. Тому курс ділової іноземної мови (Business English)  тепер є 

обов’язковим для студентів усіх філологічних факультетів університетів. 

http://www.rusnauka.com/33_DWS


229 

 

Стосовно питань навчання ділової англійської мови майбутніх учителів 

іноземних мов зазначимо, що список фахових публікацій у цій царині короткий, 

і обмежується роботами О.О. Заболотської (2010), О.В.Малихіна (2014), Р.Ю. 

Мартинової (2004), С.Ю. Ніколаєвої (2007) та деяких інших науковців. 

Ефективна співпраця вітчизняних викладачів англійської мови з 

колегами, які працюють в інших країнах, взаєморозуміння та співпраця з 

представниками бізнесу для кращого задоволення потреб студентів у навчанні 

іноземної мови залежить від досконалого знання іноземної мови, необхідного 

для ділового спілкування для вибору майбутньої професії. Оскільки питання 

компетентнісного навчання англійської ділового спілкування майбутніх 

викладачів іноземної мови не можна вважати достатньо вивченим, ми 

зосереджуємось на дидактичному забезпеченні навчання ділової англійської 

мови майбутніх викладачів. 

Серед принципів, які мають забезпечити дидактичне засвоєння ділової 

англійської мови, виділяють такі: науковість, обізнаність, доступність, 

зацікавленість, забезпечення мотиваційної насиченості, принцип повноцінного 

засвоєння навчального матеріалу. Ці дидактичні принципи в поєднанні з 

методичними засадами навчання іноземної мови (домінуюча роль практики, 

використання рідної мови,  чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, 

говоріння, аудіювання,  письма) сприяють підвищенню ефективності 

навчально-виховного процесу у сфері оволодіння Business English. 

Дотримання дидактичних принципів потребує виявлення 

невідповідностей між вимогами сфери зайнятості щодо засвоєння майбутніми 

викладачами англійської мови сучасної ділової лексики та рівнем іноземної 

мовної підготовки студентів. Розвиток навичок  вивчення ділової іноземної 

мови, таких як порівняння, аналогія, узагальнення, перенесення, порівняння, 

класифікація, аналіз, синтез; необхідні для поглиблення навчальної діяльності 

студентів та їх майбутньої професійної діяльності. Опрацьовуючи теми 

«Діловий етикет і протокол», «Письмове спілкування з носіями мови», 

«Врахування соціокультурних відмінностей у процесі роботи з іноземцями» 
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вивчаються основні правила ділового спілкування: чим відрізняється офіційне 

спілкування від неформального. уникнення в мовленні сленгу, жаргону, 

сумнівних термінів; використання прийнятних офіційних мовних конструкцій 

для певних видів діяльності; уникнення скорочень (examination not exam, 

cellphone not cell,television not simply telly or TV); офіційне мовлення, а також 

спільні бізнес-інтереси об'єднують ділових людей, сприяють взаєморозумінню, 

створюють подальшу співпрацю. 

Тому цілеспрямована підготовка майбутнього вчителя англійської мови 

до ділового спілкування забезпечує набуття студентом усіх необхідних 

компетенцій, розвиток спеціальних навичок правильного вирішення завдань 

професійної діяльності; універсальність знань і діяльності для розвитку 

пізнавальних здібностей людини; сприяння творчому мисленню, розвитку 

пам’яті, тобто досягнення одного з найвищих рівнів процесу інтелектуалізації. 

Зміст навчання ділової іноземної мови залежить від складу компонентів, 

цей зміст розглядається як вихідний, початковий. На сьогодні це питання 

остаточно не вирішене в методиці. Але в будь-якому випадку зміст навчання 

має ґрунтуватися на засвоєнні учнями основних правил ділового спілкування;  

здобувачам вищої освіти слід чітко розмежовувати сфери використання 

формальної та неформальної лексики. Особливо це стосується молодих людей, 

які часто використовують сленг, жаргон, ідіоматичні вирази, абревіатури та 

акроніми. Порівнюючи письмове спілкування в Інтернеті, чаті, соціальних 

мережах з нормами офіційної ділової дискусії, можна зробити висновок, що 

люди спілкуються різними мовами. При підборі змісту для вивчення ділової 

іноземної мови необхідно дотримуватися певного порядку. 

Проблеми дидактичного забезпечення навчання ділової англійської мови 

майбутніх викладачів англійської мови потребують подальших досліджень для 

розуміння різниці між повсякденним і діловим спілкуванням англійської мови, 

активізації процесу розробки електронних дидактичних матеріалів та способів 

контролю за їх виконанням, залучення до розробок студентів-філологів до 

підвищення рівня власної комп’ютерної грамотності. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Сучасне глобалізоване суспільство вимагає від системи вищої освіти 

підготовки майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО), які 

володіють фундаментальними професійними знаннями, уміннями та 

навичками, здатні творчо підходити до вирішення завдань освіти й виховання 

дітей дошкільного віку, мобільних та конкурентоспроможних на ринку праці. 

Саме тому одним із основних завдань сучасної вищої освіти, на думку 

О. Ходань [4, с.232], є питання впровадження компетентнісного підходу у 

професійну підготовку студентів. Основна увага акцентується на компетенціях, 

що сприяють адаптації фахівців до мінливих умов сучасного ринку праці й 

бурхливого розвитку науки й техніки. Цілком погоджуємося з авторкою, що 

сьогодні компетентнісний підхід стає невід’ємним складником освітньої галузі. 

Як зазначає Л. Єлагіна, загальною ідеєю компетентнісного підходу, є 

компетентнісно орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння 

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=Ж100627
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знань та способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує 

себе в різних галузях своєї життєдіяльності. Він, на думку дослідниці, 

передбачає пріоритетну орієнтацію на цілі-вектори освіти: здатність до 

навчання, самовизначення (самодетермінації), самоактуалізація, соціалізація та 

розвиток індивідуальності. В такому випадку, впровадження компетентнісного 

підходу у професійній освіті виступає фундаментом формування 

компетентного фахівця, який володіє культурою професійної діяльності. Саме 

компетентнісний підхід дозволяє здійснити відбір змісту професійної освіти 

відповідно до потреб особистості, що розвивається і одночасно орієнтує його на 

інноваційний досвід успішної професійної діяльності в конкретній галузі [3]. 

Компетентність, відповідно до професійної підготовки, – це здатність 

застосовувати знання, вміння та практичний досвід для успішної трудової 

діяльності. Професійна компетентність сучасного вихователя визначається як 

сукупність загальнолюдських та специфічних професійних установок, що 

дозволяють йому здійснювати ефективну професійну діяльність у ЗДО. 

Зазначимо, що вихователь також повинен бути компетентним у питаннях 

організації та змісту діяльності за такими напрямами: освітньо-виховна, 

навчально-методична та соціально-педагогічна. 

Професійна компетентність вихователя ЗДО, як зазначає Г. Бєлєнька, 

характеризує його здатність виконувати професійні завдання діяльності на 

основі фахових знань і умінь, що інтегруються з розвитком особистісних 

професійно значущих якостей, серед яких провідними є любов до дітей, що 

поєднується з вимогливістю, емпатія та комунікативність. Дослідниця в 

структурі професійної компетентності майбутніх вихователів ЗДО виокремлює 

декілька складників, які представлені як види готовності: психологічна – в 

аспектах мотиваційно-ціннісного та емоційно-оцінного ставлення до 

педагогічної дійсності (смисли й цінності суб’єкта); теоретична – відображає 

здатність вихователя моделювати і проектувати педагогічний процес; знання 

закономірностей педагогічного процесу, їхнє урахування в роботі з дітьми; 

вільне володіння методикою виховання і навчання в різних вікових групах; 
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технологічна – представлена групою процесуальних умінь щодо здійснення 

мети, вибору засобів вирішення педагогічних завдань і володіння 

педагогічними технологіями реалізації педагогічних цілей; результативна – 

відображає здатність майбутніх вихователів ЗДО фіксувати результати своєї 

діяльності, аналізувати, узагальнювати досвід, прогнозувати свою діяльність; 

здійснювати аналіз ефективності використання технологій, методів і прийомів в 

освітньому процесі [2, с.128].  

Формування професійної компетентності вихователів в період їхнього 

навчання у закладі вищої освіти, на думку Г. Бєлєнької, має певні особливості. 

Серед них авторка виділяє: залежність ставлення до навчання, якості засвоєння 

предметних знань та сформованості професійних умінь від мотивації 

навчальної діяльності; залежність типу взаємин майбутнього фахівця із 

суб’єктами професійної діяльності від реальних взаємин, що склалися у нього з 

усіма учасниками освітнього процесу у закладі вищої освіти; залежність 

процесу управління розвитком особистості під час навчання, що здійснюється у 

напрямі від зовнішньої форми до внутрішньої, від якості взаємодії з 

учасниками освітнього процесу; залежність ефективності навчання від 

домінуючих психічних станів: урівноважені є фундаментом адекватної, 

прогнозованої і зваженої поведінки, неврівноважені – основою виникнення 

психологічних новоутворень особистості [1, с.2].  

Таким чином, поняття професійної компетентності вихователів ЗДО 

розуміється нами як ціннісно-смислове ставлення до цілей та результатів 

педагогічної діяльності, що виражається в свідомому виконанні професійних 

функцій. Формування професійної компетентності є важливою передумовою, 

що уможливлює ефективну професійну діяльність вихователів в умовах 

сучасного ЗДО. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ 

ІНТЕРЕСІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Розкриття сутності, структури та характеристик професійно-пізнавальних 

інтересів неминуче підводять до висвітлення питання, пов'язаного з їх 

виявленням у студентів ЗВО.  

Тому необхідно розглянути методи вивчення даного особистісного 

утворення у майбутніх фахівців з дошкільної освіти та експериментальні 

методи його формування в процесі навчання у ЗВО.  

Аналіз зарубіжних способів дослідження інтересів, пов'язаних 

насамперед з проблемою профорієнтації та профвідбору, детально 

представлений в роботах С.Крягжде [2], Г.Щукіної [5].  

Особливість інтересу, як і інших психічних утворень, полягає в тому, що 

вони виявляють себе в діяльності, поведінці, і, таким чином, піддаються 

об'єктивному дослідженню. У той же час це глибоко внутрішнє утворення, 

відповідно, воно має як суб'єктивні прояви (усвідомлені переживання), так і 

об'єктивні показники (діяльність і результати діяльності). Відзначаючи 
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внутрішню сутність і зовнішні прояви, можна говорити про дві великі групи 

методів дослідження. До них відносяться, по-перше, методи, що виявляють 

внутрішні особливості особистості, а по-друге, методи, здатні фіксувати 

зовнішні прояви. Перша група методів дослідження інтересів характеризується 

виявленням усвідомлених переживань самого індивіда з приводу свого потягу 

до того чи іншого виду діяльності, роду активності, а також відкритим 

вираженням своїх устремлінь і ставлення до різних областей дійсності. До цих 

методів належать анкетування, опитування, інтерв’ю, самоспостереження і т.д. 

Найбільшою складністю у застосуванні цього методу є те, що досліджувані не 

завжди дозволяють проникати у їхній внутрішній світ.  

Найбільш поширеним методом дослідження інтересів є опитування з 

використанням інвентарю – опитувальників, анкет, перфокарт. Засновником 

цього методу можна вважати Е.Стронга (1927-1938 р.р.), що склав перший опис 

інтересів. Подальші дослідження в цьому напрямку належать Д.Суперу, 

П.Крідту, В.Лейтен. Широко відомі опитувальники Дж.Кудера, С.Ларсебо, 

Л.Тилер та ін. В основі всіх перерахованих вище опитувальників лежить вибір 

респондентами роду активності, якому віддається перевага. Оскільки при їх 

використанні досліджуються тільки суб’єктивні прояви інтересів, можна 

відзначити, що вони не дозволяють встановити закономірності їх становлення і 

розвитку. У той же час статистична обробка даних опитування і вироблена по 

тестах схильностей шкала об’єктивних оцінок полегшують інтерпретацію 

кінцевих результатів.  

Анкети для дослідження пізнавальних і професійних інтересів були 

запропоновані Н.Бєляєвою, А.Голомшток, О.Мешковською, Г.Щукіною, 

С.Крягжде і т.д. Ними відзначено, що в анкетах відображаються результати 

самоспостереження, яке, як метод дослідження людиною свого внутрішнього 

світу, власної психічної діяльності, відіграє важливу роль у виявленні інтересів.  

Анкети можуть бути побудовані за селективним методом, який вимагає 

вибору однієї або декількох із запропонованих альтернатив, наприклад, в 

переліку навчальних предметів пропонується підкреслити ті, які викликають 
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інтерес. Інші анкети вимагають поширеної відповіді, вони спрямовані на 

з'ясування мотивацій самих респондентів (наприклад, що саме цікавить тебе в 

цьому предметі?). С.Крягжде, розглядаючи специфіку проведення анкетування 

серед студентів педагогічних ЗВО, вказував, що його результати залежать від 

суб’єктивного ставлення респондента до анкети і анкетера, від емоційного 

стану досліджуваного і т.д. [2, с. 103]. Позитивна сторона цього методу – 

отримання масового матеріалу, який вже на першому етапі дослідження дає 

можливість визначити наявність професійно-пізнавальних інтересів на різних 

етапах навчання, встановити приблизні ознаки, особливості, специфічні риси 

досліджуваного явища у майбутніх управлінців. Цей же метод дозволяє певною 

мірою простежити зміни інтересів учнів в процесі навчання. Анкети можуть 

виявити наявність, рівень, властивості професійно-пізнавальних інтересів, а 

також мотивацію навчання, вплив рівня сформованості професійно-

пізнавальних інтересів на професійні наміри. Г.Щукіна виділила наступні 

вимоги до проведення анкетування: правильна постановка питань, продумане 

інструктування досліджуваних і створення позитивного ставлення до процесу 

анкетування [5, с.128]. 

Визнаючи необхідність використання методу анкет і самоспостереження 

в дослідженні професійно-пізнавальних інтересів, слід зазначити, що вони 

можуть зафіксувати усвідомлений інтерес, зробити один або кілька його зрізів, 

але позбавлені можливості простежити за процесуальною стороною явища, 

виявити механізми утворення.  

Об’єктивні методи дослідження (спостереження, педагогічний і 

лабораторний експеримент, експериментальні завдання і т.д.) дають можливість 

простежити зовнішні прояви відносин до різних об'єктів дійсності, що 

дозволяють стежити за прагненнями, не завжди усвідомленими індивідом.  

Огляд літератури з методів педагогічних досліджень [3, 4], а також аналіз 

комплексних методик з дослідження професійних і пізнавальних інтересів 

показали необхідність супроводу інвентарних методів наглядом, аналізом 

роботи і характеристик кожного досліджуваного, вивченням документації 
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(особові справи здобувачів і т.д.), педагогічним експериментом.  

З перерахованих методів найбільший інтерес представляє спостереження 

і педагогічний експеримент.  

Основна їх властивість полягає в активному впливі викладача на процес 

формування професійно-пізнавальних інтересів за допомогою спеціально 

створених умов.  

Широко використовується при вивченні інтересів спостереження, 

формою реєстрації якого є оцінка. Спостереження як метод наукового 

дослідження вимагає чіткого знання показників інтересу [5, 14, 196, 197]. 

Такими показниками вважаються питання досліджуваних, інтонаційна 

виразність, своєрідна міміка; активність і відволікання; теоретичний підхід до 

вивчення знань; прояв розумової активності, емоцій.  

Для педагогічних досліджень закономірно переростання спостереження в 

педагогічний експеримент, який визначається в узагальненому сенсі як 

дослідна перевірка гіпотези. Педагогічні експерименти формування 

професійних і пізнавальних інтересів довели їх взаємозв'язок зі здібностями, 

потребами, схильностями, а також вплив на цей процес організації та змісту 

навчання, виробничої практики.  

Для вивчення рівня професійних якостей особистості керівника, в тому 

числі професійно-пізнавальних інтересів здобувачів також використовується 

методика виявлення прихованої позиції опитуваного по відношенню до своєї 

професії, розроблена Н.Кузьміною.  

За результатами методики складається шкала незадоволеності. Перевага 

цієї методики полягає в тому, що вона дозволяє досліднику не тільки виявити 

ставлення до професії, а й причини такого ставлення.  

Дослідження професійно-пізнавальних інтересів пов’язано з виявленням 

індивідуальних особливостей і рівня інтересу до дисциплін, що вивчаються, 

способів їх вивчення і до професійної діяльності у кожного здобувача. Цьому 

сприяють інтерв'ю з викладачами, із завкафедрами і деканами, а також 

використання методики незалежних характеристик, яка допомагає встановити 
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те одиничне, особливе і загальне, що характеризує професійно-пізнавальні 

інтереси здобувачів.  

Останнім часом в педагогічних дослідженнях широкого поширення 

набули методи математичної обробки результатів, що дозволяє оцінити 

об’єктивність дослідження, надійність і валідність використовуваних методик. 

Разом з тим, досліджувані прояви психічних утворень, в тому числі інтереси, 

практично не піддаються кількісному вимірюванню. Тому в роботах 

Л.Ітельсона, Дж.Гласса, Дж.Стенлі, А.Смирнова рекомендується 

використовувати чотирьохпольні таблиці, що показують наявність або 

відсутність будь-якої якості, і рангову кореляцію Спірмена. Комплексне 

використання кількісної та якісної обробки результатів підвищує їх 

достовірність.  

Однак застосування тільки перерахованих вище методів недостатньо для 

вивчення наявності, особливостей і становлення професійно-пізнавальних 

інтересів. Важливу роль тут відіграють теоретичні методи дослідження, суть 

яких полягає в аналізі, оцінці, приведенні в систему емпіричного і 

узагальненого матеріалу. До них відносяться методи узагальнення передового 

педагогічного досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури, системно-

структурний аналіз досліджуваного явища [4].  

Таким чином, використання різноманітних методів дослідження 

необхідно для виявлення професійно-пізнавальних інтересів у майбутніх 

керівників закладів дошкільної освіти; для обґрунтування їх сутності, 

структури, характерних особливостей і для побудови цілеспрямованої системи 

їх формування. 
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗВО 

Національна система освіти є стрижневим елементом розвитку 

суспільства та держави. Основним завданням державної політики нашої 

держави щодо розвитку освіти є створення умов для формування зрілості 

майбутнього фахівця з вищою освітою.  

До сучасних випускників закладу вищої освіти висувають вимоги не 

тільки щодо наявності базових професійно важливих якостей особистості, а ще 

й до здатності майбутнього фахівця аналізувати свою професійну діяльність, 

удосконалювати професійні навички, засвоювати нові професійні напрямки. 

Також посутнє місце займає постійний саморозвиток особистості в процесі 

професійної самореалізації. 

Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього фахівця 

розроблені у наукових студіях С. Бережної, Т. Кисельова, Л. Коновалової. Н. 

Кузьміна, Т. Полякова та інші. У працях А. Бодальова, Л. Божович, І. Кона, А. 

Маркової, Л. Мітіної та інших здійснено великий вплив на розвиток теорії 

професійного становлення. Наукові дослідження О. Єрмолаєва, Л. Захарова, Е. 

Зеєра, Т. Кудрявцева, С. Максименка, Т. Титаренка, та ін  загалом присвячені 

психолого-педагогічним аспектам професійної діяльності і професіоналізації 

особистості дослідження. У контексті професійного становлення фахівця 

аналізували проблеми професійної самосвідомості Б. Паригін, В. Брагіна, П. 

Шавір.  

У сучасному світі від майбутніх фахівців вимагають готовності до зміни 
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своєї професійної діяльності. Важливу роль у процесі професійного 

становлення відіграє формування особистісного потенціалу. Усе це можливо за 

умов усвідомлення ролі власного особистісного потенціалу та його вивчення, 

що у подальшому може вплинути на розвиток професійної діяльності. 

За визначенням Л. Б. Шнейдер, професійне становлення особистості – це 

формування професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і 

професійно важливих якостей і їх інтеграції, готовність до постійного 

особистісного і професійного зростання [4]. Професійне становлення 

майбутнього фахівця залежить від певних характеристик людини, які 

визначають кінцевий успіх формування здобувача вищої освіти як 

професіонала, його професійну готовність та у сукупності зумовлюють її 

рівень. До таких характеристик належать: 

– професійна мотивація як спонукальна та спрямовуюча активність 

особистості на задоволення не тільки біологічних потреб, але насамперед 

потреб у праці, спілкуванні, самоствердженні, самореалізації, 

самовдосконаленні; 

– загальна і професійна підготовленість у формі попередніх (для 

опанування професії) і кваліфікаційних (з урахуванням рівня професіоналізації) 

знань, навиків і умінь, необхідних для виконання стандартних та нетипових 

професійних завдань; 

– рівень функціональної готовності і резервів організму до трудової 

діяльності, розвиток професійно важливих фізіологічних функцій аналізаторів 

та фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість); 

– стан індивідуально-психологічних функцій людини і насамперед 

професійно важливих якостей для конкретної діяльності, що характеризують 

пізнавальні процеси і психомоторику, темперамент, характерологічні та 

емоційно-вольові особливості особистості [1]. 

Основним системотворчим чинником особистісно-орієнтованої 

професійної освіти є професійний розвиток майбутнього фахівця у процесі 

активної взаємодії учасників навчання з урахуванням їх досвіду, особистісних 
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особливостей та специфіки освітнього середовища закладу вищої освіти.  

Розвиток особистості впродовж навчання, освоєння професії і виконання 

професійної діяльності є центральною ланкою особистісно-орієнтованого 

вузівського навчання. 

Рівень особистісного розвитку здобувача вищої освіти є основним 

джерелом професійного розвитку на початкових етапах професійного 

становлення. В умовах освітнього процесу співвідношення особистісного та 

професійного розвитку набуває характеру певної цілісності. Професійний 

розвиток особистості починає домінувати над особистісним і визначати його. У 

процесі професійного становлення відповідальність є основним чинником 

формування професійного та життєвого шляху особистості. Формування 

відповідальності пов’язано зі свободою особистості щодо прийняття рішень 

упродовж життєвого шляху. 

У площині вибору професії професійне самовизначення розглядається як 

процес, який здійснюється у результаті аналізу внутрішніх ресурсів 

особистості, здібностей майбутнього фахівця і співставлення їх з вимогами 

професії у контексті самостійного вибору професійної діяльності.  

Отже, процес професійного самовизначення – це самопізнання, 

самооцінка власних здібностей і практичні дії з їх розвитку, це 

самоактуалізація. Процес підготовки фахівця з вищою освітою охоплює не 

тільки набування знань, умінь і навичок, а й професіоналізацію особистості 

здобувача загалом. Як розвиток здобувачів, так і формування їх як майбутніх 

фахівців на різних курсах має певні свої особливості. 

На 1 курсі розв’язуються завдання залучення колишнього абітурієнта до 

студентських форм життя, адаптації його до умов вузівського навчання. 

Поведінка більшості першокурсників відрізняється високим ступенем впливу 

від інших. Відсутній диференційований підхід до своїх соціальних ролей 

студента як майбутнього фахівця. 

Період 2 курсу найбільш напружений у навчальній діяльності здобувачів. 

Життя другокурсників пов’язане з інтенсивним включенням до всіх форм 
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організації навчання і виховання. Студенти отримують загальноосвітню 

підготовку, що сприяє формуванню їх широких культурних запитів та 

інтересів. Процес адаптації до умов навчання у вищій школі загалом 

завершується. 

3 курс – це початок спеціалізації, зміцнення інтересу до наукової роботи 

як свідчення подальшого розвитку й поглиблення професійних інтересів 

студентів. Дуже потрібна спеціалізація часто призводить до звуження сфери 

різнобічних інтересів особистості. Відтепер становлення особистості 

майбутнього фахівця загалом визначається фактором спеціалізації. 

4 курс – це перше реальне знайомство зі спеціальністю в період 

проходження практики. Для поведінки характерний інтенсивний пошук 

раціональніших шляхів і форм спеціальної підготовки, відбувається 

формування переконань, переоцінка здлбувачами багатьох цінностей життя і 

культури. Перспектива близького закінчення ЗВО дає чіткі практичні настанови 

на майбутній різновид діяльності. Виявляються нові, актуальніші цінності, 

пов’язані з матеріальним і сімейним станом, майбутнім місцем роботи тощо. 

Е. Ф. Зеєр у своїх дослідженнях виокремлює такі етапи професійного 

становлення особистості майбутнього фахівця у процесі навчання: адаптацію, 

інтенсифікацію та ідентифікацію. На початковому етапі навчання важливими є 

такі загальнопрофесійні важливі якості: прагнення до саморозвитку, високий 

рівень працездатності, сумлінність, дисциплінованість, принциповість і 

відповідальність. Усе це пояснюється тим, що на цьому етапі професійного 

становлення студенти адаптуються до умов та змісту професійно-освітнього 

процесу, відбувається засвоєння навчально-пізнавальної діяльності, 

визначаються нові соціальні ролі особистості і взаємостосунки між 

однокурсниками та викладачами ЗВО [3]. Психологічними критеріями 

успішності проходження цього етапу є адаптація до навчально-пізнавального 

середовища, особистісне самовизначення і формування нового стилю 

життєдіяльності.  

На наступному етапі навчання провідною є науково-пізнавальна 
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діяльність. Науковці розглядають цей етап як етап інтенсифікації, який 

передбачає розвиток загальних та спеціальних здібностей, інтелекту, емоційно-

вольової регуляції, відповідальності за своє становлення і самостійності. 

Психологічними критеріями успішності проходження цього етапу є 

інтенсивний особистісний та інтелектуальний розвиток, соціальна ідентичність, 

самоосвіта, оптимістична соціальна позиція і готовність до завершального 

етапу професійного навчання. 

Показником професійного становлення є професіоналізм, який 

виражається у набутих нових знаннях, умінні застосовувати їх на практиці; 

здатності приймати рішення у різних ситуаціях, формуванні всебічно 

розвиненої особистості. Найчастіше виокремлюють такі професійно важливі 

якості майбутнього фахівця, як комунікативність, активність, відповідальність, 

високі інтелектуальні показники, професійне мислення, високий рівень 

самопізнання, компетентність [1]. 

Також важливим чинником професійного зростання особистості 

майбутнього фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова 

компетентність, яку набуває здобувач.  

Професійне становлення здобувача вищої освіти під час навчання у ЗВО є 

важливим етапом у її соціалізації, де провідним видом діяльності стає 

навчально-професійна. Для успішного професійного розвитку особистості 

необхідною є наявність внутрішніх та зовнішніх факторів. Внутрішні чинники 

активізують індивідуальні особливості людини, потребу у самореалізації, 

саморозвитку, психологічну готовність до праці, зовнішні суспільні 

відношення, характер професійної діяльності, професійні вимоги до індивіда. 

Професійне самовдосконалення майбутнього фахівця відбувається у двох 

взаємопов’язаних формах – самоосвіта і самовиховання. Основним змістом 

самоосвіти є не тільки поглиблення наявних у здобувача знань, а їх поширення, 

опанування матеріалом суміжних наук, формування умінь і навичок із метою 

досягнення бажаного рівня професійної компетенції. 

Найефективнішим є усвідомлене самовиховання – системна та свідома 
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діяльність людини, спрямована на її саморозвиток і формування власної базової 

культури. На сучасному етапі головною метою самовиховання є досягнення 

згоди із самим собою, набуття сенсу життя, самоактуалізація і самореалізація 

потенційних можливостей, природних здібностей та активне самоутвердження 

в суспільному житті [2]. 

Однак лише критична самооцінка сприяє самовихованню шляхом 

постановки конкретної мети, завдань, вирішення яких підносить студента на 

новий рівень активності, самореалізації. 

Зовнішні стимули мають перетворитися у внутрішні спонукання. 

Успішність самовиховання реалізується у тому разі, якщо навчально-

професійна діяльність набуває особистісну значущість, життєвий сенс. Лише за 

таких умов намагання успішно оволодіти професією, пройти процес 

професійного становлення, зумовить активність щодо зростання себе як 

особистості. 

Процес особистісно-професійного становлення фахівців надзвичайно 

складний та динамічний. Під час навчання у ЗВО здобувач проходить визначені 

етапи професійного розвитку та становлення майбутнього фахівця. Оскільки 

дедалі частіше висуваються нові вимоги до якості підготовки майбутніх 

фахівців проблема особистісно-професійного становлення фахівця в умовах 

закладу вищої освіти потребує подальшого дослідження його розвитку як 

цілісного явища.  
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Оксана Караманич,  

спеціальність 011 Освітні педагогічні науки, 

другий (магістерський)рівень вищої освіти 

Олена Добош, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти  

та освітнього менеджменту 

 

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 

В умовах реформування дошкільної освіти гостро стоїть питання 

забезпечення закладів дошкільної освіти ефективними високопрофесійними 

педагогічними кадрами.  

Високий динамізм оновлення змісту освіти орієнтує на новий тип 

педагогічного світогляду, що відповідає соціокультурним викликам епохи та 

пріоритетністю формування в дітей дошкільного віку ключових компетенцій.  

Цей процес позначається і на особистісних та професійних якостях 

фахівців дошкільної освіти, оскільки головна мета національної дошкільної 

освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої 

самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, 

розвитку в неї ціннісного ставлення до людей, самої себе, природи, культури, 

світу. 

Таким чином, система професійної організації освітнього процесу закладу 

вищої освіти повинна бути спрямована на підготовку майбутнього фахівця 

дошкільної освіти, котрий втілюватиме цінності громадянського суспільства і 

на високому професійному рівні вирішуватиме проблеми, що постають у 

закладах дошкільної освіти.  

У молодого вихователя повинні бути сформовані окрім  професійної 

направленості й готовність до виконання професійної діяльності. 

Проблема формування готовності майбутніх вихователів до професійної 

діяльності є важливим завданням і складовою частиною професійно-
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педагогічної освіти і передбачає уточнення суті понять «готовність», 

«готовність до професійної діяльності». 

Проблема підготовки фахівців до педагогічної діяльності та готовності до 

неї інтенсивно досліджувалась у вітчизняній і зарубіжній психолого-

педагогічній науці. Актуальність її зумовлена нерозривним зв'язком із 

проблемою діяльності.  

Питання досліджувалось з різних позицій, а саме:  

• проблемою становлення професіоналізму вихователя дошкільного 

навчального закладу займалися Л. Артемова, А. Богуш, Г. Бєлєнька, Р. Буре,                  

Л. Загородня, О. Кононко, Т. Поніманська, Л. Семушина та ін.;  

• проблему формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти творчого 

ставлення до професійної діяльності вивчала Л. Макрідіна;  

• над психолого-педагогічним аспектом розвитку професійних умінь 

майбутнього вихователя працювали В. Сластьонін, В. Гербова, В. Кононов,             

М. Лисіна, С. Новосьолова, С. Теплюк;  

• компетентнісний підхід до процесу професійної підготовки вихователів 

досліджували Г. Бєлєнька, Л. Загородня, В. Сітаров, А. Маркова та ін.  

В «Енциклопедії професійної освіти» під підготовкою розуміється термін, 

що вживається у двох значеннях:  

1) научіння – формування готовності до виконання завдань, які будуть 

пoставлені, що відображає два види діяльності – навчання та учіння, а у 

вузькому трактуванні – спеціалізоване навчання;  

2) готовність – наявність кoмпетентності, знань і вмінь для виконання 

пoставлених завдань [1, с. 272].  

У психолого-педагогічних працях «готовність» визначається як цілісна, 

відносно стійка, особистісна структура, що містить комплекс взаємопов’язаних 

мотиваційно-ціннісних, когнітивно-інтелектуальних та операційно-діяльнісних 

детермінант неперервного професійного зростання педагога, які забезпечують 

оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації у 
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професійній діяльності педагога [2, с.126]. Психологічна готовність включає в 

собі, з однієї сторони, запас професійних знань, умінь і навичок; з іншої – риси 

особистості: переконання, педагогічні здібності, інтереси, професійну пам’ять, 

мислення, увагу, педагогічну спрямованість думки, працездатність, 

емоційність, моральний потенціал особистості, що мають забезпечити успішне 

виконання професійних функцій.  

За В.Ананьєвим, готовність «починає формуватись ще до початку 

професійної трудової діяльності, а потім розвивається разом з професійною 

працездатністю, як потенціалом основної діяльності...» [2, с.128]. 

Слід відмітити, що загальновживаного визначення поняття «готовність до 

педагогічної діяльності» на сьогодні немає. Існує декілька його варіантів. Зміст 

цієї дефініції уточнюється, розширюється та поглиблюється, що вказує на 

багатоаспектність вказаної проблеми.  

Проведений аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати , що 

поняття «професійної готовності» вживається в декількох значеннях, а часом 

ототожнюється з «професійною підготовкою». Однак, наголошуємо, що 

поняття «готовність» і «підготовка» не є тотожними. Адже готовність 

розглядається як властивість чи ознака окремої особистості, показник 

діяльності суті особи, міра її професійної здібності. Термін «підготовка» 

підсилює поняття «готовність». Можемо стверджувати, що підготовка до 

професії є формування готовності до неї, а загальна готовність до праці є 

результатом професійної підготовки.  

Отже, готовність виступає як результат процесу підготовки, а підготовка 

– як процес, що формує готовність особистості до діяльності. 
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 Олеся Коцан, 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФОРТЕПІАНО В 

ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Процес професійної фортепіанної підготовки має загальні та специфічні 

закономірності, зумовлені потребою розвитку найважливішого компоненту 

професійної майстерності музиканта-фахівця – вміння інтерпретувати, 

тлумачити, роз’яснювати художній смисл творів музичного мистецтва. 

Інтерпретаційна компетентність є важливою і, на нашу думку, визначальною 

складовою професійної компетентності майбутніх викладачів фортепіано. 

Головними завданнями  процесу професійної підготовки майбутнього 

піаніста-педагога, визначаємо наступні: опанування виконавською 

майстерністю, опанування основами педагогічної майстерності, 

загальнокультурний розвиток творчої особистості, здатної до саморозвитку. 

Успішність вирішення цих завдань залежить від сформованості у студентів 

інтерпретаційної компетентності як складової професійної компетентності.   

Сучасні наукові дослідження в рамках теорії, методики та практики 

фортепіанної педагогіки спрямовані  на знаходження умов, що стимулюють 

процес самопізнання та саморозвитку майбутнього музиканта-фахівця. Ці 

питання досліджуються в працях Л.Арчажнікової, Н.Горюхіної, Н.Гуральник, 

О.Катрич, Н.Кашкадамової, О.Котляревської, І.Ляшенка, В.Москаленка, 

Г.Падалки, О.Ростовського, Є.Тімакіна, Г.Ципіна та інших.  

Н.Свещинська визначає наступні принципи  формування професійних 

засад виконавсько-інструментальної підготовки музиканта-фахівця:  цілісний, 

системний та історичний підхід  у єдності трьох компонентів: музично-

теоретичного, виконавсько-творчого та методично-професійного[3, с. 179]. 
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Н.Тєлєгіна, характеризуючи особливості формування та розвитку умінь 

художньої інтерпретації у піаністів в процесі навчання, визначає наступні: 

- виконання студентами на фортепіано цілісної фактури музичного твору , 

а не монодичної (як в оркестровому чи хоровому колективі); 

 - різноманітність функцій виконавської творчості (соліст, ансамбліст, 

концертмейстер); 

- відсутність жорстких технічних обмежень, що уможливлює більшу 

увагу до художньо-аналітичних аспектів прочитання музичного тексту та 

самостійну побудову смислової концепції твору[4, с. 8].  

Дослідниця слушно вважає, що засвоєння студентами способів 

аналітичної та виконавської роботи з нотним текстом (розшифровка, 

тлумачення, відтворення змістових значень, слухова рефлексія) забезпечує  

можливість втілення у виконавській діяльності особистісно осмисленого змісту 

музики на основі встановлення художнього діалогу з музичним твором, його 

автором та слухачами[4, с. 11]. Виконавська інтерпретація інтегрує задум 

композитора, особистий творчий досвід та художні уподобання виконавця, а 

також естетичні тенденції сучасної йому епохи. 

Ряд науковців обгрунтовують доцільність побудови процесу професійної 

підготовки піаністів на засадах взаємозв′язку культурологічного та 

герменевтичного підходів, які уможливлюють тлумачення змісту музичного 

твору в значенні «тексту культури» з врахуванням  стилістичних, жанрових, 

інтонаційно-семантичних особливостях музики різноманітних історичних епох.    

Це сприяє оволодінню здатності до створенню художньо цілісної та 

переконливої інтерпретації. 

Формування та розвиток інтерпретаційної компетентності майбутніх 

викладачів фортепіано забезпечує передусім   цикл виконавських дисциплін. 

Процес роботи над музичним твором відбувається поетапно, а саме:  

- ознайомлення з музичним твором, усвідомлення його змісту;  

        - ознайомлення з епохою, творчістю;  

- загальний аналіз особливостей стилю композитора; 
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        - аналіз засобів виразності твору;  

- визначення образів, основних інтонацій, ідеї, образно-смислової сфери;  

- опанування драматургії твору;  

- технічне засвоєння нотного тексту у відповідності з образним змістом  

       твору;  

- виявлення логічних вершин інтонацій, фраз, тем; 

- аналіз засобів виразності; розв’язання виконавських труднощів за 

допомогою технічних прийомів та способів, які відповідають образному змісту 

та засобам виразності цього твору; 

-  створення цілісного художнього образу, власної інтерпретації; 

визначення логіки розвитку крупних тематичних конструкцій, співвідношення 

розгортання музичного матеріалу; 

-  виявлення кульмінацій частин та всього твору;  

- складання виконавського плану у відповідності з художньо-

образним змістом та аналізом музичного твору. 

 Художньо-інтерпретаційні уміння виконавця, що відображають рівень 

його образного сприймання, культури почуттів, естетичних ідеалів і смаку, 

творчих здібностей, виступають сутнісною характеристикою виконавської 

майстерності. Зокрема, врахування емоційно-естетичних чинників осягнення 

музичного мистецтва й опора на них в навчально-виховному процесі є 

необхідною умовою впливу на формування особистості виконавця, суттєвою 

формою збагачення художньо-інтерпретаційних умінь піаніста.  

   Нам видається важливим твердження В. Корзун про те, що художня 

інтерпретація музичних творів є ефективним засобом професійної підготовки, 

спрямованим на розвиток пізнавальних процесів (музичної уяви, музичного 

мислення, уваги), емоційно-вольової сфери, творчих та музичних здібностей 

студентів[1, с. 77]. Вважаємо музично-виконавську інтерпретацію компонентом 

професійної підготовки музиканта-педагога, що зумовлює необхідність 

інтенсивного розвитку музичного мислення піаніста, передбачає гармонійний 
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розвиток художньої свідомості, загальних і музичних здібностей та 

інструментально-виконавських умінь.  

На думку Ю. Некрасова органічність виконавських та педагогічних засад 

у навчанні піаністів – одна з найважливіших умов зростання ефективності у 

підготовці молодих митців – музикантів-виконавців та педагогів[2, с. 3]. 

Поділяємо думку науковця про  величезне значення виконавських та 

педагогічних принципів провідних професорів-виконавців для вироблення у 

студентів власної концепції виконання. Глибоко особисте проникнення у суть 

твору, вибір адекватних йому форм та засобів виконання, що завжди викликає 

великий інтерес у слухачів, сприяє усвідомленню задуму композитора. Це 

професійне вміння формується під керівництвом педагога – ще в процесі 

навчання воно засновується на певних виконавських та (обумовлених ними) 

педагогічних принципах. Творча інтерпретація, з одночасним вивченням 

психології слухача – особливостей слухацького сприйняття, – допомагає 

виконавцеві переборювати психологічні бар’єри у сприйнятті музики, 

налагоджувати контакти та знаходити свого слухача. Цьому сприяє також 

розширення загальнонаукового кругозору виконавця, його поглядів, уміння 

виходити за межі свого мистецтва, своєї науки[2, с. 15]. 

Таким чином  формування інтерпретаційних знань,  умінь, навичок та 

здатності їх ефективно застосовувати  сприяє вирішенню більш загальної 

наукової проблеми – формування творчої особистості. 
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ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Педагогічна діагностика забезпечує вивчення особливостей освітнього 

процесу, його передумов, умов і результатів з метою оптимізації і 

обґрунтування досягнень для розвитку суспільства [2].  

Теоретична модель психолого-педагогічної компетентності майбутніх 

учителів має складну структуру, що складається з компонентів і показників, 

аналіз сформованості яких може засвідчити рівень розвитку досліджуваного 

педагогічного явища. З метою виявлення та аналізу рівня психолого-

педагогічної компетентності майбутніх учителів на базі педагогічного 

факультету Мукачівського державного університету було проведено 

дослідження, в якому взяли участь студенти 2 курсу денної форми навчання 

освітнього ступеня «магістр» (всього 70 осіб). 

Діагностування сформованості психолого-педагогічної компетентності 

студентів передбачає аналіз чотирьох її структурних компонентів: когнітивного 

(інтелектуальні здібності, знання та вміння з дисциплін основної освітньої 

програми, професійна креативність); ціннісного (мотиви навчання, 

особистісний сенс отриманих знань з дисциплін педагогічного циклу, 

професійна спрямованість, установка до учня, ціннісно-смислові орієнтації); 

операційно-діяльнісного (вміння і навички педагогічної техніки, 

комунікативно-організаторські властивості, вміння самоконтролю, 

саморегуляції, вміння особистісного та професійного самовдосконалення); 
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особистісного (формально-динамічні властивості індивідуальності, 

індивідуальний стиль педагогічної діяльності, самоставлення, професійно 

важливі особистісні риси). 

З метою діагностування психолого-педагогічної компетентності 

майбутніх учителів, встановлення їх конкретних параметрів і рівнів як цілісної 

системи ми використовували комплекс діагностичних методик, при розробці 

яких спиралися на такі критерії сформованості психолого-педагогічної 

компетентності: особистісно-гуманна орієнтація в педагогічній професії; пошук 

індивідуального стилю діяльності; педагогічна спрямованість особистості; 

педагогічне мислення; суб'єктна позиція по відношенню до діяльності; 

комплекс психолого-педагогічних знань і умінь проектувати особистісно 

орієнтовану ситуацію взаємодії з учнями, наявність концепції «Я – педагог». 

Критерієм сформованості когнітивного компонента психолого-

педагогічної компетентності в нашому дослідженні є педагогічне мислення. 

Гуманітарний характер педагогічного мислення ми виявляли, використовуючи 

методику «Капелюхи для дискусій», розробленої на основі «Методу шести 

капелюхів мислення» Едварда де Боно [3]. 

У результаті спостережень за поведінкою студентів у ході дискусії, а 

також аналізу їх оцінок власних відчуттів і труднощів нами були виявлені 

чотири групи за рівнями сформованості гуманітарного педагогічного мислення 

(рис. 1).  

За результатами дослідження встановлено, що в структурі мотивації 

навчальної діяльності студентів (методика Т. Ільїної) [6] домінує прагнення 

здобути вищу освіту. При цьому виявлено значущий прямопропорційний 

зв'язок цього мотиву із загальним рівнем розвитку інтелекту, комбінаторних 

здібностей і просторової уяви студентів.  

Результати, отримані за методикою А. Реана і В. Якуніна [5], показали, 

що провідну роль відіграють такі мотиви навчальної діяльності студентів, як: 

отримання диплому, бажання стати висококваліфікованим фахівцем, набуття 

глибоких і міцних знань, отримання інтелектуального задоволення, виконання 



254 

 

педагогічних вимог. При цьому студенти з високим рівнем індуктивного 

мислення виявляють слабке прагнення до отримання інтелектуального 

задоволення, а студенти з розвинутою творчою уявою головним мотивом 

відзначають можливість налагодження суб’єкт-суб’єктних стосунків в 

освітньому процесі. 

Рис. 1. Результати дослідження рівня сформованості когнітивного компоненту 

психолого-педагогічної компетентності за методикою «Капелюхи для дискусій» 

Аналіз структури мотивів навчальної діяльності студентів свідчить про 

необхідність удосконалення підготовки майбутніх учителів, забезпечення її 

спрямованості не тільки на формування професійних знань і умінь, а й на 

розвиток професійної мотивації, ціннісного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності. 

Результати дослідження структури інтелекту студентів за методикою 

німецького психолога Р.Амтхауера [7] подано на рис. 2. 

 

 

                   

 

 

 

 

Рис. 2. Результати дослідження структури інтелекту студентів за методикою 
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Р.Амтхауера 

Досвід формування психолого-педагогічної компетентності студентів 

педагогічного ЗВО оцінювався нами за шкалою, розробленою Н. Бордовською 

[1] «Оцінка якості освітньої діяльності» (сприяння зростанню навчальних 

досягнень учнів, допомога учням в їх самореалізації на уроці, науковість, 

достовірність, логічність запропонованої учителем інформації, послідовність у 

реалізації пропонованої системи вимог і об'єктивність при оцінці результатів, 

встановлення контакту, адекватність способів спілкування і взаємодії з учнями 

та колегами) і співвідносився з самооцінкою студентів-магістрантів. 

Для визначення основних типів спрямованості студентів 

використовувалася методика інтерв'ю «Хто Я», в якій кожен тип 

самосвідомості представлений портретною характеристикою з чітко вираженою 

ціннісною орієнтацією (рис. 3).  

Рис. 

3. 

Результати діагностування ціннісного компонента психолого-педагогічної 

компетентності за методикою інтерв’ю «Хто я» 

Для більш глибокого і точного аналізу ціннісних орієнтацій студентів 

нами використовувалася методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокича 

[4], заснована на прямому ранжуванні двох списків цінностей: термінальних – 

цінностей-цілей; інструментальних – цінностей-засобів. 

Аналіз результатів анкетування дав змогу визначити ієрархічну структуру 
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професійних цінностей студентів (у порядку їх пріоритетності): освіченість, 

відповідальність, терпимість до поглядів інших, чесність, самоконтроль, 

чуйність. 

Отже, можна зробити висновок про визнання студентами пріоритетними 

гуманістичних цінностей майбутньої професійної діяльності. Визнання 

освіченості як провідної цінності-цілі можна вважати свідченням орієнтації 

студентів на досягнення компетентності в професії. 

Проведене дослідження засвідчило, що більше половини студентів – 

майбутніх учителів перебуває на ситуативному і репродуктивному рівнях 

психолого-педагогічної компетентності, які не є прийнятними для сучасного 

фахівця в галузі освіти. Однак можна констатувати досить високий відсоток 

студентів, комунікативно готових до педагогічної діяльності, орієнтованих на 

діалог, співпрацю і співтворчість як в навчально-професійній, так і в майбутній 

педагогічній діяльності. Отримані результати дозволяють задати напрями 

пошуку ефективних засобів формування психолого-педагогічної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи, зокрема, це формування 

педагогічної майстерності, творчого мислення, розвиток медіаграмотності 

тощо. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Нині заклади вищої освіти перебувають на етапі реформування, що 

засвідчує зміна провідних освітніх концепцій, розроблення нових підходів як у 

педагогіці, так і в системі фахової підготовки педагогічних кадрів, зокрема в 

межах фахової підготовки вчителів української мови та літератури. На 

сучасному етапі основним чинником для перетворень й інтенсивної 

модернізації вітчизняної освіти в більш широкому загальному процесі 

європейської інтеграції слугує поступ вищої освіти України до утвердження 

європейських стандартів. Процес гармонізації стандартів – своєрідний показник 

ефективності реформування освітньої системи. У таких умовах особливої 

значущості набуває проблема формування комунікативної компетентності 

вчителя української мови та літератури, опанування ним комунікативних 

навичок і поведінки. 

Особливості формування й розвитку комунікативної компетентності 

вивчали Н. Казаринова, Н. Клюєва, В. Куніцина, Ю. Турчанінова. Проблеми 

підготовки майбутнього вчителя української мови та літератури до 

професійного спілкування схарактеризовано в працях В. Кан-Калика, 

Н. Кузьміної, О. Леонтьєва, А. Мудрика. Специфіку професійного спілкування 

в діяльності вчителя досліджували Ю. Єремин, Г. Китайгородська, Л. Котикова, 

О. Павленко, Є. Пассов, Ю. Федоренко та ін. 

На думку М. Холодної, компетентність – особливий тип організації 

предметно-специфічних знань, що дають змогу ухвалювати ефективні рішення 

в певній галузі діяльності [7]. Дослідниця І. Родигіна вважає, що 

компетентність – це не специфічні предметні вміння й навички, навіть не 

https://teacode.com/online/udc/37/378.2.html
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абстрактні загальнопредметні мисленнєві дії чи логічні операції, а конкретні 

життєві, необхідні людині будь-якої професії, віку, сімейного стану – взагалі 

будь-якій людині – уміння й навички [6]. Автори енциклопедичного словника 

витлумачують компетентність як «коло» питань, у яких людина добре 

«розуміється» [2, с. 231]. Компетентність представляє сукупність новоутворень, 

знань та вмінь (уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 

діяльності, використовувати інформацію тощо) [5, с. 326], системи цінностей і 

відносин, що сприяють створенню ціннісно-смислових, поведінкових, 

мотиваційних, емоційно-вольових результатів діяльності особистості.  

Т. Вольфовська стверджує, що «комунікативна компетентність» – це 

необхідний людині рівень сформованості досвіду, умінь і навичок 

міжособистісної взаємодії, що забезпечує її успішне функціювання в 

суспільстві, з огляду на власні здібності та соціальний статус [1]. За висловом 

В. Куніциної, комунікативна компетентність засвідчує володіння складними 

комунікативними навичками й уміннями; сформованість адекватних умінь у 

нових соціальних структурах; знання культурних норм та обмежень у 

спілкуванні; знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування; дотримання 

пристойності; вихованість; орієнтацію в комунікативних засобах, властивих 

національному, становому менталітету. Усі ці характеристики виявляються в 

межах однієї з професій [4]. 

Згідно з науковою позицією А. Хуторського, комунікативна 

компетентність передбачає знання мов, спілкування з людьми, навички 

взаємодії в колективі, володіння різними соціальними ролями [8]. 

Комунікативна компетентність – це здатність налагоджувати й підтримувати 

необхідні контакти з оточенням, певна сукупність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування, прогнозують уміння змінювати глибину 

та коло спілкування, розуміти й бути зрозумілим для партнера в процесі 

спілкування [3].  

Учені трактують комунікативну компетентність як сукупність знань про 

спілкування в різноманітних умовах та з різними комунікантами, а також як 
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уміння їх ефективно застосовувати в конкретному спілкуванні в ролі адресанта 

й адресата. Сформованість цієї якості в учителів української мови та літератури 

передбачає володіння мовленнєвими вміннями й навичками, необхідними для 

спілкування, сукупністю знань про норми та правила ведення комунікації. 

На підставі аналізу наявних дефініцій досліджуваного поняття уточнено 

його змістову сутність і підсумовано, що комунікативна компетентність 

учителя української мови та літератури – це вмотивований, доцільний вибір 

мовно-мовленнєвих засобів, аргументів, темпу мовлення, залежно від 

комунікативної інтенції, передання інформації; організація мовленнєвої 

взаємодії з учнями; вичерпний опис професійно значущих комунікативних 

знань, якостей і здібностей, комунікативно-виконавчої майстерності; 

ситуативна адаптованість, адресованість і виклад навчального матеріалу, з 

огляду на здібності, темперамент, можливості, нахили. 

Для більш ґрунтовного студіювання поняття «комунікативна 

компетентність учителя української мови та літератури» доцільно 

схарактеризувати природу низки термінів: «комунікативна доцільність 

мовлення», «комунікативна поведінка», «комунікативний потенціал», 

«комунікативна професіограма», «комунікативна спрямованість мовлення 

вчителя української мови і літератури».  

Отже, комунікативна компетентність учителя української мови та 

літератури – це система внутрішніх ресурсів для ефективного виконання 

фахових завдань (позиції спілкування, ролі, стереотипи, установки, знання, 

уміння, навички), що певним чином пов’язане з цілісністю особистості. 

Виокремлені компоненти комунікативної компетентності не протиставлені 

один одному, тому що відображають багатозначність і складність аналізованого 

поняття, а також допомагають більш повному його розумінню та 

витлумаченню. З огляду на це рівень компетентності вчителя слугує 

показником того, наскільки успішно педагог провадить ті чи ті види діяльності, 

демонструє здатність досягати ефективних результатів у навчально-виховному 

процесі, самоосвіті, самовихованні. На сучасному етапі розвитку освіти 
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сформованість комунікативної компетентності вчителя української мови та 

літератури не становить сумнівів. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМІКСУ  В  ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Процес глобалізації відкрив перед людством можливість для формування 

спільної історії. Кордони між різними народами та культурами зникають, 

відкриваючи нові можливості для міжкультурного спілкування. При такому 

етнічному, расовому, соціальному та культурному розмаїтті є можливість для 

духовного збагачення. Проте взаєморозумінню між представниками різних 

культур часто заважають відмінності в освіті, культурних традиціях, життєвому 

ставленні, які склалися внаслідок суспільства, в якому розвивалася дана 

особистість. 

Кожен, хто починає розмову з іноземцями, розуміє, що знання іноземної 
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мови недостатньо для повноцінного міжкультурного взаєморозуміння. Важливо 

розуміти психологію, культуру та історію наших співрозмовників, а інформація 

про інші культури, отримана через призму ЗМІ, висвітлює лише певні соціальні 

явища. Щоб зрозуміти сутність «інших», необхідно спочатку вивчити 

соціокультурні аспекти, які вплинули на формування їхнього світогляду. 

Найкращий спосіб познайомитися з ними ближче – спостерігати за щоденною 

діяльністю, яка може мати різний характер: фізичний чи розумовий. Фізична 

активність — це виконання певної трудової діяльності, обрядів, виготовлення 

матеріальних предметів тощо. Яскравим прикладом інтелектуальної діяльності 

є спілкування, засобом якого є мова. Отже, мова, як і інші продукти людської 

діяльності, відображають світогляд культури, оскільки мовленнєва культура є 

духовним обличчям людини. Це свідчить про загальний розвиток особистості, 

про ступінь прихильності корінних народів до духовних багатств, до благ 

усього людства. У навчанні студентів-філологів важливо звернути увагу не 

лише на лінгвістичні аспекти вивченої мови, а й на екстралінгвістичні аспекти, 

формуючи таким чином їхню мовну та соціокультурну компетенцію, яка 

полягає в міжкультурних здібностях і готовності студентів до  спілкування 

іноземною мовою. 

Комікс, як різновид креолізованого тексту, одночасно представляє спосіб 

і поведінку та спілкування носіїв певної культури. Будь-яка графічна література 

має національно-специфічний колорит. У випадку з коміксами виражаються 

такі культурні компоненти, як традиції, звичаї, обряди, побут, міметичні коди, 

«національний світогляд», мистецтво виражені як вербально, так і невербально 

[1,2]. Отже, завдяки поєднанню лінгвістичного (вербального) та екстралінгвіс-

тичного (невербального) характеру графічна література охоплює всі три 

складові лінгвосоціокультурної компетенції: соціолінгвістичну, соціокультурну 

та соціальну. 

Соціолінгвістична субкомпетентність передбачає знання та вміння 

володіти національно забарвленими лінгвістичними та мовленнєвими засобами 

спілкування, такими як нееквівалентна лексика, фонова лексика, ідіоми, кліше, 
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фразеологія тощо. Розглянемо потенціал коміксів у розвитку соціолінгвістичної 

субкомпетенції. Багато персонажів комікс представляє як людей з різних 

соціальних класів і національностей, тому учні можуть побачити різницю між 

сленгом і літературною мовою, діалектом і офіційною версією, жартом і 

простим висловлюванням. Відкривши сторінки коміксів 1961 року «Астерікс» 

Альберта Удерзо та Рене Госсіні, студенти можуть познайомитися не тільки із 

загальною лексикою французької мови, але й з французькими назвами 

«Астерікс» і «Обеліск», а також з іменами інші галлів та римлян. Крім того, в 

англомовних виданнях цього ж комікса ми знаходимо лексичні одиниці для 

позначення національностей, такі як ‘Egyptians’, ‘Romans’. Приклади лексичних 

елементів для позначення іспанських імен можна знайти на сторінках коміксу 

«El Halcon Trovador», в якому трубадур Diecog Klaus підкорює серце коханої 

людини на ім’я Katina. Назви країн також часто зустрічаються в коміксах. 

Наприклад, Іспанія – в коміксі «Capitan España», Америка – у «Сaptain America». 

Ідіоми, як ще один національно забарвлений засіб комунікації, також 

можуть бути представлені учням у контексті графічної історії. Рік Кіркман і 

Джеррі Скотт, наприклад, створили серію коміксів під назвою «Baby Blues», що 

зображують ситуації, які можуть бути пов’язані з досліджуваною ідіомою. 

Наприклад, ідіома ‘keep an eye on somebody’, тобто «наглядати за кимось», була 

використана авторами в контексті розмови дітей з матерями, які не мали багато 

часу приділяти  немовлятам. 

Ще один комікс із цієї серії – це не лише ідіома ‘wear someone out’, що 

означає «вивести когось із себе», а й інший тип лексичного елемента, який є 

національно-культурним забарвленням і звучить у різних мовах по-різному. 

Йдеться про звуконаслідувальні лексичні одиниці – ономатопи. Утворюючи 

окрему групу вигуків, вони значною мірою спираються на особливості кожної 

культури, а не на універсальні закони природи. Для них характерне виразне 

національне забарвлення, а їх форма та зміст тісно пов’язані з національно-

культурними традиціями та історією носіїв мови [1,4]. Наприклад, гарчання по-

різному виражається шведською (nuff-nuff), російською (хрю-хрю),  
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англійською (oink-oink), голландською (knor-knor) і румунською (gui-gui). 

Оскільки культура нації найкраще відображається в повсякденному 

спілкуванні, то при формуванні соціолінгвістичної компетенції учнів на уроках 

ІМ особливу увагу слід приділяти мовним особливостям повсякденної мови, а 

не літературній мові культури, що вивчається.  Ця мова сьогодні вважається 

сленгом. Комікс, як різновид молодіжної літератури, подає приклади 

використання сленгу, який є найбільшою лексикою сучасної молодої людини. 

Наприклад, на сторінках деяких англійських коміксів ми можемо знайти 

елементи, схожі на сленг, як-от «dawg» (чувак), «brotha» або «bruh» замість 

«brother», «knowtamean» від «you know what I mean», ‘gotta’ як ‘got to’, ‘wanna’ 

замість ‘want to’ тощо .Завдяки ілюстраціям у коміксах ми можемо зробити 

висновок,  люди якого віку, національності, а іноді й діяльності  говорять цим 

сленгом. 

Сюжет більшості коміксів формують лінгвістичну та соціокультурну 

компетенцію, зображуючи негативні соціальні явища та шляхи їх подолання. 

Французький комікс «Золоте місто», знятий у 2005 році, має навчальний 

характер, оскільки він розповідає історію майбутнього, в якому немає прісної 

води, світом керують компанії, містом-утопією — багаті, а нижчий клас 

голодує та вмирає. Комікс-передбачення формує нові і змушує переоцінити вже 

набуті ціннісні орієнтації. 

Для розвитку мовної та соціокультурної компетенції студентів 

недостатньо теоретичних знань про життя та культуру спілкування 

досліджуваної культури. Філологи повинні бути готові правильно 

застосовувати отримані знання в реальному житті: у певних ситуаціях коректно 

спілкуватися з представниками інших країн, враховуючи стандарти спілкування 

в країні. Під нормами спілкування ми розуміємо не лише знання певних 

мовленнєвих кліше, а й невербальних елементів (жести, міміка тощо). Такі 

знання є третьою складовою лінгвосоціокультурної компетенції, соціальної 

субкомпетенції.  

За допомогою коміксів учні можуть познайомитися з мовленнєвими 
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кліше, які починають або закінчують розмову в різноманітних ситуаціях. 

Наприклад, в англомовних країнах розмова може розпочатися з питання про 

справу, але не чекайте детальної відповіді на це запитання. 

Таким чином, «графічні новели», які утворюють місток між літературою, 

мистецтвом, історією та іншими гуманітарними науками, дають можливість 

краще зрозуміти минуле кожної нації, уявити можливе бачення чи критично 

проаналізувати сьогодення, формуючи таким чином лінгвістичну та соціально -

культурну компетентність студента. Комікси відображають соціальні, 

культурні та мовні процеси, які ідентифікують суспільство в цілому або 

окремих членів, готуючи студентів до міжкультурного спілкування на 

професійному рівні. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Проблема поліпшення мовної і мовленнєвої підготовки кадрів освіти в 

галузі української мови і літератури (особливо в двомовних і багатомовних 

регіонах з поширеною міжмовною інтерференцією, що характерно для 

Закарпаття) диктує необхідність дослідження і впровадження новітніх 

ефективних методик прискореного опанування державної мови, зокрема як 

мови професії. У той же час, система методів навчання української мови і 

літератури в ЗВО залишається незмінною упродовж кількох десятиліть. 

Неповною мірою використовуються у практиці навчання української мови як 

державної  для представників національних меншин (для яких державна мова 

стає другою після материнської)  великі дидактичні можливості порівняльного 

методу, зокрема навчальний переклад як активна, свідома, розвивальна форма 

зіставлення і порівняння та ефективний прийом засвоєння двох мов, їх 

розбіжностей, які через схожість цих мов здаються несуттєвими. Як доводить 

більшість дослідників, мова, яка вивчається, неминуче засвоюється через 

призму рідної [3,4].  

Головну мету ЗВО щодо підготовки майбутніх учителів можна означити 

наступним чином: створення умов для творчого, інтелектуального, духовного 

розвитку студентської молоді під час освітньої діяльності; підготовка 

майбутніх учителів до освітньої діяльності в міжкультурному середовищі та 

формування навичок міжкультурної комунікації з представниками різних 

етнічних груп; впровадження інноваційних форм та методів організації 



266 

 

освітньої діяльності, спрямованих на формування міжкультурної 

компетентності. Необхідність формування міжетнічної толерантності в 

полікультурному українському суспільстві є одним із першочергових завдань 

ЗВО педагогічного спрямування  [1,2,5]. 

Доцільно виокремити наступні фактори, що впливають на актуальність 

вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів  в освітньому процесі ЗВО, 

серед яких виділимо наступні:  

- соціальні, які відображають потреби суспільства у фахівцях високого 

рівня зі знанням культури міжкультурної взаємодії, толерантними установками; 

- педагогічні, що включають суб’єкт-суб’єктну діяльність викладача і 

студента при формуванні майбутнього  фахівця;  

- психолого-педагогічні, пов'язані з інтелектуальною діяльністю щодо 

формування професійної мотивації; 

- змістову складову освітнього матеріалу (інноваційність, 

інформативність і актуальність, зв’язок з професією, усвідомлений підхід до 

вивчення предмету тощо); 

- індивідуальну роботу з кожним студентом, щодо формування 

професійної мотивації і професійного творчого мислення; 

- розвиток професійної значущості та перспектив використання 

міжкультурної компетентності у майбутній професійній діяльності.  

Для того щоб процес професійної підготовки майбутніх учителів до 

міжкультурної освітньої діяльності був ефективним, необхідна чітка організація 

освітнього процесу, заснована на організаційному, мотиваційно-цільовому та 

змістовному компонентах, які сприяють оволодінню сукупністю знань і умінь 

міжкультурної компетентності. 

Змістовний компонент включає різні міжкультурні знання, які сприяють 

розвитку цілісного уявлення про культуру країни, її полікультурних регіонів, 

мов, що тут використовуються у побуті та застосовуються в закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО). До них можна віднести граматичні структури, правила 

етикету, фразеологічні одиниці, мовні реалії, знання про особливості і традиції 
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національного характеру, про країну та її історію тощо.  Підготовка майбутніх 

учителів, складний але необхідний процес, оскільки не тільки готує майбутніх 

фахівців до реалій сучасного ринку праці, але й робить внесок в інноваційно-

гуманістичне спрямування вищої освіти. Тому, вибір підходу та принципів, на 

яких буде будуватися освітній процес, а також розробка методики навчання 

повинні базуватися на досягненнях сучасної методичної науки і враховувати 

існуючий позитивний досвід, накопичений попередніми поколіннями [5, с.46]. 

Зміст сучасної вищої освіти повинен включати в себе дисципліни в яких 

описано різні культури світу, звичаї, традиції та вірування свого та інших 

народів, що в подальшому стане платформою для формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів упродовж навчання в ЗВО. Під час 

навчання майбутні вчителі мають засвоїти основи і природу прав людини та 

різноманітні форми прояву міжкультурної компетентності. Закріплення 

набутих знань повинно супроводжуватися вивченням політичних та соціальних 

подій в країні та їх об’єктивним оцінюванням з точки зору законодавчого права 

та морально-етичних норм. Для цього в основі процесу формування 

міжкультурної компетентності майбутніх учителів доречно використати 

комплексний підхід, заснований на співпраці та зворотному зв’язку під час 

активних та інтерактивних методів навчання з урахуванням цілі та завдань, що 

вирішується на кожному етапі навчання. Організацію процесу формування 

міжкультурної компетентності в освітньому середовищі педагогічного ЗВО 

доречно здійснювати крізь призму зміни поведінки особистості та створенні 

сприятливого психологічного клімату між усіма суб’єктами освітнього процесу. 

При цьому слід усвідомлювати, що освітнє середовище – це конструйована 

частина фізичної реальності, яка пов’язана й опосередкована досвідом 

рекурсивних взаємодій організму, дійсністю, де відбувається «створювальна» 

діяльність людини, яка змінює це середовище для досягнення особистої та 

суспільної мети.  
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Модернізація вітчизняної початкової освіти потребує удосконалення 

нагромадженої практики професійної підготовки педагогів для забезпечення 

вимог Нової української школи. Оскільки провідна роль в освіті та вихованні 

молодших школярів належить учителю початкової школи, адже він закладає 

фундаментальні основи інтелектуального, духовного, творчого, культурного 

потенціалу майбутнього покоління, то, відповідно, зростають вимоги до його 

професійної компетентності. 

Компетентність, згідно із визначенням Н. Бондаренко, категорія 

суб’єктивна, адже це набута під час навчання інтегрована здатність особистості, 

що охоплює знання, уміння й навички, досвід, цінності, емоції та ставлення, які 

можна цілісно реалізувати на практиці [1, с. 159]. Професійна компетентність, 

згідно із трактуванням К. Савченко, передбачає добру обізнаність у конкретній 

галузі знання, здатність успішно виконувати певну роботу. Це складне 

інтелектуальне, професійне й особистісне утворення, яке проявляється й 

удосконалюється в професійній діяльності [4, с.4]. Однією із вагомих 

компетентностей, що свідчать про фаховість учителів початкової школи, 

вважаємо правописну. 

Поняття «правописна компетенція» розглянуто В. Вітюк як сукупність 

заданих норм, вимог до освітньої підготовки фахівця, що охоплює: 
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1)систематизовані знання про графіку, орфографію і пунктуацію як правописну 

систему сучасної української літературної мови; 2) знання орфографічних і 

пунктуаційних норм сучасної української літературної мови, уміння і навички 

правильного застосування цих знань у процесі створення зв’язних висловлень, 

зумовлених потребами професійної комунікації, розвинуте «чуття мови»; 3) 

уміння користуватися інформаційно-довідковими джерелами, історичними та 

чинними правописами української мови для українськомовного самонавчання і 

самовдосконалення [2, с.14]. 

Оскільки правопис української мови охоплює орфографію і пунктуацію, 

то правописна компетентність, на думку Х. Карповець, передбачає належний 

рівень знань, умінь та навичок з обох згаданих розділів мови. Формування цієї 

компетентності залежить від багатьох лінгвістичних, педагогічних і 

психологічних чинників [3, с.77]. Дослідниця вважає, що педагогічний аспект 

формування правописної компетентності передбачає: 1) володіння відповідним 

науково-теоретичним апаратом (знання й розуміння термінів орфографія, 

орфограма, типи орфограм, орфографічне правило, принципи правопису, 

пунктуація, розділовий знак, пунктограма, пунктуаційне правило, принципи 

пунктуації тощо); 2) врахування загальнодидактичних і специфічних принципів 

навчання (до перших належать принципи активності, свідомості й міцності 

знань; принципи науковості, систематичності й послідовності, наступності й 

перспективності, доступності, наочності; принципи зв’язку теорії з практикою, 

навчання з вихованням, навчання з життям; до других – свідомість і автоматизм 

під час вивчення орфографії; зв’язок орфографії з граматикою; зв’язок 

орфографії та пунктуації з розвитком мовлення й мислення; зв’язок пунктуації 

із синтаксисом; зв’язок пунктуації з виразним читанням; міжкультурний 

(міжмовний) зв’язок); 3) вироблення системи методів, прийомів, способів і 

форм роботи, найбільш ефективних у процесі засвоєння відповідного розділу 

мовознавчої науки [3, с.78]. Психологічний аспект формування правописної 

компетентності, як переконана Х. Карповець, потребує розуміння суті понять 

«мова» і «мовлення», що лежать в її основі. 
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Вироблення правописної компетентності, як зазначає Х. Карповець, 

залежить від комплексу лінгвістичних, педагогічних і психологічних чинників. 

Важливе значення у процесі становлення правописної компетентності, на 

думку авторки, має мовлення, оскільки процес розгортання правописної 

навички передбачає перетворення зовнішнього мовлення у внутрішнє, за якого 

відтворення образу слова відбувається автоматично, а власне мовний процес 

залишається за межами свідомості [3, с. 79]. 

Актуальною для нашого дослідження є розроблена В. Вітюк методика 

формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи, 

що ґрунтується на: 1) загальнодидактичних, лінгводидактичних принципах 

навчання української мови в закладах вищої освіти та специфічних принципах 

навчання правопису української мови; 2) врахуванні лінгвістичних, психолого-

педагогічних та лінгводидактичних чинників у навчанні правописної системи: 

когнітивні та соціальні мотиви, ціннісні орієнтації особистості; урахування 

найважливіших складників освітнього простору – середовища (соціального, 

інформаційного, соціокультурного, комунікаційного), типологічних 

характеристик суб’єктів освітнього процесу; 3) уведенні адаптованого 

навчального матеріалу з правопису української мови, урахуванні здобутків 

сучасного мовознавства задля коригування змісту навчання лінгвістичних і 

лінгводидактичних дисциплін; 4) упровадженні продуктивної модульної 

технології формування правописної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи, що розширює когнітивно-комунікативні можливості 

студентів для раціонального накопичення системи знань, які є засобом 

забезпечення ефективної комунікації та успішної соціалізації майбутніх 

учителів Нової української школи; 5) упровадженні комплексу вправ і завдань 

як основного засобу формування правописної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи, розвитку в них мовної свідомості, мовної стійкості, 

мовного чуття як складників мовної особистості [2, с. 4-5]. 

У нашому дослідженні послуговуємося напрацюваннями В. Вітюк, які 

свідчать ефективність упровадження інноваційних методів навчання (кейс-
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метод, вебквест, метод проєкту, інтелект-карти). Саме вони, як зазначає 

дослідниця, дають змогу активізувати освітній процес, сприяють глибокому 

засвоєнню інформаційного обсягу правописного матеріалу, навчають 

моделювати комунікативні ситуації, максимально наближені до реального 

життя чи майбутньої професійної діяльності, вибудовувати роботу над 

проєктом. Задля ефективного формування правописної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи, мотивації їх пізнавальної активності, 

професійного самостановлення та самовдосконалення В. Вітюк визначено такі 

лінгводидактичні умови: 1) забезпечення трансдисциплінарної організації 

формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи; 

2) створення освітньо-розвивального правописного середовища в процесі 

фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи; 3) занурення 

майбутніх учителів Нової української школи в самостійну позааудиторну 

роботу, зорієнтовану на формування правописної компетентності [2, с. 19]. 

Отже, на основі аналізу наукових джерел, основними шляхами, що 

зумовлюють ефективне формування, правописної компетентності майбутніх 

педагогів вважаємо розвиток комунікативно-правописного інтересу, 

використання в процесі професійної підготовки інноваційних методів навчання 

та створення освітньо-розвивального правописного середовища у закладі вищої 

освіти. 
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ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДО СУТНОСТІ 

ПОНЯТТЯ 

Розвиток системи полікультурної освіти є невід’ємною частиною 

загальної стратегії культурного розвитку, що відштовхується від необхідності 

зберегти соціокультурну ситуацію різноманіття та захистити культурну 

самобутність кожної етнічної спільноти, створюючи цим гуманітарний 

фундамент для громадянських, етнічних принципів суспільного життя. Саме 

тому сьогодні освітня система вважається найдієвішим та універсальним 

засобом культурної інтеграції. 

Модернізація вітчизняної дошкільної освіти, опираючись на загальні 

тенденції світового розвитку, має потребу у фахівцях, здатних здійснювати 

ефективну професійну діяльність в умовах полікультурного регіону, 

враховувати специфіку взаємодії з представниками різних національностей, 

релігій, мов, які є міжетнічно толерантними та ін. Важливим для нашого 

дослідження є теоретичне  положення  Г. Дмитрієва про багатокультурність  як  

важливу  складову професіоналізму  майбутнього  вихователя. Виходячи з 

цього положення, здобувачі різних спеціальностей, майбутні фахівці «повинні 

вміти працювати з різними у культурному відношенні людьми, правильно 

розуміти людську відмінність, бути толерантними до них, вміти установлювати 

своїми особистими діями і словами культурний плюралізм у суспільстві» [2, 

с.70].  

Полікультурна компетентність, згідно із визначенням І. Соколової та О. 

Івашко, - це цілісне,  інтегративне,  багаторівневе особистісне новоутворення, 

що є результатом професійної підготовки особи у закладі вищої освіти, 
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успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, які 

сприяють соціалізації особистості,  формуванню в  неї світоглядних та науково-

професійних поглядів, формуванню  педагогічної  творчості  та майстерності, 

визначають успішність професійної діяльності,  здатність  до  самореалізації, 

саморозвитку та самовдосконалення упродовж життя. Особі зі сформованою 

полікультурною компетентністю, як переконані науковці, властиві цінні  

орієнтації, філологічна культура, набутий досвід взаємодії з іншими людьми [3, 

с.95]. 

Науковці стверджують, що полікультурна компетентність є однією з 

першочергових вимог полікультурної освіти і водночас, показником 

професіоналізму майбутніх вихователів ЗДО. Переконані, що процес 

формування полікультурної компетентності має аксіологічну спрямованість, 

яка передбачає формування толерантного, дружнього ставлення до культурних 

цінностей свого та інших етносів, носіїв інших культур, готовності до 

прийняття й конструктивного діалогу культур в етнічному розмаїтті тощо. У 

практичному аспекті аксіологічний підхід дає змогу визначити перелік 

цінностей, що відіграють провідну роль під час формування полікультурної 

компетентності майбутніх вихователів ЗДО. До спектру цінностей відносять 

взаємоповагу, совість, честь, відповідальність, співчуття, порядність, гідність 

тощо [1, с.9]. 

Особливо важливим компонентом полікультурної компетентності 

педагога є полікультурна грамотність, від розвитку якої залежить розуміння 

культури іншого народу, як самим педагогом, і його вихованцями. 

Полікультурна грамотність забезпечує ефективні контакти між представниками 

різних культур у процесі педагогічної діяльності.  

Підсумовуючи, можна сказати, що в сучасних умовах полікультурна 

компетентність є не окремим комплексом характеристик вихователя, а вагомою 

частиною загальної професійної компетентності. Освітнє середовище постійно 

змінюється й удосконалюється: виробляються нові принципи та підходи щодо 

створення полікультурного соціуму, заснованого на міжетнічній толерантності, 
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діалозі культур, умінні адаптуватися до поліетнічного освітнього середовища, 

до індивідуальних відмінностей інших людей, культурної взаємодії з 

представниками інших етносів, взаєморозуміння тощо.  

На основі аналізу наукових джерел з проблем полікультурної освіти, 

враховуючи специфіку професійної діяльності, полікультурну компетентність 

майбутніх вихователів ЗДО розуміємо як інтегральну характеристику, що являє 

собою систему полікультурних знань, навичок, умінь, цінностей, інтересів, 

полікультурних якостей, досвіду, необхідних для взаємоіснування та взаємодії 

у полікультурному регіоні. Критеріями полікультурної компетентності 

майбутніх вихователів ЗДО визначаємо полікультурну поінформованість, 

культурну та нормативну ідентичність. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Проблема формування фахівця дошкільної освіти – професіонала із 

необхідним рівнем компетентності – кропіткий та тривалий процес із набуття 

теоретичних знать і практичних навичок. Пов’язані з підготовкою фахівців за 
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спеціальністю «Дошкільна освіта» завдання мають особливу актуальність. 

Вони висувають до учасників освітнього процесу у сфері дошкільної освіти 

запити щодо моральних якостей, професійного педагогічного рівня та 

спроможності забезпечити якість наданої роботи [4, ст. 30]. Прописані у 

положеннях національних доктрин, стратегій і програм розвитку освіти [1, 2, 2, 

5], актуальними запитами в системі підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці 

та професійного розвитку, освоєння і запровадження наукоємних та 

інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці.  

Закон України «Про освіту» визнає одним із першочергових завдань у 

галузі вищої освіти, а також і її метою, здобуття особою високого рівня 

наукових та/або творчих, мистецький, професійних та загальних 

компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи у 

певній галузі знань [6, ст. 17]. 

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти у ЗВО України вивчались у дослідженнях Л. Артемової, А. Богуш,                   

Г. Бєлєнької, Н. Грами, І. Дичківської, Н. Ємельянової, Л. Загородньої,                      

Т. Котик, К. Крутій, Н. Лисенко, О. Поліщук, Т. Поніманської, Т. Танько,                   

О. Федій та інших. Науковцями було: 

визначено теоретико-методологічні засади підготовки фахівців у 

сучасних умовах; 

доведено, що сутністю професійно-педагогічної підготовки є система 

змістовно-педагогічних та організаційно-методичних заходів, спрямованих на 

забезпечення готовності майбутнього педагога до педагогічної діяльності. 

Розглядаючи професійну компетентність як певний рівень фахівця 

дошкільної освіти у процесі виконання ним професійних обов'язків, то можемо 

стверджувати, що умови для виконання професійних обов'язків вихователя 

закладу дошкільної освіти забезпечує саме педагогічна практика. 

Практика студентів закладів вищої освіти України є невід’ємною 

складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, 
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основним завданням якої є якісна практична підготовка випускника всіма 

рівнями вищої освіти. Зокрема, Стандартом вищої освіти України: перший 

(бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 

012 – «Дошкільна освіта» задекларовано, що мінімум 50% обсягу освітньої 

програми надається для забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, а мінімум 20% – обсягу освітньої програми має 

спрямовуватися на проходження педагогічної практики зі спеціальності[7]. 

Відповідно, Стандартом вищої освіти. Другий (магістерський рівень) 

вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта» визначено, що мінімум 35% обсягу 

освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей, а мінімум 20% має бути спрямовано на 

проходження педагогічної практики [8]. 

Таким чином, можемо зробити висновок про значимість педагогічної 

практики у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

Педагогічна практика доповнює і збагачує теоретичну підготовку 

студентів, створює умови для вироблення в них вмінь та навичок, необхідних 

для розвитку, навчання та виховання дітей та організації діяльності закладу 

дошкільної освіти, самостійного ухвалення рішення в процесі педагогічної 

діяльності і професійного спілкування в реальних умовах освітнього процесу; 

сприяє формуванню творчого відношення майбутнього спеціаліста 

до педагогічної діяльності.  

Педагогічна практика  - це поетапна система організації взаємодії 

викладача і здобувача вищої освіти в реальних освітніх умовах (ЗДО, ЗВО), 

спрямована на поступове ускладнення багаторівневої підготовки студента. 

Такий підхід сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього 

вихователя з метою вдосконалення професійної майстерності.  

Позаяк у період практики у здобувачів вищої освіти закладаються основи 

досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних 

якостей особистості фахівця, то виникає потреба у відповідності між змістом 
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професійної підготовки фахівців дошкільної освіти із сучасними вимогами 

дошкільної освіти. В умовах реформування дошкільної освіти зміст практики 

постійно оновлюється задля запобігання протиріч між підготовкою і 

безпосередньою потребою фахівця у ЗДО, створюється нове покоління планів 

практики, які передбачають багатоступеневість, де на кожному етапі 

забезпечено чітку основу, якою повинен оволодіти здобувач вищої освіти, 

визначені цілі і завдання, що характеризують психолого-педагогічну 

спрямованість практичної підготовки на кожному етапі 

Отже, результатом практичної підготовки студентів є професійна 

компетентність, тобто оволодіння ними компетенціями, що свідчать про: 

• сформованість професійних знань, професійних умінь;  

• досвід творчої діяльності, який виявляється в умінні вирішувати 

професійні завдання з урахуванням життєвого досвіду, ціннісних орієнтацій, 

здібностей. 
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СКЛАДОВІ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В умовах реформування соціальної, політичної та економічної сфер 

суспільного життя, інтеграції в світовий та європейський освітній простір 

відбувається модернізація національної системи освіти, що супроводжується 

змінами в педагогічній теорії та практиці. Держава потребує педагогів, зокрема 

фахівців дошкільної освіти, підготовка яких буде відповідати і вимогам часу, і 

соціальним запитам.  

Це положення посилює увагу до моніторингу як механізму безперервного 

відстеження професійної діяльності фахівця дошкільної освіти з метою 

визначення траєкторії професійного зростання педагога, отримання інформації 

про стан функціонування освітньої системи в усій її багатогранності, 

накреслення перспектив оптимізації освітнього процесу.  

У фахівця дошкільної освіти виникає необхідність здійснювати 

моніторинг власної професійної діяльності, позаяк однією із найважливіших 

характеристик якості освіти є її відповідність постійно змінним потребам 

суспільства. 

Аналіз наукових джерел дав змогу уточнити сутність і зміст базових 

понять дослідження. Підтримуємо думку Зарудньої О.М., якою моніторинг 

визначено як форма організації збору, зберігання, оброблення та поширення 

інформації про діяльність певної системи, що забезпечує безперервне 

спостереження за станом і прогнозування її розвитку [2].  
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Моніторинг професійної діяльності педагога можемо розглядати як 

цілеспрямований процес порівняння, зіставлення, оцінювання реального стану 

професійної діяльності фахівця дошкільної освіти із запланованим та прийняття 

педагогом на основі цього відповідного рішення про поточне коригування 

професійної діяльності та вдосконалення освітнього процесу.  

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив констатувати, що 

основними позиціями досліджеь слугує наступна система поглядів:  

− розгляд соціально-психологічних, соціальних, педагогічних та 

психологічних проблем професійної підготовки вихователя (Ю. Бабанський, Ю. 

Колюткіна, Н. Кузьміна, Г. Сухобська та ін.) [1];  

− важливість підготовки педагогів у системі безперервної освіти, (О. 

Анісімов, Т. Бондаренко, В. Єлисеєв, Л. Ільязова, Н. Ничкало, Л. Кунаковська, 

Н. Пінегіна, В. Сластьонін, І. Стеценко та ін.);  

− проблеми інтеграції в освіті (І. Бех, В. Загвязинський, В. Волгов, І. 

Яковлєв та ін.);  

− проблематика післядипломної підготовки вихователів дошкільних 

навчальних закладів (В. Аблямовська, В. Анісімова, Є. Бурмістрова та ін.); − 

моніторинг як предмет наукового обґрунтування в педагогічній галузі (Б. 

Бодрякова, Н. Вербицька, Г. Єльнікова, Є. Заїка та ін.);  

− питання створення системи моніторингу дошкільної освіти (В. Волкова, 

Н. Соколової, Л. Богословець та ін.)  

Моніторинг професійної діяльності фахівця дошкільної освіти є складною 

системою, яка дає змогу одержувати інформацію про: 

зміст освітнього процесу; 

форми, методи, прийоми і засоби навчання; 

рівень професійної діяльності педагога.  

Предметом моніторингового дослідження в освітньому процесі є 

навченість здобувачів дошкільної освіти; розроблені дидактичні матеріали; 

організаційні форми проведення методичної роботи. Крім того, моніторинг 
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професійної діяльності фахівця дошкільної освіти передбачає аналіз якості 

занять та режимних моментів, підбір методів і способів навчання.  

Моніторинг професійної діяльності фахівця дошкільної освіти передбачає 

її аналіз відповідно до критеріїв:  

• професійна підготовка (знання теоретичних основ науки і сучасних 

її досягнень, нормативних документів щодо питань навчання та виховання 

дітей дошкільного віку; уміння вибору методів, прийомів і форм організації 

освітнього процесу);  

• готовність педагога-дошкільника до застосування моніторингу 

(бажання бачити результати власної професійної діяльності, сформованість 

потреб самовдосконалення);  

• володіння способами дії (уміння проводити, психологічний, 

дидактичний аналіз виховних і розвивальних можливостей навчального 

матеріалу);  

• забезпечення ефективності педагогічного впливу шляхом 

поетапного встановлення зворотного зв’язку та самоорганізації;  

• регулювання освітнього процесу відповідно до очікуваних 

результатів.  

Основними складовими формування у майбутніх фахівців готовності до 

моніторингу власної професійної діяльності визначаємо наступні: 

 участь здобувачів вищої освіти у науково-практичних конференціях, 

семінарах з презентацією результатів застосування моніторингових досліджень 

у власній професійній діяльності;  

використання інтерактивних форм і методів підготовки;  

залучення здобувачів вищої освіти до СРС та НДР;  

апробація моніторингових методик в освітньому процесі ЗДО під час 

педагогічної практики.  

Таким чином, моніторинг професійної діяльності фахівця дошкільної 

освіти є актуальною проблемою науки і практики в умовах реформування 

дошкільної освіти.  
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ФОРМУВАНННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Професійний розвиток майбутнього вихователя дітей дошкільного віку є 

досить тривалим і складним. Разом із трансляцією основних знань і 

формуванням на їх основі фахових умінь і навичок, вагоме місце займає саме 

мотивація до професійного самовдосконалення та здійснення професійної 

діяльності на високому рівні. Питання мотивації є одним із найактуальніших у 

психолого-педагогічній науці, оскільки саме воно дає мождивість усвідомити 

механізми розвитку діяльності людини, спрямованої на задоволення певних 

потреб, у тому числі й професійних [3,  с. 73]. 

Проблемам підготовки майбутніх вихователів ЗДО, формування 

мотивації до професійного саморозвитку,   присвячено   наукові   праці  Г. 

Бєлєнької,  А. Богуш, Л. Завгородньої,    Л. Зданевич,    О. Кучерявого та інших. 

В багатьох із означених наукових розвідок вказуються рекомендації, що 

мотивують майбутнього вихователя до професійного розвитку, а відтак, до 

ефективного здійснення професійної діяльності: 

✓ оточіть дитину атмосферою емоційного комфорту, що вбереже її 

від негативних переживань; 

✓ виявляйте цікавість дитячим внутрішнім та емоційним станом, 

переживаннями, бажаннями; 
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✓ демонструйте любов до дитини обіймами та добрим словом; 

✓ навіюйте віру дитини у власні можливості; 

✓ хваліть дитину за найменший успіх у різних видах діяльності; 

✓ будьте поруч з дитиною в її труднощах і радощах; 

✓ будьте толерантні та доброзичливі [1,  с. 61]. 

В умовах сьогодення підготовку майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку до роботи у закладах дошкільної освіти науковці розглядають 

як багатофакторне утворення, головним завданням якго є набуття кожним 

студентом особистісного змісту діяльності, формування професійної 

майстерності, збільшуваний інтерес до роботи з дітьми та їхніми батьками, а 

також розвиток успіху в діяльності [4,  с. 85]. 

Виділяючи мотиваційний фактор як складову, за допомогою якої можна 

оцінити готовність майбутніх вихователів до професійного розвитку, ми 

виходимо з того, що він структурується такими компонентами: мотивація 

вибору професії вихователя ЗДО, задоволеність фахом що здобувається, 

наявність професійних потреб та інтересів, ціннісних орієнтацій, наявність 

необхідних якостей для роботи з дітьми дошкільного віку, наявність 

педагогічного ідеалу, труднощі, що виникають у студентів під час проходження 

педагогічної практики, ставлення до створення позитивного професійного 

іміджу вихователя, наявність потреби і бажання професійно 

самовдосконалюватися [2,  с. 170]. 

Проаналізувавши опитування студентів, результатів виконання творчих 

завдань, а також проведених спостережень під час проходження педагогічної 

практики, було з’ясувано, що у студентів наявний педагогічний ідеал, 

професійні мотиви, потреби та інтереси, ціннісні орієнтації та їх співпадіння із 

прагнення до професійного саморозвитку і самовдосконалення, до створення 

власного позитивного фахового іміджу. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Одним із важливих векторів розвитку освітньої  системи є створення 

такого академічного середовища в закладах вищої освіти, яке б забезпечувало 

якісну підготовку компетентного фахівця, який усвідомлює на ціннісному рівні 

своє професійне покликання. Крім того, відповідно до закону «Про вищу 

освіту», заклади вищої освіти повинні забезпечити дотримання академічної 

доброчесності, функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату (Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу 

освіту», стаття 16, частина 2).  

З огляду на вказане вище, проблема формування академічної грамотності 

як складової виховання академічної доброчесності  у закладах вищої освіти 

потребує якісного дослідження. Так, сьогодні все більше приділяється уваги 

питанню забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Різні 

аспекти проблеми  академічної грамотності порушували у своїх дослідженнях 

вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: О. Асадчих Т. Лавриненко Е. Бакіна, 

І. Короткіна, О. Семеног, Н. Смирнова, І. Щемелєва та ін.   Вивчення й аналіз 

наукової літератури дозволяє говорити про неоднозначність думок серед 

науковців щодо сутності та структури поняття «академічна грамотність». 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
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=%D0%9623380
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Так, можемо констатувати, що етимологію поняття «академічна 

грамотність» складають такі дефініції: «академічний» (academic) (стосується 

освіти, навчання, викладання, досліджень [3, с.7]; та «грамотність» ( як певний 

ступінь знання законів і правил рідної мови та вміння користуватися ними для 

висловлювання своїх думок усно й на письмі; один з найважливіших 

показників культурного рівня населення; ступінь обізнаності з певної галузі 

знання) [2, с.74]. 

Феномен «академічна грамотність» тлумачать як оволодіння знаннями 

про жанрову природу висловлювання, формування й удосконалення вмінь 

сприймати й будувати висловлювання певної жанрової форми, дотримання 

етичних правил академічного спілкування в науково-освітньому 

співтоваристві» [4, с.91-92]; як систему знань та комплексного розвитку 

мовленнєвих компетентностей письма, читання, говоріння та аудіювання, 

необхідних для здійснення українськими студентами міжкультурної 

академічної комунікації [1,с.112]; як здатність здійснювати комунікації в 

академічному дискурсі [5, с.143]. Ми у свою чергу, поняття «академічна 

грамотність» розуміємо як рівень засвоєння системи знань, сформованих вмінь, 

навичок і способів діяльності, що визначають здатність здобувача вищої освіти 

презентувати наукові ідеї, обмінюватись навчальною та науковою інформацією 

в усній і писемній формах у процесі комунікативної взаємодії з  учасниками  

академічної спільноти.   

Концепція формування академічної грамотності повинна стати ключовою 

ідеєю сучасного закладу вищої освіти. На нашу думку, необхідною умовою 

формування академічної грамотності студентів є дотримання принципу 

безперервності та наступності. Академічна грамотність як складне інтегроване 

утворення вимагає продуманого системного, комплексного підходу у розвитку 

академічної грамотності на всіх етапах освіти. Важливо визначити поетапність 

упровадження дисциплін, спрямованих на формування академічної грамотності 

на різних рівнях ЗВО, виокремити оптимальні дидактичні умови, ефективні 

методи, технології навчання як українському, так англійському академічному 
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письму. Безперечно, академічна грамотність як інтегрована здатність 

особистості формується у процесі навчання, але розвиток її відбуваються у 

процесі практичної діяльності та самовдосконалення  упродовж життя. 

Також важливою умовою формування та розвитку академічної 

грамотності здобувачів вищої освіти є активізація у них  спонукальних мотивів. 

Реалізація цієї дидактичної умови спрямовується на те, щоб створити в 

академічному середовищі закладів вищої освіти мотиваційну настанову, 

спрямовану на виникнення в студентів бажання  брати участь в академічному 

дискурсі, бажання створювати академічні тексти. Окрім того, формування 

академічної грамотності студентів потребує створення навчально-

рефлексивного середовища академічної доброчесності, удосконалення змісту 

професійної підготовки: продумана системна, комплексна робота з формування 

академічної грамотності у ЗВО на різних рівнях вищої освіти; продумана 

організація аудиторної, позааудиторної самостійної пошуково-дослідницької 

діяльності майбутніх фахівців, створення консультаційних центрів, де 

студентам надають допомогу щодо написання академічних текстів. 

Таким чином, формування академічної грамотності як складової 

виховання академічної доброчесності відбувається упродовж тривалого терміну 

в процесі цілеспрямованої системної роботи, а тому концепція формування 

академічної грамотності  повинна стати ключовою ідеєю сучасного закладу 

вищої освіти. Для цього необхідно створити по-перше,  комплексну систему  

розвитку академічної грамотності, яка охопить усі рівні системи національної 

освіти; по-друге, навчально-рефлексивне середовище академічної 

доброчесності у процесі пошуково-дослідницької діяльності, по-третє,  

мотиваційну настанову, спрямовану на виникнення в студентів бажання брати 

участь в академічному дискурсі. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Сучасному суспільству потрібні вчителі, які володіють як традиційними 

методами і технологіями навчання, а й інноваційними, зокрема і 

інтерактивними технологіями навчання. З цією метою необхідне створення та 

підтримка науково-дослідних та педагогічних зв’язків в рамках «ЗВО - ЗО»; 

обговорення проблем, що стосуються готовності вчителя початкових класів до 

застосування інтерактивних технологій навчання. 

Проблеми технологій навчання, їх застосування та ефективності 

використання у школі, у закладах вищої освіти представлені у роботах 

М. Кларіна, А. Крамаренко, В. Паламарчук, О. Піхоти, В. Серікова, С. Сисоєвої, 

І. Якиманській. Теоретичні та практичні аспекти нових технологій навчання 

розроблені в роботах В. Беспалько, М. Виноградової, Д. Джонсона, 

В. Мартинюк, А. Піхоти, Л. Пироженко, Е. Пометун, Р. Реванс, К. Селевко, 
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М. Скрипник, В. Терещенко і інших вітчизняних і зарубіжних учених.  

Проблем інтерактивного спілкування присвячені праці Н. Богомолової, 

Б. Ломова, Р. Немова та ін  

Проблему готовності вчителя до педагогічної та професійної діяльності 

розглядали багато вчених: Є. Барбіна, А. Глузман, Н. Гузій, К. Дура-Новакова, 

М. Дяченко, Л. Кандибович, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, В. Сластєнін, 

Л. Спірін та ін. 

Науковець Г. Селевко відзначає, що педагогічна технологія є змістовним 

узагальненням, вбирає в себе смисли всіх визначень попередніх авторів і може 

бути представлена в трьох статусах: науковому, процесуально-описовому, 

процесуально-дієвому. Тобто педагогічна технологія виступає як наука, як 

система методів, способів, принципів, що застосовуються у навчанні, і як 

реальний процес навчання.  

Селевко Г.К.розглядає, що у структуру педагогічної технології входять 

[1]:  

1. Концептуальна основа;  

2. Змістовна частина навчання:  

 – цілі навчання – загальні та конкретні;  

 - зміст навчального матеріалу;  

3. Процесуальна частина - технологічний процес:  

 - організація освітнього процесу;  

 - методи та форми навчальної діяльності школярів;  

 - методи та форми роботи вчителя;  

 - діяльність вчителя з управління процесом засвоєння матеріалу;  

 - діагностика освітнього процесу.  

Будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати певним вимогам 

щодо якості її складових, а саме: концептуальністю, системністю, керованістю, 

ефективністю, відтворюваністю [1; с. 17]. 

Коротко охарактеризуємо кожну якість. Концептуальність означає, що 

будь-яка педагогічна система повинна мати філософську, психологічну, 
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дидактичну, соціально-педагогічну основу. Системність має причиною 

наявність у педагогічної технології ознак системи: взаємодії всіх її ланок, 

наявність цілей і логіки. Керованість означає можливість планування процесу 

навчання, проєктування, модифікацію, трансформацію використовуваних 

засобів, методів навчання відповідно до цілей, запланованих як результат 

навчання. Ефективність передбачає забезпечення резерву навчального часу, 

оптимізацію роботи вчителя, тобто. визначається оптимальністю, виходячи з 

витрат, при отриманні гарантованих високих рівнів досягнень учнів у 

освітньому процесі. Відтворюваність - здатність відтворити цю педагогічну 

технологію іншими вчителями в аналогічних умовах. 

Таким чином, на наш погляд, підготовка майбутніх вчителів початкової 

школи до застосування інтерактивних технологій передбачає наявність 

спеціально організованого освітнього простору, який інтегруватиме всі 

функціональні освітні одиниці структури закладу освіти, побудований на 

використанні інтерактивних технологій, націлений на самовдосконалення, 

саморозвиток, самореалізацію студентів у сфері застосування інтерактивних 

технологій.  

Готовність майбутнього вчителя до застосування інтерактивних 

технологій є інтегративною освітою та метою та результатом спеціальної 

професійної підготовки здобувачів у цьому напрямку. Під формуванням 

готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування 

інтерактивних технологій розумітимемо багатокомпонентний, 

поліфункціональний, динамічний, відкритий процес трансформації, завдяки 

якому здійснюється цілеспрямований розвиток усіх структурних компонентів, 

які забезпечують формування цього виду готовності. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Для формування мобільності, діловитості та комунікабельності як 

важливих професійних якостей майбутнього вчителя треба створити  необхідні 

умови, які б сприяли ефективній педагогічній взаємодії з метою впевненого 

орієнтування в соціальних і природних явищах, феноменах науки і культури, 

професійній діяльності з метою оволодіння цими якостями. 

Для того, щоб зробити процес формування професійних якостей більш 

ефективним, необхідно реалізувати певні умови в процесі педагогічної 

взаємодії. 

Умови – це «сукупність об’єктів, властивостей і відносин, які сприяють 

реалізації в дійсність можливостей, які є в потенції» [1]. 

Вважаємо, що умовами формування професійних якостей майбутнього 

вчителя в процесі педагогічної взаємодії є: 

- розвиток потреби і зацікавленості студентів у формуванні професійних 

якостей та їх самовдосконаленні у процесі педагогічної взаємодії; 

- моделювання ситуацій, які сприяють розвитку професійних якостей 

майбутніх учителів. 

Ставлення до професії виявляється в інтересі до неї. Формування 

професійних інтересів досягається шляхом роз'яснення цілей і значущості 

професії вчителя, залучення  студентів до виготовлення дидактичних 

матеріалів, поглибленого вивчення теоретичних питань, під час педагогічної 
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практики тощо. 

Варто зазначити, що яскравість уражень і новизна фактів впливають на 

інтерес до професії. Оволодіваючи знаннями, здобувач має відчувати 

задоволення від пізнання інформації, вирішення проблемного питання, у нього 

розвивається дієвий пізнавальний інтерес до обраної професії. 

Викладачами та науковцями накопичено величезний арсенал методів, 

спрямованих на формування позитивних мотивів навчання. Основну роль у 

стимулюючих методах відіграють дружні відносини, взаєморозуміння 

викладача і студента. Використання впливу цих відносин призводить до 

формування в студента позитивного ставлення до процесу навчання.  

Одним з найважливіших є метод емоційного стимулювання, а також 

метод розвитку пізнавального інтересу, що готує  до сприйняття навчальної 

інформації, висловлювань, включаючи невербальні засоби спілкування: міміку, 

жести, емоційні прояви. 

На перших етапах педагогічної взаємодії зі студентами широко 

використовують різноманітні активні методи навчання. Дійсно, у наукових 

працях доведено, що використання активних освітніх методів є ефективним 

засобом формування навчальної мотивації молоді. Зокрема, вони вимагають від 

молодих людей виявлення постійного розумового напруження, самостійності, 

ініціативності, дозволяють їм значною мірою задовольнити свої соціальні 

потреби в самостверджуванні серед інших людей. 

У наукових працях пропонуються різні шляхи, які дозволяють підвищити 

в молодих людей їхню мотивацію, зокрема, зацікавленість у формуванні 

професійних якостей. Так, І. Зимна виділяє такі з них: забезпечення 

усвідомлення молодими людьми важливості запропонованої навчальної 

інформації для покращення власної життєдіяльності, створення умов для 

виявлення ними розумової самостійності та ініціативності, відчуття успіху під 

час виконання завдань та ін. [2, с.226]. 

Головною метою освіти є формування в майбутнього спеціаліста 

здатності до саморозвитку, самоствердження, творчої праці, що зумовлює 
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володіння необхідними професійними якостями для виконання певної 

професійної діяльності. Обрана професійна діяльність містить у собі умови для 

особистої самореалізації, для формування професійних якостей майбутніх 

учителів. 

Отже, провідною позицією навчального процесу має бути створення 

такого середовища, яке забезпечило б оптимальні можливості для 

зацікавленості студента у формування необхідних професійних якостей, 

виявлення таланту, що обов’язково передбачає створення ситуацій успіху й 

отримання задоволення від виконаної справи. Ні підручники, ні навчальні 

засоби не мають такого впливу на того, хто навчається, як особливість і 

майстерність педагога.  

Ще однією умовою, яка сприяє формуванню професійних якостей, є 

моделювання професійних ситуацій  і залучення до них студентів, що 

призводить до формування позитивного ставлення до професії педагога,  

придбання досвіду вирішення педагогічних проблем  і нагромадження творчого 

досвіду. Включення студентів у ситуації, які моделюють їхню майбутню 

професійну діяльність, дозволяє осмислити галузь професійної праці вчителя, 

усвідомити способи й побачити шляхи свого професійного становлення. 

Програвання типових ситуацій зі шкільного життя закріплює орієнтації, що 

визначають стійкість професійної поведінки, її незалежність від тих або інших 

ситуативних обставин. Метод моделювання професійних ситуацій закріплює 

установки, цінності, орієнтації майбутнього вчителя, додає їм спрямованості, 

дозволяє переконатися у своїх професійних можливостях і здібностях, 

удосконалювати їх.  

Педагогічна ситуація включає умови, сприятливі для взаємодії, і може 

виступати як нормальна або конфліктна, епізодична або довготривала, типова 

або нетипова, передбачувана або непередбачувана. 

Отже, формування професійних якостей майбутніх учителів не може 

здійснюватися, якщо взаємодія викладача зі студентами не буде гуманістично 

зоорінтованою, якщо в основу занять не буде покладено професійно 
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орієнтовану інформацію, а в педагогічному процесі не створити умов, які 

моделюють атмосферу їхньої майбутньої професійної діяльності. 
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ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА ВІДСТАНІ ДЛЯ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Одним із пріоритетних напрямів цифровізації освіти є здатність учителів 

початкової школи, забезпечувати гармонійний розвиток дитини, формувати 

ключові та предметні компетентності молодших школярів, адже навчання учнів 

у початковій школі (ПШ) в кризових умовах, які складаються в останні два 

роки, є надзвичайно складним завданням. Сформувалась потреба в організації 

дистанційного навчання (ДН), яка підтверджує те, що  «підготовка дітей 

молодшого шкільного віку до навчання означає більше, ніж викладання 

стандартних шкільних предметів. Ключовим компонентом роботи вчителем 

ПШ є присвячення своїх зусиль розумовому та емоційному розвитку дітей, а 

також їх здатності спілкуватися з іншими» [4]. Особливо гостро вона 

проглядається в умовах застосування цифрових інструментів в ДН – зазначене 

стосується як вчителів, такі учнів та їх батьків/опікунів. Тут, як зазначають 

зарубіжні дослідники, «однією з найскладніших компонент діяльності вчителя 

ПШ проглядається вибір правильної методики навчання для свого класу. Перш 

ніж вирішити, який(і) метод(и) використовувати, вчителі повинні почати з 

кінця уроку і працювати в зворотному напрямі. Вони можуть легко сформувати 

місію уроку, встановивши, що саме учні повинні взяти з уроку та як вони 

будуть оцінені. Вчителі можуть додатково зміцнювати ці прийоми та/або ідеї, 

розробляючи плани практичних заходів, лекцій та спільного навчання» [1]. 

Відповідно, вчитель зобов’язаний обсудити з батьками/опікунами 

зазначені питання – це допоможе їм знизити тривожність учнів. Результатом 
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спілкування має стати усвідомлення ними, що учитель розуміє складність 

переходу на дистанційний формат навчання і що учитель не буде негативно 

оцінювати діяльність учнів, а спрямується на максимальне розуміння та 

підтримку учнів. Адже учні ПШ мають відносно обмежені здібності у володінні 

цифровими технологіями  (ЦТ) порівняно із старшокласниками.  

В організації ДН в школі вчителю важливо максимально докладно 

розповісти батькам про те, які інструменти будуть використані у викладанні; як 

буде організований освітній процес в цілому; як будуть організовані 

навчальний тиждень і навчальний день; як буде проходити оцінювання; в чому 

полягає роль батьків/опікунів [1; 2; 4]. 

Важливість організації ДН в ПШ полягає в тому, що заклад освіти 

повинен мати неперервний діалог з представниками дітей. У свою чергу, 

батьки/опікуни зобов’язані виконувати інструкції, які підготує вчитель і заклад 

освіти в цілому. Задля покращання співпраці та встановлення взаємозв’язків 

також рекомендується використовувати дистанційні зустрічі у формі 

відеоконференцій. Аналітичний огляд наукових праць (Н. Бахмат, В. Бикова, 

Ю. Горошка, М. Жалдака, Л. Карташової, О. Клочко, М. Лещенко, Н. Морзе, 

Л. Пєтухової, Н. Побірченко, О. Савченко, О. Співаковського, Ю. Триуса, 

Л. Хомич, І. Червинської та ін.) дозволяють зробити висновки про те, що в 

організації ДН вчитель ПШ повинен притримуватися наступних обов’язків:  

− розробляти плани уроків з врахування ефективного використання 

цифрового інструментарію, що використовується в ДН; 

− бути для учнів зразком гарної поведінки та навичок спілкування в 

цифровому освітньому середовищі – задля того, щоб учні могли навчатися 

толерантно спілкуватися з іншими; 

− позитивно оцінювати виконання домашніх завдань, щоб учні 

отримували належний зворотній зв’язок та мотивацію до отримання нових 

знань в ДН; 

− спілкуватися онлайн з батьками/опікунами про успіхи кожної 

дитини; 
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− звертати увагу на учнів, які потребують додаткової допомоги чи 

управління  в умовах цифрового освітнього середовища; 

− підготувати учнів до самостійної роботи поза класом; 

− розробляти нові методи викладання, які можна адаптувати для 

роботи з учнями ПШ з використанням ЦТ. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Умови реформування системи освіти спричиняють потребу професійного 

розвитку учителів початкової школи (ПШ), що, нині є одним із основних 

завдань забезпечення високого рівня якості навчання. Відповідно до Концепції 

Нової Української школи (НУШ) сучасні заклади освіти очікують на вчителя 

нового формату, який виконує в освітньому процесі роль наставника та 

характеризується здатністю навчатися неперервно впродовж життя. Розгляд 

етапів професійного розвитку вказує на те, що психологічні аспекти 

професійного розвитку особистості розглянуто у працях Б. Ананьєва, Г. Балла, 

Л. Виготського, А. Карпова, Є. Клімова, А. Маркова та інших психологів. 

Узагальнюючи їх роботи, визначимо та теоретично обґрунтуємо кожен з етапів 

https://www.teachelementary.org/elementary-teaching-methods/
https://www.teachelementary.org/elementary-teaching-methods/
https://www.alleducationschools.com/teaching-careers/elementary-school-teacher/
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професійного розвитку вчителя початкових класів. Професійна орієнтація та 

адаптація – складові елементи системи професійного розвитку вчителя 

початкових класів, які є регулятором зв’язку між системою освіти та 

професійною діяльністю.  

I. Професійна адаптація. Результатом професійної адаптації вчителя 

початкових класів є адаптованість, що виявляється у зануренні вчителя у 

реальне професійне середовище, налагодженні суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 

педагогом та педагогічним колективом та усвідомленні системи роботи ЗЗСО в 

цілому.  

II. Становлення професіонала – цьому етапі відбувається поступове 

засвоєння професійних технологій, набуття власного досвіду шляхом «спроб та 

помилок», постійний пошук кращих методик, методів, форм, технологій 

професійного розвитку, вироблення індивідуального стилю педагогічної 

діяльності, формування культури професійних умінь і навичок педагогічної 

діяльності. 

III. Професійна майстерність. Свого часу І. А. Зязюн зазначав що 

«педагогічна майстерність є індивідуальним внеском у педагогічну культуру 

суспільства, і лише повне усвідомлення механізмів власної діяльності 

уможливлює передачу майстерності іншим» [1, с. 9].  

Дослідження проблеми професійного розвитку учителів ПШ у системі 

методичної роботи закладів загальної середньої освіти потребує досить 

ретельного вивчення наукових напрацювань в цій площині та отриманих 

результатів. Так, аналітичний огляд наукових досліджень показав, що проблемі 

підготовки учителів початкової школи присвячено чимало досліджень. 

Оскільки в дійсності їх досить багато, ми дійшли висновку, що, відповідно до 

реформування в системі освіти, Концепції Нової української школи та 

відповідних змін, є потреба в здійсненні вивчення робіт, які виконані в останні 

роки. Так, зокрема, А. І. Смолюк «проведено операціоналізацію теоретично 

обґрунтованих структурних компонентів готовності до професійного 

саморозвитку та побудовано узагальнений особистісний профіль професійного 
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саморозвитку майбутнього педагога. Показано, що вираженість таких 

інтегральних компонентів готовності до професійного саморозвитку, як 

операційно-діяльнісного, потребово-мотиваційного, рефлексивно-ціннісного та 

соціально-комунікативного є середньою, а когнітивно-пізнавального – високою 

[4]. 

Вбачаючи нагальну потребу суспільства у вчителеві, здатному до 

професійного саморозвитку спонукала потребу Н. Ю. Шустової до здійснення 

дослідження проблеми формування у майбутніх учителів початкової школи 

здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки [6]. 

Зокрема дослідницею визначено й теоретично обґрунтовано організаційно-

педагогічні умови формування здатності до професійного саморозвитку 

майбутніх учителів початкової школи [6, с. 6]: стимулювання мотивації до 

професійного саморозвитку; вдосконалення методів і прийомів організації 

самостійної пізнавальної діяльності студентів; спрямованість удосконалення 

педагогічної діяльності викладачів на формування основ професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців тощо. 

Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального 

закладу зацікавила З. М. Шевців [5]. Вона стверджує, що необхідно [5, с. 8]: 

«уточнити Галузеві стандарти підготовки бакалавра спеціальності «Початкова 

освіта» з урахуванням змісту соціоінклюзивної освіти; модернізувати цикл 

професійної та практичної (професійно орієнтованої) підготовки майбутніх 

фахівців спеціальності «Початкова освіта» кваліфікації «Вчитель початкової 

школи»; рекомендувати розроблені навчальні дисципліни «Основи соціально-

педагогічної діяльності» й «Основи інклюзивної педагогіки» запровадити в 

освітній процес ЗВО для професійної підготовки за спеціальністю «Початкова 

освіта» кваліфікації «Вчитель початкового навчання». 

Дисертація А. О. Кравцової присвячена проблемі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної 

діяльності. Нею доведено переваги формування культури професійного 
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спілкування засобами інтерактивних методів навчання. Зокрема, відмічаючи 

позитивні зміни в експериментальних групах, вона стверджує, що відбулися 

через постійне залучення студентів до різних практичних ситуацій, які 

потребували вирішення завдань, що наближені до їх майбутньої професійної 

діяльності. В подальшому вбачається можливим використовувати уточнене 

поняття «готовність майбутніх учителів початкової школи до організації 

групових форм пізнавальної діяльності». Воно тлумачиться дослідницею як 

«особистісне новоутворення, яке охоплює мотивацію до модернізації й 

оптимізації пізнавальної діяльності молодших школярів, теоретичні знання про 

зміст і форми навчальної діяльності, практичні уміння й навички організації 

групової форми навчання, здатність до критичної самооцінки й оцінки 

результатів своєї діяльності [3, с. 4]. 

Сукупність організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-виховній 

діяльності початкової школи схарактеризовано Л.М. Корольовою. Основними 

вона визначила [2, с. 10]: «формування мотиваційних установок майбутніх 

учителів початкової школи на домінанту креативної спрямованості в структурі 

професійної діяльності; організація процесу набуття майбутніми вчителями 

початкових класів знань, умінь і досвіду з розвитку креативних здібностей 

учнів у навчально-виховній діяльності шляхом упровадження авторських 

модулів визначених дисциплін тощо». 

Таким чином, аналізуючи наукові напрацювання дослідників та зазначені 

вище етапи професійного розвитку, можна стверджувати, що таку тенденцію 

руху від нижчого до вищого (вершини «акме») педагог може здійснювати лише 

поетапно. За результатами аналізу науково-педагогічних джерел, можна 

стверджувати, що проблема професійного розвитку вчителів початкових класів 

була актуальною в педагогічній галузі завжди і є надзвичайно актуальною на 

початку ХХІ століття. Науковці з’ясовують і визначають поняття «професійний 

розвиток», «професійний розвиток особистості», «професійний розвиток 

педагога», «неперервна освіта», «навчання впродовж життя», 
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«професіоналізм», етапи професійного розвитку, «професійна майстерність», 

потреби вчителів щодо професійного розвитку тощо. Як показують наукові 

доробки, ефективний професійний розвиток учителя ПШ сприяє формуванню 

позитивних змін у знаннях і переконаннях, практиці викладання та впливає на 

покращення результатів навчальних досягнень учнів, а відтак стає ключовим 

чинником розвитку Нової української школи. 

Вивчення досліджуваної проблеми дозволило виявити, що дослідники 

мають різнобічні бачення й особисті підходи до визначення професійного 

розвитку, проте означені трактування взаємодоповнюють одне одного та 

стають системоутворюючими елементами професійного розвитку учителів 

початкової школи. Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, 

що основні поняття, а саме «розвиток», «розвиток особистості», 

«індивідуальність учителя», «професійний розвиток», «професійний розвиток 

учителів початкової школи» дає можливість науково обґрунтувати 

термінологію дослідження проблеми професійного розвитку учителів 

початкової школи та сформувати теоретичні основи дослідження.  

Враховуючи означене вище, професійний розвиток учителів початкової 

школи у системі методичної роботи ЗЗСО розуміється нами як складний 

цілеспрямований поетапний процес розвитку психолого-педагогічних, 

предметних та методичних компетентностей шляхом накопичення 

професійного досвіду, усвідомленні нових цінностей та вдосконаленні 

особистих педагогічних навичок у процесі професійної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ  

В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Розвиток сучасного суспільства активізує нові можливості для розкриття 

потенціалу мовної особистості молодшого школяра, які, в свою чергу, 

висувають високі вимоги до комунікативної підготовки учнів початкової 

школи. Тому закономірною є модернізація системи початкової мовної освіти і 

актуалізація проблеми формування комунікативної компетентності молодших 

школярів, що передбачає відмову від традиційного вивчення мови, яке 

базується на засвоєнні теоретичних знань та правил правопису, натомість 

орієнтується на формування комунікативної компетентності учнів: уміння 

спілкуватися, слухати і чути партнера, співпрацювати, вільно і зрозуміло 

висловлювати власну думку і відстоювати свою позицію, аргументовано 

переконувати інших, бути толерантним до різних думок. Адже «молодший 

шкільний вік надзвичайно сприятливий для оволодіння комунікативними 

уміннями і навичками, оскільки в дітей цього періоду легко формуються 

артикуляція і мовленнєвий слух, вони активно засвоюють нові слова і вислови, 

усталені лінгвістичні конструкції, виявляють інтерес до різноманітних мовних 
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явищ, прагнуть до спілкування, швидко набуваючи мовленнєвого досвіду». [4, 

с. 69] 

На даний час існують різні визначення комунікативної компетентності. 

Наприклад, за словами Ю. М. Жукова: «Це здатність встановлювати і 

підтримувати необхідні контакти з оточуючими людьми, певна сукупність 

знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективне спілкування, 

взаєморозуміння між його учасниками». На думку І. П. Ґудзик: «Комунікативна 

компетентність виявляється у здатності успішно користуватися мовою (усіма 

видами мовленнєвої діяльності) для пізнання, комунікації. А Ю. С. Вторнікова 

виокремлює такі складники комунікативної компетентності, як: орієнтування в 

різноманітних ситуаціях спілкування, що базується на знаннях та життєвому 

досвіді індивіда... [1, с. 91] Узагальнюючи різні погляди дослідників на 

визначення комунікативної компетентності молодшого школяра, можна 

зробити висновок, що це інтегроване особистісне утворення, тобто єдність 

теоретичної і практичної готовності учня до здійснення комунікації. 

Концепція Нової української школи (НУШ) визначає нові соціальні 

вимоги до формування життєво важливих якостей особистості. «Дитині 

недостатньо дати лише знання. Важливо навчити користуватися ними. Знання 

та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його 

життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні 

та праці». Саме у початковій школі закладаються основи формування 

комунікативної компетентності, яка виражається не лише в здатності 

сприймати і передавати інформацію, а й взаємодіяти з оточуючими та пізнавати 

одне одного. Молодший шкільний вік є базовим періодом для залучення дітей 

до комунікативної діяльності. Він може стати сприятливим і для забезпечення 

комунікативної активності, оскільки провідною мовленнєвою діяльністю учнів 

початкової школи є усне мовлення. У молодшому шкільному віці ефективно 

формуються початкові уміння мовленнєвої культури, а це і знання норм 

літературної мови, й уміння будувати висловлення відповідно до мети 

спілкування, дотримання правил спілкування (один відповідає – решта слухає), 
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й оцінювання відповіді однокласника, правила співпраці в групі та в парі. Крім 

того, формування комунікативної компетентності повинно гармоніювати з 

дидактичною системою, яка забезпечує розвиток особистості учня на всіх 

етапах навчання. Адже формування світогляду, розвиток пізнавальної 

активності залежить від того, наскільки школярі володіють рідною мовою, 

мовленнєвими навичками і вміннями. 

На основі Концепції НУШ в Державному стандарті початкової освіти 

визначено ключові компетентності, на формування яких спрямовано освітній 

процес у початковій школі. Першою серед них є вільне володіння державною 

мовою, що передбачає уміння усно й письмово висловлювати свої думки, 

почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також готовність вживати 

українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях. Формування цієї 

компетентності є пріоритетним завданням мовно-літературної освітньої галузі, 

реалізація якого передбачає досягнення визначених державним стандартом 

загальних результатів навчання. А саме: здобувач освіти взаємодіє з іншими 

особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих 

цілей у різних комунікативних ситуаціях. [2]  

У типовій освітній програмі мовно-літературної галузі, розробленій 

творчим колективом під керівництвом О. Я. Савченко [5], конкретизовано мету, 

завдання, очікувані результати молодших школярів та зміст навчання, який 

забезпечує досягнення зазначених результатів. Зокрема, метою початкового 

курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами 

різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та 

читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською 

мовою для духовного, культурного й національного самовияву, 

послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному 

діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих 

здібностей.  

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-

літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», 
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«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо 

мовні явища». Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована саме на 

формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних 

комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і 

монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.  

Формування комунікативної компетентності «спрямоване, зокрема, і на 

розвиток культури мовленнєвого спілкування, мовленнєвого етикету та 

етичних норм спілкування». [3, с. 9] Та й загалом, комунікативна 

компетентність є характеристикою особистості, її здатністю, яка виявляється в 

поведінці, діяльності, що забезпечує вирішення практичних життєвих 

комунікативних ситуацій. Зважаючи на це, в комунікативній компетентності 

можна виділити такі складники, як: теоретичний, практичний і особистісний.  

Теоретичний передбачає уміння знайти необхідну інформацію, її 

джерело, переконливо аргументувати свою позицію, стилістично і граматично 

правильно оформити висловлення, викладати інформацію зрозуміло, чітко, 

доступно і виразно. Практичний складник – це уміння розуміти настрій 

співрозмовника, слухати його, використовувати власний досвід у спілкуванні. 

Особистісний охоплює комплекс комунікативних властивостей і якостей 

особистості, тобто розпізнавання внутрішнього стану співрозмовників, вибір 

дій, на які очікує співрозмовник, товариськість, толерантність, здатність до 

рефлексії.  [6] 

Таким чином, комунікативно спрямоване навчання української мови 

надає перевагу формам, які створюють такі мовленнєві ситуації, коли кожний 

учень має можливість проявити себе в комунікації, висловити власну думку і 

відчувати до неї відповідну повагу. При цьому мають бути обов’язково 

враховані вікові особливості молодших школярів, їх можливості і здібності. 

Лише за таких умов можливе ефективне формування комунікативної 

компетентності учнів як одного з провідних завдань початкового мовного 

курсу. 
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ДІАГНОСТИКА У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАЦІЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Завдання профілактики девіацій молодших школярів зумовлюють 

різноманітність методів психолого-педагогічної діагностики та перелік 

основних заходів вторинної профілактики: 

- вивчення особових справ учнів, включаючи довідку про стан здоров'я;  

- знайомство з сім'єю, вивчення її соціально-психологічного клімату;  

- бесіди з іншими вчителями;  

- спостереження за поведінкою учня на уроці та у позанавчальній 

діяльності за такими параметрами: успішність, відношення до навчання, до 

праці, до товаришів, до себе, до близьких, батьків, участь у суспільному житті 

групи, закладу освіти, навички культури поведінки;  
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- організація безпосереднього спілкування з такими учнями;  

- спостереження за індивідом групи «ризику» у педагогічно значущих 

ситуаціях тощо [1]. 

З метою вивчення умов і перевірки ефективності індивідуальної роботи з 

девіантними молодшими школярами нами була організована і проведена 

дослідно-експериментальна робота під час педагогічної практики на базі 

Солотвинського ЗЗСО № 1 І-ІІІ ступенів. До експерименту було залучено учнів 

1-х класів у загальній кількості 49 осіб, з яких 20 учнів контрольного класу (1-А 

клас) і 19 учнів експериментального класу (1-Б клас). 

Експеримент проводився у такі етапи:  

1) констатувальний;  

2) формувальний (розроблення програми психологічного супроводу і 

профілактики дезадаптації учнів до шкільного навчання у площині «дитина – 

учитель – батьки – дитина»). 

На констатувальному етапі експерименту ми поставили за мету визначити 

рівень дезадаптації у молодших школярів та рівень агресії.  

Під час діагностичної роботи ми визначали:  

1) психологічну готовність до шкільного навчання;  

2) рівень дезадаптації, агресії;  

3) форми соціальної дезадаптації.  

З цією метою ми запропонували учням експериментального і 

контрольного класів такі методики:  

- Методика рівня розвитку інтелектуальних процесів;  

- Методика визначення обсягу уваги;  

- Діагностику опосередкованої пам’яті; 

- Тест Керна-Йирасека; 

- методика «Крокодили», «Неіснуюча тварина» М. З. Друзкевич, графічна 

методика «Кактус», агресивність (модифікація тесту Розенцвейга). 

Результати дослідження рівня розвитку інтелектуальних процесів, 

визначення обсягу уваги, рівня розвитку пам’яті, рівня розвитку мілкої 
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моторики рук учнів перших класів  подано у таблицях 1-4. 

Таблиця 1 

Рівень розвитку інтелектуальних процесі молодших школярів 

експериментального і контрольного 1-их класів 

№ 

Рівень розвитку 

інтелектуальних 

процесів 

Експериментальний 

клас 
Контрольний клас 

К-сть 

учнів 
% 

К-сть 

учнів 
% 

1 Високий 5 25 5 26,32 

2 Середній 9 45 7 36,84 

3 Низький 6 30 7 36,84 

 

Таблиця 2 

Рівень визначення обсягу уваги молодших школярів експериментального і 

контрольного 1-их класів 

№ 

Рівень 

визначення 

обсягу уваги 

Експериментальний 

клас 
Контрольний клас 

К-сть 

учнів 
% 

К-сть 

учнів 
% 

1 Високий 4 20 4 21,05 

2 Середній 11 55 12 63,15 

3 Низький 5 25 3 15,8 

 

Таблиця 3 

Рівень розвитку пам’яті молодших школярів експериментального і 

контрольного 1-их класів 

№ 
Рівень розвитку 

пам’яті 

Експериментальний 

клас 
Контрольний клас 

К-сть 

учнів 
% 

К-сть 

учнів 
% 

1 Високий 4 20 2 10,5 

2 Середній 10 50 9 47,4 

3 Низький 6 30 7 42,1 
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Таблиця 4 

Рівень розвитку мілкої моторики рук молодших школярів 

експериментального і контрольного 1-их класів 

№ 

Рівень розвитку 

мілкої моторики 

рук 

Експериментальний 

клас 
Контрольний клас 

К-сть 

учнів 
% 

К-сть 

учнів 
% 

1 Високий 8 40 7 36,8 

2 Середній 10 50 10 52,6 

3 Низький 2 10 2 10,6 

 

Результати проведених нами діагностичних зрізів показують, що 

контингент учнів експериментального і контрольного класів майже однаковий, 

що забезпечить у подальшому адекватність та об’єктивність 

експериментальних даних щодо ефективності запропонованої нами програми 

психологічного супроводу і профілактики дезадаптації учнів до шкільного 

навчання у площині «дитина – учитель – батьки – дитина». 

Разом з тим, незначна кількість учнів з високим рівнем інтелектуальних 

процесів, обсягу їх уваги, розвитку пам’яті, мілкої моторики рук свідчить про 

те, що значна частина учнів обох класів схильна до шкільної дезадаптації, адже 

на середньому і низькому рівні знаходяться показники, що свідчать про рівень 

готовності до навчання у школі, що у майбутньому може призвести до 

девіантної поведінки. 

Тому, з метою запобігання проявів дезадаптації молодших школярів під 

час освітнього процесу ми рекомендуємо програму психологічного супроводу і 

профілактики дезадаптації учнів до шкільного навчання у площині «дитина – 

учитель – батьки – дитина». 

Програма ґрунтується на періодизації вікового розвитку дитини 

Е. Еріксона та концепції появи психологічних новоутворень особистості 

Д. Ельконіна і В. Давидова. 

Психологічний супровід як метод роботи у даній програмі є системно 

організованою діяльністю, що спрямована на оптимальний розвиток кожного 
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учня – його пізнавальної активності, засвоєнню предметних знань і соціальних 

цінностей, норм взаємодії та спілкування, формування самостійності поведінки, 

позитивного психологічного стану [2]. 
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ЗМІНА РОЛІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ВПЛИВОМ 

ПАНДЕМІЇ 

Використання цифрових технологій (ЦТ) в початковій школі (ПШ) в 

дистанційному режимі, а також їх роль організації освітнього процесу важливо 

розуміти учителям, оскільки технології відіграють домінуючу роль у 

повсякденному житті. Використання ЦТ зростає з часом, оскільки учні ПШ 

навчаються використовувати різні цифрові пристрої для задоволення своїх 

освітніх потреб, а вчителі їх використовують як допоміжні засоби для 

безпосереднього визначення потреб учнів. Covid 19 поглибив кризу – пандемія 

зробила виклик системам освіти у забезпеченні безперервності навчання, 

істотно збільшивши вимоги, які пред'являються до вчителів. Системи освіти, як 

ніколи, вимагають високопрофесійних учителів, які сприяють і підтримують 

навчання, а не передають контент; які використовують поєднання особистих та 

цифрових методів для проведення уроків; сприяють творчому мисленню, 

спілкуванню та співпраці; прищеплюють любов до навчання, наполегливість 

тощо. До пандемії, Всесвітній банк почав у Глобальній платформи для 

успішних вчителів для країн допомагають посилити політику вчителів в цілях 

поліпшення викладання і навчання. Платформа побудована навколо п’яти 
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ключових принципах: зробити навчання привабливим; покращити дошкільну 

освіту; покращення умов вибору, розподілу, моніторингу та зворотного зв'язку; 

забезпечити якісний професійний розвиток та керівництво ЗО; розумно 

використовувати ЦТ [1; 5]. 

Зважаючи на вагомі негативні наслідки пандемії, глобальна криза стала 

надзвичайним часом випробувань для всіх учасників освітнього процесу. 

Виокремилась потреба дослідження того, наскільки адаптивними та стійкими 

можуть бути освітні системи, політики, вчителі, учні та сім’ї. Необхідно також 

зробити висновки з досвіду різних країн щодо організації діяльності вчителів, 

які мали досить швидко переосмислити взаємозв’язки між учасниками 

освітнього процесу для полегшення викладання та навчання. Роль учителів 

стрімко розвивається і стає багато в чому складнішою, ніж тоді, коли навчання 

відбувалося тільки особисто [2].  

Пандемія COVID 19 сприяла тому, що дистанційне навчання стало 

реальністю, а традиційна школа почала перетворюватися на онлайн та 

віртуальну школу. Запровадження дистанційного навчання підняло питання про 

необхідність визначення цифрових рішень, доступних та використовуваних в 

освіті, та сприяло цифровій трансформації в освіті, що важливо для змін. 

Однією з найбільших проблем дистанційного навчання під час кризи COVID 19 

виокремилась проблема залучення та мотивації учнів. Відсутність особистих 

контактів, труднощі спілкування через цифрові пристрої, необхідність 

самоорганізації – ці та інші подібні наслідки можуть стати додатковими 

викликами для засвоєння нової інформації та відстеження освітнього процесу. 

Роль вчителів стає вирішальною для забезпечення того, щоб учні залишалися 

зайнятими та не втрачали мотивації [3]. 

При правильному застосуванні ЦТ у вчителів звільняється більша частка 

часу для організації диференційованого навчання учнів. Вчителі можуть 

приділяти більше часу навчанню учнів, як у групі, так і окремо, 

використовуючи цифрові засоби у самостійній підготовці. Навчання справді 

стає орієнтованим на кожного учня, які отримують можливість працювати у 
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властивому їм темпі на цифрових пристроях. Завдяки поєднанню цифрових та 

традиційних методик навчання, застосовування диференційованого підходу в 

навчанні може зробити урок більш інтерактивним та привабливим для учнів – 

що є надважливим для дітей молодшого шкільного віку. 

Над відкриттям науково обґрунтованих технологічних рішень в освіті 

досить продуктивно працює Всесвітній банк, а саме – над впроваджуванням 

рішень на пілотному рівні та в широких масштабах та над широким 

розповсюдженням інноваційних знань серед освітніх політиків з метою 

підтримки розвитку потенціалу для їх ефективного використання [2]. Для 

надання педагогічного керівництва та підтримки вчителів та батьків й учнів 

були задіяні загальновживані Веб інструменти такі як Вайбер, WhatsApp та 

соціальні мережі. Однак, оскільки Інтернет доступний не для всіх, все ще 

важливу роль відіграє використання освітнього радіо та телебачення.  

У цілому через вплив пандемії змінилися два важливі фактори.  

По-перше, педагогічні адаптації виявилися ключовими, оскільки 

традиційні моделі традиційного проведення занять було переведено у віддалене 

освітнє середовище. Незалежно від типу використовуваного каналу (радіо, 

телебачення, мобільні, онлайн платформи тощо), вчителі повинні були 

адаптувати свою методику та бути творчими, для того, щоб залучити учнів, 

оскільки більшість сімей частіше за все не мають автентичного середовища, в 

якому підтримується навчання.  

По-друге, пандемія відкоригувала підходи вчителів у розподілі свого часу 

у викладанні, спілкуванні із учнями та адміністрацією ЗО. Так, наприклад, у 

Бразилії згідно з проведеним опитуванням 83% вчителів не вважали себе 

готовими викладати дистанційно, 67% були стурбовані, 38% відчували втому і 

менше 10% були задоволеними. Пандемія підкреслила потребу гнучкості та 

відведення більшої частки часу для взаємодії учень вчитель. Наприклад, в 

Естонії вчителі отримали самостійність у коригуванні навчальних програм, 

планів уроків та розподілу часу [4].  

На основі оцінювання ситуації та належної міжнародної практики у 
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дошкільній та загальній освіті визначаються потреби розвитку цифрових 

компетентностей у вчителів дошкільної та загальної освіти та розроблення 

методичних рекомендацій використання оцифрування та електронного рішення 

у сфері початкової освіти та розвитку цифрових навичок. Наукові розвідки 

ситуації, що склалася вказують на те, що процеси оцифрування освіти 

знаходяться на стадії розвитку. Виокремлюється сучасне бачення особистості 

учня – це учень, який вміє ідентифікувати достовірну інформацію, посилатися 

на джерела, захищати свою інтелектуальну власність, висловлювати своє 

ставлення та етичні цінності, створювати власні цифрові ресурси та піклуватися 

про своє навчання та зростання.  

Під оцифруванням освіти вважаємо процес, заснований на зміні змісту, 

організаційних форм, методів, засобів навчання для роботи в цифровому 

освітньому середовищі. Для впровадження змін стали важливими знання та 

вміння вчителя, а також позитивне ставлення до означеного процесу. Важливим 

для цифрового розвитку вчителів також стає постійний професійний розвиток, 

що включає набуття цифрових компетентностей у використанні цифрових 

технологій в освітньому процесі, особистій практиці, розвитку професійної 

діяльності, підвищенні професіоналізму на робочому місці у співпраці з 

колегами тощо. Отже, учитель, як і будь який член суспільства, повинен 

розвивати цифрові компетентності, необхідні як в особистому, так і в 

професійному житті. Для виконання професійних обов’язків він повинен 

характеризуватися набором знань, умінь та установок, які дозволяють 

використовувати цифрові технології для планування, організації та проведення 

освітнього процесу (Європейська Комісія, 2019). 

У останні роки, звісно, рівень цифрової компетентності вчителів 

загальної освіти неперервно зростає, однак він не є однорідним. Відповідно, 

педагоги повинні отримувати методичну, а також технічну підтримку на рівні 

держави, щоб вони змогли сформувати необхідну впевненість та ефективно 

впровадити процес навчання, використовуючи цифрові технології. 

Деякі європейські країни вже розробили спеціальні настанови щодо 
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цифрової компетентності вчителів (Іспанія, Хорватія, Литва, Австрія, Норвегія 

та Сербія) або специфічні стандарти цифрової компетентності (Естонія та 

Ірландія) (Європейська Комісія, 2019). Слід враховувати, що дистанційна освіта 

в початковій школі щонайбільше потребує двостороннього спілкування між 

учнями та вчителем. Крім того, вчителі отримують досить складну роль як 

мотиватора та того, хто підтримує учня. По можливості, вчителі повинні 

безпосередньо контактувати з учнями, особливо з наймолодшими. Адже як 

з’ясовано, в дистанційній освіті учням, особливо початкової школи, потрібно в 

2 3 рази більше часу, ніж якби вони навчалися у закладі безпосередньо. 

Відповідно також необхідно регулювати навантаження учнів. Дирекції та 

вчителям слід відмовитися від бачення, що дистанційне навчання – це лише 

перенесення заходів, які є у розкладі, а потреба здійснювати організацію 

навчання в початковій школі за іншими підходами. Проте в деяких країнах ще 

немає спеціальних вказівок чи стандартів щодо цифрової компетентності 

вчителів початкової школи. Ситуація з пандемією COVID 19 породила 

необхідність впровадження дистанційного навчання у початкову школу, вона 

визначила терміновість виявлення потреб учителів та вивчення змісту цифрової 

компетентності, необхідної для вчителів та її форм розвитку. Отже, 

виокремилась потреба пошуку можливих рішень проблеми забезпечення 

організації діяльності учителя початкової школи в дистанційному режимі та 

збільшення активності учнів, взаємодії та співпраці для дистанційного та 

очного навчання. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВАСКЛАДОВА  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Основою успішної сучасної професійної діяльності в багатьох галузях є 

самостійність. Майбутній вчитель початкової школи повинен орієнтуватися у 

завданнях, засобах, щоб приймати та реалізовувати ефективні рішення. Цього 

можна досягти лише за умови вироблення вміння самостійно працювати, що 

власне, розпочинається під час професійної підготовки.  

Головною метою самостійної роботи є системне і послідовне засвоєння 

навчального матеріалу в межах програми навчальної дисципліни, формування у 

здобувачів вищої освіти здатності самостійно здобувати і поглиблювати знання.  

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу здобувач вищої 

освіти може виконувати в бібліотеці, навчальних кабінетах, лабораторіях, 

комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах, використовуючи освітньо-

інформаційне середовище, у вільний від обов’язкових навчальних занять, час 

[3]. 

 З появою Інтернету щоденно зростає потік інформації і, відповідно, 

рівень витрат часу на її пошук та обробку. Для того, щоб ефективно 

використовувати освітньо-інформаційне середовище, необхідно  мати навики 

інформаційної культури. 

Призначення сучасних бібліотек не тільки забезпечувати користувача 

https://blogs.worldbank.org/education/changing%20role%20teachers%20and%20technologies%20amidst%20covid%2019%20pandemic%20key%20findings%20cross
https://blogs.worldbank.org/education/changing%20role%20teachers%20and%20technologies%20amidst%20covid%2019%20pandemic%20key%20findings%20cross
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2011_1
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інформаційними ресурсами, а й навчити ефективно використовувати ці 

ресурси.  Отже, одним з основних завдань бібліотеки ВНЗ є навчання студентів 

методам отримання інформації у розмаїтті інформаційних систем сучасного 

суспільства, надання навичок роботи з традиційними документними та 

електронними масивами, формування знань про джерела потрібної інформації 

та вмінь оптимально використовувати інформаційні ресурси Інтернету. 

Роль і місце сучасної бібліотеки в інформаційному суспільстві 

теоретично обґрунтував А. Чачко. Проблеми розвитку бібліотек в 

інформаційному середовищі розглядаються в працях Л. Амлінського, В. 

Ільганаєвої, І. Моргенштерн, Ю. Столярова, Я. Шрайберга [2]. 

Трактування терміну «інформаційна культура» багатоаспектне. А саме, 

включає в себе  основні організаційно-пошукові та інформаційно-пошукові 

вміння.  

Організаційно-пошукові вміння – це вміння організувати самостійну 

роботу;  розуміти запропоновані цілі, формувати їх самому, розраховувати свої 

сили з урахуванням наявних знань і цілей самоосвіти; складати план роботи, 

обирати відповідну мету діяльності та спосіб перетворення заданих умов; 

виконувати план роботи, підбирати відповідні джерела інформації та визначати 

послідовність окремих дій; ефективно використовувати час, виділений на 

самоосвіту. 

Інформаційно-пошукові вміння – це вміння бібліографічного, 

документального та фактографічного інформаційного пошуку: 

– спроможність самостійно виконувати пошук інформаційних та 

документних ресурсів у будь-яких інформаційних системах незалежно від 

ступеня автоматизації; 

– вміння застосовувати організаційну техніку та програмне 

забезпечення;  

– дотримання вимог законодавства та стандартів етики в процесі 

роботи з інформацією, майстерність у підтримці комунікації;  
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– володіння навичками аналітико-синтетичної переробки первинних 

документів та оформлення на їх основі бібліографічних оглядів, звітів, 

рефератів, тез  тощо [1]. 

Ефективне використання інформаційних матеріалів студентами можливе 

за умови, що вони добре володіють не лише комп'ютером та відповідними 

програмами, але вміють працювати в бібліотеці з бібліографічними даними. 

Останнє дозволить їм не лише самостійно орієнтуватися у довідково-

пошуковому матеріалі, а й грамотно складати списки використаної літератури 

під час виконання рефератів, контрольних, курсових та дипломних робіт. 

Для підвищення рівня інформаційної грамотності в здобувачів вищої 

освіти в бібліотеках вищих навчальних закладів проходять бібліотечні уроки, 

практичні заняття, тренінги, на сайті бібліотеки створюються мультимедійні 

навчальні курси, розміщуються презентації, інструкції щодо використання 

інформаційних ресурсів бібліотеки, складання списку джерел за державними 

стандартами чи міжнародними стилями, проводяться  інформаційні заходи за 

участю здобувачів вищої освіти та викладачів, що присвячуються 

пропагуванню використання онлайнових електронних каталогів, баз даних 

тощо.  

 Отже, самостійна робота відіграє важливу роль у навчальному процесі 

ВНЗ. Вона формує навички самостійної діяльності, виробляє здатність 

самостійно приймати відповідальні рішення, знаходити оптимальний вихід із 

складних ситуацій, формує самостійність як важливу рису характеру, що 

займає провідне місце в структурі особистості сучасного фахівця. 
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ОСВІТНІ МОТИВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Проблема мотивації та мотивів – одна з ключових у психологічній науці, 

за допомогою якої розкривається природа людських дій і вчинків. У 

вітчизняній і зарубіжній науці нараховується понад 50 теорій мотивації. З цього 

приводу О. Леонтьєв зауважував, що наукові праці з проблем мотивації 

систематизації не підлягають, оскільки вони настільки різняться змістом, з 

приводу якого застосовується термін „мотив”, що класифікувати їх просто 

неможливо. 

Тому не дивно, що дослідженню проблем мотиву й мотивації, їх 

структури й особливостей присвячено величезну кількість наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників (В. Асєєв, Л.Божович, Г. Костюк, 

Є. Ільїн, К. Левін, В. Ковальов, О. Ковальов, А. Маслоу, В. Мерлін, Ж. Нюттен, 

С. Рубіншейн, К. Судаков, Д. Узнадзе, Х. Хекхаузен, П. Якобсон та ін.). 

З поняттям „мотив” тісно пов’язане інше поняття – „мотивація”. 

Мотивація як психологічне явище, так само як і мотив, має багато трактувань, 

які різняться залежно від обраного вченими підходу щодо її розуміння. 

Терміном мотивація в психології найчастіше позначають сукупність 

спонукальних чинників, які визначають активність діяльності особистості. 
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Учені у своїх працях розглядають мотивацію як сукупність діючих 

мотивів (С. Занюк, К. Платонов); процес фізіологічного й психічного 

управління поведінкою людини, що визначає її спрямованість (К. Мадсен, 

Ж. Годрфруа); спонукання, що визначають активність особистості та її 

спрямованість (О. Савченко); усі види спонукань (В. Асєєв); ставлення як стійкі 

мотиваційні чинники діяльності (В. М’ясищев). 

Загальновідомо, що поведінку людини можна пояснити й зовнішніми, і 

внутрішніми причинами. Тому психологи розрізняють зовнішню мотивацію, 

яка зумовлюється зовнішніми чинниками й обставинами, і внутрішню, 

пов’язану з внутрішнім, несвідомим світом людини. Поєднання внутрішніх і 

зовнішніх мотивів і є мотивацією в широкому її розумінні. 

У своїх наукових працях В. М’ясищев велику увагу приділяв єдності 

внутрішнього й зовнішнього світу людини. Усі дії людини, стверджує вчений, 

спричинені внутрішньою потребою й зумовлюються зв’язком зовнішнього 

впливу та внутрішнього стану [2]. Тоді як більшість вітчизняних дослідників 

(В. Асєєв, Л. Божович, В. Мерлін, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе) дотримуються 

положення про єдність динамічної й змістовної сторін мотивації. Змістовна 

сторона проявляється в спонуканнях і потребах особистості, а динамічну 

визначають особливості нервової системи людини. 

К. Левін довів, що оцінки людей на ту саму ситуацію не збігаються, 

навіть та сама людина по-різному оцінює ситуацію залежно від того, у якому 

психологічному стані вона перебуває. Поведінку людини слід розглядати як 

результат дії диспозиції безпосередньо із ситуацією, а не як реакцію, 

спричинену зовнішніми чинниками. Мотивація в такому розумінні мислиться 

вченими як постійний вибір альтернативного рішення. Наміри, на думку 

К. Левіна, розкривають причину дій і вчинків („дія за наміром”), оскільки, лише 

знаючи наміри людини, можна зрозуміти сутність природи людської поведінки 

[3]. 

Базовим для нашого розуміння мотивації, з огляду на динамізм процесу 

формування мотиву, є усвідомлення її діяльнісної природи. Тому близькою й 
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прийнятною для нас є теорія діяльнісного походження мотиваційної сфери 

людини, запропонована О. Леонтьєвим, згідно з якою динаміку мотиваційної 

сфери слід пояснювати й розглядати через діяльність. Учений довів, що 

діяльність і мотивація є взаємовідповідними. Також О. Леонтьєв зазначає, що 

мотив має властивість переміщатись на інший об’єкт („зрушення мотиву на 

ціль”). Тобто дії, які раніше були спрямовані на досягнення мети, можуть 

відокремлюватися від провідної мотивації й набувати властивостей 

самостійного мотиву. „Генетично вихідним для людської діяльності є 

неузгодження мотиву й цілі, навпаки, їх узгодженість є вторинним явищем: або 

результат набуття ціллю самостійної спонукальної сили, або результат 

усвідомлення мотивів, перетворення їх у мотиви-цілі [1, с. 201]. 

Експериментальне вивчення мотиваційної сфери дітей розпочали видатні 

вчені Л. Божович, О. Запорожець, О. Леонтьєв та ін., які вбачали в мотивах 

освітньої діяльності низку чинників, які сприяють прояву активності. 

Вагомим внеском у теорію мотивації освітньої діяльності справедливо 

вважаються праці М. Алексєєвої, В. Леонтьєва, А. Маркової, М. Матюхіної, 

Т. Матіс, Н. Морозової, В. Мухіної, А. Нісімчук, В. Рудковської, Л. Славіної, 

О. Скрипченко та ін. 

Проблеми освітньої мотивації також знайшли висвітлення в працях 

сучасних дидактів (Ю. Бабанський, Н. Бібік, В. Бондар, М. Данилов, 

А. Кузьмінський, І. Лернер, В. Лозова, А. Омеляненко, І. Підласий, М. Скаткін, 

О. Савченко, Г. Щукіна та ін.). 

У структурі мотиваційної сфери особистості науковці виділяють такі 

складові: пізнавальний інтерес (Б. Друзь, М. Скаткін, О. Усова, Г. Щукіна); 

пізнавальна самостійність (М. Данилова, П. Підкасистий О. Савченко, 

О. Скрипченко); ставлення до освітньої діяльності (І. Бех, Л. Божович, 

Г. Костюк, П. Якобсон); мотивації (М. Алексєєва, А. Маркова, М. Матюхіна, 

Н. Морозова, Л. Славіна). Особливу увагу у вивченні освітньої діяльності 

дослідники приділяють розвитку пізнавального інтересу (Л. Божович, Б. Друзь, 

М. Морозов, Н. Морозова, С. Рубінштейн, Г. Щукіна та ін.). 
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Г. Щукіна визначає інтерес як ставлення до предметів і явищ дійсності, 

прагнення людини до її всебічного пізнання. Таким чином, інтерес не лише має 

інтелектуальне спрямування, а й постає як стимул дій, спрямованих на 

ефективний пошук розв’язання пізнавальних і практичних завдань [5]. 

С. Рубінштейн розглядав інтерес у поєднанні з іншими психічними 

процесами, які так чи інакше вплітаються в нього – думок, помислів, які 

спричиняють бажання ближче ознайомитись з предметом: „Інтерес – це стимул, 

що діє з огляду його усвідомленої значущості” [4]. 

Відомо, що ставлення дитини до дійсності формують під впливом 

дорослих та оточення. Отже, часто трапляється так, що дитині намагаються 

„нав’язати” вже готові ставлення: позитивне ставлення до ..., повагу до ..., треба 

робити так і не робити так та ін. Але такі вже сформовані дорослими ставлення 

не знаходять відгуку в дитини, оскільки в більшості випадків залишаються 

просто незрозумілими. Власного досвіду дитина ще не має, а позиція дорослих 

виявляється не завжди зрозумілою, тому „нав’язані” ставлення просто 

ігноруються, а через те формування переважної більшості ставлень 

відбувається стихійно, коли дитина вже спроможна їх об’єктивно оцінити й 

обрати для себе власну суб’єктивну позицію, яка не завжди збігається з 

позицією дорослих. 
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ЗМІСТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОГРАМІ “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ” 

У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено обсяг знань, умінь і 

навичок,якими повинна оволодіти дитина на етапі дошкільного періоду 

розвитку, тобто сумарний кінцевий показник набутих компетенцій 

випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи. 

Так, розділ “Звукова культура мовлення” освітньої лінії “Мовлення 

дитини” містить вимоги щодо обов’язковості розрізнення мовних і немовних, 

близьких і схожих звуків рідної мови; розвитку фонематичного слуху і 

мовленнєвого дихання; регулювання темпу мовлення та гучності голосу 

залежно від ситуації; розумінню неточності у вимові звуків у словах та 

вживанні наголосу; використанню мовних, інтонаційних та немовних засобів 

виразності. 

Крім того, дитина має здійснювати звуковий і складовий аналіз слів; 

виокремлювати голосні, приголосні, тверді, м’які звуки, наголос у словах; 

розрізняти слова: “звук”, “буква”, “слово”, “склад”, “речення”; складати 

речення, виділяти послідовність слів у реченні, складів та звуків у словах; знати 

алфавітні назви букв; володіти руховими навичками, необхідними в 

подальшому для навчання письма. 

 Отже, в межах фонетичної компетенції дитина оволодіває чіткою 

вимовою всіх звуків рідної мови і звукосполучень, відповідно до орфоепічних 

норм; має розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати 
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фонеми; оволодіває мовними і немовними засобами виразності та прийомами 

звукового аналізу слів; усвідомлює звуковий склад рідної мови. 

У програмі “Українське дошкілля” у розділі “Розвиток мовлення” 

представлено завдання зі словникової роботи, звукової культури мовлення, 

граматичної правильності мовлення та зв’язного мовлення у відповідних 

розділах. У стислому вигляді зазначається завдання зі словникової роботи,     

які передбачають  поповнення словникового запасу словами, що позначають 

назви предметів, якостей, дій, багатозначними та образними словами; вчити 

добирати іменники до прикметників, прикметники до іменників, прислівники 

до дієслів; розвивати вміння добирати слова з протилежним значенням, 

розуміти слова-омоніми, переносне значення слів; вчити вживати 

фразеологізми, ввічливі слова, відпрацьовувати критичне ставлення до помилок 

у власному і чужому мовленні. Серед основних завдань із формування звукової 

культури мовлення визначено навчання правильної звуковимови, мовленнєвого 

дихання, слуху. Формування граматичної правильності мовлення передбачає 

закріплення та вдосконалення граматичних форм, утворення назв тварин, 

птахів жіночого роду від чоловічого роду, утворення нових слів-іменників, що 

позначають назви приміщення від іменників, дієслів за допомогою префіксів, 

дієприслівників теперішнього та минулого часу, дієприкметників.   

Завдання з розвитку діалогічного мовлення передбачають виявлення 

ініціативи у спілкуванні з дорослими, побудову діалогів між 2-4 дітьми, 

складання різних типів розповіді (описові, з власного досвіду, творчі, розповіді-

міркування). 

Отже, у програмі “Українське дошкілля” у стислій формі подаються  

завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, проте 

показники засвоєння змісту є відсутніми. 

Детальний аналіз чинних корекційно-розвивальних програм та програм 

виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку щодо наявності 

завдань із розвитку мовленнєвої дяіяльності дозволяє констатувати, що в  них 

детально представлені завдання з розвитку фонетичної, лексичної, граматичної, 
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діалогічної, монологічної компетентностей, відображаючи своєрідність 

контингенту дітей, із нормальним рівнем мовленнєвого розвитку – за віковим 

принципом, із загальним недорозвитком мовлення – за рівнем мовленнєвого 

розвитку. При цьому кожна програма представляє узагальнені показники 

обсягу знань, умінь і навичок, якими повинна оволодіти дитина старшого 

дошкільного віку, та загальні завдання незалежно від індивідуально-

типологічних особливостей дітей, рівня сформованості мовленнєвих знань, 

умінь і навичок тощо. Методичних рекомендацій до корекційно-навчальних 

програм щодо роботи з формування мовленнєвої діяльності у дітей із різними 

мовленнєвими вадами немає. 

У програмно-методичних комплексах, які визначають основні завдання з 

розвитку мовлення дітей у загальноосвітніх дошкільних навчальних закладах, 

незважаючи на досить детальний зміст роботи з розвитку мовленнєвої 

компетенції, досить поверхово, мимохідь акцентується увага вихователів на 

роботу над коригуванням мовленнєвих помилок у  дітей, які не мають 

специфічних мовленнєвих розладів, до того ж методичні рекомендації відсутні. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО 

ШКОЛИ 

В умовах сучасної початкової освіти з'явилося безліч нових тенденцій, які 

змусили нас замислитися над станом мовної підготовки дітей у дитячому садку. 

Сьогодні молодші школярі стикаються з великою кількістю предметів, які 

сильно відрізняються від ігрової діяльності у дитячому садку. Навчання 

вимагає від дитини використання таких навичок, як добре розвинена грамотна 

зв'язна мова та великий лексичний запас. Мовленнєве спілкування створює 

необхідні умови для розвитку різних форм діяльності та участі в колективній 

праці. Опанування мови є неодмінним чинником повноцінного розвитку. Якщо 

дитина погано володіє мовою, вона не може чітко і ясно висловити свою думку, 

що неодмінно позначиться на її успіхах у навчанні. 

Мовленнєва готовність дітей до школи розглядалась у роботах С. 

Карпової, М. Лісіної, А. Маркової, К. Печори, Е. Труве, В. Тарасун. 

Особливості розвитку мовлення в процесі онтогенезу та дизонтогенезу 

висвітлено у дослідженнях: А. Богуш, О. Вінарської, Л. Галігузової, О. 

Гвоздєва, Т. Ушакової.  

Під мовленнєвою підготовкою дітей до школи, зазначає А. Богуш, слід 

розуміти наявність навичок усного мовлення, навичок використання одиниць 

мови для мислення, спілкування; усвідомлення знакової системи мови, 

спеціальні вміння у галузі читання, письма, вміння аналізувати мовні явища [1]. 

Надзвичайно важливими є погляди А. Богуш на змістовий аспект, види і 

провідні фактори формування мовної компетенції у дітей дошкільного віку, що 
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викладені в авторських тематичних програмах «Витоки мовленнєвого розвитку 

дітей дошкільного віку» та «Мовленнєвий компонент дошкільної освіти». У 

мовленнєвій діяльності вчена розрізняє мовну і мовленнєву компетенції [1].  

Мовна компетенція – це засвоєння та усвідомлення мовних норм, що 

історично склались у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, 

стилістиці та адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності у 

процесі використання певної мови.  

Мовленнєва компетенція – це вміння адекватно й правильно 

використовувати мову на практиці (висловлювати свої думки, бажання, наміри, 

прохання тощо), послуговуватися при цьому як мовними, так і позамовними 

(міміка, жести, рухи) та інтонаційними засобами виразності мовлення [1]. 

Мовленнєва компетенція дошкільників має таку змістову характеристику: 

Лексична компетенція – це запас слів у межах певного вікового періоду, 

здатність до адекватного використання лексем, правильне вживання образних 

виразів, приказок, прислів'їв, фразеологічних зворотів.  

Фонетична компетенція – правильна вимова всіх звуків рідної мови, 

звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів; добре розвинений 

фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми; володіння 

інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічні 

наголоси тощо).  

Граматична компетенція – неусвідомлене вживання граматичних форм 

рідної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, 

клична форма тощо), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок 

щодо правильності вживання граматичних норм.  

Діамонологічна компетенція – це розуміння зв'язного тексту, вміння 

відповідати на запитання й звертатися із запитаннями, підтримувати та 

розпочинати розмову, вести діалог, складати різні розповіді.  

Комунікативна компетенція – комплексне застосування мовних і 

немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-

побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, 
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ініціативність спілкування. Кожний вид компетенції має базисні вікові 

характеристики [1]. 

Мовленнєва готовність дітей до школи включає основні компоненти: 

певна сума знань про навколишню дійсність, змістова сторона мовлення; рівень 

розвитку мовленнєвих навичок: достатній словник, правильна звуковимова, 

граматична правильність мовлення, діалогічне і монологічне мовлення; висока 

мовленнєва активність дітей; якість мовленнєвих відповідей; оволодіння 

елементарними оцінно-контрольними діями у сфері мовленнєвої діяльності [2]. 

Так, Л. Калмикова зазначає, що мовленнєва підготовка охоплює весь 

період перебування дітей у дошкільних навчальних закладах і визначається 

програмами з розвитку мовлення та навчання дітей рідної мови. Отже, 

мовленнєва підготовка це змістовий аспект навчання рідної мови [3]. 

Мовлення дитини розвивається ефективно лише тоді, якщо вона  

включена в  повноцінну мовленнєву діяльність, в якій роль дорослого є 

головною, провідною. Завдання дорослого – усіляко сприяти мовленнєвому 

розвитку дитини, активізувати та стимулювати його, обираючи для цього 

доступні та найбільш ефективні шляхи.  Бо саме формування активного 

мовлення дитини починається з мовленнєвого наслідування і є ефективним 

лише за умов емоційного підйому. Мовленнєвий простір, насичений зразками 

мовленнєвої культури, є основним джерелом становлення мовленнєвої 

особистості у ранньому дитинстві. Малюк не має іншого шляху навчитися 

говорити, тільки як наслідувати мовлення дорослих. Формування мовлення 

протягом перших трьох років життя дитини є не просто накопичення словника, 

а це складний нервово-психологічний процес, який проходить в результаті 

взаємодії дитини з оточуючим середовищем і в ситуації спілкування з 

дорослими.  Головною умовою повноцінного розвитку мовлення малюка є те, 

яке саме мовлення він наслідує. І тому мовлення дорослих має бути 

«правильним, розбірливим, простим, повторюваним, різнобарвним, живим» [4].  

Для того, щоб розвиток розуміння мовлення відбувався ефективно, 

важливо створити  такі умови, як постійне спілкування з дитиною, наявність 
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єдиних вимог до мовленнєвого спілкування з малюком усіх близьких дорослих, 

організація спеціальних ігор та вправ, поступове ускладнення мовленнєвого 

спілкування. Також доцільно використовувати для спілкування з малюком усіх 

звичних режимних моментів (одягання, прогулянки, годування, підготовка до 

сну тощо). Результат розвитку мови залежить від багатьох причин, але 

насамперед – від соціального середовища, що забезпечує дитині мовленнєве 

спілкування. 
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

Нові вимоги, які ставить перед дошкільною освітою глобалізоване 

суспільство, спонукають до пошуку таких форм роботи вихователя, які б 

забезпечували його інноваційний розвиток, що сприяє професійному 

зростанню, робить його конкурентоспроможним. Вихователь-новатор, рівень 

його професійної компетентності, відповідні особистісні якості безпосередньо 

беруть участь у створенні іміджу закладу дошкільної освіти (далі ЗДО), його 

рейтингу.  

Для ефективного здійснення інноваційної діяльності вихователю ЗДО 

необхідні специфічні знання у сфері виховання та навчання дітей дошкільного 
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віку, охорони та зміцнення їх психічного і фізичного здоров’я, розвитку 

індивідуальних здібностей, соціалізації та ін. Інноваційна спрямованість його 

професійної діяльності передбачає включення в діяльність із створення, 

засвоєння та використання педагогічних інновацій у практичну діяльність, 

створення у ЗДО певного інноваційного середовища й системи взаємодії з 

соціумом. Отже, сучасний вихователь, як зазначає О. Кононко, – це передовсім 

педагог-новатор, який відчуває нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі 

часу, добре орієнтується у пріоритетах сучасності, спрямований на майбутнє, 

творчо ставиться до своєї професійної діяльності [7]. Тобто, фахівець, якому 

притаманна інноваційність. Для нашого дослідження важливою є думка 

І.Дичківської, яка трактує інноваційність не тільки як налаштованість на 

сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість. 

Авторка вважає, що стосовно особистісного чинника педагогічної діяльності це 

означає: 1) відкритість вихователя до діалогічної взаємодії з вихованцями, яка 

передбачає рівність психологічних позицій обох сторін; 2) відкритість культурі 

й суспільству, яка виявляється у прагненні педагога змінити дійсність, 

дослідити проблеми та обрати оптимальні способи їх розв’язання; 3) 

відкритість свого «Я», власного внутрішнього світу, тобто організація такого 

педагогічного середовища, яке сприяло б формуванню і розвитку образу «Я» 

[2]. Відповідно до вищезазначеного, сучасний вихователь ЗДО повинен бути 

новатором, професіоналом, який відзначається сформованою відповідним 

чином інноваційною культурою. З метою дослідження феномену інноваційної 

культури вихователя ЗДО розкриємо зміст понять «інновація» та «культура». 

«Інновація»  розглядається  науковцями як процес освоєння нововведення 

(нового засобу, методу, методики, технології, програми  тощо).  Інновація  

характеризує  пошук, упровадження  в  освітній  процес  і  творче 

переосмислення  ідеальних  методик  і  програм [5]. 

Інновації в освіті, згідно з визначенням В. Кошель, Н. Юрченко, – це 

процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, 

засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких 
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підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, 

відбувається перехід системи до якісно нового стану. Інновація освіти – 

цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікації мети, 

змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до 

нових вимог [3]. Стосовно дошкільної освіти, педагогічні інновації, як відомо, 

можуть змінювати педагогічний процес, удосконалювати його. Перетворення 

сьогодні набувають системного характеру: створено нові типи, види та профілі 

закладів дошкільної освіти, нові освітні програми, в яких акцент зроблено на 

варіативності та індивідуалізації педагогічного процесу. Відповідно, 

виокремлено загальні тенденції у здійсненні інноваційної діяльності: вимога 

гуманізації освітнього процесу; високий рівень якості освіти; конкурентні 

відносини між освітніми установами; орієнтація на потреби дітей та батьків; 

максимальне використання потенціалу освітян; орієнтація на культурно-

моральні цінності та ін. 

В Українському педагогічному словнику поняття «культура» (від лат. 

cultura - виховання, освіта, розвиток) визначається як сукупність практичних, 

матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично 

досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в результатах 

продуктивної діяльності. У вужчому розумінні культура - це сфера духовного 

життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, 

духовної творчості (особливо мистецької), а також установи й організації, що 

забезпечують їхнє функціонування (школи, ЗВО, клуби, музеї, театри, творчі 

спілки, товариства тощо). Водночас під культурою розуміють рівень 

освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю 

знань або діяльності [1, с.182]. 

Отже, аналіз філософської, педагогічної, психологічної та соціологічної 

літератури показав, що однією з ключових детермінант розвитку інноваційної 

культури є освіта, оскільки вона здатна забезпечувати обґрунтований вибір 

завдань, методів і механізмів формування інноваційної культури особистості, 

емпіричний аналіз її складових, їх стану та взаємодії. До складу інноваційної 
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культури як системи входять: новатор - творець інноваційної культури, який, в 

свою чергу, створений нею; основний продукт педагогічної діяльності – 

педагогічне явище; система засобів, завдяки яким здійснюється педагогічна 

діяльність новатора. 

Інноваційну культуру вихователя трактуємо як сукупність 

взаємопов’язаних, взаємозумовлених і взаємодоповнюючих компонентів, що 

забезпечують високий рівень готовності до прийняття та реалізації інновацій у 

процесі професійної педагогічної діяльності у ЗДО. Інноваційна культура, на 

наш погляд, є способом і продуктом інноваційно-педагогічної діяльності 

вихователя ЗДО, тобто, це те, що він створює, як він це створює і реалізує у 

своїй свідомо спрямованій, педагогічній діяльності, що постійно 

удосконалюється. В інноваційній культурі відбуваються реальні зв’язки різних 

форм активності новатора. Відповідно, інноваційну культуру вихователя ЗДО 

вважаємо першочерговим фактором, що зумовлює ефективність інноваційної 

діяльності. 
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РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ІЗ ЗНМ 

 Однією з головних завдань виховання і навчання дітей дошкільного віку 

є розвиток мови, мовного спілкування. Володіння рідною мовою - це не тільки 

вміння правильно побудувати речення. Дитина повинна навчитися розповідати: 

не просто називати предмет, а й описати його, розповісти про якусь подію, 

явище, про послідовність подій. Такий розповідь повинна складатися з ряду 

пропозицій і характеризувати істотні сторони і властивості описуваного 

предмета, події повинні бути послідовними і логічно пов'язаними один з одним, 

тобто мова дитини має бути зв'язною. 

Зв'язкова мова являє собою найбільш складну форму мовної діяльності. 

Вона носить характер послідовного систематичного розгорнутого викладу. 

Зв’язне мовлення – це вища форма мовномисленнєвої діяльності, яка 

визначає рівень мовленнєвого та розумового розвитку дитини.  

 Впродовж багатьох років вивчалася, ґрунтовно розроблялася і 

висвітлювалася у медичній, дефектологічній, педагогічній, психолінгвістичній 

літературі проблема загального недорозвинення мовлення. Питання розвитку 

зв'язного мовлення вивчалися в різних аспектах Ушинским К. Д., Тихеева Є. І., 

Короткової Е. П., Бородич А. М., Усовой А. П., Соловйової О.І. та іншими.  

"Зв'язкова мова, - підкреслював Сохін Ф.О., - це не просто послідовність 

пов'язаних один з одним думок, які виражені точними словами у правильно 

побудованих реченнях. Зв'язкова мова як би вбирає в себе всі досягнення 
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дитини в оволодінні рідною мовою, в освоєнні його звуковий боку, 

словникового запасу та граматичного ладу "[4].  

Характеристику стану зв’язного мовлення дітей 4-5 років із ЗНМ ІІІ 

рівня розглядають Т. Королюк та О. Ярмола [2], особливості формування 

зв’язних висловлювань у старших дошкільників із ЗНМ. Вчені доводять, що 

формування умінь і навичок зв’язного мовлення в старших дошкільників із 

ЗНМ повинно займати одне з центральних місць у корекційно-педагогічному 

процесі дошкільного закладу.  

Однією з найпоширеніших мовленнєвих патологій серед дітей 

дошкільного віку є загальне недорозвинення мовлення, специфіка якого 

полягає в системному порушенні всіх компонентів. 

Певні специфічні труднощі у формуванні зв’язного мовлення наявні у 

дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Обмеженість словникового 

запасу, відставання в оволодінні граматичною будовою рідної мови 

ускладнюють процес розвитку зв’язного мовлення, перехід від діалогічної 

форми мовлення до контекстної. За дослідженнями В. Тищенко, І. Марченко,        

М. Шеремет відомо, що у дітей з ЗНМ відзначаються труднощі програмування 

змісту розгорнутих висловлювань та їх мовленнєвого оформлення. Для їх 

висловлювань (переказ, оповідання) характерними є порушення зв’язності і 

послідовності викладу, смислові пропуски, явно виражена «невмотивована» 

ситуативність і фрагментарність, низький рівень користування фразовим 

мовленням. Характерним для дітей із ЗНМ також є порушення формування 

синтаксичної структури речення. Для дітей із ЗНМ складним є речення, яке 

ускладнено синтаксично. 

Основним завданням логопедичного впливу на дітей з загальним 

недорозвитком мовлення є навчити їх зв’язно та послідовно, граматично та 

фонетично правильно виражати свої думки, розповідати про події з оточуючого 

життя.  

Корекційна робота складається з : 

1) лексичні вправи (підбір до слова, яке позначає предмет, відповідних 



332 

 

дій; підбір синонімів та антонімів до слів, які позначають предмети, їх 

властивості, різноманітні дії; тощо);  

2) лексико-граматичні вправи (доповнення речень необхідним за 

значенням словом; складання речень за поданими словами тощо); 

 3) вправи для розвитку «поетичного слуху» (підбір слів, які римуються); 

 4) ігри-вправи на впізнавання предмета за його описом та відгадування 

загадок. 

У подальшому діти вчаться розповідати за малюнком, серією малюнків, 

з досвіду, описувати предмети, переказувати текст з опорою на наочність та без 

неї, вигадувати розповіді на задану тему тощо. Важливим у роботі з розвитку 

зв’язного мовлення є поступове введення елементів творчості у розповіді дітей. 

Також корисним є застосування ігрових форм роботи з використанням ігрових 

ситуацій, сюжетно-рольової та дидактичної гри. 

Також потрібно створити для дитини сприятливе і позитивне 

мовленнєве оточення. 

Отже, зв'язне мовлення - це особлива складна форма комунікативної 

діяльності. У дітей з недорозвиненням мови ця форма самостійно не 

формується. При переказі та оповіданні діти, які страждають загальним мовним 

недорозвиненням, важко будувати фрази, вдаються до перефразування і 

жестам, втрачають основну нитку змісту, плутають події, не можуть у 

вираженні головної думки, не закінчують фрази. Така мова хаотична, бідна 

виразністю оформлення. Формування та розвиток зв’язного мовлення 

одночасно є і метою, і засобом практичного опанування мовою. 

Завдяки розвиненому зв’язному мовленню дитина навчається чітко та 

ясно мислити, легко встановлює контакт із оточуючими, ініціює власні ідеї, 

бере участь у різних видах дитячої творчості. 

Формування зв’язного мовлення у дошкільників із ЗНМ потребує 

спеціально організованого простору та індивідуального підходу до кожної 

дитини. Розвиток та удосконалення зв’язного мовлення передбачає формування 

комунікативних умінь і навичок, яке відбувається у процесі діалогічного та 
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монологічного мовлення. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В умовах інформаційного суспільства, враховуючи постійні динамічні 

зміни в освітній галузі, виокремлюється нагальна проблема навчити фахівців 

дошкільної освіти самостійно працювати над собою, здійснювати вибір, 

вдосконалювати, розвивати ті знання та навички, які необхідні майбутнім 

вихователям закладів дошкільної освіти для успішного виконання професійних 

функцій, розвитку їх загальної та професійної культури. Самоосвіта – 

обов’язкове самостійне опанування знаннями кожною сучасною людиною і є 

постійною, цілеспрямованою, розумно організованою роботою збільшення і 

оновлення власних загальноосвітніх і професійних знань.  

Робота закладів дошкільної освіти потребує високопрофесійного 

кадрового забезпечення. Проблема самоосвітньої діяльності як майбутніх, так і 
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чинних педагогів є актуальною, оскільки самоосвіта є невід’ємною складовою 

професійної підготовки та специфічним видом професійної діяльності фахівця, 

засобом особистісно-професійного розвитку вихователя. Потреба в самоосвіті є 

характерною і важливою якістю особистості, а самоосвітня діяльність 

вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) є важливим чинником зростання 

їх педагогічної майстерності. 

Проблема самоосвітньої діяльності педагогів привертає увагу багатьох 

дослідників,  зокрема А. Алексюк, А. Богуш, В. Бондар, І. Дичківська, 

О.Дубасенюк, I. Зязюн, Н. Клокар, Н. Лисенко, Н. Ничкало, О. Пометун, . 

Поніманська О. Савченко та ін., які одностайно пов’язують самоосвіту з 

діяльністю.  

Самоосвіта особистості є останнім компонентом структури системи 

освіти в Україні. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 роки зауважується, що система освіти має забезпечувати формування у 

дітей і молоді здатності до самостійного наукового пізнання, самоосвіти і 

самореалізації особистості, а також формування потреби й здатності 

особистості до самонавчання [1]. Згідно Закону України «Про освіту», 

інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване 

здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної 

діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, 

родиною чи дозвіллям [2]. 

Основні підходи до визначення поняття «самоосвіта» щодо змісту та 

тлумачення наведено у табл. 1 [3, с.172]. і вказують на багатоаспектність 

окремих трактувань. 
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Таблиця 1  

Основні підходи науковців до визначення поняття «самоосвіта»  

Визначення самоосвіти як категорії Загальний зміст та тлумачення 

Форма  отримання знань (Е. Лебедєва); 

присвоєння досвіду (Л. Борисова); 

здійснення пізнавальної діяльності 

(А. Владиславлєв); поглиблення знань 

(Г. Бичкова) 

Шлях продовження освіти (Е. Лебедєва); до 

самого себе (Л. Кулікова) 

Процес розвитку інтелектуальних якостей та 

розумових здібностей (О. Кочетов); 

оволодіння знаннями з ініціативи 

самої особистості (Б. Райський, М. 

Скаткін) 

Пізнавальна діяльність яка виходить за межі обов’язкових 

завдань (І. Гончаров); яка 

характеризує високий ступінь 

саморегуляції (Н. Косенко) 

Коригування своєї розумової діяльності, її операції 

(Л. Рувінський) 

Засіб саморозвитку, творчої першооснови 

особистості (Л. Рувінський) 

Удосконалення своєї особистості за допомогою 

самостійної та науководослідницької 

діяльності (О. Кочетов) 

Результат та умова освіти (О. Кочетов) 

Основа росту вчителя як спеціаліста (Р. 

Сеульський) 

Вид пізнавальної діяльності (П. 

Пшебильський) 

Компонент системи освіти (В. Турчанко) 

Система розумового та світоглядного 

самовиховання (К. Коджаспірова); 

оновлення, розширення та 

поглиблення отриманих знань, 

удосконалення практичних умінь та 

навичок (В. Козаков) 

Ланка що пов’язує та інтегрує навчання, 

працю та суспільну діяльність в єдине 

ціле (А. Загорський) 

Стрижень що зумовлює цілісність системи 

освіти (С. Орлов) 
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Зазначені категорійні ознаки дефініції відображають багатозначність 

даного поняття. Таким чином, можна зазначити, що ознаками самоосвітньої 

діяльності педагога є усвідомлення необхідності професійного та особистісного 

самовдосконалення, цілеспрямованість, самокерованість, пізнавальна 

активність, індивідуальність, систематичність, самостійність, рефлексивність, 

креативність тощо.  

Організація самоосвіти залежить від багатьох факторів: від мотивів 

самоосвіти, теоретичної і практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями 

здійснювати самоосвітню роботу, фізіологічного й емоційного стану здобувачів 

вищої освіти та інших факторів. 

Отже, можемо сказати, що самоосвіта  є  результатом професійної освіти 

й обов’язковою умовою її ефективності. Освіта та самоосвіта є у взаємозв’язку, 

позаяк самоосвіта сприяє  накопиченню знань, формуванню  інтелекту,  

розвитку,  розумових  сил  і  здібностей;  є процесом інформативним,  

складником  розумового  самовиховання.   

Список використаних джерел 

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/ files/ 

news/12/05/4455.pdf 

2. Про освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39. 

ст. 380. 

3. Староста В., Кемінь І. Самоосвітня діяльність вихователів закладів дошкільної 

освіти. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Випуск 10. – Ужгород, 2019. С.170-178 

 

 

УДК 373.2.011.3-051:376:005.336.2(043.2) 

Олена Гомович, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта,  

другий  (магістерський) рівень вищої освіти  

Мукачівський державний університет 

 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Розв'язання широкого кола нових завдань інклюзивної освіти потребує 

перебудови та зміни усієї системи підготовки фахівців для сфери освіти. В 
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даний час для вищої педагогічної школи актуальним є питання підготовки 

фахівця, який зміг би за допомогою оволодіння методами збереження, 

зміцнення та відтворення здоров'я формувати умови та мотивацію до здоров'я у 

майбутнього покоління. 

Процеси, що відбуваються у світі, такі, як глобалізація, зростання 

конкуренції економічних систем, інтеграція зумовлюють системні зміни у сфері 

освіти, яка стає одним з основних факторів розвитку суспільства. У цьому 

контексті як парадигма розвитку сучасної освіти, якогось світового бренду 

можна розглядати інклюзивну освіту, що забезпечує рівний доступ до освіти 

для всіх, хто навчається, з урахуванням різноманітності особливих освітніх 

потреб та індивідуальних можливостей [3, 101]. 

Інклюзивна компетентність вихователя належить до рівня спеціальних 

професійних компетентностей. Це інтегративне особистісне явище, що 

зумовлює здатність вихователя здійснювати професійні функції в процесі 

інклюзивної освіти, враховуючи різні потреби вихованців та забезпечуючи 

включення дітей з особливими освітніми потребами у середовище освітньої 

організації та створення умов для її розвитку та саморозвитку [4, с. 52]. 

Швайка Л.А. стверджує, що широке впровадження ідеї інклюзії до ЗДО 

значною мірою залежить від кваліфікації кадрів, що вимагає внесення 

відповідних змін до процесу підготовки майбутніх вихователів. І в цьому 

ракурсі особливого значення набуває проблема формування інклюзивної 

компетентності майбутніх вихователів. Інклюзивна компетентність 

майбутнього вихователя-це інтегративно-особистісна освіта, яка зумовлює 

здатність здійснювати професійні функції в процесі інклюзивного навчання, 

враховуючи різні освітні потреби вихованців з особливими освітніми 

потребами, забезпечуючи їх включення до освітнього середовища, створюючи 

умови для їх розвитку та саморозвитку, повноцінної соціалізації. 

До структури інклюзивної компетентності вихователя входять ключові 

змістовні (мотиваційна, когнітивна, рефлексивна) та ключові операційні 

компетенції, які ми розглядатимемо як компоненти інклюзивної компетентності 



338 

 

вихователя [3, с.64]. 

Мотиваційний компонент інклюзивної компетентності вихователя 

включає мотиваційну компетенцію, що характеризується глибокою 

особистісною зацікавленістю, позитивною спрямованістю на здійснення 

педагогічної діяльності в умовах включення дітей з обмеженими можливостями 

здоров'я в середовище однолітків, що нормально розвиваються, сукупність 

мотивів (соціальних, пізнавальних, професійних та ін.). Мотиваційна 

компетенція визначається як здатність на основі сукупності цінностей, потреб, 

мотивів, адекватних цілям та завданням інклюзивного навчання, мотивувати 

себе на виконання певних професійних дій. 

Найбільш значущою для цієї компетенції є спрямованість особистості 

педагога. Це, по-перше, загальна гуманістична спрямованість особистості, а, 

по-друге, позитивна спрямованість на провадження професійної діяльності в 

умовах інклюзивної освіти, розуміння значущості інклюзивної освіти для 

успішної соціалізації дітей з ООП, глибоке усвідомлення її гуманістичного 

потенціалу [1, с.46]. 

Когнітивний компонент інклюзивної компетентності вихователя включає 

когнітивну компетенцію, яка визначається як здатність педагогічно мислити на 

основі системи знань та досвіду пізнавальної діяльності, необхідних для 

здійснення інклюзивної освіти, здатність сприймати, переробляти у свідомості, 

зберігати в пам'яті та відтворювати в потрібний момент інформацію, важливу 

для теоретичних та практичних завдань інклюзивної освіти. 

В основі цієї ключової компетенції лежать наукові професійно-

педагогічні знання у сфері діяльності спеціальної освіти; основ розвитку 

особистості; педагогічних та психологічних основ навчання та виховання; 

анатомо-фізіологічних, вікових, психологічних та індивідуальних особливостей 

дітей дошкільного віку у нормі та вихованців з особливими освітніми 

потребами; основ педагогічного управління процесом саморозвитку 

вихованців; основних закономірностей взаємодії суспільства та людини з 

порушеннями у розвитку [1, с.48]. 
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Рефлексивний компонент інклюзивної компетентності педагога включає 

рефлексивну компетенцію, що виявляється у здатності до рефлексії діяльності в 

умовах підготовки та здійснення інклюзивної освіти. 

Операційний компонент інклюзивної компетентності вихователя включає 

операційні компетенції, які визначаються як здатність виконання конкретних 

професійних завдань у педагогічному процесі та являють собою освоєні 

способи та досвід педагогічної діяльності, необхідні для успішного здійснення 

інклюзивної освіти, вирішення виникаючих педагогічних ситуацій, прийомів 

самостійного та мобільного вирішення педагогічних проваджень пошуково-

дослідницької діяльності. 

Бондар Т. І. наголошує, що інклюзивна компетентність має бути 

включена до переліку ключових компетенцій та професійних 

компетенцій. Майбутні дослідження мають зосередитися на змісті інклюзивної 

компетентності для різних категорій та способах розвитку інклюзивної 

компетентності. 

Отже, високий рівень розвитку інклюзивної компетентності вихователів 

дозволить їм ефективно здійснювати педагогічну діяльність, забезпечуючи 

включення у середу закладу дошкільної освіти не тільки дітей із особливими 

освітніми потребами, а й інші категорії дітей, які мають труднощі у навчанні. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТВОРЧОГО 

МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Творче мислення і дитяча творчість, створені й функціонують в рамках 

дитячого освітнього простору, синкретичні за своєю суттю. Мета сучасної 

дошкільної освіти – формування базису особистісної культури людини, 

заснованої на усвідомленому і творчо-перетворюючому ставленні до 

навколишнього світу. В дослідженнях проблем дошкільної освіти накопичено 

достатній досвід розвитку творчості дітей в різних видах діяльності: 

образотворчій (Т.Комарова, А.Мелік-Пашаєв, Н.Сакуліна, Р.Чумічева), 

художньо-мовленнєвої (А.Богуш, Н.Гавриш, О.Ушакова), музичної 

(Н.Ветлугіна, О.Радинова, В.Деркунська, Є.Дубровська), пізнавально-

дослідницької (І.Верткін, В.Знаков, М.Меєрович, А.Матюшкін, А.Страунінг). 

Однак ці дослідження спрямовані в основному на визначення детермінантів, що 

обумовлюють розвиток дитячої творчості, зовнішніх умов і особливостей 

творчої уяви дітей. Внутрішні процеси і механізми розвитку дитячої творчості 

залишаються недостатньо вивченими.  

Аналіз змісту педагогічної практики показав прояв в дитячій діяльності 

наступних тенденцій: копіювання дітьми чужого досвіду, дія дитини за 

зразком, наданим дорослим, нав’язування їй стереотипного мислення, боязнь 

дитини перед власною ініціативою та самостійними кроками. У даних умовах 

творче мислення дітей спочатку припиняється, продукти дитячої творчості як 

результат творчої розумової діяльності не відображають творчої 

індивідуальності дитини, колективна діяльність також не носить творчого, 
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комфортного і радісного характеру. Наслідування оточуючим, копіювання 

чужого досвіду, свого роду «імітація творчої діяльності» може загальмувати 

розвиток індивідуальності людини і негативно вплинути на характер діяльності 

людини в її дорослому стані.  

В ході нашого дослідження були визначені особливо значущі педагогічні 

умови, при яких забезпечується поетапне формування культури творчого 

мислення дітей старшого дошкільного віку:  

1. Ідея соціоігрового підходу полягає в тому, що проведення педагогічної 

діагностики розвитку дітей в традиційному розумінні спочатку є некоректною 

процедурою, результати її не стійкі, не стабільні і поверхневі. Але, очевидно, 

що використання діагностики допомагає педагогу фіксувати зміни, що 

відбуваються в розвитку дитини. Педагогічна діагностика здійснювалася нами в 

рамках гуманістичного підходу, при цьому ми використовували метод 

включеного спостереження за поведінкою дітей, за творчою взаємодією дітей, 

метод вивчення результатів дитячої творчості в різних видах діяльності 

(ігровій, комунікативній, трудовій, пізнавально-дослідницькій, продуктивній, 

музично-художній, читання). Результати, отримані нами в ході педагогічної 

діагностики, були проміжними і служили підставою для визначення форм і 

методів активізації творчого розвитку дітей.  

2. Доповнення змісту освітнього процесу закладу дошкільної освіти 

шляхом формування у дошкільників уявлень про доступні їм методи вирішення 

творчих завдань (методів активізації творчого мислення та методів теорії 

розв’язання винахідницьких завдань) було обумовлено особливостями періоду 

вікового розвитку (старшого дошкільного віку). Використання методів 

активізації творчого мислення та методів теорії розв’язання винахідницьких 

завдань ґрунтувалося на результатах педагогічної діагностики, що вивчає 

ступінь творчих проявів дітей в різних видах діяльності. Особливу роль 

набувають результати творчої діяльності дітей, представлені у вигляді нового 

продукту, який розглядається нами як результат формування культури творчого 

мислення дитини. Продукти дитячої творчості є частиною дитячої субкультури, 
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так як вони створені дітьми і для дітей [1]. 

3. Педагогічна взаємодія суб’єктів індивідуальної і колективної творчої 

діяльності на основі соціоігрового підходу набуває нового характеру. У раніше 

проведених дослідженнях, присвячених питанням дитячої творчості, 

розглядався традиційний характер взаємодії суб’єктів у системі: дитина – 

вихователь. Новий підхід розглядає спільну творчу діяльність суб'єктів в 

системі: дитина – дитина, що цілком обґрунтовано віковими можливостями 

старшого дошкільника, рівнем сформованості психічних процесів до 5-6 років 

життя. Це забезпечує суб’єктну позицію дитини, свободу у виборі творчої 

діяльності, створення продукту індивідуальної й колективної творчої діяльності 

та його застосування в навколишньому світі [3].  

4. Науково-методичне забезпечення формування культури творчого 

мислення старших дошкільників включає всі необхідні ресурси ефективного 

освітнього процесу сучасного закладу дошкільної освіти. Своєрідність змісту та 

організаційних форм роботи в ході дослідження полягає в тому, що вибір 

тематики занять і форми співпраці встановлюються дітьми самостійно, з 

урахуванням потреб та інтересів дитини. Зміст і форми організації пізнавальної 

і творчої діяльності старших дошкільників інтегративні. Позиція дорослого 

полягає в створенні умов для творчої діяльності та непрямому керівництві цією 

діяльністю. Нова філософія дитячої творчості передбачає переосмислення 

педагогом вектору взаємодії з дитиною, дитина є центром освітнього процесу і 

її радісний і творчий розвиток є метою освітнього процесу [2].  

5. Організація творчо-розвивального середовища групи, відповідного 

актуальним завданням розвитку творчого мислення старших дошкільників і 

стимулюючого їх до продуктивної дитячої творчості, виступає однією з 

найважливіших умов непрямого управління процесом дитячої творчості. Під 

творчо-розвивальним середовищем ми розуміємо сукупність елементів, що 

володіють явними і прихованими потенційними властивостями, стимулюють 

формування культури творчого мислення суб’єктів. Середовище групової 

кімнати розглядається нами як засіб розвитку творчого мислення дітей. Воно 
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складається з різноманітних предметів, матеріалів, які можуть 

використовуватися дитиною для створення продукту індивідуальної та 

колективної творчої діяльності. Дитина, як суб’єкт самостійної творчої 

діяльності, набуває характеристики суб’єктної позиції: мотивація до творчої 

діяльності, ініціативність, свобода у виборі способів і матеріалів перетворення 

предметів, творча активність і самостійність [4].  

Новою формою участі батьків у процесі розвитку творчого мислення 

дітей є активне включення і участь батьків у всіх видах організації освітнього 

процесу: на заняттях, на прогулянці, на спільних зустрічах і вечорах, режимних 

процесах та ін. Батьки є першими і основними вихователями власних дітей і 

потребують в отриманні повної інформації про творчі здібності дитини. 

Скорочення дистанції між дошкільною установою і сім'єю в творчому розвитку 

дитини сприяє освоєнню і закріпленню ідеології педагогічного колективу ЗДО 

в області розвитку дитячої творчості, оволодіння батьками методами активізації 

творчого мислення дітей в умовах сім’ї. Взаємозв’язок суб’єктів взаємодії в 

системі: «вихователь – дитина – батьки» формує партнерські і відносини 

однолітків, створює позитивний і радісний фон взаємодії.  

Спроєктовані нами педагогічні умови формування культури творчого 

мислення старших дошкільників дозволили забезпечити ефективність 

педагогічного процесу, спрямованого на створення необхідних психолого-

педагогічних умов, що визначають оновлення змісту теорії і методики 

дошкільної освіти в різних видах діяльності дошкільників, організацію 

індивідуальної і колективної творчої діяльності суб’єктів з метою освоєння 

дітьми ігрових прийомів творчого перетворення дійсності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ  

               КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сучасний етап розвитку спеціальної освіти висуває нові вимоги до 

організації і проведення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку з 

порушеннями мовленнєвого розвитку.  Мовлення – одна із найскладніших 

вищих психічних функцій людини і самий простий і доступний спосіб 

самоствердження і розвитку особистості. Розвинути цю функцію – основне 

завдання корекційно-виховної роботи. Достатній рівень розвитку мовлення 

дитини передбачає формування первинних вимовних умінь і навичок, 

адекватне користування мовленням у конкретних ситуаціях, застосування 

мовлення для висловлювання власних думок , бажань, засвоєння культури 

спілкування. 

Для дитини з вадами мовлення потрібні особливі форми освітнього 

середовища: створення єдиного корекційно-розвивального простору і об-

ладнання предметно-розвивального середовища, яке б стимулювало мов-

леннєвий і особистісний розвиток дитини. Освітні елементи такого середовища 

набувають специфічного корекційного змісту і потребують застосування 

відповідних засобів, методів, форм організації корекційно-виховного процесу 

[2, c.189]. 

Гра є найбільш ефективним засобом для формування розвивального 
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середовища. Тому в організації корекційно-виховної з дітьми, які мають 

порушення мовленнєвого розвитку, значна роль належить грі. Вона повинна 

посісти істотне місце в логопедичній роботі. Але, звичайно, було б не 

правильно здійснювати всю корекційну роботу лише ігровими методами. 

Логопед, враховуючи конкретні умови роботи з тими чи іншими дітьми, 

зокрема рівень їх розвитку, ставлення до занять, стомлюваність тощо, вирішує, 

коли і як використовувати гру. Навчаючи дітей в процесі гри, педагог прагне, 

щоб радість від ігрової діяльності поступово перейшла в радість навчання. 

Включаючи гру в заняття, логопед турбується, щоб основне дидактичне 

завдання, яке складає зміст гри, відповідало навчальній меті заняття, було для 

дітей посильним, сприяло максимальній активізації не тільки мовлення а й 

розумової діяльності. 

У дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку спостерігаються труднощі 

деяких вищих коркових функцій (слухомовленнєвого сприйняття, орієнтування 

в просторі тощо) та особливості протікання інтелектуальної діяльності 

(підвищена виснажливість, нерівномірна працездатність, порушення 

мовленнєвої пам’яті, схильність до інертності). Внаслідок цього даній категорії 

дітей важко включитися в організовану педагогом ігрову діяльність. Проблемні 

діти пасивні і не виявляють бажання активно діяти з предметами та іграшками. 

При проведенні ігор логопеду слід враховувати, що наявність мовленнєвого 

дефекту може спричинити відхилення у психічній сфері дитини такі як 

підвищена збудливість, замкнутість, депресивні стани, негативізм, апатичність, 

психічна виснаженість. Порушення загальної і мовленнєвої моторики 

призводить до швидкої стомлюваності у грі. Педагогу необхідно створювати у 

дітей позитивне емоційне відношення до запропонованої діяльності. За 

допомогою гри можна навчити дитину , звільнити її від існуючих комплексів і 

страхів. Іноді гра – єдиний можливий шлях допомогти тим, хто ще не засвоїв 

світ слів. 

Галецька Ю.В. вважає, що перш ніж перейти до навчання грі дефектолог 

повинен виявити стан ігрової діяльності кожної дитини на початку навчального 
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року. В звичній для дитини обстановці потрібно їй надати можливість 

самостійно, без будь-якого втручання гратись запропонованими іграшками. 

Педагог тільки присутній при грі дитини, фіксуючи кожну її дію. В процесі 

спостереження необхідно відмічати: 

➢ чи проявляє дитина інтерес до іграшок; 

➢ адекватність застосування іграшок у ході гри; 

➢ характер гри.  

➢ аналіз мовлення дитини під час гри. Це дозволяє зробити висновок про 

те, яка була його роль по відношенню до ігрових дій, чи складало воно 

зі грою єдине ціле, чи сприяло її розвитку; 

➢ тривалість гри [1, с.73-75].  

Ігрова діяльність дітей з порушеннями мовлення формується тільки при 

безпосередньому впливі і керівництві педагога. Спочатку ігрові дії 

відбуваються при дуже обмеженому мовленнєвому спілкуванні, а це зумовлює 

скорочення об’єму ігор та їх сюжетну обмеженість. Основні свої знання і 

враження такі діти отримують в цілеспрямованій ігровій діяльності тоді, коли у 

них виникає потреба у словесному спілкуванні. 

В корекційній роботі з дітьми, які мають вади мовлення, використо-

вуються різні види ігор. 

Залежно від етапу і мети корекційного впливу ігри поділяють: 

• ігри для розвитку фонематичного слуху;  

• ігри для розвитку слухової уваги та пам’яті; 

• ігри для розвитку пасивного і активного словника; 

• ігри для автоматизації правильної звуковимови; 

• ігри для розвитку граматичної будови мовлення; 

• ігри для розвитку фізіологічного та мовленнєвого дихання; 

• ігри для розвитку дрібної моторики рук. 

Зважаючи на порушення мовлення ігри можна поділити: 

• ігри для дітей-дизартриків; 

• ігри для дітей з ринолалією; 
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• ігри для дітей з загальним недорозвитком мовлення; 

• ігри для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення; 

• ігри для дітей із заїканням. 

Найбільше поширена традиційна класифікація ігор. За цією класифікацією 

є такі види ігор: дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, ігри-драматизації. 

Правила гри зумовлені змістом гри та ігровим задумом. Вони визначають 

характер і способи ігрових дій дитини, організовують і спрямовують її 

стосунки з іншими дітьми, спонукають її керувати своєю поведінкою. 

Дотримання правил вимагає від дошкільника вольових зусиль, уміння 

взаємодіяти з іншими дітьми. Граючи діти усвідомлюють, що дотримуючись 

правил, швидше досягнеш результатів. Правила гри дисциплінують, формують 

витримку, терпіння. Вони також впливають на вирішення дидактичного 

завдання – непомітно обмежують дії дітей, спрямовуючи їх увагу на конкретне 

завдання. 

Ігрові дії дозволяють дітям реалізувати свої ігрові задуми і спрямовувати 

свою увагу на їх розгортання. Захопленість ігровою ситуацією є передумовою 

мимовільного розв’язання дидактичного завдання. 

Результат гри сприймається дитиною як досягнення (відгадування загадок, 

придумування слів на заданий звук тощо). Для логопеда результатом гри є 

рівень засвоєння дітьми знань, вмінь і навичок правильної вимови, засвоєння 

певних граматичних форм тощо. При підведенні підсумку гри необхідно 

відмітити досягнення кожної дитини, підкреслити успіхи відстаючих дітей, 

проявити делікатність і оптимістичне відношення до їх можливостей. 

Отже, ефективність застосування тієї чи іншої гри залежить від уміння 

логопеда вибрати гру, яка викличе інтерес у дітей і відповідатиме їх віковим 

особливостям, а також від уміння логопеда поєднувати ігрову діяльність з 

логопедичними завданнями і притому так, щоб логопедичні вправи 

виконувалися дітьми невимушено. Систематична логопедична робота 

спрямована на подолання прогалин в мовленнєвому розвитку і підготовку до 

подальшого шкільного навчання за спеціальною програмою.  
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ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Інтерес до екологічної проблематики обумовлений екологічною кризою, 

що тривожить людство, і її наслідками, а також пошуком нових шляхів виходу 

з неї. Проте технократичне мислення настільки сильне, що екологічна криза 

представляється як щось зовнішнє по відношенню до людини, а не як те, в чому 

вона бере участь. Тому формування екологічної свідомості, екологічної 

культури і світогляду особи в цілому повинно стати первинним завданням 

екологічної освіти і виховання. Велику роль у цьому процесі відіграє 

менталітет суспільства. В той же час, у різних регіонах країни екологічна освіта 

набуває своєї специфіки під впливом національних традицій, особливостей 

народів, що проживають на цій території,   відношення  до  природи  рідного  

краю [1]. 

Екологічна освіта стає предметом інтересу і дій міжнародних організацій 

на найвищому рівні. На глобальне, загальнолюдське значення екологічної 

освіти як головного засобу конструктивного перетворення громадської 
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свідомості вказується практично на усіх міжнародних форумах присвячених 

проблемам навколишнього середовища.  

Економічний розвиток держави обов’язково має супроводжуватися 

збереженням і відновленням довкілля, інакше під загрозу ставиться 

життєдіяльність суспільства в цілому і кожної людини зокрема. За умов 

погіршення екологічної ситуації в Україні постає питання про поліпшення 

системи екологічної освіти.  

Екологічна освіта і виховання є основою для формування людини з 

високим почуттям обов’язку перед суспільством, людини, здатної відстояти 

свою соціальну позицію в умовах, коли стан довкілля катастрофічно 

погіршується і гостро відчувається дефіцит культури населення. Сучасна 

екологічна освіта – це безперервний комплексний процес формування 

екологічного світогляду, екологічної свідомості та культури всіх верств 

населення, соціальних груп і суспільства в цілому; це процес освоєння системи 

знань про закони функціонування, життєдіяльності всього живого, екологічних 

систем і роль людини у збереженні природного середовища; процес 

екологічного виховання і навчання, освоєння професійних знань, умінь, 

необхідних для природоохоронної діяльності.  

Різні сторони екологічної освіти досліджували С. Алексєєв, Л. Байкова, 

С. Бессонов, Е. Гірусов, Д. Кавтарадзе, І. Лаптєв, Б. Лихачов, А.Миронов, 

Л.Печко, А.Сенченко та ін. Проблемою підвищення екологічної культури 

молоді займаються такі вчені, як Абалкіна  І.Л., Моткін І.О., Куркуленко С.С., 

Курняк Л.Д., Науменко Н.В., Процюк В.А. Вони вважають, що необхідність 

виховання екологічної культури в молоді пов'язана саме з реакцією на 

глобальну екологічну кризу. Негативні зміни в природному середовищі під 

тиском сукупної дії виробничих чинників істотно прискорились в останні 

десятиріччя. Тобто, збереження життя на землі залежить тепер безпосередньо 

від рівня і темпів виховання екологічної культури в молоді, суспільства в 

цілому .  
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Разом з тим, екологічна освіта – це психологопедагогічний процес впливу 

на людину, метою якого є формування теоретичного рівня екологічної 

свідомості, що в систематизованому вигляді відображає різноманітні сторони 

єдності світу, закономірності діалектичної єдності суспільства та природи, 

певних знань та практичних навичок раціонального природокористування [2]. 

Екологічна освіта та виховання спрямовані на формування особистості, яка у 

повсякденному житті дотримуватиметься норм екологічно грамотної поведінки 

та підтримуватиме практичні дії державних установ та приватних осіб щодо 

захисту довкілля. 

Зміст безперервної екологічної освіти та виховання включає дві ланки - 

формальну і неформальну. До першої ланки відносяться загальна система 

освіти, яка існує в Україні на таких рівнях: дошкільна, шкільна, позашкільна, 

професійно-технічна, вища та післядипломна освіта. Друга ланка системи 

екологічної освіти та виховання має просвітній характер, формує екологічну 

свідомість і культуру населення (засоби масової інформації, церкви, громадські 

екологічні та просвітні об'єднання, партії та ін.) [3].  

Однак, існуюча в Україні система екологічної освіти потребує 

вдосконалення у напрямку підвищення ефективності та інтегрованості на 

основі глибокого філософського і психолого-педагогічного осмислення 

проблеми з урахуванням соціально-культурних функцій екології у суспільстві, 

цілісної структури екологічних знань, сучасного рівня розвитку екологічної 

науки, традицій, звичаїв та історичного досвіду українського народу в цій 

сфері, а також особливостей екологічної та економічної ситуації в країні [4, с. 

192-199]. 

Особливе значення має екологічна освіта для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти, майбутніх вихователів і вчителів, які поряд із 

загальним високим рівнем екологічної культури мають опанувати методику 

екологічної виховної роботи. Екологічна освіта фахівців має також важливе 

державне значення, оскільки покликана допомогти у вирішенні життєво 
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важливих соціально-економічних, еколого-економічних і геополітичних 

проблем [5]. 

Сьогодні проблемі екологічної освіти в усьому світі приділяється велика 

увага. Можна сказати, що наш час – це період тотального екологічного 

всеобучу, коли основи екологічних знань викладають усім, починаючи з 

дитячого віку – в школах та інститутах, на різних семінарах і курсах, по радіо й 

телебаченню – та закінчуючи підвищенням рівня екологічної освіти керівників 

усіх рангів у всіх країнах, на всіх континентах.  

У економічно розвинених державах розроблені та вдосконалюються різні 

програми й концепції розвитку екологічної освіти, програми й плани 

підготовки спеціалістів-екологів сучасного рівня. За останні роки видано багато 

посібників і підручників, науково-популярної й публіцистичної літератури, й 

розроблено рекомендації еколого-освітнього змісту. В більшості країн світу 

екологія стала обов’язковою дисципліною в усіх школах і вищих закладах 

освіти, в багатьох вищих навчальних закладах створено кафедри або 

факультети екологічного профілю, проведено сотні екологічних національних і 

міжнародних семінарів, конференцій, з'їздів.  

Велику еколого-просвітницьку роботу провадять у всьому світі 

організації «зелених», товариства з охорони природи, серед них такі відомі, як 

«Грінпіс», «Легамбіенте» та ін.  

Ці важливі для цивілізації процеси екологізації свідомості населення, 

формування нового – екологічного світогляду, нової – екологічної культури 

цілком характерні й для України. За останні п’ять років у нашій державі також 

розроблено програми й концепції розвитку екологічної освіти й виховання, 

видано посібники й підручники з екології, створено десятки кафедр і 

факультетів екологічного профілю в інститутах та університетах, 

започаткувалося багато журналів загальноекологічного, еколого-економічного, 

еколого-географічного змісту («Ойкумена», «Світ у долонях», «Пролісок», 

«Паросток», «Рідна природа» та ін.). 
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 Таким чином, система екологічної освіти в Україні спрямована на 

поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою 

на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й 

універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права. Зміст 

екологічної освіти повинен бути спрямований на формування особистості з 

екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно 

грамотної поведінки і виконання практичних дій щодо захисту власного 

здоров'я і навколишнього природного середовища і передбачає розробку 

системи наукових знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають 

філософські, природничо-наукові, правові й морально-етичні, соціально-

економічні, технічні й військові аспекти екологічної освіти. 
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СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА НАЛАГОДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ 

СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРАМИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

Спілкування – одне з найважливіших понять, що характеризує світ людей, 

у який малюк потрапляє від народження та живе в ньому все своє життя. 

Спілкування з людьми допомагає малюкам адаптуватися до навколишнього 

середовища, пристосовуватися до життя, узгоджуючи власні інтереси з 

інтересами та потребами інших.  

Як зазначено в «Базовому компоненті дошкільної освіти в », особлива 

увага в організації життєдіяльності дитини має приділятися спілкуванню, як 

одному з про- відних  видів діяльності, яке сприяє «взаємодії з однолітками і 

дорослими, здатності підтримувати партнерські стосунки, узгоджувати свої 

інтереси з іншими»[1]. 

Вікова динаміка спілкування і спільної діяльності дошкільників полягає у 

зростанні змістовності, вибірковості, стабільності відносин; у розвитку потреби 

у спілкуванні й співпраці, їх інтенсивності та орієнтованості на інтереси 

однолітків. 

Ситуативно-ділова форма спілкування з ровесниками виникає у 4-6 років і є 

найбільш типовою для дошкільного дитинства. 

Потреба у спілкуванні з ровесником стає значно інтенсивнішою, виходячи 

на перший план. Так, Є. А. Аркін наводить приклад, коли хлопчик 5-й років на 

пропозицію бабусі погратися з нею відповів: «Мені потрібні діти». Це пов'язано із 

тим, що спілкування з однолітками є необхідною умовою організації сюжетно-

рольової гри, яка має колективний характер. 
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Головним змістом потреби дітей у спілкуванні з однолітками полягає у 

прагненні налагодити ділову співпрацю, узгодити свої дії з партнером по 

діяльності. Співпраця відрізняється від співучасті більш тісною взаємодією дітей, 

кооперативним характером їх діяльності. Співпраця дітей носить переважно 

ігровий характер та зосереджена не на результаті діяльності, а на її процесі [2]. 

Прагнення діяти спільно настільки сильно виражене, що діти йдуть на 

компроміс, поступаючись один одному іграшками,  роллю в грі тощо. 

Виникають перші спільні ігрові дії. Гра на однаковий сюжет об'єднує 

різноспрямовані, недостатньо узгоджені дії. Наприклад, у розігруванні сюжету 

«Сім'я» «мама» йде на роботу, а «батько» готує «дитину» до сну. «Мама» вдома 

погодувала «дитину», а «вихователь» — знову дає їй сніданок. Виникає інтерес до 

дій партнера, їх порівняння з власними, що виступає у питаннях, глузливих 

репліках, оцінках дій іншого. 

Наприклад, Оленка 3. (4 р. 7 міс.) готує ліжечко, щоб покласти свою 

«доньку» (ляльку) спати. Сніжана Р. (5 р.) на відстані спостерігає за діями Оленки. 

Коли побачила, що замість ковдри Оленка приготувала листок паперу, рішуче 

підбігає. 

- А твоя лялька замерзне. Хіба така ковдра їй потрібна? 

-  А в мене зараз літо. 

-  Ну й що! Все одно ця ковдра не годиться. 

-  Ось своїй ляльці дасиш кращу, а моїй ця подобається. 

Як відзначають М.І. Лісіна, А.Г. Рузська, О.О. Смірнова, дітям властива 

особлива манера поведінки, в якій яскраво виявляються схильність до 

конкуренції й змагання. Це вказує на те, що у змісті потреби у спілкуванні з 

однолітками на другому місці після прагнення до співдії знаходиться такий 

компонент, як бажання поваги і визнання. Діти вимагають визнати їх власні 

досягнення, а дії товаришів оцінюють прискіпливо, виразніше підкреслюючи 

власні якості [2]. 

Ситуативно-ділове спілкування з однолітками сприяє розвиткові основ 

особистості та самосвідомості, а також допитливості, сміливості, оптимізму, 
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активності, творчого й самобутнього ядра особистості. При відставанні у 

розвитку цієї форми спілкування з однолітками у дітей спостерігається 

пасивність, замкненість, недоброзичливість. 

Позаситуативно-ділова форма спілкування з однолітками починає 

виявлятися  у більшості старших дошкільників.  

Зміст комунікативної потреби полягає у прагненні до співпраці й 

співтворчості з партнером. Гра має по-справжньому спільний характер з 

єдиними правилами, вимогами, з узгодженістю дій, урахуванням інтересів 

партнерів. Досвід попередніх спільних ігор дітей накопичується, веде до 

певного узагальнення уявлень дітей про гру, про роль кожної дитини в ній. 

Утворюється чіткий образ однолітка, відносини з ним стають більш 

стабільними (спостерігається таке явище, як дружба), виникають симпатії. 

Відбувається формування суб'єктного ставлення до інших дітей, тобто вміння 

бачити в них рівну собі особу, враховувати їх інтереси, готовність допомагати. 

Разом із пізнанням партнера в дітей розвивається розуміння Я-образу, 

особливо своїх практичних дій. 

Головний засіб спілкування — мовлення. Особливості спілкування з 

однолітками яскраво виявляються в темах розмов, які стають чимдалі більш 

позаситуативними. Характерні обговорення різноманітних широких тем стосовно 

минулого й майбутнього, рідної природи й далеких країн тощо. 

Внесок позаситуативно-ділового спілкування у розвиток полягає у 

формуванні здатності дитини розуміти іншого як самоцінну особистість, у 

пробудженні інтересу до його внутрішнього світу, мотиву розширити уявлення про 

себе. 

Т.О. Рєпіна вирізняє наступні функції групи дитячого садка. 

1)  регулювання поведінки дитини щодо ровесників на основі 

соціально прийнятих норм через набуття соціального досвіду 

групового спілкування і взаємодії на правах рівності; 

2)  інтенсифікація процесу статевої соціалізації та статевої диференціації на 

основі засвоєння відповідних способів рольової поведінки чоловіка чи жінки; 
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3)  формування ціннісних орієнтацій; 

4)  соціальне научіння навичкам спілкування і взаємодії; 

5)  формування адекватної самооцінки; 

6)  нормалізація та корекція умов неблагополучної сім'ї [2]. 

Група дитячого закладу забезпечує сприятливий розвиток дошкільника 

за наявності таких умов:високий рівень його спілкування з однолітками; 

входження дитини у стабільне ігрове об'єднання; для якого властиві 

спільний інтерес до діяльності, взаємні симпатії, партнерські, рівноправні 

відносини. 

 У взаєминах між дітьми також спостерігаються конфлікти, причини 

яких залежать від віку дітей. У ранньому віці причинами виступають 

ставлення до іншого як до об'єкта, нездатність до спільних дій (особливо у 

грі), високий егоцентризм. Найпоширенішою причиною конфліктів з 

однолітками виступає поводження з іншою дитиною як з неживим об'єктом і 

невміння гратися поряд навіть за наявності достатньої кількості іграшок. 

Іграшка для малюка привабливіша, ніж одноліток. Вона затуляє партнера і га-

льмує розвиток позитивних взаємостосунків. Рояк А. А. визначала причиною 

конфліктів дошкільників також різні рівні в оволодінні ними ігровою 

діяльністю. 

Середньому дошкільнику особливо важливо продемонструвати себе і 

хоч у чомусь перевершити товариша. Йому необхідна впевненість у тому, 

що його помічають, і відчувати, що він найкращий. Йому доводиться 

постійно відстоювати своє право на унікальність. Він порівнює себе з 

однолітком. Але порівняння це дуже суб'єктивне, тільки на свою користь. 

Дитина бачить однолітка як предмет порівняння з собою, тому сам 

одноліток і його особистість не помічаються. Інтереси партнера, як 

правило, ігноруються. Малюк помічає іншого, коли той починає заважати. І 

одразу ж той одержує сувору оцінку, негативну і безжальну характеристику. 

Дитина чекає від партнера схвалення, але сама неспроможна висловити таке 

схвалення на адресу товариша. Таким чином, потреба у схваленні з боку 
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одноліток залишається у дошкільника напруженою і незадоволеною 

водночас. Крім того, дошкільники погано усвідомлюють причини поведінки 

інших. Вони не розуміють, що одноліток — така ж особистість зі своїми 

інтересами і потребами.До 5—6 р. число конфліктів знижується. Дитині стає 

важливішим гратися разом, досягти порозуміння, ніж ствердитися в очах 

однолітка. Діти частіше поступаються своїми інтересами, виявляють 

здатність розуміти позицію товариша.  

Отже, у ЗДО важливим є формування взаємовідносин дитини з 

однолітками. Внесок в спілкування і спільної діяльності з товаришами у 

розвиток дошкільника найбільш помітний в етичній, пізнавальній сферах 

особистості, у розвитку самосвідомості, творчих здібностей, здатності до 

співпраці. Тому розвиток спілкування з однолітками є необхідною умовою 

формування готовності дитини до навчання в школі. 
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ЗНАЧЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ 

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Ігрова діяльність, як свідчать практика, належить до засобів, які 

найбільшою мірою сприяють розвитку математичних уявлень дитини. Саме в 

процесі гри, у пошуках шляхів правильних відповідей та вирішень завдань діти 

вчаться встановлювати логічні зв’язки між питанням та даними, висловлювати 

математичною мовою ситуації, що викладені в умові завдань і задач.  

Сюжетно-рольові ігри – найефективніші засоби розвитку математичних 

уявлень дітей; це практичні вправи з вироблення оптимальних рішень, 

застосування методів і прийомів у штучно створених умовах. Рольові ігри 

математичного змісту, які використовуються в сучасному закладі дошкільної 

освіти, виконують різні функції: активізують інтерес та увагу дітей, розвивають 

пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, вміння і навички, 

тренують сенсорні вміння. Дидактичне завдання гри визначається відповідно до 

вимог програми з урахуванням вікових особливостей дітей. Сюжетно-рольові 

гри поділяють на рольові, ігри-вправи, ігри-драматизації. Деякі види сюжетно-

рольової гри можуть: бути тільки в словесній формі; поєднувати слово й 

практичні дії; поєднувати слово й наочність; поєднувати слово й реальні 

предмети [2, с. 5-6]. 

В арсеналі дошкільної педагогіки містяться різноманітні сюжетно-рольові 

і логіко-математичні ігри, які спрямовані на розвиток числових уявлень, 
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навчання лічбі, на збагачення і закріплення математичного мовлення у дітей, на 

розвиток спостережливості, вольових якостей та багато інших. 

Ігри-вправи це своєрідні вправи творчого характеру, які допомагають 

дітям краще сприйняти та запам’ятати зміст матеріалу, наприклад, вправи на 

складання прикладів за даною умовою; на складання задач; відгадування 

загадок, метою яких є розв’язання даного прикладу, а також фізкультхвилинки.  

Ігри-драматизації, що створюються за готовим сюжетом з літературного 

твору або театральної вистави. План гри та послідовність дій визначають 

заздалегідь. Така гра важча для дітей, ніж наслідування того, що вони бачать у 

житті, оскільки треба добре зрозуміти й відчути образи героїв, їхню поведінку, 

пам’ятати текст твору (послідовність розгортання дій) [1]. У цьому й полягає 

особливе значення ігор-драматизацій – вони допомагають дітям глибше 

зрозуміти ідею задачі, відчути її цілісність, сприяють розвитку виразності мови 

і рухів. 

Дидактичні ігри – різновид ігор за правилами. Навчання дошкільників 

має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому, ігрової вправи.  

У процесі розвитку математичних уявлень вихователі привертають увагу 

дітей до окремих сторін об’єктів та явищ, залучають їх до аналізу, зіставлення, 

виділення ознак і встановлення зв’язків між ними. Завдяки цьому дошкільники 

глибше сприймають бачене, активніше мислять, краще роблять самостійні 

висновки, ретельніше обмірковують відповіді. Для розвитку математичних 

уявлень дитини використовуються ігрові завдання-вказівки: «Що ти робитимеш 

спочатку?», «Як виконуватимеш завдання?», «В якій послідовності?» Вони не 

тільки активізують процес оперування засвоєними поняттями, а й ставлять в 

умови, коли доводиться самому проявляти творчість, ініціативу. Досвід 

розв’язання певної ситуації нагромаджується у дитини після багаторазових 

повторень завдань у різних варіантах і з різними ускладненнями [3, с. 9]. 

З. Михайлова наголошує, що ігрові завдання розподіляє на три групи: 

розваги: загадки, ребуси, задачі-жарти, кросворди, головоломки, математичні 

квадрати, Танграм, Стомахіон, Пентаміно, Піфагор, Колумбове яйце, Кубики 
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для всіх; математичні (логічні) ігри, задачі, вправи: з блоками, кубиками на 

включення, пошук, шашки, шахи, словесні; дидактичні ігри та вправи: словесні, 

з наочним матеріалом [4]. Математичними вважаються ігри, в яких 

змодельовані математичні поняття, відношення, закономірності. Для пошуку 

відповіді (рішення), як правило, потрібен попередній аналіз умов, змісту гри чи 

задачі. У ході розв’язання вимагається використання математичних методів. 

Дослідницею у книзі «Ігрові цікаві задачі для дошкільників» детально описано 

методику роботи з математичними головоломками з роздавальним матеріалом.  

Практична діяльність дає підстави стверджувати, що дидактичні вправи, 

логічні ігри та вправи для розвитку пізнавальної активності дошкільників є 

найефективнішим засобом навчання. Про розвиток логічного мислення дитини 

можна судити із запитань, які вона ставить дорослому; суджень, у яких 

виявляється її розуміння різних явищ, подій та їхніх причин; з продуктів 

діяльності дитини – малюнків, споруд із будівельного матеріалу; зі змісту і 

форми ігор; спілкування з дорослими і однолітками; з того, які завдання і як 

вона виконує, особливо – логічні задачі.  

Отже, процес розвитку математичних уявлень, якщо він правильно 

організований, повинен бути процесом, що розвиває математичні уявлення 

дошкільників. Використання в освітній роботі ігрових прийомів, спрямованих на 

розвиток математичних уявлень і понять (порівняння, аналізу, синтезу, 

конкретизації, узагальнення), робота над поняттями, судженнями, умовиводами – 

збагачує педагогічний процес, робить його більш змістовним, посилює його вплив 

на всебічний розвиток дошкільників. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ-

ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО 

Професійний розвиток молодих педагогів в умовах закладу дошкільної 

освіти регламентований Конституцією України, Законом України «Про освіту» 

(2017 р.), Законом України «Про вищу освіту» (2014 р.), Законом України «про 

дошкільну освіту» (2001 р.), «Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ 

столітті» (2001 р.), «Концептуальними засадами розвитку педагогічної освіти 

України та її інтеграції в європейський простір» (2004 р.), Концепцією розвитку 

післядипломної педагогічної освіти (Наказ МОН України № 1176 від 14.08.13 

р.). 

Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, Законі України «Про освіту» (2017), Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, реалії сьогодення вимагають від 

педагога високого рівня професіоналізму, творчої соціально-професійної 

активності та здатності навчатися впродовж усього життя. Зокрема, саме на 

фахівця дошкільної освіти значною мірою покладено завдання формування 

особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального 

досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. Насамперед це стосується 

молодого вихователя, професіоналізм якого має пройти певний період 
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становлення.  

Розглянемо загальну категорію «професіоналізм», звернувшись до 

сучасного словника української мови: «Професіоналізм – оволодіння основами 

та глибинами якої-небудь професії» [2, с. 995]. 

Отже, професіоналізм розвивається, підвищується, а можливо і 

втрачається. Тобто цей процес не є зафіксованим у часі, він змінюється 

упродовж певного часового проміжку. У становленні професіоналізму фахівець 

дошкільної освіти має пройти певний час: від основ до глибин.  

Міркуємо, що основи педагогічної професії молодий вихователь опановує 

під час навчання у ЗВО, набуває майстерності та підвищує професіоналізм в 

перші роки професійної діяльності, до пізнання глибин іде протягом усього 

професійного життя. 

У низці психолого-педагогічних праць підкреслюється, що початок 

педагогічної кар’єри є важливим етапом у процесі професійного становлення 

педагога (А. Сафіна, М. Гумерова, Л. Гараєва). В стрімких умовах 

реформування адаптуватися до нових умов професійної діяльності за 

максимально короткий час без сторонньої допомоги досить складно. Тому це 

питання можна вирішити, цілеспрямовано керуючи професійним розвитком 

молодих фахівців через надання повноважень наставнику щодо їх всебічної 

підтримки безпосередньо на робочому місці. 

Виявлено, що у сучасних умовах науково-методичний супровід 

професійного становлення молодих педагогів в Україні здійснюється шляхом їх 

участі у засіданнях «Школи молодого педагога», «Школи становлення 

молодого вихователя», наставництва, самоосвітньої діяльності, 

взаємовідвідування занять, консультацій (співбесід), а також участі конкурсах 

фахової майстерності для молодих педагогів та в різних формах науково-

методичної роботи, зокрема це:  

школа передового педагогічного досвіду, методичне об’єднання, творча 

група, групові консультації, педагогічні читання, конференції, творчі звіти та 

конкурси педагогів, методичні наради, семінари-практикуми, майстер-класи, 
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тренінги.  

Великі можливості для професійного розвитку та саморозвитку молодих 

педагогів надають електронні ресурси: професійні онлайн-платформи, 

професійні спільноти у соцмережах («Уміти вчити: спільнота сучасних 

освітян», «Помічник для вихователя», «Джміль-живопис, музика, література 

дітям», «Медіаресурси і діти»), веб-форуми, електронні бібліотеки 

(psylib.org.ua, educom.su), інтернет-платформи для обміну професійною 

інформацією (Освітній портал (http://osvita.ua/school/ 

lessons_summary/doshkillya/), Скарбничка вихователя (http://skarb-bilyk.at.ua/).  

Професійну підтримку педагогам надає «Міжнародний центр фінансово-

економічного розвитку» (МЦФЕР). Видавнича група «Основа» пропонує 

дистанційне навчання у «Дистанційній академії» (http://www.d-

academy.com.ua/), пройти яке можна онлайн. Теми майстер-класів мають 

практичне спрямування: «Створення інтерактивного контенту та інтерактивних 

вправ», «Сторітеллінг – мистецтво цікавої розповіді, або Як уникнути 

одноманітності на уроці», «Cервіси сторітеллінгу» та інші [1]. 

Отже, можемо вважати наставництво ефективною формою роботи з 

молодими фахівцями, яка позитивно впливає на формування рівнів 

професійного розвитку молодих педагогів в умовах ЗДО. Однак, професійний 

розвиток молодих педагогів є складною і багатоаспектною проблемою і 

передбачає пошук нових ефективних форм і методів організації процесу та 

застосування інтерактивних технологій для професійного розвитку молодих 

педагогів.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сьогоднішні діти сильно відрізняються від дітей 80-90х рр. Сьогоднішнім 

дітям не цікаві відповіді на запитання, звичайні настанови дорослих. До 

дошкільнят, які все зараз можуть  знайти в Інтернеті, необхідний особливий 

підхід, щоб допомогти їм швидко адаптуватися в сучасному світі розвивати 

нестандартне мислення і творчі здібності, які закладені у кожної дитини від 

народження. В вихованні і розвитку дитини - дошкільника основна роль 

належить грі. Це підтвердження давним давно стало істиною для педагогів 

дошкільних установ. Дитина в грі освоює дійсність, отримує певні знання та 

навички [1, ст.8]. 

Але в останній час гра в дитячих садках стала носити практичний, 

навчальний характер, поступово втрачаючи свою значимість як вид творчої 

діяльності. Цьому є немало причин. 

Перша, як уже було вказано, гра стала засобом навчання. Друга, більшість 

сучасних сімей в силу своєї зайнятості, не мають можливості для передачі 

ігрового досвіду від покоління до покоління – з однієї сторони, і розвитку 

комунікабельності дошкільника – з іншої. Третя – в даний час практично 

зникли іграшки, які дають простір дитячій уяві. Чітке  зонування ігрового 

простору групових кімнат не дає можливість дитині вільно проявляти творчі 

здібності [2, ст.45]. 

Модернізація сучасної освіти сприяє  по-новому розглядати проблему гри 

та організацію ігрової діяльності дітей дошкільників. Сьогодні особистісно-
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орієнтована модель освіти передбачає створення ігрового простору з метою 

пізнання дитиною цінностей культури, виховання емоцій і почуттів, краси, 

добра в процесі співжиття та спільності з тим, що є об’єктом навчання. 

Концепція дошкільного виховання визначає гру як самоцінну діяльність, даючи 

дошкільнику свободу вибору, можливість реалізувати себе, досягти стану 

емоційного комфорту, приналежності до дитячого суспільства, отримати досвід 

взаємодії. Але можливо, це може бути тільки в разі збереження в ігровій позиції 

провідної діяльності дітей дошкільного віку [3,ст.19].  

Для розвитку ігрової діяльності необхідні певні умови. Перш за все, це 

відноситься до місця гри. Групова кімната повинна бути пристосована до 

реалізації потреб дітей в іграх. Іграшки, ігрове обладнання, предмети-замінники 

дають можливість використовувати кожен момент часу для гри, ігрової 

ситуації. Право дитині на гру надається не тільки в спеціально відведений час в 

режимі дня, але і в процесі будь-якої діяльності протягом дня. Ігрове 

обладнання є ключовим для організації ігрового простору. У зв’язку з цим в 

ігрових зонах необхідно мати як дрібні предмети, іграшки, так і безліч 

різноманітних за розміром коробок, модулів, покидькового матеріалу тощо, які 

діти зможуть переносити чи комбінувати, створювати предметну опору, це 

значно підвищує їх рухову активність. У ході гри вихователь може підводити 

дітей до того, що деякі предмети-замінники легко змінити. Наприклад, 

кольоровий папір можна розірвати на дрібні шматочки (приготувати «салат»), 

зім’яти, звернути в трубочку, намалювати на ньому узор (зробити «килим»). 

Кожна така іграшка цінна тим, що її робить сама дитина. Важливо, щоб 

іграшка-замінник була схожа на обраний предмет загальними контурами або 

якоюсь характерною рисою або деталлю. Наприклад, палиця – градусник, 

вудочка, ніж, ложка; круг – миска, кришка, дзеркальце.  

Роль дорослого в самостійних іграх старших дошкільників специфічна. 

По-перше, він уважно і точно спостерігає за граючими дітьми, підтримує їх 

самостійну гру, якщо вона має визначальну або розвиваючу цінність. По-друге  

ненав’язливо направляє задум і дії дітей, використовує при цьому 
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опосередковані прийоми керівництва. Вихователь може непомітно впливати  на 

розвиток сюжету, ускладнення способів відображення дійсності  і при цьому  

виступає як рівноправний партнер, корегуючи  рольові відносини і непомітно 

видозмінює середовище [4, ст.19]. 

Далі, в грі вирішується головна проблема всього дитинства – пошук свого 

місця серед дорослих людей. Гра залежить від ігрового досвіду дитини 

дошкільника. В даний час ми зустрічаємося з тим, що діти звикли робити все 

під керівництвом дорослого. Якщо у вас в групі відбувається таке і 

дошкільники самостійно не грають, необхідно:  

- змінити ставлення до гри, поставивши її вище інших видів діяльності;  

- частіше грати з дітьми, показуючи образи ролей і сюжетів;  

- старатися полегшити труднощі дитини в спілкуванні;  

- змінити простір для ігор за допомогою предметів-замінників. 

Щоб забезпечити повноцінну ігрову діяльність дітей, необхідно також 

грамотне керівництво ігровою діяльністю, яке включає в себе, перш за все, 

якісне планування. 

Кращими умовами для зміни якісних характеристик процесу гри є 

технологія бережного управління – кайдзен. 

Одним з інструментів бережливого управління є 5 принципів Це 

сортування – дотримання порядку – систематичне прибирання – стандартизація 

процесів – удосконалення порядку. Під сортуванням розуміється: чітке 

розділення речей на потрібні та непотрібні та позбавлення від останніх; 

дотримання порядку – організація зберігання необхідних речей, яка дозволяє 

швидко та просто їх знайти та використовувати; систематичне прибирання – 

утримання робочого місця у чистоті; стандартизація – підтримка порядку; 

вдосконалення - виховання звички точного виконання встановлених правил та 

процедур. 

Максимальна візуалізація всіх процесів допомагає дитині самостійно 

здійснювати конкретні алгоритми дій. Застосовуючи принцип візуалізації, 

дитина наочно бачить, де лежить та чи інша іграшка. Для іграшок, ігор та 
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книжок відведено свої промарковані картинками ящики та полички. Можливо, 

знайти разом з дитиною предметні картинки, які позначатимуть машинки, 

ляльки, конструктори і наклеїти їх під кожен вид іграшок. Тепер діти бачать, 

що кожна іграшка має своє місце, і вони намагатимуться розставляти їх саме 

так. Можна зображення замінити геометричними фігурами різного кольору або 

розміру. Домовившись із дітьми, присвоїти кожній фігурі ту чи іншу полицю з 

іграшками. Наприклад, машинки – прямокутник, конструктор – квадрат тощо. 

Можна ускладнити і, наприклад, машини розставити за розміром. Такі місця 

для стоянки машин можуть починатися від великої, а закінчуватись маленькою. 

Іграшкові машини дошкільнят стоятимуть на полицях рівно – від великих до 

маленьких. Так само можна спробувати  з іншими іграшками. Використовуючи 

ці принципи, дитина чітко знатиме: у якому ящику лежить конструктор, але в 

якій полиці – ляльки. Діти менше часу витрачатимуть на прибирання іграшок, 

бо вони самі знають, куди і що покласти. Дитина має розуміти, що в житті є 

місце порядку. Це є одним із елементів підготовки дитини до самостійного 

шкільного життя. Дотримання порядку - робота чотирьох правил розташування: 

на видноті, легко взяти, легко використовувати, легко покласти назад. 

Вихователь не відволікається на пояснення алгоритму прибирання іграшок і 

може використовувати заощаджений час на бесіди, ігри, читання чи інші 

додаткові заняття з дітьми. 

І, нарешті, головною умовою повноцінного всебічного розвитку є єдність 

вимог і підходів до організації ігрової діяльності з боку дошкільного закладу та 

сім'ї. Для цього у дитячому садку організовується систематична робота з 

батьками. Яка містить у собі: просвітництво, та навчання навичкам управління 

ігровою діяльністю дітей у сім'ї на основі певних принципів: купувати іграшки 

різних видів; грати разом із дітьми; поповнювати враження дітей; збирати 

разом з дитиною матеріал для гри, що замінює іграшки; продумувати 

корисність іграшки [5, ст.43]. 

Комплексне керівництво ігровою діяльністю передбачає:  

- планомірне збагачення досвіду та вражень дітей у побуті, на заняттях, 
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прогулянках, за допомогою книг, екскурсій та ін;  

- створення розвиваючого предметно-ігрового середовища за допомогою 

реальних предметів, іграшок, атрибутів, ігрового обладнання, предметів-

заступників;  

- використання навчальних ігор, спрямованих на закріплення та 

вдосконалення предметних та мовних способів вирішення завдань;  

- взаємодія дітей з дорослими під час ігрового процесу (у рольовій 

ситуації, при обіграванні дій).  

Якщо дитина захоплено і довгий час грає, значить, результату досягнуто: 

дитина розвивається правильно. Таким чином, реалізувати право дитини на гру 

як провідну діяльність, у процесі якої відбувається її психічний та фізичний 

розвиток, виховання різнобічної соціальної особистості можливе за 

обов'язкового створення всіх названих умов. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ДИТЯЧИХ КОНФЛІКТІВ У 

ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У період перетворень у дошкільній педагогіці, пошуку гуманізації 

виховної роботи з дітьми, побудови нових моделей взаємодії дорослого та 

дитини увагу вчених та практиків звернено до ігрової діяльності. У Базовому 

компоненті дошкільної освіти вказується, що одним із основних принципів 

дошкільної освіти є підтримка дітей у різних видах діяльності, у тому числі – 

грі, яка є провідним видом діяльності протягом усього періоду дошкільного 

дитинства. У той же час жоден вид діяльності дітей у дитсадку не викликає 

стільки труднощів у організації, як гра [1, ст.10]. 

Актуальність інноваційної роботи дошкільного закладу обумовлена тим, 

що проблема забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку 

ігрової діяльності дошкільнят як суб'єктів освітньої діяльності є важливою для 

сучасної освітньої практики. Спілкування та гра виступають як 

«фундаментальні новоутворення» розвитку дитини в дошкільному дитинстві, 

що відображено у Базовому компоненті  дошкільної освіти. Необхідне якісне 

педагогічне керівництво ігровою діяльністю дошкільнят, яке полягає в тому, 

щоб до кінця розуміти розвиваючу роль дитячої гри, знати психологію ігрової 

діяльності, компетентно використовувати ігрові позиції по відношенню до 

дітей, які  граються.  

У світі діти вже з раннього віку захоплені світом інформаційних 

технологій і гаджетів. Замикаючись на телевізорах та комп'ютерах, діти все 

частіше починають відчувати труднощі у спілкуванні з однолітками. Справжня 
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дружба, міцні дружні взаємини та моральні цінності йдуть на другий план, 

адже спілкування з погляду психології значною мірою збагачує чуттєву сферу 

дітей. Тому так важливо, починаючи з дитячого садка, навчити маленьку 

дитину розуміти почуття інших, вміти співчувати та співпереживати, бо 

дитячий садок – це модель суспільства, де вихованці засвоюють соціальні 

норми відносин між людьми. 

За словами С.Л. Рубінштейна, «Від того, як людина навчиться будувати 

товариські взаємини у дитинстві, залежить її подальша поведінка в колективі». 

Формування в дитини вміння спілкуватися з однолітками, дружити є одним із 

важливих психологічних завдань виховання дитини дошкільного віку. 

У грі, як в найбільш ефективній формі соціалізації дитини, закладаються 

основи майбутньої особистості. Граючи разом, діти не лише навчаються 

спілкуванню, а й починають будувати взаємини, їх поєднують спільна мета, 

спільні зусилля для її досягнення, спільні переживання. Видатні психологи 

(Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін) вважають 

гру провідною діяльністю в дошкільному віці, де формуються дружні 

відносини, де діти вчаться підкоряти свої дії, почуття та думки поставленій 

меті. У грі всі сторони особистості  дитини формуються в єдності та взаємодії 

[3,ст.34]. 

Дружні відносини – особистісна якість, яка у системі дошкільного освіти 

вважається найважливішою метою виховання. Це стосунки, в яких дитині треба 

бути товариською, уважною, гостинною, поважати людей, дбати про друзів 

(навіть якщо вони тебе про це не просять), ділитися всім, що в тебе є, 

вирішувати конфлікти мирним шляхом, вміти знаходити друзів, проявляти 

увагу до боязких та сором'язливих. Завдяки формуванню дружніх відносин у 

грі дошкільника  можна навчити сприймати оточуючих людей як дбайливих, 

надійних, виховати в нього базову довіру до соціального світу. 

Спостереження за дітьми під час спільних ігор показали, що не всі діти 

вміють співпрацювати один з одним. Дітям, в цьому віці, ще важко визначити 

настрій іншої людини, тому вони не можуть надати підтримку тій дитині, яка 
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зараз її потребує. Дитячий конфлікт розвивається, зазвичай, з таких причин:  

- «через ролі» - «порушена гра»; - «не поділили іграшки»; - «не 

домовилися, як має розвиватися сюжет гри»; - «з приводу правильності ігрових 

процесів» [4, ст.17]. 

Найчастіше між дошкільнятами виникають скандали та навіть бійки. На 

необхідність вивчення дитячих конфліктів у процесі ігрової діяльності 

неодноразово вказували видатні психологи та педагоги В.М. Бехтерєв, П.П. 

Блонський, А.Р. Лурія стверджували, що міжособистісний конфлікт 

психологічно переноситься дітьми важко і болісно, особливо якщо вони 

виявилися його безпосередніми учасниками. «Конфлікти розглядаються не 

просто як негативні явища в дитячому житті, а як особливі, значущі ситуації 

спілкування, що сприяють психічному розвитку та формуванню особистості 

дошкільнят. У дошкільному віці в дитини ще сформована здатність виходити з 

неблагополучних ситуацій самостійно, без допомоги дорослого [6,ст.11]. І від 

того, наскільки педагоги-практики будуть готові до правильного керівництва 

подібними ситуаціями, багато в чому залежатиме повноцінний розвиток дітей. 

Але перш ніж перейти безпосередньо до ігрових способів вирішення 

дитячих конфліктів, педагог, який спостерігає ситуацію сварки, повинен 

дотримуватися наступних правил. 

Правило 1. Не завжди слід втручатися у сварки між дітьми. Не заважайте 

дітям здобувати такий життєво важливий досвід. Однак якщо один із тих, хто 

свариться, значно молодший або слабший за іншого учасника конфлікту і при 

цьому вони дуже близькі до з'ясування стосунків кулаками, то потрібно 

зупинити їх і постаратися перевести сварку знову в мовленнєве русло.  

Правило 2. Втручаючись у дитячий конфлікт, ніколи не займайте відразу 

позицію одного з дітей, навіть якщо вам здається очевидним, хто має рацію, а 

хто винен. 

Правило 3. Спробуйте привчити дітей до думки, що, хоч би хто почав 

сварку, відповідальність за подальший розвиток подій несуть завжди двоє. 

Правило 4. Допомагаючи дітям вийти з конфлікту і звільнитися від 
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образи і злості, що нагромадилася, стежте за тим, щоб вони не переходили на 

особистості. 

Правило 5. Якщо ви намагаєтеся допомогти врегулювати конфлікт між 

двома дітьми, то докладіть зусиль, щоб у  дітей не виникло відчуття, що одного 

з них (хто виявився не винен або чия вина менша) ви любите більше [1,ст.21]. 

Спостерігаючи «соціальну безпорадність» вихованців у разі виникнення 

конфліктів у процесі ігрової діяльності, знайдено інноваційні підходи до 

вирішення цієї проблеми. 

Встановити взаємини між дітьми групи, згладжувати дитячі конфлікти 

допоможуть ритуали із застосуванням – ігрових віршованих мирилок [7,ст.19]. 

«Мирилки» розвивають навички вербального та невербального спілкування, 

допомагають зосередити увагу дітей на однолітку, налаштувати на спільну 

групову діяльність, самостійно помиритися після сварки, стимулюють 

створенню доброзичливої атмосфери у групі. У дитячому садку дітям, які 

посварилися, пропонується одягнути « Сорочку мирилку», яка виготовлена з 

щільної кольорової тканини, оброблена яскравою тасьмою та іншими 

декоративними елементами. З боків рукавів пришиті спеціальні застібки, які 

з'єднують двох дітей, які посварилися разом. Надівши такі сорочки і з'єднавши 

рукави, дошкільнята розташовуються спиною один до одного. Деякий час вони 

просто стоять поряд. Дошкільникам можна запропонувати виконати нескладні 

рухи: підняти руки вгору, сісти, стати на носочки. Такі рухи викликають 

веселощі та сміх, піднімається настрій. Це сприяє швидкому примиренню. 

Для вирішення конфліктної ситуації застосовується «Коробка-мирилка», 

прикрашена яскравою аплікацією. По обидва боки коробки робляться два 

отвори для рук. Діти стикаються долоньками або зчіплюються мізинцями, при 

цьому вимовляють слова-мирилки. Відомо, що тактильні дотики долоньками 

сприяють  зняттю м'язового та психоемоційного напруження. 

Зазнаючи додатково тактильних відчуттів від зіткнення рук, діти не 

тільки забувають образи та злість, але й намагаються швидше почати грати 

разом. 
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Після мирилки діти разом заплітають кіски, розстібають або застібають 

гудзики. 

Для примирення дітей пропонується м'яка іграшка «Мирилка», пов'язана 

гачком і набита синтепоном, з невеликою кишенькою у вигляді муфти. Руками 

всередині муфточки виконується ритуал - мирись, мирись. Діти будь-якої миті 

можуть підійти до Мирилки і розповісти про свій конфлікт. Навчання дітей 

стратегії переговорів та дискусій у вирішенні конфліктів можна провести за 

допомогою «Килимка світу». Дошкільнята самостійно виготовляють символи 

світу, використовуючи їх для вираження негативних емоцій, за допомогою 

невербального спілкування та подальшого примирення один з одним. 

Віршовані-мирилки для дітей – це добрі та веселі віршики, які діти коли 

посварилися вимовляють, тримаючись при цьому за руки: «Мирись, мирись, 

мирись і більше не сердись» або «Досить нам уже сердитися, скоріше давай 

миритися». Вивчивши прості короткі вірші, дитина зможе без присутності 

дорослого відновити дружбу з іншим малюком. Таким чином, впровадження в 

практику дитячого садка інноваційних підходів до вирішення дитячих 

конфліктів у процесі ігрової діяльності дозволяють дошкільнятам розслабитися, 

стати більш товариським, доброзичливим, розуміти емоційний стан іншого, 

підвищити самооцінку. Дані форми допомагають формувати у дітей вміння 

встановлювати та підтримувати контакт з однолітками на основі поваги та 

співробітництва. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗДО І РОДИНИ 

Останнім часом при розробці програм розвитку освітніх закладів 

найбільш актуальними є ідеї соціального партнерства та гармонізації 

соцікультурного простору. Перед педагогами відкритим залишається питання 

гармонізації відносин між усіма учасниками виховного процесу та соціальними 

групами у найближчому оточенні, в мікрорайоні. Сучасні освітні стандарти 

вимагають реформування освітнього процесу. Найбільша увага приділяється 

протиріччям між необхідним та реальним рівнем культури педагогічної 

діяльності. Вирішення даної суперечності можливе за умови єдиного 

управління та партнерської взаємодії його учасників (включаючи найближчий 

соціум). Розуміючи, наскільки важливими є розробки різних підходів 

проведення роботи з цієї проблеми, враховується управлінська діяльність з 

питання взаємодії учасників освітнього процесу (вихованців, педагогів, 

батьків). Але, провівши діагностики та зробивши висновки із реальних 

спостережень, можна сказати, що процес роботи з батьками нового покоління 

визнано недосконалим. 

Різноманітні форми роботи з сім'ями, з урахуванням їх особливостей, 

вносять у педагогічний процес атмосферу світського виховання, де батьків 

поважають, а дитину люблять, дбайливо та з розумінням ставляться до її 

інтересів, потреб, можливостей. Презентація сім'ї, презентація (від латів. 
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praesentatio – уявлення) – суспільне уявлення чогось нового, створеного, що 

недавно з'явилося. Сім'я - форма організації спільного життя людей у 

суспільстві, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним 

об'єктивним впливом сімейного побуту. Метою «презентації сім'ї» є:  

- зміцнити сімейні взаємини;  

- налагодити близьку співпрацю між закладом дошкільної освіти (далі – 

ЗДО) та сім'єю (учасниками виховного процесу);  

- розвинути у дитини розуміння соціальної позиції членів сім'ї (роль 

батька, матері, братів, сестер, бабусі, дідуся та інших);  

- створення власних традицій кожної сім'ї. 

Нову форму роботи з батьками «презентація сім'ї» було запропоновано 

автором валеологічної програми «Здрастуйте!» М.Л. Лазарєвим [2,ст.15], і 

рекомендована для дітей старшого дошкільного віку «Презентація сім'ї» – 

прийом програми (ритуал),  в якому кожній дитині та її сім'ї протягом двох 

років присвячується два тижні. Підготовка до презентації включає: 

 - виставку сімейних фотографій;  

- знайомство з улюбленою книгою та її читання;  

- знайомство з улюбленою іграшкою та розповідь про неї дитини;  

- виставку спільних робіт дитини та членів сім'ї. 

Алгоритм проведення презентації сім'ї:  

- перегляд відео чи розповідь батьків із демонстрацією фотографій членів 

сім'ї;  

- програвання улюбленої гри дитини разом із дітьми;  

- «Відгадай» – знайти серед кількох чужих фотографій - фотографію 

дитини, коли вона була маленькою;  

- «Прес-конференція» – питання дітей до членів сім'ї;  

- розповідь про традиції сім'ї;  

- приготування улюбленої страви дитини разом з усіма дітьми під 

керівництвом мами.  

Наукова конференція «Мудрі сови та совенята» Наука – сфера людської 
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діяльності, вироблення та систематизація об'єктивних знань про дійсність. 

Доповідь – повідомлення на певну тему. Конференція – збори, нарада 

представників держав, організацій, груп. Мета: прояв прихованих здібностей 

дітей, їх схильностей до навчання та прийняття навколишнього оточення, через 

процеси виховання в них самостійності, чесності, творчих якостей. Уявити 

дітям різнобічну, доступну для даного віку інформацією з умінням її добувати 

та вміти грамотно її подати іншій людині; розвинути вміння спілкуватися, 

знаходити спільний інтерес не лише з дітьми різного віку та статі, а й з 

дорослими; встановити тісну взаємодію з учасниками домашнього виховання, 

орієнтація їх у роль вихователя у ній, на конструктивні партнерські взаємини із 

дитиною. 

Форма роботи «наукова конференція» допоможе у вирішенні деяких 

проблем та знаходження відповідей на питання, в яких у батьків виникають 

труднощі. Вона допоможе збагатити знання маленьких «чому»? Надалі 

інтелектуальна діяльність викликатиме активний відгук у дітей, доставляючи їм 

радість, позитивні емоції [4,ст.52].  

Діти та батьки старших груп можуть обирати теми «доповіді», з якими 

вони надалі мають виступити. Рішенням більшості голосів 1-2 дитини з групи 

обираються учасниками «наукової конференції» «Мудрі сови та совенята». 

Після завершення доповіді всі присутні можуть ставити запитання доповідачам. 

На заключному етапі всім учасникам наукової конференції вручаються значки 

«Мудрого совенятка».  

Гурток – група людей, які об'єдналися для спільних занять. 

Дизайноутворення – художнє конструювання предметів, інтер'єрів; 

проектування естетичного вигляду предметного середовища у процесі 

навчання.  

Сім'я – група родичів, що живуть разом (чоловік і дружина, батьки з 

дітьми). У дітей найулюбленішим заняттям в освітній діяльності є робота, 

пов'язана з працею, тому що у них з'являється можливість побути дорослими, 

самостійними, виявити свої здібності та власними руками створити 
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«ексклюзивний виріб». Працюючи за технологією «Художнє конструювання», 

дошкільнята старшої групи освоювали різні види діяльності, використовуючи 

різноманітні матеріали у своїй роботі. Виставки таких дитячих робіт 

мотивували батьків на роботу у подібних техніках виконання вдома. Але в 

сучасних умовах батьки зіткнулися з проблемою нестачі часу, терпіння, 

обізнаності з виготовлення, а діти не завжди уважні під час роботи з педагогом. 

Така форма роботи дозволяє не тільки навчитися сім'ї, як прикрасити будинок 

та стіл до свята, зробити картинку та сувенір у подарунок своїми руками, а й 

провести час за спільним виконанням роботи, оцінити свої можливості та 

здібності дитини, а також створити дружній колектив батьків та дітей. в 

дитячому садку. Батьки та діти першого року навчання у цьому гуртку 

знайомляться з мистецтвом складання паперу – орігамі. Спочатку це 

виготовлення нескладних виробів з вузького аркуша паперу, потім більш 

складних методом складання. Коли техніка орігамі освоєна, гуртківці вчаться 

оформлювати стіл до різних урочистостей, застосовуючи специфічні для цього 

святкового столу предмети, серветки з паперу та тканини різного кольору та 

фактури. На другому році навчання розпочинається робота зі створення панно 

та картин у техніці орігамі, ізоніті, а також з використанням пластиліну та з 

виготовлення сувенірів із природного матеріалу [2, ст.33].  

День народження групи День народження групи – маловідома форма 

організації роботи між дошкільним закладом та батьками, що набирає 

популярності. Кожен має свій день народження, якого ми чекаємо з 

нетерпінням. А буває день народження нового колективу дітей та дорослих, 

коли діти вперше приходять до дитячого садка, знайомляться з його 

традиціями. Кожна група визначатиме свою дату народження групи. Вона може 

бути визначена з різних причин: в одній групі вирішили, що днем народження 

буде той день, коли до групи прийшли перші малюки, в іншій групі цю дату 

оберуть той день, коли діти під час ранкового прийому не плакатимуть, у третій 

– коли діти та батьки разом зібралися на перший ранок. Дати народження різні, 

а традиції одні. Цього дня даруються подарунки, і дорослі разом із дітьми 
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відзначають його ігровою програмою, чаюванням. 
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СИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ 

ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

Пізнавальна активність дітей старшого дошкільного віку визначається 

оптимальністю відносин до виконуваної діяльності, засвоєння різних способів 

позитивного досягнення результату, спрямованістю на практичне використання 

у своєму повсякденному житті, досвідом творчої діяльності. 

Одне з головних завдань у ЗДО – створення сприятливих умов розвитку 

дітей відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей, розвитку 

здібностей та творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин із самим 

собою, іншими дітьми, дорослими та світом. 

Вихователь повинен створити умови для формування у дитини 



379 

 

позитивного самовідчуття, впевненості у своїх можливостях. 

Ще В.О. Сухомлинський писав, що методи, що використовуються в 

освітній діяльності, повинні викликати інтерес у дитини до пізнання 

навколишнього світу, а дошкільний заклад стати дитячим садком радості. К.Д 

Ушинський вважав, що успіх підтримує інтерес дитини до навчання. А сам 

інтерес до навчання виникає лише тоді, коли є натхнення, що народжується від 

успіху в оволодінні знаннями. 

Створення ситуацій успіху сприяють забезпеченню емоційного 

благополуччя та успішної соціалізації дошкільнят. Ситуація успіху – це 

поєднання умов, у якому створюється можливість досягти великих результатів 

у діяльності, це результат продуманої, підготовленої тактики, стратегії. Самою 

природою в дитині закладено прагнення бути першою і все встигнути, бажання, 

щоб усі її любили, помічали та саме їй приділяли увагу. Якщо цього не 

відбувається, якщо дитина відчуває, що вона за становищем нижче когось із 

дітей, вона неодмінно – відкрито чи приховано – виявляє негативізм, непослух 

[1]. 

У всіх видах діяльності можна створювати ситуації успіху. При цьому у 

дітей з'являється впевненість та віра в себе, у свої сили. Вони не бояться 

опинитися у всіх на очах і спокійно адаптуються до ситуації, де перебувають. 

Успіх у будь-якій діяльності - одне з найважливіших джерел внутрішніх 

сил дитини, що породжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. 

Успіх - поняття складне, має різне визначення.  

З психологічної точки зору успіх - це переживання стану радості, 

задоволення від того, що результат, якого прагнула особистість у своїй 

діяльності, або збігся з її очікуваннями, надіями, або перевершив їх. За 

підсумками цього стану формуються нові, сильніші мотиви діяльності, 

змінюються рівні самооцінки, самоповаги.  

З педагогічної погляду ситуація успіху – це цілеспрямоване, організоване 

поєднання умов, у яких створюється можливість досягти значних результатів у 

діяльності як окремо взятої особистості, і колективу загалом [2]. 
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Вихователі в ході проектно-дослідницької діяльності повинні донести до 

свідомості кожної дитини, що вона особа, яка не схожа на інших, що вона може 

багато зробити, багато дізнатися. Тоді у дітей формується впевненість та віра в 

себе. І якщо дитина не відчуватиме ситуацію успіху, то в неї пропаде інтерес до 

пізнавальної діяльності та навчання. Тому необхідно дати можливість дітям 

пережити радість досягнення, усвідомити свої можливості, повірити в себе. 

Проектно-дослідницька діяльність – це основа пізнавального розвитку 

старших дошкільнят, що пронизує всі сфери дитячого життя. У проектно-

дослідницькій діяльності дошкільник отримує можливість задовольнити свою 

допитливість, відчути себе вченим. Тому проектно-дослідницька діяльність є 

актуальною, цікавою, бо, знайомлячи дітей із новими поняттями, різними 

історичними фактами, в дітей з віком розширюється кругозір, розвиваються 

мовні вміння, підвищується рівень пізнавальних здібностей, розвивається уява, 

усе це сприяє гармонійному розвитку особистості. В результаті роботи над 

проектною діяльністю у дітей формується дбайливе ставлення до матеріальних 

та духовно-моральних цінностей нашого світу. 

Діти старшої групи були залучені до дослідницьких проектів, у ході яких 

вони навчилися винаходити, розуміти, освоювати нове, приймати рішення, 

допомагати один одному.  

Так, наприклад можна підготувала проект - "Чай - чарівний напій". 

Вихователі повинні включати дітей до активного пошуку знань, організувати 

різноманітну діяльність. Діти в результаті роботи над проектом набувають 

нових знань, навчився висловлювати власні судження.  

Або проект – «Вітер друг чи ворог». Вихователі залучають  дітей  у 

розробку проекту,  ставлять перед ними проблемну ситуацію, яку вони 

виконують успішно. Дитина отримує  елементарні знання про вітер і значення 

його у житті, вчиться аналізувати, робити висновки, виявляти взаємозв'язок у 

природі.  

У секції "Гуманітарія" рекомендується організувати проект "Навіщо 

робити зарядку?". Працюючи над проектом, діти дійдуть до висновку, що 
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ранкова зарядка – це простий і доступний спосіб, щоб зміцнювати своє 

здоров'я. Зрозуміють для чого її потрібно робити, навчать своїх друзів вправ, 

які розробили разом із вихователем, внаслідок чого досягнуть успіху перед 

однолітками.  

У секції «Жива природа» можна провести проект «Бактерії – друзі чи 

вороги?». Діти висувають різні ідеї, спостерігають, проводять експерименти, 

відкривають щось нове для себе, входять  в роль вченого. Усі діти стають 

призерами конкурсу. В результаті проектів діти набувають навичок публічного 

викладу своїх думок, навчаться вміло вести діалог, доводити свою точку зору, і 

в результаті через зусилля діти дійшли успіху. 

Таким чином, ситуація успіху впливає на пізнавальну активність 

дошкільнят. Діяльність у дітей стає улюбленою, яка приносить радість. Умови, 

створені для дітей, дають можливість вихованцям пережити почуття успіху, 

подолати боязкість і збентеження, самоствердитися у власних очах, очах 

однолітків та дорослих. Знання сутності ситуації успіху, мотивація педагога до 

її створення, дозволяє здійснити успішно освітній процес, внаслідок чого 

виховуватити  дітей з високою самооцінкою, які вміють логічно мислити, 

міркувати, вільно висловлювати власну точку зору, бажання та почуття. Саме 

ситуація успіху стає пусковим механізмом подальшого руху особистості 

дитини. У дітей старшого дошкільного віку збільшується обсяг пам'яті та уваги, 

розширюється словниковий запас. 

Якщо дати можливість дітям переживати задоволення від успіху, то у них 

формується почуття досягнення успіху. І та потреба у досягненні успіху, яка 

була придбана, надає значний вплив на соціальну поведінку людини, її 

психічний розвиток та життя в цілому. Діти, у яких розвинена потреба у 

досягненні успіху, відрізняються високою самооцінкою, вони розвиваються 

швидше у порівнянні з дітьми з низькою потребою досягнення успіху. 

Створені в дитсадку умови дають реальну можливість кожній дитині 

пережити чудове почуття успіху, подолати боязкість і збентеження, 

самоствердитися у власних очах, очах однолітків і дорослих – педагогів, 
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батьків, оточуючих. 
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УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ  СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У 

ЗДО 

Дитяча обдарованість, що це таке? Французький філософ Дені Дідро, 

розмірковуючи над питанням обдарованості, сказав: «Генії падають з неба, і 

одного разу, коли він потрапляє до палацу, припадає сто тисяч випадків, коли 

він падає повз». Що він мав на увазі? Напевно, що зі ста тисяч потенційних 

геніїв, народжених в один час, лише один сягає вершин, і лише тому, що 

потрапив до палацу, де було створено всі умови для розвитку його таланту. 

Тож які умови необхідно створювати в закладах освіти, щоб збільшити 

відсоток талановитих дітей? 

Варто звернути увагу на 3 основні проблеми при організації роботи з 

виявлення індивідуальних особливостей дітей та їх обдарованості:  

- відсутність у педагогів знань про особливості прояву дитячої 

обдарованості та її видове  розмаїття;  
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- функціонально-цільова спрямованість дошкільної освіти у плані 

інтелектуального розвитку дошкільнят;  

- орієнтація педагога на «активного» та «середнього» вихованця без 

урахування індивідуальних особливостей. 

Тому, для початку розглянемо рівні обдарованості, де первинними 

виступають схильності, закладені у дитині від народження та визначають її тип 

нервової діяльності, характер, індивідуальні особливості тощо. Таким чином, 

схильності чи задатки – це якась виборча спрямованість дитини на конкретну 

діяльність, особливо цікаву та успішну для неї. 

Схильності визначають майбутні здібності чи властивості особистісного 

характеру, що є «фундаментом» реалізації дитиною різних видів діяльності. 

Наступним рівнем виступає обдарованість як оптимальне поєднання 

здібностей, що забезпечують успіх у виконанні дитиною тієї чи іншої 

діяльності. 

Спеціальні умови, створені для роботи з обдарованою дитиною, 

дозволяють розвинути її здібності, сформувати навички та набути досвіду, що 

визначає її талант в одній або кількох сферах діяльності. Найвищим рівнем 

таланту є геніальність чи вищий рівень інтелектуальної та творчої діяльності 

людини, що реально проявляється у визначних наукових відкриттях тощо. 

Парадокс у тому, що обдарованість найчастіше проявляється саме в 

активності та кмітливості дитини, коли вона вже може подумки зробити кілька 

арифметичних дій, або малює яскраві правдоподібні та фантастичні сюжети. 

Така дитина відразу привертає увагу оточуючих. Але як бути із сором'язливим, 

тихим малюком? Як розглянути у ньому задатки, закладені природою? Як 

допомогти йому розкрити свої «таємниці» та показати світові свою 

індивідуальність? 

Давно доведено, діти за своєю природою маленькі дослідники, вони радо 

відкривають навколишній світ предметів і явищ. Створення умов задоволення 

дітьми своїх пізнавальних інтересів та розкриття потенційних здібностей 

першочергове завдання, яку ставить перед дитячим садком сучасна дошкільна 
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освіта та Базовий компонент дошкільної освіти. 

На етапі розвитку дошкільної освіти рекомендуються нові підходи для 

реалізації дітьми своїх пізнавальних потреб та інтересів. Крім різноманітності 

програмного змісту, пропонуються різні напрями для додаткового вивчення та 

самостійного розгляду. Проектно-дослідницька діяльність одна з 

найрезультативніших видів освітньої діяльності, яка не тільки позитивно 

впливає на розвиток розумової активності та творчої самостійності дошкільнят, 

а й є однією з ефективних форм організації роботи з виявлення схильностей 

дітей. 

Одним із найбільш продуктивних та результативних проектів, що  можуть 

реалізуватися в дитячому садку, та спрямований на виявлення та розвиток 

творчих здібностей, пізнавально-дослідницького інтересу, креативності та 

неординарності дітей, є довгостроковий проект «Я – юний дослідник», який є 

одним із напрямків проекту «Діти в пріоритеті». 

Першочерговими завданнями проекту є:  

- створення умов для розвитку особистості дитини;  

- забезпечення предметно-розвивального середовища для формування 

самостійного мислення та творчої активності дошкільнят;  

- набуття навичок проектно-дослідницької діяльності дітей, для 

вдосконалення інтелектуальної та творчої індивідуальності. 

У рамках проектно-дослідницької діяльності у дітей формуються такі 

здібності як уміння виділяти проблему, формулювати гіпотезу, при 

спостереженні виділяти головні та другорядні фактори, будувати висновки та 

робити висновки. Дані навички будуть корисні дітям не тільки при подальшому 

навчанні в школі, але і стануть у нагоді у всіх інших видах діяльності та вікових 

етапах. 

При виборі тем дослідницьких проектів педагоги орієнтуються 

насамперед на життєвий досвід дітей та зону їхнього найближчого розвитку. 

Ефективність проектно-дослідницької діяльності дітей безпосередньо залежить 

і від наповнюваності розвиваючого предметно-просторового середовища 
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дошкільного закладу. 

У дитячому садку можна створити коворкінг-центр, де діти спільно з 

батьками та педагогами можуть проводити дослідження з історії рідного краю 

та рідного селища, вивчення живої та неживої природи, створювати 3-D-моделі 

та невеликі мультиплікаційні фільми. Створення 3-D-моделей ще один із 

напрямків у проектно-дослідницькій діяльності дітей. З-D-моделювання дає 

дитині можливість дізнатися структуру предметів і складових частин, робить 

наочним приховані від сприйняття якості, зв'язку, відносини об'єктів, які є 

основними для розуміння дітьми фактів і явищ. 3D-ручка, різні види 

конструктора «Полідрон», прототипування з різного матеріалу – все це 

додаткова база при організації роботи з дітьми. 

Дитяча мульти-студія – це інноваційний напрямок у проектно-дослідній 

роботі з дітьми. Процес створення мультфільму містить різні види діяльності, 

такі як малювання, ліплення, аплікація, зйомка, монтаж та озвучування. Робота 

зі створення мультфільмів має особливу специфіку. До неї входить спільна 

робота дітей та педагога з розробки сюжету та створення декорацій та героїв, 

підбору музичного супроводу та рольового озвучування. Тут діти мають змогу 

реалізувати усі свої творчі ідеї. Окрім безпосередньої роботи з 

мультиплікаційним матеріалом, діти паралельно освоюють принципи роботи з 

мультимедійними комп'ютерними програмами. Виробництво 

короткометражних постановочних мультфільмів – джерело переосмислення 

дітьми багатьох явищ і подій. Робота дитячої мульти-студії розвиває не лише 

творчу та дослідницьку діяльність дітей, а й дає можливість моделювання 

ситуацій успіху у процесі створення власного медіа-продукту. Ще один 

інноваційний курс– використання в роботі інтерактивної дитячої лабораторії 

«Наураша в країні Наурандії» [3] яка значно розширює дослідницьке поле і 

дозволяє не тільки дізнатися про фізичні явища, але й побачити те, що у 

навколишньому середовищі незримо, наприклад, звук . 

Цифрова лабораторія дає можливість організувати роботу з усією групою 

дітей. Крім участі у практичному експерименті, дітям пропонується 
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порівнювати різні показники, фіксувати спостереження, уточнювати отримані 

результати. Крім того, через хорошу мобільність та простоту, «Наураша» це 

універсальний майданчик для реалізації педагогом власної програми, що дає 

можливість розширити тематику дослідницьких робіт. 

Таке розмаїття предметно-розвивального середовища дає широке пласт 

для проведення з дошкільнятами різних досліджень. Спостерігаючи за дітьми, 

відзначаємо їх так звані «нульові» схильності та інтереси. Ще в групі раннього 

віку під час освітньої діяльності з формування елементарних математичних 

уявлень використовуємо програмні теми для організації дослідження 

особливостей предметів за формою, кольором, величиною. Вже на цьому етапі 

проводячи перші практичні експерименти, відзначаємо рівень зацікавленості та 

активності дитини, її самостійність у вирішенні поставленого завдання. 

Наприклад, при дослідженні особливостей будівельної цегли, пропонуємо дітям 

збудувати вежу з 3-4 деталей. Потім порівнюємо у кого вище споруда, і 

відзначаємо, хто самостійно здогадався поставити паралелепіпед на меншу 

грань, тим самим досягнувши максимальної висоти. Обов'язково порівнюємо 

результати самостійної діяльності, щоб зафіксувати у пам'яті дітей правильний 

варіант. На наступному етапі ускладнюємо дослідницький експеримент, 

пропонуючи дітям порівняти прямокутний паралелепіпед (будівельна цегла) та 

куб (кубик). На наступному віковому етапі, в рамках програмного матеріалу, 

можна організувати практичне дослідження при змішуванні фарб під час 

зображувальної діяльності, і поспостерігати як утворюються кольори та 

відтінки, наприклад, щоб намалювати кольорове розмаїття осіннього листя за 

допомогою всього двох фарб, жовтої та червоної. 

Так, з поступовим ускладненням до  старшої групи для дослідження дітям 

будуть доступні такі теми: «Як побачити веселку взимку», «Користь і шкода 

батарейки»,  «Який ґрунт краще для вирощування овочів», «Чому кульбаба 

змінює колір», «Хто така Баба-Яга і де її можна зустріти», «Яка була перша 

книга» тощо. 

Будь-яка освітньо-розвивальна дія педагога на дитину не буде успішною 
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на всі сто відсотків, якщо батьки не зацікавлені в результатах та досягненнях 

своїх дітей. Іноді батьки самі пропонують теми дослідження, і тут головне 

правильно відгукнутися на батьківську ініціативу, щоб надалі мама чи тато не 

усунулися від спільної діяльності, а довели дослідження до логічного кінця. 

Успіх одних батьків приваблює інших, і тоді зменшується кількість відмов та 

докорів у бік вихователів, сім'я стає повноцінним партнером у навчанні та 

розвитку підростаючого покоління.  

Особливе місце в роботі з реалізації проектно -дослідницької діяльності в 

ЗДО та виявлення обдарованих дошкільнят, займає психологопедагогічне 

супроводження всіх учасників освітніх відносин. Виявити дитячо-батьківські 

запити, показати реальні можливості дитини, зацікавити участю у житті групи 

та всього садка – це основні напрямки у роботі педагога-психолога з сім'ями 

вихованців. 

Як правильно реагувати на успіх і невдачу дитини, як зацікавити її та 

залучити до діяльності, правильно поставити питання чи проблему, щоб вони 

були зрозумілі малюкові та спонукали його шукати рішення – всі ці питання 

педагог-психолог обговорює спільно з батьками та вихователями. Традиційний 

обмін досвідом, аналіз інноваційних педагогічних технологій, обговорення 

освітніх програм, практичні заняття з розглядом актуальних питань виховання 

та розвитку та багато інших форм роботи здійснюються психологом у рамках 

проекту. 

Індивідуальні та підгрупові заняття, організовані психологом, з 

супроводу обдарованих дітей, покликані допомогти дітям усвідомити свої 

можливості і навчитися як правильно приймати себе, а й позитивно взаємодіяти 

з однолітками. Як і вихователі, психолог активно впроваджує в свою роботу і з 

дітьми, і з батьками проектно-дослідницьку технологію, тим більше що даний 

науковий метод пізнання, передбачає вирішення психологічних завдань і 

проблем, шляхом застосування дослідно-творчого підходу. Простіше кажучи, 

учасникам доводиться «вжитися» в ту чи іншу, пропоновану педагогом 

проблему психологічної спрямованості, «пропустити через себе», щоб знайти 
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правильну відповідь і прийняти потрібне рішення. Рішення кейсів, психологічні 

ігри, мінітренінги, арт-терапевтичні вправи з елементами дослідження будуть 

більш продуктивними, ніж класичне консультування та бесіди. 

Отже, проектно-дослідницька діяльність як реалізує діяльний підхід у 

навчанні, а й виступає ефективним компонентом у психолого-педагогічному 

супроводі всіх учасників освітніх відносин. 
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ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Всебічний розвиток особистості розглядається на всіх періодах розвитку 

педагогічної науки. Фізичне виховання як складова всебічного розвитку є 

однією з тих педагогічних проблем, яка розглядається багатьма теоретиками та 

практиками педагогічної науки. 

Вже у народній педагогіці, філософських працях обґрунтування проблем 

розвитку та виховання людини фізичному вихованню надається значення, 

визначається його сутність та зміст як в умовах сім’ї, так в суспільних умовах. 

Метою фізичного виховання є найповніше забезпечення успішного фізичного 
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та розумового розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я,  а на цій основі – 

формування рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей, вихованні 

інтересу до різних видів рухової діяльності.  

Одним з найвідповідальніших періодів життя людини у формуванні 

фізичного здоров’я і культурних навичок, що забезпечують її вдосконалення, 

зміцнення і збереження в майбутньому, є період дошкільного дитинства, адже 

саме від нього  залежить рівень фізичного здоров’я та фізичного розвитку у 

майбутньому.  Заклад дошкільної освіти – установа, де не тільки  здійснюється 

процес організації освітньої діяльності дітей дошкільного віку, але і проходить 

загальний процес розвитку дитячого організму, складовим компонентом якого є 

фізичний розвиток..  

Для повноцінного здійснення цього процесу педагогічна робота з 

фізичного виховання в закладах дошкільної освіти передбачає вирішення 

оздоровчих, виховних та освітніх завдань, що реалізуються через активну 

рухову діяльність дітей. Спеціальними засобами фізичного виховання є вправи, 

щоденне використання яких сприяє певному задоволенню потреб дітей у 

руховій діяльності  та є одним із шляхів підвищення ефективності оволодіння 

різноманітними рухами [1]. 

Серед принципів організації освітнього процесу одним з провідних є 

принцип активізації процесу навчання і виховання, про що свідчать едагогічні 

праці Я. А. Коменського, М. Монтессорі, Й. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, К. 

Ушинського, Ф. Фребеля, які стверджували, що розвиток особистості та 

вдосконалення фізичних здібностей відбувається у процесі виховання і 

навчання лише за умови активної діяльності дитини, яка організовується за 

допомогою та під керівництвом дорослого. 

У науковій літературі відсутній єдиний погляд на зміст понять «фізичне 

виховання», «фізична культура», що ускладнює процес визначення мети та 

цілей організації фізичного виховання в закладах дошкільної освіти.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість уточнити 

значення поняття «фізичне виховання», «фізична культура». Вихідною ланкою 
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є поняття «виховання». За словниковими джерелами «виховання» означає 

процес цілеспрямованого систематичного прищеплення індивідам моральних 

норм, понять, суспільних поглядів, способів і форм діяльності та поведінки, 

прийнятих у даному суспільстві; спосіб передачі культурних цінностей. У 

такому випадку виховання включає навчання і власне виховання, бо цінності 

культури охоплюють не тільки моральні, політичні, естетичні, релігійні 

цінності, але й знання, досвід [7, с. 134]; вплив суспільства на особистість, яка 

розвивається; спеціально організований і науково інструментований процес 

створення умов для розвитку особистості.  

Виховання –  це процес формування, розвитку особистості, який включає 

у себе як цілеспрямований вплив ззовні, так і самовиховання. Мета виховання – 

розвиток, актуалізація духовності особистості, її соціальної, професійної, 

комунікативної та інших компетентностей на основі самотворчості 

(самопізнання, самовизначення, самовиховання, самовдосконалення, 

самоактуалізації) особистості [2].  

За визначенням М. Фіцули, виховання – один із чинників, під впливом 

якого здійснюється розвиток дитини [7].  

На основі аналізу різних трактувань поняття «фізичне виховання» під 

поняттям «виховання» ми розуміємо процес цілеспрямованого, систематичного 

формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією 

багатьох об’єктивних і суб'єктивних факторів [6, с. 130].  

Фізична культура є результатом фізичного виховання. У Законі України 

«Про фізичну культуру і спорт» зазначається, що фізична культура – це 

«складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення 

здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 

людини з метою гармонійного формування її особистості» [3]. 

Як свідчать наукові розвідки, фізична культура – це діяльність суб’єктів 

сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової 

активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та 

ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне 
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виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна 

реабілітація. Підготовка фахівців, що здійснюють організацію процесу 

формування фізичної культури, вимагає належної їх підготовки наявність 

наукових знань форм, засобів, методів роботи з метою зміцнення здоров’я 

людини та її фізичного розвитку. 

Фізичний розвиток – процес зміни морфологічних і функціональних 

ознак організму, основою якого є біологічні процеси, зумовлені спадковими 

генетичними факторами, умовами зовнішнього середовища і вихованням [4, с., 

162].  

На думку О. Кенеман, фізичний розвиток – це процес зміни форм і 

функцій організму людини впродовж індивідуального життя. 

Загальновизнаними показниками фізичного розвитку є: антропометричні 

та біометричні дані: зріст, маса тіла, життєва ємкість легень, об'єм грудної 

клітки; розвиток основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння та 

ін.); рівень фізичних якостей (швидкості, спритності, сили, витривалості, 

гнучкості, окоміру); рівень показників формування постави (вигинів хребта, 

відстані між кутами лопаток та ін.).  

Поняття «фізична досконалість», на її думку, передбачає міцне здоров’я, 

гармонійний фізичний розвиток та всебічну фізичну підготовленість людини до 

життя [5, с.95].  

Під фізичними вправами дослідниця розуміє рухи, рухові дії, а також 

складні види рухової діяльності (рухові та спортивні ігри), які відібрані 

засобами для вирішення завдань фізичного виховання [5, с. 13].  

Фізична підготовка – прикладна спрямованість фізичного виховання 

стосовно до трудової чи іншої діяльності, що вимагає фізичної підготовленості. 

Фізична підготовленість – це рівень розвитку рухових навичок, умінь, 

фізичних якостей.  

Фізична досконалість – це історично обумовлений рівень фізичного 

розвитку та висока ступінь здоров'я (5).  
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Таким чином, організація роботи з фізичного виховання у закладах 

дошкільної освіти вирішує багато загально-виховних завдань: формування та 

удосконалення рухових вмінь та навичок; розвиток рухових 

якостей; виховання позитивних моральних і вольових якостей; формування 

високого емоційного задоволення від рухової активності; забезпечення 

виконання завдань розумового розвитку дітей адже фізичні вправи сприяють 

пізнанню навколишнього світу, розвитку органів чуття, координації рухів, 

морально-вольових якостей (сміливості, відповідальності, наполегливості та 

ін.). 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОЗВИВАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Сучасні тенденції розвитку та реформування освіти широко розглядають 

ідею створення умов для розвитку особистості. Однією з основних потреб 

особистості є потреба в самореалізації – однієї з умов повноцінної реалізації 

потенціалу людської діяльності. Для усвідомлення себе як частини цілого 

головне значення має соціально-прогресивний тип самореалізації особистості, 

що виражається в прагненні самореалізації себе як частини соціуму. Створення 

освітнього середовища для розвитку особистості, здатної до такого типу 

самореалізації – основне завдання сучасного закладу освіти.  

У час активного упровадження особистісно орієнтованого підходу в 

освіті проблема дослідження розвивального освітнього середовища 

визначається вітчизняними і зарубіжними вченими як одна з найважливіших 

психолого-педагогічних проблем. Вивчення та узагальнення цього питання 

пов’язане з посиленням виховного впливу на особистість, оскільки 

забезпечення впливу освітнього процесу розглядається як перший крок до 

перетворення середовища сучасного закладу освіти.  

Заклад дошкільної освіти є тим середовищем, яке забезпечує формування 

основ життєвої компетентності, розвитку та виховання дитини, – формування 

гармонійної та всебічно розвиненої особистості. Успішне розв’язання цих 

складних завдань можливе лише за умови створення розвивального довкілля 

для дітей дошкільного віку, що дає можливість здійснювати опору на 
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особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми. Завдання 

керівника та колективу закладу дошкільної освіти полягає у забезпеченні 

інтересів дитини, у задоволенні її природних нахилів і потреб.  

Дослідження проблеми створення розвивального середовища свідчить 

про те, що у кінці ХХ століття виник ряд підходів, у межах яких 

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

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

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

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

Структура феномену «розвивальне освітнє середовище» включає три 

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

його ознаку, – «освітнє», «розвивальне» [3].  

Таким чином, за визначенням дослідників, середовище – це оточення, 

сукупність природних, предметних та соціальних умов, в яких дитина зростає, 

опановує науку життя, стає компетентною особистістю з притаманними їй 

індивідуальними особливостями. Це поле соціальної і культурної діяльності, 

образ життя, сфера передачі та закріплення соціального досвіду, культури, 

субкультури, розвитку творчості. Отже, оперуючи поняттям «середовище», 

мають на увазі все, що оточує дошкільника. Довкілля як цілісність або певну 

частину цієї цілісності [5].  

Якщо досліджувати етимологію поняття, то середовище – це те, посеред 

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

опосередковує його розвиток, і «усереднює» особу. [7]  

Якщо брати до уваги не тільки предмети, що супроводжують життя 

людини, то середовище – сукупність умов, що оточують людину та 

взаємодіють з нею як з організмом і особистістю. Середовище може бути 

найближчим (родина, сім’я, родичі, друзі), далеким (суспільний устрій), 

зовнішнє, внутрішнє, пасивне, активне, актуальне, розвивальне. [1, с. 12]  

Поняття «середовище» з’явилося у психолого-педагогічних дослідженнях 

у ХХ столітті. Вченими  С. Шацьким,  П. Блонським, А. Макаренко 
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використовувалися у педагогічних дослідженнях поняття «педагогіка 

середовища», «суспільне середовище дитини», «оточуюче середовище». 

Основною думкою дослідників було те, що об’єктом впливу педагога повинна 

бути не сама дитина, не її риси (якості), а умови, в яких вона існує. До 

зовнішніх умов вчені відносили середовище, оточення, міжособистісні 

відносини, діяльність, а до внутрішніх умови – емоційний стан дитини, її 

ставлення до самої себе, життєвий досвід, настанови.  

Психологи Л. Виготський, Д. Ельконін та В. Давидов, стверджували, що 

від того, в яких взаєминах із середовищем знаходиться дитина, з урахуванням 

змін, які відбуваються в ній і в середовищі, залежить динаміка її розвитку, 

формування якісно нових психічних утворень. Ставлення дитини до 

середовища визначає і її активність у ньому [2, с. 235]. 

Отже, психологія обґрунтовує поняття середовища як умову, процес і 

результат творчого саморозвитку особистості, а педагогіка –  як умову 

життєдіяльності дитини, формування ставлення до базових цінностей, 

засвоєння соціального досвіду, розвиток життєво необхідних особистісних 

якостей, спосіб трансформації зовнішніх відносин у внутрішню структуру 

особистості, задоволення потреб суб’єкта.  

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

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

забезпечує можливості для формування духовного обрису людини, яке 

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

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

шліфування, процес формування обрису людини [8, с.241].  

Вченими Є. Бондаревською, А. Лукіною, В. Весніним, І. Левицькою, Л. 

Кепачевською, І. Улановською розглядається термін «освітнє середовище», 

зроблені спроби класифікації освітнього середовища.  

Узагальнюючи різноманітні підходи до визначення поняття «освітнє 

середовище навчального закладу»,  А. Каташов розглядає його як сукупність 

духовно-матеріальних умов функціонування закладу освіти, що забезпечують 
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саморозвиток вільної та 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, в якому відбувається становлення особистості [4]. 

Розглядаючи проблему створення освітнього простору дошкільного 

навчального закладу, К. Крутій вважає, що змістовні характеристики освітнього 

середовища закладу освіти визначаються тими внутрішніми завданнями, які 

вона ставить перед собою. Набором та ієрархією цих завдань визначають 

зовнішні (доступні спостереженню і фіксації) характеристики освітнього 

середовища. До них належать й інші критерії, які автор умовно вчена поділяє на 

такі: змістові (рівень і якість культурного змісту), процесуальні (стиль 

спілкування, рівень активності), результативні (розвивальний ефект) [6]. 

Важливо пам‘ятати про те, що центральною фігурою освітнього процесу є 

дитина. У роботі з дошкільниками триває пошук і забезпечення 

природовідповідних компонентів середовища, які б допомагали повноцінному 

становленню особистості, формування життєвої компетентності. Основою 

розвивального середовища для становлення такої особистості є забезпечення 

доброзичливої атмосфери, де б дитині надавалося право на мовленнєву 

активність, довіру та доброзичливе ставлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Рухова активність - засіб повноцінного розвитку та підготовки дітей. 

Рухи належать до фундаментальних і складних явищ природи. З філософських 

позицій рух підкреслює діалектичну єдність живої і неживої природи. Рух 

привернув до себе увагу вчених різних напрямків, його вивчали фізики (І. 

Ньютон, А. Ейнштейн), біологи (Ч. Дарвін, І. Мечніков), вчені фізіологи (І.М. 

Сєченов, І.П. Павлов, А. А. Ухтомський, Л.А. Орбелі), фахівці з психології (Б. 

М. Теплов, А. Р. Лурія) і ін.  

Рух людини займає особливе місце в дослідженнях вчених фахівців з 

фізичної культури і спорту (Н.Г. Озоліна, В.М. Дячкова, А.Д. Новикова, Л.П. 

Матвеєва) та ін. 

Природжений потяг до руху подарувала дитині природа, забезпечивши 

досить цінним відчуттям - відчуттям «м'язової радості», яке вона відчуває, 

рухаючись. Висока рухливість дошкільника - «його природна стихія» вважав 

Е.А. Аркін. 

Основна, генетично обумовлена біологічна потреба людського організму 

- це рухова активність. 

Рухові функції нероздільно пов'язані з життєво необхідними системами 
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організму: кровообіг, дихання, починаючи з зовнішнього дихання і закінчуючи 

диханням на клітинному рівні. Таким чином, вдосконалення рухів розвиває не 

тільки рухові можливості людини, але і в той же час розширює запасні 

здатності серцево-судинної та дихальної системи, розвиває їх регуляторні 

апарати. Співробітниками лабораторії фізіолога І.А. Аршавського зафіксована 

пряма залежність формування діяльності серцево-судинної системи від 

активності скелетної мускулатури. Подібний взаємозв'язок виявлений ще й у 

взаємодії системи з м'язовою діяльністю. Так само позитивний вплив надає 

раціональна рухова активність на нервову систему і психічний розвиток 

дошкільника, підвищує імунітет і біологічні властивості організму, його 

стійкість до інфекції [1.с.67]. 

Поняття «рухова активність» включає в себе необхідну систему рухів, 

вироблених людиною в процесі її життєдіяльності. У дошкільному віці рухова 

активність умовно ділиться на 3 складові частини: 

-  динамічність в процесі фізичного виховання; 

- фізична активність, яка здійснюється під час навчання, суспільно корисної і 

трудової діяльності; 

- раптова фізична активність у вільний час. Ці складові нерозривно пов'язані 

між собою. 

Дослідження психолого-педагогічної літератури показало, що рухова 

активність визначається як: 

- важливий прояв життя, природний потяг до фізичного і психічного розвитку;  

- основна база персонального розвитку і життєзабезпечення організму дитини, 

яка підпорядковується головному закону здоров'я: набуваємо, витрачаючи; 

 - кінетичний (руховий) момент, що визначає розвиток організму і нервової 

системи разом з генетичним і сенсорним факторами - задоволеність в 

особистих спонуканнях дитини, внутрішньої необхідності у вигляді інстинкту 

«радість руху» [1,с.142]. 

Такі автори як, М.А.Рунова, Т.В. Хабарова, Е.Я.Степаненко виділяють 

три рівні рухової активності: 
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- Високий рівень рухової активності. Для дітей старшого дошкільного віку 

властива висока рухливість, високий рівень розвитку основних видів рухів, 

досить багатий руховий досвід, який дозволяє збагатити свою самостійну 

діяльність. Діти цієї групи виділяються підвищенням психомоторної 

збудливості, гіперактивністю. 

- Середній рівень рухової активності. Діти мають середні і високі показники 

фізичної підготовленості та високий рівень розвитку рухових якостей, для них 

властиво різноманіття самостійної рухової діяльності. 

- Низький рівень рухової активності - це малорухливі діти, у яких 

простежується відставання показників розвитку основних видів рухів і 

фізичних якостей від вікових нормативів, загальна пасивність, сором'язливість, 

образливість, у них ніяк не виявляються які-небудь закономірні зміни в 

реакціях серцево-судинної системи на фізичне навантаження [3,с.98]. 

Рухова активність дітей значно залежить від режиму дитячого садка, 

навчання і виховання дітей. Широке використання комплексу фізичних вправ 

сприяє задоволенню потреби дітей в русі, зміцненню їх здоров'я і підвищенню 

працездатності. 

Тенденція до наростання всіх основних показників рухової активності 

(обсягу, тривалості, інтенсивності) до 7 років пояснюється підвищенням рівня 

фізичного розвитку, зростанням функціональних можливостей організму. 

У дітей дошкільного віку з високою руховою активністю, переважає 

достатній запас рухових умінь і навичок; їм легше даються рухи, які вимагають 

швидкості і гнучкості, а їх сила і витривалість поки ще невеликі. У дошкільника 

досить добре розвинені головні рухові якості такі як спритність, гнучкість, 

швидкісні і силові якості: 

- утримує статичну рівновагу (від 15 секунд), стоячи на лінії (п'ятка однієї ноги 

примикає до шкарпетки іншої ноги); 

- підкидає і ловить м'яч двома руками (від 10 разів); 

- стрибає в довжину з місця, приземляючись на обидві ноги і не втрачаючи 

рівноваги; 
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- бігає вільно, швидко із задоволенням, пробігає зі старту дистанцію 30 м;  

- спритно оббігає предмети, не зачіпаючи їх; 

- кидає тенісний м'яч або будь-який маленький м'ячик, шишку, сніжок і ін. 

зручною рукою на 5-8 м; 

Отже, ми виявили, що рухова активність впливає на формування 

психофізіологічного статусу дитини. 

Є взаємозв'язок між психічним розвитком і рівнем фізичної 

підготовленості  дитини. Рухова активність активізує перцептивні, мнемічні і 

інтелектуальні процеси, ритмічні рухи тренують пірамідну і екстрапірамідну 

системи. 

Дошкільнята, що володіють великим обсягом рухової активності в 

режимі дня, відрізняються середнім і високим рівнем фізичного розвитку, 

хорошими показниками стану центральної нервової системи, економічною 

роботою серцево-судинної і дихальної систем, підвищеним імунітетом, 

низькою захворюваністю на простудні захворювання[2,с.123]. 

На тлі загального фізичного розвитку у дошкільнят  покращується 

рухливість, стабільність нервових процесів, врівноваженість, накопичується 

резерв здоров'я: знижується частота захворювань, вони протікають порівняно 

легко, найчастіше без ускладнень. Втім при перевантаженнях діти все ще 

швидко втомлюються, «виснажуються» і проявляється охоронне гальмування. 

Отже, одне з основних умов ефективності фізичного виховання старших 

дошкільників - це облік вікових особливостей . 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Почуття виникли і розвивалися в процесі історико-культурного 

формування людини. Засоби вираження почуттів змінювалися в залежності від 

історичної епохи. Як значущий фактор у формуванні мотиваційної сфери, 

почуття виступають в індивідуальному розвитку людини. Почуття - ключові 

емоційні і смислові складові особистості. На відміну від біологічно 

обумовлених емоцій, вони утворюються в міру засвоєння дитиною соціальних 

цінностей. Соціалізація особистості залежить від соціально значущих явищ, 

залишаючи свій відбиток в емоційній сфері особистості. Дефектами соціалізації 

є не сформованість базових почуттів особистості, її ситуативна залежність від 

стихії нижчих емоцій. 

У моральних почуттях висловлено ставлення людини до власної 

поведінки і поведінки інших людей в залежності від співвідношення, або 

відповідності соціальним нормам. Проявлені почуття припускають, що людина 

засвоїла моральні правила і норми поведінки в суспільстві, в якому живе. У 

свою чергу моральні норми залежать від традицій, звичаїв, релігії, панівної 

ідеології і змінюються в процесі історичного розвитку суспільства.   

Моральні норми є основним засобом соціалізації індивіда, 

взаємозбагаченням особистості, досягненнями суспільства. Моральні норми - 

це умови суспільства до характеру прояву особистості. Вони класифікуються на 

норми-зразки, норми-заборони і норми-рамки. Для їх реалізації необхідне 
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відповідне ставлення до них і в цьому випадку величезну роль відіграють 

почуття, або постійні емоційні відчуття, переживання реальних моральних 

відносин і взаємодій. 

Моральні почуття поділяються на короткочасні, ситуативні (радість, 

захоплення, обурення з приводу тих чи інших вчинків), стійкі інтимні 

переживання (відданість, прихильність, любов), і громадські переживання 

(патріотизм, колективізм та ін.) [3,с.15]. 

Моральні почуття створюють характер прояву людини в соціально 

позитивному напрямку, запобігають неприємним діям, підводять до оцінки 

скоєних вчинків. Вони є суб'єктивними переживаннями, проявляючись в 

повсякденних вчинках людей. Моральна людина - людина, яка відчуває високу 

насолоду з гарного вчинку. 

Розвиток соціальних емоцій, тобто формування з дитячого віку 

соціальних еталонів, взаємопов'язане, в першу чергу, з впливом на дошкільника 

дорослого, особливостями одержуваного дитиною багажу спілкування і 

діяльності, які призводять до організації емоційних і когнітивних узагальнень, 

розвитку способу соціальної ситуації, і без сумніву до формування цілісної 

картини світу, як зазначав А.Н. Леонтєв. 

Дослідження А.В. Запорожця, які присвячені вивченню сприйняття 

дошкільнятами казки, дозволяють виділити наступні особливості. Дітей не 

задовольняють невизначені умови, якщо неясно, хто саме хороший, а хто 

поганий. Хлопці миттєво намагаються відзначити позитивних героїв і 

безперечно приймають їх позиції. А згідно стосункам до всіх абсолютно, хто 

саме перешкоджає виконанню їхніх планів, стають в різко негативне ставлення 

[2,с.256]. 

При слуханні художнього твору дошкільник займає позицію «всередині 

нього». Він намагається наслідувати своїх улюблених персонажів. Так виникає 

механізм моральної ідентифікації, внутрішня дія в уявному плані, збагачується 

особистий досвід дитини, адже вона активно переживає події, в яких не брала 

участь. Літературні герої фіксуються у свідомості дитини відповідно до певної 
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характеристики. Дошкільникам дуже важко віднести себе до негативного 

персонажу. 

Період часу від трьох до шести років, який відноситься до дошкільного 

віку, робить значний внесок в психічний розвиток дитини. У цей період дитина 

багато набуває, що зберігається з нею на багато років, визначаючи її як 

особистість і подальший її інтелектуальний розвиток [2,с.89]. 

З огляду на процес формування дитини, як особистості, весь дошкільний 

період можна розділити на 3 частини. Перша частина відноситься до віку 3-4 

роки, і в більшій мірі пов'язана зі зміцненням емоційного саморегулювання. 

Друга охоплює вік від 4 до 5 років, і стосується моральної саморегуляції, а 

третя відноситься до віку близько 6 років, і охоплює формування ділових 

особистісних якостей дошкільника. 

  У дошкільному віці формуються моральні почуття, що мають 

першорядне значення для розвитку дитячих взаємин. У малюків можуть 

проявлятися такі якості особистості, як товариськість або сором'язливість, 

самостійність або невпевненість в собі, егоїзм або доброзичливість, уважне 

ставлення до друзів і близьких [3,с.14]. 

У відповідь на турботу і ласку дошкільнята відчувають велике почуття 

прихильності. Відзначено, що у віці від 3 до 6 років прихильність до людей 

вкрай необхідна для розвитку особистості дитини. Якщо її позбавити цієї 

прихильності, вона може стати жертвою страхів, і тривожних переживань, або у 

неї настане психічна атрофія, слід від якої зберігається протягом усього життя і 

відбивається на її смаках і волі. 

Для проявів терпіння і витримки дошкільнятам доводиться підтримувати 

позитивний емоційний стан. При виконанні трудових доручень і в іграх у 

встановленні взаємин з однолітками, дітям 5-7 років необхідно надавати більше 

самостійності[1,с.78]. 

У старшому дошкільному віці зростає потенціал морального виховання, 

що передбачає великі зміни, які відбуваються в розумовому і емоційно-

вольовому розвитку дошкільників, в мотиваційній сфері, в спілкуванні з 
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однолітками і дорослими, досягнутим до п'яти років рівнем моральної 

культури.  

Найбільш відповідальним етапом в розвитку поведінки, в становленні 

особистості дошкільника в цілому є старший дошкільний вік. Формування 

вищої в порівнянні із середнім дошкільним віком ступеня усвідомленості 

поведінки сприяє активний розумовий розвиток старшого дошкільника. 

Дошкільнята починають розуміти моральні вимоги і правила, у них з'являється 

вміння передбачати наслідки своєї поведінки, які втрачають характерну 

молодшим дітям ситуативність і стають більш свідомими і цілеспрямованими. 

Завдяки інтенсивному інтелектуальному і особистісному розвитку, в 

цьому віці у дошкільнят формується самосвідомість, з'являється самооцінка («я 

добра»), і раціональна оцінка чужої поведінки. Дитина знаходить вміння 

визнавати дії інших дітей, а потім - власні дії, моральні якості і вміння. До семи 

років у більшості дошкільнят самооцінка стає більш адекватною [2,с.132]. 

З'являється стійкий інтерес до соціальних подій. Розвивається мислення і 

створюються реальні можливості для опосередкованого вивчення 

дошкільнятами навколишнього світу. Отримуючи великий обсяг знань в 

процесі навчання, діти п'яти-семи років виходять за межі їх безпосереднього 

особистого досвіду. 

У дітей формуються уявлення про життя народів в нашій країні, про 

Батьківщину та інші громадські явища. На цій основі розвиваються моральні 

почуття, такі як патріотизм, інтернаціоналізм, громадянськість, народність. 

Накопичені знання призводять, по-перше, до подальшого збільшення та 

диференціювання моральних понять старших дошкільників, по-друге, до 

більшої зосередженості, що підводить до основних моральних понять (дружба, 

повага старших, співчуття та ін.). Розвинені моральні образи відіграють значну 

роль в поведінці дошкільників, їх співвідношенні до оточуючих їх людей. 

У зв'язку з активним розвитком вольових процесів, підвищується загальна 

витривалість нервової системи, у дошкільнят зростає можливість 

самовиховання довільності поведінки, розвивається потрібна здатність 
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стримувати природні спонукання, підпорядковувати свої вчинки оголошеним 

вимогам, в зв'язку з цим формується дисциплінованість, самостійність і 

організованість [1,с.152]. 

  Таким чином, в старшому дошкільному віці необхідно взаємозбагачення 

морального досвіду дітей, шляхом організації спільної життєдіяльності дитини, 

спонукання її діяти з іншими дітьми і дорослими, враховувати не тільки власні 

інтереси і потреби, а й потреби оточуючих. 
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ІМІДЖ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Імідж керівника освітньої організації є соціально-психологічної 

категорією, він може бути визначений, як образ керівника, що склався у 

свідомості представників цільових контактних груп громадськості, який 

виконує певні функції в рамках його професійно-орієнтованої діяльності. Імідж 

об'єднує в собі не тільки соціальний статус, соціальні зв'язки цього керівника, 

але і його психологічні особливості та якості. Поняття «імідж» походить від 

латинського «imago», пов'язаного з латинським словом «imitari», що означає 

«імітувати». Споконвічно українське слово, яке несе таке ж значення, що і 

імідж, це образ - існувало завжди. За В.І. Далем, образ - це вид, зовнішність, 

фігура, портрет, писана особа, і він пов'язаний з часом. Ще античні мислителі 
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виділяли проблему розбіжності поведінки людини і її сутності: якою вона 

бачить її сама і якою є вона насправді. Формуванням позитивного іміджу 

цікавилися ще в стародавні часи. Так, раніше це виражалося в традиції 

привласнювати красиві імена правителям: Філіп Красивий, Ярослав Мудрий, 

Річард Левине серце т.д. [1,с.364]. 

Поняття «імідж» зведено як з внутрішнім змістом людини його 

психологічним типом, так і з зовнішнім виглядом. 

Головне в створенні іміджу - це відповідність, співвіднесеність зовнішніх 

і особистісних даних. Для керівника необхідна єдність внутрішнього змісту 

діяльності і зовнішнього вигляду. Вони відіграють певну роль в конструюванні 

іміджу: 

- імідж - неодмінний атрибут кожної людини і перш за все, керівника 

освітньої установи, від якого безпосередньо залежить становлення не тільки 

конкретної особистості, а й в цілому суспільства; 

- приналежність до певної соціальної групи, займане становище в системі 

управління, наділяє імідж людини властивостями, необхідними в даній системі 

управління. При цьому стійка частина іміджу, яка визначається 

індивідуальними властивостями і якостями індивіда, сформованими в процесі 

соціалізації, забезпечує його індивідуальність в соціальному середовищі; 

- керівник у сфері освіти - це управлінець в ході формування, прийняття, 

реалізації управлінських рішень, де проявляється його управлінська діяльність, 

сенс якої, в кінцевому рахунку, зводиться до формування і реалізації освітньо-

виховних, організаційних і управлінських функцій; 

- головна вимога до іміджу керівника в сфері освіти - володіння 

гуманістичним світовідчуттям; володіння сучасними освітніми технологіями, 

гуманітарними знаннями, технікою педагогічної взаємодії, розвитком творчих 

здібностей.  

- в побудові іміджу керівника освіти необхідно враховувати наступні 

фактори: національний (національні традиції у відповідності з очікуваними 

запитами суспільства, фактор соціальних очікувань і оцінок; забезпечення 
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стійкості в розвитку країни, захист прав особистості, освіти, праці); фактор 

професійної затребуваності і компетентності (спеціалізовані, вузькопрофільні 

знання, освіченість, цілісне уявлення про людину, суспільство, природу, 

ініціативність, вміння організувати роботу педагогічного колективу і т.д.); 

моральний фактор (моральна основа, етичні принципи, самопізнання, 

самовиховання); суб'єктивні (внутрішній стан людини, його зовнішній вигляд) і 

об'єктивні чинники (середовище, суспільство); 

-управлінські здібності та імідж керівника не дані людині від початку, 

вони формуються в ході навчання, в процесі проходження педагогічної 

практики і оволодіння професією. 

У силу сформованих в країні соціально-економічних і політичних умов 

освітня система опинилася в складному становищі. У зв'язку з цим особливого 

значення для педагога набувають професійна гнучкість, здатність адаптуватися 

до соціальних змін, готовність до успішного вирішення професійних завдань в 

нових умовах. Ускладнення завдань в освіті надає особливого значення 

вивченню ролі іміджу, як одного з професійно важливих якостей сучасного 

педагога, керівника ЗДО. 

У зв'язку з цим актуалізується роль нової галузі теоретичного і 

прикладного знання, якою є іміджелогія. Об'єктивними умовами її актуалізації 

в сучасному суспільстві з'явилися: 

По-перше, теоретична значущість - це не розробленість основних умов і 

закономірностей формування іміджу, його структурних компонентів, а також 

використовуваних при цьому засобів і методів. 

По-друге, це практична корисність іміджелогії, що обумовила її 

надзвичайну популярність в різних сферах людської діяльності і професійний 

попит.  

Поступово ця галузь набуває певну самостійність і респектабельність. 

Використання її досягнень відбувається стихійно, не цілеспрямовано, без 

системи знань і вивчення особливостей іміджу, як невід'ємної частини 

професіоналізму в певній сфері діяльності. 
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Серед резервів, в удосконаленні професіоналізму педагогів та керівників 

закладів дошкільної освіти, особливий науково-дослідний інтерес, представляє 

вивчення феномена іміджу і базових умов його спрямованого формування. 

Імідж керівника освітньої організації повинен бути гнучким, проявляти 

певний рівень ситуативності, в залежності від конкретних умов, потреб, часу. 

Слід пам'ятати, що взагалі «імідж - це стійке уявлення», про особистості 

керівника, він формується на певний, досить тривалий час. Під гнучкістю в 

даному контексті слід розуміти зміну акцентів в структурі іміджу керівника 

відповідно до вимог його особистості ззовні, адекватно поводитися в 

мінливому середовищі, зберігаючи при цьому індивідуальність. Персональний 

імідж керівника ЗДО- це сукупність певних якостей, які асоціюються з 

індивідуальністю особистості. Позитивний імідж керівника освітньої 

організації є важливою складовою іміджу освітньої установи в цілому, 

особливо значущою при реалізації комунікацій в сфері професійної діяльності 

[2, с.57]. 

Цілісність іміджу залежить від внутрішньої психологічної узгодженості 

його соціально-психологічних компонентів (емоційної спрямованості 

особистості, поведінкових реакцій, проявів характеру, наявних ділових якостей) 

і позначається відповідно уявлень про цілі діяльності керівника, засобів 

вирішення управлінських завдань, вербальним і невербальним компонентам 

спілкування. 

Залежність іміджу керівника від очікувань оточуючих полягає в 

обов’язках відповідати їм. Очікування оточуючих не завжди усвідомлюються 

керівником, оскільки мають неформальний характер, але вони істотно 

впливають на його імідж. Керівнику ЗДО потрібно знати про те, які стереотипи 

громадської думки заважають людям адекватно оцінювати його діяльність. 

Керівник часто стикається з ситуацією, коли оптимальний, з точки зору 

організації вибір, ставить під загрозу його власний авторитет. 

Процес створення іміджу багатогранний і складний. На враження впливає 

буквально кожна деталь. Тут важливо все: стиль одягу і зовнішній вигляд, 
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стиль інтер'єру і аксесуари - всі ці складові говорять про переваги особистості і 

про рівень її успішності. Будь-який невірний крок - і враження про керівника 

може вплинути на довіру до освітньої установи [1, с.133]. 

Можна виділити кілька аспектів професійного іміджу керівника ЗДО: 

1. Загальні ознаки професійного іміджу керівника закладу дошкільної 

освіти: 

- образ керівника повинен бути правдоподібним. Доречні стримані 

висловлювання, без нав'язливості і зайвої емоційності, щира зацікавленість, 

вагома аргументація тощо; 

- образ повинен бути яскравим і конкретним; 

- образ повинен бути доступним для розуміння оточуючих людей. 

- образ повинен бути цікавим для соціуму [3, c.157]. 

2. Створення професійного іміджу повинно бути безперервним процесом. 

Якщо його роль ослаблена, то можна швидко відчути байдужість і навіть втрату 

доброзичливого ставлення до керівника і, безумовно, зниження його 

позитивного іміджу. 

3. Демонстрація професійного іміджу повинна відповідати певним 

вимогам: 

- вона повинна бути зрозумілою; 

- вона повинна переконувати (недостатньо проінформувати, потрібно ще 

й переконати людей); 

- вона повинна бути чесною, відвертою, щирою, без будь-яких спроб 

обдурити; 

- вона може містити гумор (в невеликих дозах), оскільки він роззброює 

скептично налаштовану аудиторію. 

4. Професійний імідж повинен складатися з чотирьох компонентів:  

- імідж змісту (якість, актуальність, грамотність, професіоналізм і т. д.); 

- імідж соціальний (необхідність); 

- імідж фінансовий (реальність); 

- імідж суб'єктний (особистісно орієнтований) [3, c.158]. 
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Ці та ще ряд інших ознак іміджу роблять його ефективним. У кожному 

конкретному випадку необхідно проявляти власну творчість. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ 

ЯКОСТЕЙ 

У процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку необхідно 

розв'язувати освітні завдання: формування рухових навичок і умінь, розвиток 

рухових і фізичних якостей, прищеплення навичок правильної постави, навичок 

гігієни, освоєння спеціальних знань. Завдяки пластичності нервової системи 

рухові навички та вміння формуються у дітей порівняно легко. Більшість рухів 

(повзання, ходьба, біг, ходьба на лижах, катання на велосипеді та ін) 

використовуються дітьми в звичайному житті для пересування, що полегшує 

зв'язок з навколишнім середовищем і сприяє її пізнанню.  

Сформовані рухові навички і вміння дозволяють економити фізичні сили. 

Якщо дитина робить вправу легко, без напруги, то вона витрачає менше 

нервово-м'язової енергії на її виконання. Завдяки цьому створюється 

можливість повторювати вправу більшу кількість разів і більш ефективно 

впливати на серцево-судинну і дихальну системи, а також розвивати рухові 
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якості. У процесі формування навичок і умінь у дітей виробляється здатність 

легко опановувати складнішими рухами і різними видами діяльності, що 

включають ці рухи (трудові операції). Рухові навички та вміння, сформовані в 

дітей до 7 років, складають фундамент для подальшого вдосконалення їх у 

школі, полегшують оволодіння більш складними рухами і дозволяють надалі 

досягати високих результатів у спорті. У дітей дошкільного віку необхідно 

формувати навички виконання вправ основної гімнастики (стройові і 

загальнорозвиваючі вправи, основні рухи), а також спортивні вправи. Крім 

того, слід навчити дітей грати в спортивні ігри (теніс, бадмінтон, городки), 

виконувати елементи спортивних ігор (волейбол, баскетбол, хокей, футбол та 

ін) [1, с. 113].  

У дітей з раннього віку необхідно розвивати рухові якості (спритність, 

швидкість, рівновагу, окомір, гнучкість, силу, витривалість тощо). Щоб 

повзати, ходити, бігати, стрибати, метати, потрібно володіти відповідними 

руховими якостями. З розвитком сили, швидкості, спритності збільшуються 

довжина, висота стрибка, дальність метання. Витривалість дозволяє дітям, не 

втомлюючись, виконувати фізичні вправи, проходити великі відстані. Точність 

попадання в ціль при метанні, точність приземлення при стрибках, дотримання 

напрямку в ходьбі, бігу свідчать про наявність хорошого окоміру. Дитина не 

змогла б виконувати навіть елементарні вправи, не кажучи вже про більш 

складні види діяльності, якщо б у неї не були розвинені тією чи іншою мірою 

основні рухові якості.  

У дітей дошкільного віку необхідно формувати вміння зберігати 

правильне положення тіла, коли вони сидять, стоять, ходять. Правильна постава 

має велике значення для нормальної діяльності всіх внутрішніх органів і систем 

організму дитини. Вона багато в чому залежить від розвитку кістково-м'язового 

апарату, але це навик, який важливо своєчасно формувати [2, с. 29].  

У дошкільному віці особлива увага приділяється розвитку спритності, 

швидкості, окоміру, гнучкості, рівновазі.  

До розвитку спритності призводить систематичне розучування з дітьми 
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нових вправ. Навчання підвищує пластичність нервової системи, покращує 

координацію рухів і розвиває здатність опановувати новими, більш складними 

вправами. Розвитку спритності сприяє виконання вправ в умовах, що 

змінюються. Так, у рухливих іграх дітям доводиться безперервно переходити 

від одних рухів до інших, заздалегідь не обумовлених; швидко, без всякого 

зволікання вирішувати складні рухові завдання. Спритність розвивається при 

виконанні вправ, що проводяться в ускладнених умовах, що вимагають 

раптової зміни техніки руху (біг між предметами, підйоми на лижах на гірку і 

спуски з неї та ін), з використанням різних предметів, фізкультурного 

інвентарю, обладнання; з додатковими завданнями, при колективному 

виконанні вправ з одним предметом (обруч, шнур).  

Швидкість розвивається у вправах, виконуваних з прискоренням (ходьба, 

біг з поступово наростаючою швидкістю), у вправах на швидкість (добігти до 

фінішу якомога швидше), зі зміною темпу (повільний, середній, швидкий і 

дуже швидкий), а також у рухливих іграх, коли діти змушені виконувати 

вправи з найвищою швидкістю (тікати від ведучого). Розвитку швидкості 

сприяють швидкісно -силові вправи: стрибки, метання (поштовх при стрибку в 

довжину і у висоту з розбігу, кидок при метанні відбувається з великою 

швидкістю). Для розвитку швидкості доцільно використовувати добре освоєні 

вправи, при цьому враховувати фізичну підготовленість дітей, а також стан їх 

здоров'я.  

Окомір – здатність людини визначати відстань за допомогою зору і 

м'язових відчуттів [3, с. 92]. 

Розвинути окомір можна при виконанні будь-яких вправ: при ходьбі діти 

повинні вміти правильно ставити ногу, дотримуватись напрямку; в стрибках – 

точно попадати ногою на дошку, щоб відштовхнувшись, здійснити політ у 

потрібному напрямку, а потім приземлитися в певному місці; при шикуванні в 

колону по одному потрібно виміряти на око відстань до дитини, яка стоїть 

попереду; в метанні на дальність і особливо в метанні в ціль. Важливо при 

виконанні вправ вчити дітей вимірювати відстань на око, перевіряючи потім її 
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кроками.  

Гнучкість – здатність досягати найбільшої величини розмаху (амплітуди) 

рухів окремих частин тіла в певному напрямку. Гнучкість залежить від стану 

хребта, суглобів, зв'язок, а також еластичності м'язів. Гнучкість розвивається 

при виконанні фізичних вправ. 

Вправи на гнучкість доцільно спочатку виконувати з неповним розмахом, 

наприклад, зробити 2-3 півнахили, а потім вже повний нахил, 2-3 

напівприсідання, потім – глибоке присідання.  

Рівновага – це здатність людини зберігати стійке положення під час 

виконання різноманітних рухів і поз на зменшеній і піднесеній над рівнем землі 

(підлоги) площі опори [3, с. 112].  

Це якість необхідна дитині, щоб пересуватися в приміщенні і на вулиці, 

не зачіпаючи предмети, один одного, успішно справлятися з обов'язками, 

необхідними при різній діяльності. Рівновага залежить від стану 

вестибулярного апарату, всіх систем організму, а також від розташування 

загального центру тяжіння тіла. Дошкільникам важче зберігати рівновагу. При 

виконанні вправ, зміні положення центр тяжкості тіла зміщується і рівновага 

порушується. Потрібно докласти зусилля, щоб відновити потрібне положення 

тіла. Рівновага розвивається більшою мірою в вправах, виконуваних на 

зменшеній і припіднятій площі опори (катання на ковзанах, велосипеді, ходьба, 

біг по лаві), також у вправах, що вимагають значних зусиль, щоб зберегти 

стійке положення тіла (метання на дальність, стрибок у довжину з місця і з 

розбігу та ін).  

Сила – ступінь напруги м'язів при їх скороченні [3, с.116].  

Розвиток сили м'язів може бути досягнуто завдяки збільшенню ваги 

предметів, які застосовуються у вправах (набивний м'яч, мішечки з піском і ін); 

використання вправ, що включають підняття власної маси (стрибки), подолання 

опору партнера (у парних вправах).  

Враховуючи анатомно-фізіологічні особливості дошкільнят, не слід 

прагнути до максимальних результатів і перевищувати норми для стрибків в 
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довжину, в висоту, так як це може негативно вплинути на розвиток кісткової 

системи, а також внутрішніх органів. Не рекомендуються вправи, що 

викликають затримку дихання і велике напруження організму. Інтенсивність 

виконуваних вправ, маса предметів (мішечків з піском і ін), дозування 

фізичного навантаження слід підвищувати поступово.  

Витривалість – здатність людини виконувати фізичні вправи допустимої 

інтенсивності більш тривалий час. Розвиток витривалості вимагає великої 

кількості повторень однієї і тієї ж вправи. Одноманітне навантаження 

призводить до стомлення, і діти втрачають інтерес до цієї вправи. Тому 

найкраще застосовувати різноманітні динамічні вправи, особливо на свіжому 

повітрі: ходьбу, біг, пересування на лижах, катання на ковзанах, санках, 

велосипеді, плавання та ін. Корисні також рухливі ігри, які викликають 

позитивні емоції і знижують відчуття втоми. Рекомендуються прогулянки 

(піші, на лижах), під час яких вправи чергуються з відпочинком [3, с.118].  

Найважливішим чинником, від якого вирішальною мірою залежать 

успішність навчання новим руховим діям і раніше розучених вправ, є 

координація. Під координаційними якостями розуміється здатність швидко 

узгоджувати окремі рухові дії в мінливих умовах, виконувати рухи точно і 

раціонально. Діти повинні знати про користь занять, про значення фізичних 

вправ і інших засобів фізичного виховання (гігієнічні умови, природні чинники 

природи, фізична праця). Важливо, щоб діти мали уявлення про техніку 

фізичних вправ та методику їх проведення, про правильну поставу, а також 

знали про норми особистої і суспільної гігієни. Дітям слід знати назву частин 

тіла, спрямування рухів (вгору, вниз, вперед, назад, вправо, вліво і ін), назви та 

призначення фізкультурного інвентаря, правила зберігання і догляду за ним, 

правила догляду за одягом і взуттям і т. д. Отримані знання дозволяють дітям 

більш усвідомлено виконувати фізичні вправи і самостійно повторювати їх не 

тільки в ЗДО, але і вдома. Обсяг знань з віком дітей розширюється.  

Список використаних джерел 

1.Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф. Організація рухового режиму дітей 5-10 років 

у закладах освіти/ Е. С., Вільчковський, Н. Ф. Денисенко: монографія. Запоріжжя: Диво, 



415 

 

2006. 228 с. 

2.Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник/ 

Л.П. Загородня/ Суми: Університетська книга, 2011. 272 с. 

3.Комісарик М.І., Чуйко Г.В. Теорія та методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку/ М.І. Комісарик, Г.В.  Чуйко: підручник. Чернівці: «Книги – XXI», 2013. 

484 с. 
 

УДК 376.016:37.091.33-027.22:648.333(043.2) 

Корнелія Чубирко,  

  спеціальність 016 Спеціальна освіта 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Мукачівський державний університет 

Оксана Чекан,  

кандидат педагогічних наук 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

Мукачівський державний університет 

 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВПРАВ З ПРИЩІПКАМИ НА 

ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

В наш час все актуальнішою стає проблема збільшення кількості дітей 

дошкільного віку з порушенням мовлення, які приводять до низького рівня 

підготовки до оволодіння читанням і письмом.  

За висловом Л. Г. Паромонової: «Дисграфія «починається» не в школі, а 

значно раніше: у дітей дошкільного віку». У дітей дошкільного віку із 

затримкою мовленнєвого розвитку рівень розвитку моторних функцій не 

завжди відповідає віковій нормі. Тому впродовж всього перебування дитини в 

закладі дошкільної освіти необхідно включати завдання та вправи з розвитку 

дрібної моторики рук, орієнтування в просторі і зорово-рухової координації.  

«Розум у дитини знаходиться на кінчиках її пальців» – справедливо 

стверджував В. О. Сухомлинським. Дослідники різних країн встановили, що 

рівень розвитку мовлення знаходиться в прямій залежності від рухів пальців 

рук, що дозволяє зняти напругу, покращити вимову багатьох звуків, а отже – 

розвивати мовлення. І. Кант, великий німецький мислитель, порівнював руку з 

головним мозком.  

Сучасні педагоги зацікавились проблемою сформованості тонких рухів 
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пальців рук. Г. В. Антонова в своїй роботі «Розвиток графічних навичок у дітей 

із ЗНМ» також звертає увагу на труднощі, пов’язані з оволодінням письмом: 

«…дітям важко писати, з’являються біль і тремтіння в кистях рук». 

 Мовлення у дітей із ЗНМ відрізняються бідністю словника і 

граматичних конструкцій, у них недостатньо розвинений фонематичний слух. 

Діти не вміють самостійно переказати розповідь на задану тему, скласти 

розповідь за сюжетною картиною, описати предмет. При переказі тексту 

помиляються у передачі логічної послідовності, пропускають окремі ланки, 

«втрачають» дійових осіб. Вченими встановлено, що рівень розвитку мовлення 

дітей перебуває в прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів 

пальців рук (М.М.Кольцова) і вдосконалення мовлення безпосередньо залежить 

від ступеня тренування рук. Провівши аналіз різноманітних методик, 

направлених на укріплення дрібних м’язів кисті, розвитку гнучкості і 

рухливості пальців рук, ми зупинилися на використанні в корекційній роботі з 

дітьми прищіпок різного кольору, матеріалу, розміру, форми. Вправи з 

прищіпками добре розвивають щипковий хват, здатність перерозподіляти при 

щипковім хваті м’язовий тонус. Важливо займатися послідовно (права рука, 

ліва рука, обидві руки), переходити від простого до складного. Розвиваючи 

рухи пальців рук, ми тим самим сприяємо розвитку інтелектуальних і 

розумових процесів дитини, становленню його мовлення. Поряд з головною 

метою використання прищіпок – розвитком тонких рухів пальців рук, вони 

допомагають закріплювати сенсорні навички і просторові уявлення, творчі 

здібності і допомагають зробити корекційну роботу різноманітною і цікавою. 

Робота з прищіпками проводяться систематично і регулярно. Вправи з 

прищіпками супроводжуються віршованими текстами і яскравим наочним 

матеріалом. Завдання ускладнюються поступово, враховуються індивідуальні 

особливості дітей. Прищіпки використовуються не тугі, але і не слабкі. 

Працювати з прищіпками рекомендовано від трьох до 10 хвилин. На 

початковому етапі дитина розглядає прищіпку, відкриває-закриває її. При 

виконанні самомасажу, який надає загальнозміцнюючу дію на м’язову систему, 
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підвищує тонус, еластичність м’язів, охоплюється вся верхня фаланга пальців. 

Вихідне положення для вправ з прищіпками: зігнута в лікті рука стоїть на столі. 

Прищіпку дитина утримує великим, вказівним і середнім пальцем паралельно 

стільниці. Ритмічно відкриваючи і закриваючи прищіпку дитина промовляє 

склади або слова. Прищіпки допомагають в формуванні у дитини почуття 

ритму. Логопед вимовляє звуки, а дитина в цей час прикріплює прищіпки, 

співвідносячи їх з кількістю почутих звуків, в різному просторовому 

розташуванні: прямо, по кругу, на сторонах квадрата, трикутника тощо. 

Прищіпки можна прикріпити до країв кошика, до смужок на рівному видаленні 

одна від одної. Так ми розвиваємо почуття ритму. Прищіпки також можна 

прикріплювати до смужок, групуючи і складаючи їх в ритмічний малюнок: по 

2-3 поряд, а потім з проміжком. Дитина навіть не здогадується, наскільки 

важливе завдання в її розвитку вирішуємо ми в цій простій на перший погляд 

вправі. Також дитині пропонується «домалювати» прищіпками крила, хвости, 

голки, пелюстки або «розфарбувати» прищіпками овочі, фрукти, одяг, взуття, 

квіти, посуд. Вправи з прищіпками сприяють активізації словникового запасу, 

оскільки всі предмети, яких не вистачає, дитина супроводжує мовленнєвим 

поясненням.  

Наприклад: Це зайчик. У зайчика не вистачає вушок. Дві білі (зайчик 

взимку) або дві сірі (зайчик влітку) прищіпки можуть бути «вушками» в силуеті 

зайчика.  

Інший варіант: розмальовка яблуко. Логопед пропонує дитині 

«розфарбувати» прищіпкою яблуко одним з кольорів: червоним, жовтим, 

зеленим, синім. Під час «фарбування» яблука, дитина вибирає будь-який колір 

прищіпки, крім синього, пояснюючи свій вибір (не бувають яблука синього 

кольору). Цікаві вправи: «Хто що їсть?», «Хто де живе?», «Що росте в саду?», 

«Що росте на городі?», «Кому що потрібно для роботи», «Підбери цифру, 

геометричну фігуру» тощо.  

З допомогою прищіпок можна складати тематичні ланцюжки. Діти 

прикріплюють прищіпку до стрічки, називаючи предмет однієї лексичної теми. 
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Одна прищіпка – це одне слово. Завдання – скласти як можна довший ряд із 

слів. Подібні вправи можна проводити за всіма лексичними темами. Під час 

планування корекційної роботи з формування лексикограматичних категорій 

використовуються завдання типу «Один багато» «Чого не стало», «Назви 

лагідно».  

Для швидшого засвоєння матеріалу використовуються прищіпки: 

дерев’яні, кольорові, великі і маленькі. Велика прищіпка позначає назву 

предмета в називному відмінку однини. Чотири прищіпки такого розміру і 

кольору позначають назву предмета в родовому відмінку множини. Маленька 

прищіпка такого ж кольору позначає іменник із зменшувально-пестливим 

суфіксом. Кожна дитина отримує предметну картинку та смужку. Прищіпки 

знаходить сама згідно кольору предмета: морква - оранжеві, слива - сині, вишня 

- червоні, баклажан - фіолетові, груша - жовті, яблуко - зелені. Дитина отримує 

картинку із зображенням жовтої груші. 1 етап: називає іменник в називному 

відмінку однини - «груша» прикріплює з лівого краю смужки велику жовту 

прищіпку. 2 етап: називає іменник в родовому відмінку множини зі словом 

«багато» - «багато груш» і прикріплює посередині смужки чотири великих 

прищіпки жовтого кольору. 3 етап: утворює іменник із зменшувально-

пестливим суфіксом – «грушка» і прикріплює з правого краю смужки маленьку 

прищіпку жовтого кольору. Після засвоєння всіх етапів пропоную дитині 

описати предмет за алгоритмом.  

Отже, при виконанні ігрових вправ вирішується декілька завдань: 

розвиток дрібної моторики, розвиток почуття ритму, розвиток конструктивного 

мислення, розвиток зв’язного мовлення, розвиток фонематичних уявлень, 

диференціація звуків, диференціація узагальнюючих понять, формування 

позитивного настрою на сумісну з дорослим роботу. Ігри з прищіпками цілком 

можуть зайняти почесне місце на полиці серед інших іграшок. Вони 

викликають у дітей великий інтерес і сприяють збагаченню їх мовленнєвого 

досвіду. Кожний день, проведений в дошкільному закладі, ми можемо зробити 

для дітей цікавим, пізнавальним, радісним, креативним, корисним для здоров’я.  
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Підвищення ролі місцевого самоврядування у сфері освіти передбачено 

стратегією модернізації її управління на наступний період. Реалізація 

повноважень органів місцевого самоврядування щодо управління освітніми 

закладами, які перебувають у колективній власності громад сіл, селищ, міст та 

спільній власності громад районів та областей залежить від можливостей їх 

бюджетів, загального вектору державної політики. 

Оскільки освіта є основою впровадження нових, більш ефективних та 

результативних способів мислення, то на переконання І. Хожило, ефективна 

децентралізація державного управління нею на місцевому рівні здійснюється на 

основі дотримання таких основних принципів: 

– делегування повноважень і відповідальності з вищого рівня на 

нижчий; зростання централізованого контролю за якістю освіти;  

– усуспільнення освіти, що виявилося в поширенні нових 

інструментів впливу громадськості на систему освіти (реальна діяльність 

громадських рад під час прийняття управлінських рішень у сфері освіти, 

зокрема, формування освітньої політики на місцевому рівні, планування 

розвитку школи;  

– проведення самооцінки шкіл із залученням громадськості;  

– зростанні автономії навчальних закладів і їх ролі як громадських 

інституцій;  
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– створенні суспільних шкіл, зокрема інноваційних, або ж з метою 

збереження малої школи на селі [3]. 

Засадничими принципами ефективного управління освітою О. Демчук та 

Т. Єфремова розуміють ті, якими керуються при управлінні об’єктами різної 

галузевої приналежності або специфіки [2].  

Досліджуючи означену проблему, Н. Волкова вивела специфічні 

принципи управління освітою на місцевому рівні:  

– єдності впроваджуваної місцевої економічної політики та 

політики у галузі освіти означає, що регіональна економіка є базисом 

суспільного розвитку;  

– наукової обґрунтованості у виборі підходів до управління освітою 

означає, що управлінська діяльність, формування, функціонування і 

розвиток системи управління освітою повинні базуватися на науково-

обґрунтованих даних, тобто об’єктивних законах і закономірностях;  

– системності і комплексності у розв’язанні завдань у сфері 

управління освітою передбачає вивчення об’єкта управління (системи 

закладів освіти місцевого рівня) і суб’єктів управління освітою у їхньому 

системному взаємозв’язку;  

– єдиноначальності в управлінні освітою і колегіальності у 

виробленні рішень виходить із того, що у кожного працівника має бути 

один безпосередній керівник. Проте, кожне прийняте рішення має 

розроблятися та виконуватися колегіально (колективно);  

– поєднання централізації і децентралізації в управлінні освітою 

полягає у підпорядкуванні місцевих органів управління освітою 

центральним органам управління;  

– пропорційності знаходить своє відображення в співвідносності 

керуючої і керованої частин управління (органів управління освітою та 

навчальних закладів);  
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– єдності розпорядництва в управлінні освітою. Однозначність 

закріплення повноважень розпорядництва забезпечує чіткість 

функціонування управлінської вертикалі;  

– економічності, ефективності та орієнтації на результат в 

управлінні освітою. Принцип економічності вимагає постійного 

зменшення трудомісткості операцій у процесі управління та регулюванні 

затратності. Принцип ефективності – вимога до управлінської діяльності 

забезпечувати високу результативність функціонування об’єкта 

управління (системи закладів освіти). Управління освітою має 

здійснюватися з обґрунтованими витратами ресурсів, проте не на шкоду 

його раціональності та результативності;  

– делегування повноважень на нижчий рівень управління з метою 

найповнішого задоволення потреб освіти. Реалізація принципу 

вбачається в передачі керівником частини покладених на нього 

повноважень, прав і відповідальності своїм компетентним 

співробітникам;  

– зворотного зв’язку в управлінні освітою полягає в тому, що будь-

яке відхилення системи управління від її рівноважного стану є джерелом 

виникнення у суб’єкта управління нового вектора руху, спрямованого на 

те, щоб відновити рівновагу;  

– мотивації та зацікавленості органів управління освітою в 

результатах освітнього процесу передбачає, що управління може бути 

високо результативним тільки при стимулюванні об’єкта управління і 

зацікавленості суб’єкта управління. [1, с.46]. 

Таким чином, дотримання органами місцевого самоврядування 

зазначених принципів є шляхом до практичної децентралізації управління 

освітою. 
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ  

РОЗВИТКУ ЗДО 

Сучасна ситуація в нашій країні характеризується стрімкими змінами 

політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності, що  

змушує змінювати підходи, методи, стилі виробничих відносин в управлінні, і 

зокрема закладом дошкільної освіти.  

Управління, як сфера людської діяльності, виникло разом із формуванням 

соціуму - сукупності людей, що існують, певним чином взаємодіючи між собою 

у процесі спільного виконання тих чи інших робіт. Визначальним етапом у 

розвитку управління стало зародження і становлення державності.  

Управління освітніми організаціями — є різновидом соціального 

управління. Це сучасний напрямок управлінської діяльності, яка спрямована на 

досягнення установами освіти, що діють в ринкових умовах, визначених цілей 

шляхом раціонального використання матеріальних, людських та інших ресурсів 

із застосуванням науково обґрунтованих форм, принципів, функцій і методів 

[2].  

Дефініція «управління» має своє семантичне тлумачення і різноманітні 
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сфери застосування. У загальному розумінні «управління» визначається 

передусім як елемент, функція організованих систем (біологічних, соціальних, 

технічних), яка забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму 

діяльності, реалізацію їх програм і цілей [1]. 

Питанню управління в системі oсвіти й зoкрема діяльнoсті навчальнoгo 

закладу присвячені рoбoти O. Ануфрієвoї, В. Базелюка, В. Беспалька, O. 

Бoднар, Т. Борової, O. Галуса, Л. Даниленкo, І. Драч, Г. Єльникoвoї, І. 

Жернoсєка, Л. Калінінoї, В. Камишина, Ю. Кoнаржевськoгo, Н. Клoкар, І. 

Лєрнера, В. Маслoва, Т. Махині, В. Мельник, М. Набoка, Н. Ничкалo, В. 

Oлійника, Г. Полякової, О. Почуєвої, З. Рябoвoї, Л. Сергєєвої, Т. Сoрoчан, Г. 

Тимошко, А. Чміля, В. Якoвца, В. Якуніна та ін.  

У класифікації процесів управління (процеси управління в неживій 

природі (у технічних системах); процеси управління в живих організмах; 

процеси управління в суспільстві (у соціальних системах)) розглянемо процес  

управління людьми - соціальне управління.  

Соціальне управління - це управління людьми, вплив на будь-яку 

соціально-економічну систему, що має за мету її впорядкування, збереження 

якісної специфіки, вдосконалення та розвиток, і зумовлено суспільним 

характером праці, а також необхідністю спілкування людей у процесі праці [2].  

Виникнення управління як особливого виду суспільної діяльності 

пов'язано насамперед з появою й розвитком поділу праці [2].  

Компонентами система соціального управління є: механізм управління, 

структуру управління, об'єкти управління, функції управління, кадри 

управління, процес управління. 

Отже, управління — це цілеспрямований вплив на певний об’єкт з метою 

зміни його стану або поведінки. Соціальне управління є найскладнішою 

сферою управління, позаяк вона охоплює вплив на діяльність людей, 

об'єднаних у групи, колективи за різними інтересами.  

Управління є прoцесoм, яке здійснюється на наукoвих засадах та йoгo 

якість залежить від визначення мети діяльнoсті закладу дошкільної освіти та 
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складання прoграми щoдo її дoсягнення. Одним з основних завдань діяльності 

вітчизняних закладів дошкільної освіти є забезпечення 

конкурентоспроможності освітнього процесу, а це, в свою чергу, посилить 

ефективність його розвитку та забезпечить пріоритетні позиції на ринку 

освітніх послуг.  

Конкурентоспроможний заклад дошкільної освіти – це заклад, в якому 

створені сприятливі умови для інноваційної діяльності, впровадження таких 

інноваційних технологій, які не впроваджені в роботу інших ЗДО; для більш 

якісної діяльності порівняно з іншими ЗДО і забезпечує стійкий рівень якості 

освітніх послуг. За рахунок цього такий заклад має певні переваги на ринку 

освітніх послуг та ринку праці.  

Рoзвиток закладу дошкільної освіти – це прoцес кoнструктивних якісних 

змін у системах життєдіяльності ЗДО, що забезпечують його продуктивну 

діяльність на більш високому організаційному рівні.  

Прoєктування рoзвитку закладу дошкільної освіти є цілеспрямованою 

спільною діяльністю суб’єктів управління щодо розроблення програми 

розвитку ЗДО. Для повноцінного розвитку освітнього закладу необхідно 

побудувати проєкт його діяльності на найближчу перспективу, що враховує 

модель закладу дошкільної освіти та механізм поетапного перетворення її 

складових. 

При цьому моделлю в нашому розумінні виступатиме освітнє 

середовище, що фіксує розвиток суб'єктів освітнього процесу у взаємодії, а 

також показники їх взаємопов'язаної діяльності. 

Основною структурною одиницею в процесі розвитку ЗДО виступає 

взаємодія учасників освітнього процесу в системі «педагог - дитина - батько». 

За допомогою опису специфіки функціонування даної системи ми приходимо 

до розуміння спрямованості і призначення виділених просторів розвитку всіх 

суб'єктів: батьки формують соціальне замовлення на рівні суспільної потреби, 

вихователі є безпосередніми реалізаторами освітніх послуг на рівні держави, 

діти виступають як споживачі освітніх послуг з навчання, виховання, розвитку 
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особистості. 

Отже, провідним завданням діяльнoсті сучаснoгo закладу дошкільної 

освіти в умoвах сьогодення стає забезпечення конкурентоспроможності 

кoжнoгo учасника освітнього прoцесу взагалі й самoгo ЗДО зoкрема, щo 

посилить ефективність йoгo рoзвитку та успішність пoзиціoнування на ринках 

праці й oсвітніх пoслуг. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ 

Стабільний стан розвитку сфери освіти в Україні, та й зокрема в закладі 

дошкільної освіти можливий за умови побудови ефективної системи 

управління. Ефективна робота закладів дошкільної освіти є одним із основних 

інструментів забезпечення якісної освіти. Однак, ефективна робота ЗДО 

залежить від здійснення управлінської діяльності директором закладу 

дошкільної освіти. Зміст процесу управління визначається сутністю управління.  

Сутність управління, як зазначають науковці Ю.Конаржевський, 

М.Поташнік, П. Третьяков Т.Шамова та ін., виявляється завдяки реалізації 

таких функцій: педагогічний аналіз, планування, організація, контроль, 

координація та регулювання. Для кожної з функцій визначено її роль, зміст та 

місце в управлінській діяльності керівника навчального закладу. Кожна 
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функція виконує лише їй одній властиву роль і не може бути ігнорована без 

ризику допустити диспропорцію в управлінській діяльності [1]. 

Функції управління тривалий період є одним з основних об’єктів аналізу 

в теорії управління як науковців, так і управлінців-практиків. Тому нині існує 

значна кількість визначень поняття «функція управління», яке дослідники 

трактують по-різному:  

як вид або сферу діяльності суб’єкта управління;  

частину або складову управлінської діяльності;  

форму, у якій проявляється вплив процесу управління;  

суспільно необхідний спосіб дії органу управління;  

дію суб’єкта управління, що відповідає стадії управлінського циклу тощо 

[3]. 

Педагогічний аналіз (за Ю. Конаржевським) - функція управління 

дошкільним навчальним закладом, яка спрямована на вивчення стану, 

тенденцій і закономірностей його розвитку, об’єктивну оцінку результатів 

педагогічного процесу і вироблення на цій основі рекомендацій щодо 

упорядкування системи або переведення її на вищий якісний рівень [2, с.13].  

Як зазначає К. Бєлая, специфіка педагогічного аналізу полягає:  

в об’єктивній необхідності цього виду управлінської діяльності  для 

досягнення загальної мети управління;  

у наскрізному характерові цього виду діяльності, який визначається  тим, 

що без педагогічного аналізу неможливо прийняти конструктивне рішення;  

у здійсненні цього виду діяльності  лише професіоналом [2, с.13].  

Щоб визначити положення функції педагогічного аналізу в системі 

управління закладом дошкільної освіти, потрібно розуміти механізм 

управлінського циклу – «навчальний рік». Функція педагогічного налізу 

відкриває і завершує управлінський цикл. Це означає, що кінець навчального 

року є моментом для початку нового циклу управління – керівник оцінює 

ефективність роботи педагогічного колективу. На основі цього аналізу 

формуються мета та завдання діяльності ЗДО на новий навчальний рік , тобто 
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здійснюється функція планування. Після ухвалення річного плану роботи 

закладу  починає здійснюватися функція організація. Під час виконання завдань 

річного плану роботи ЗДО здійснюється функція контролю, а відповідно до 

результатів контролю, висновків, рекомендацій – функція регулювання.  

Таким чином, педагогічний аналіз дозволяє керівнику бачити та 

оцінювати зміни, що відбуваються в освітньому просторі, прогнозувати шляхи 

розвитку колективу, усувати причини виявлених недоліків. В кожній 

конкретній ситуації на підсумками аналізу приймаються управлінські рішення, 

вирішуються завдання, що виникають у  повсякденному житті. Педагогічний 

аналіз  об'єднує всі види діяльності керівника в цілісний управлінський процес і 

є першоджерелом регулювання діяльності закладу дошкільної освіти.  

Отже, функція педагогічного аналізу є надзвичайно важливою в 

управлінській діяльності керівника і дає змогу підтримувати, оновлювати та 

удосконалювати необхідний рівень освітнього процесу ЗДО.  
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ОСНОВИ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Особливої актуальності в умовах сьогодення набуває рефлексивне 

управління керівників закладів освіти, здатних давати адекватні відповіді 

викликам сучасного світу, бути ефективними в умовах зростаючої 

складнокоординованості. Зокрема, стає очевидною необхідність зосередитись 

на процесах формування і розвитку компетентностей з рефлексивного 

управління, самоорганізації та ключових для неї рефлексивних процесах, що 

мають потенціал надати системі управління нової якості – рефлексивного 

управління. 

Поняття «рефлексивне управління» ввів у науковий оббіг професор 

Каліфорнійського університету В.О. Лефевр,. Він зазначав, що рефлексивне 

управління буде успішним тільки тоді, коли вплив на прийняття рішення 

керівником організації, який вміло делегує повноваження, здійснюється через 

призму подальшого споглядання на себе та свої дії «зі сторони». Рефлексія є 

певним механізмом взаємодії керуючої системи, що може виступати одночасно 

об‘єктом управління, тобто керованою системою і сприйняття побудови образа 

у того об‘єкта, що буде залежати від дії чи певної реакції суб‘єкта на цей 

об‘єкт. 

Рефлексивне управління розглядаємо як управлінську діяльність, яка 

здійснюється на основі рефлексії та через рефлексію. У сучасних закладах 

освіти рефлексія є не тільки інтелектуальним механізмом цілепокладання, 

розв’язання проблем, але й механізмом управління інноваційним розвитком 
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закладу освіти.  

Рефлексивне управління переважно здійснюється через аналіз інформації 

про процеси та результати діяльності. Характеристиками діяльності керівника у 

контексті рефлексивного управління є: багате та адекватне змістове наповнення 

його діяльності; готовність до ухвалення управлінського рішення; підтримка 

постійної актуальності змістової установки керівника; безперервне згадування 

керівником досвіду зі своєї діяльності. 

Діяльність керівника закладу освіти за умов рефлексійного управління 

повинна передусім спрямовуватися на вдосконалення власної діяльності, а не 

на діяльність педагогічного персоналу. Сучасний керівник закладу освіти − це 

насамперед її автор. На цей час специфікою управлінської діяльності керівника, 

що впливає на всі її аспекти, є чисельні міжособистісні контакти. 

Становище керівника, що постійно маніпулює, аби досягти необхідної 

для нього поведінки підлеглих, незмінно виявляється проблемним, тому що 

неможливо точно спрогнозувати поведінку інших за для ухвалення адекватних 

рішень. Проблеми, які виникають у керівника закладу освіти, що сповідує 

поведінковий підхід, під час взаємостосунків з педагогами, настільки 

різнопланові та складні, а необхідні для їх розв’язання засоби та здібності 

настільки обмежені, що важко повірити в ефективність подібного підходу. 

Тому, на нашу думку, стикаючись з проблемами управління, керівникові варто 

спрямовувати основні зусилля не на підвищення уваги до підлеглих, а на 

організаційні проблеми власної діяльності. Таким чином відбувається 

перенесення акцентів з проблем підлеглих на власні професійні проблеми. Саме 

в послідовному й постійному удосконаленні керівником власної управлінської 

діяльності ми бачимо розв’язання сучасних проблем управлінської практики. 

Людина – найскладніша ланка в будь-якій практичній ситуації, тому дійсно 

радикальне розв’язання багатьох проблем, що виникають у практиці, – її 

виняток. Це стосується й управлінської діяльності: керівник повинен уміти 

залишатися сам на сам з проблемами закладу освіти. Можна сказати, що 

управління – це свого роду професійна самотність. Звичайно, треба 
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враховувати певну ідеальність висунутих тез – реальна практика не дає 

можливості їх точного й повного здійснення, але сама орієнтація на ці 

положення є абсолютно необхідною. 

Таким чином, згідно з вищезазначеним, можна підкреслити, що 

діяльність керівника стає тотожною діяльності закладу освіти. Організаційну 

структуру діяльності керівника в концепції рефлексивного управління можна 

сформулювати так: діяльність керівника має бути тотожна діяльності 

очолюваного ним закладу освіти, це означає, що керівник безпосередньо сам 

створює та втілює у реальність абстрактну модель педагогічного процесу. Він 

реалізує функції закладу освіти нефізично – заміщаючи тих або інших 

педагогічних працівників, а на побудованому ним концептуальному закладі 

освіти, який містить у собі всі значущі для керівника функції. Люди, як 

співучасники діяльності керівника, у концептуальному закладі освіти відсутні. 

Такий заклад складає основу діяльності керівника, тому він повинен сам 

здійснювати весь педагогічний процес. У світлі припущення того, що 

діяльність керівника закладу освіти розгортається у двох площинах: наукове 

управління і мистецтво управління, застосування наукового підходу виглядає 

таким, що позбавлений логіки. Це пояснюється тим, що колектив сприймає 

діяльність керівника через неформалізовані процеси, які відбуваються у закладі 

освіти. 
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СУТНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХІДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА 

ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Термін «підхід» означає сукупність прийомів, способів дії на кого-небудь, 

у вивченні чого-небудь, веденні справи і т.д. В цьому значенні підхід – не 

детальний алгоритм дії людини, а безліч деяких узагальнених правил. Це лише 

підступ до справи, але не модель самої справи [5].  

Теорію і практику освітньої складової моніторингу, моніторинг як засіб 

оцінки якості освіти, його функції, принципи, підходи вивчають науковці 

А. Босак, Л. Виноградова, А. Галаган, В. Крижко, О. Майоров, В. Приходько, 

А. Савельєв, І. Тавлуй, Т. Шелеметьєва, Н. Шеремета та ін.  

Системний підхід при розробці та впровадженні системи моніторингу 

якістю ЗВО – це комплексне вивчення системи моніторингу ЗВО як одного 

цілого з представленням його частин як цілеспрямованих систем, дослідження 

цих систем і взаємовідносин між ними [4]. Системний підхід можна розглядати 

як принцип діяльності. Адже під принципом розуміється найзагальніше 

правило діяльності, яке забезпечує його правильність, але не гарантує 

однозначність і успіх. Системний підхід слід розглядати як деякий 

методологічний підхід людини до дійсності, що є деякою спільністю 

принципів. Це по суті справи системна парадигма, системне світо переконання. 

Призначення системного підходу полягає у тому, що він направляє людину на 

системне бачення дійсності. Він примушує розглядати світ з системних позицій 

[5]. 

Системний підхід до моніторингу якістю освіти базується на наступних 
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принципах: кінцевої мети, як абсолютного пріоритету; єдності – система 

розглядається як одне ціле, так і сукупність її елементів (процесів); зв’язності – 

кожен елемент системи (процес) вивчається у взаємозв’язку по відношенню 

один до одного та у зв’язку із навколишнім середовищем; ієрархії – вводиться 

ієрархія процесів та здійснюється їх ранжування; розвитку – враховуються 

зміни системи, її  здатність до розвитку, розширення, заміни частин, 

націленість на постійне покращення; децентралізації – поєднуються рішення, 

які  приймається відповідальними за процеси на різних рівнях системи 

управління якістю освіти; невизначеності – враховуються невизначеність та 

випадковість у системі для подальшого прийняття управлінських рішень. 

Для системного підходу при розробці та впровадженні системи 

моніторингу якістю ЗВО характерним є: велика кількість завдань, яка 

одночасно охоплена проектуванням; максимальна стандартизація рішень; 

багатоаспектне уявлення про організаційну структуру ЗВО, як про структуру із  

відносною автономією її структурних підрозділів; ключова роль належить 

зв’язкам між процесами системи управління якістю освіти [4].   

Системний підхід позиціонує існування університету в оточенні інших 

соціальних систем, які в боротьбі за своє існування виступають не завжди 

атракторами, а навпаки, спричиняють зовнішні флуктуації, що скеровують 

академічну установу до стану дисипації (експансія, поглинання, активна роль). 

Проаналізуємо основні аспекти системного підходу.  

1) Системно-цільовий. Система «університет» має загальну мету та 

сукупність цілей свого функціонування, вона прагне отримати корисний 

результат свого функціонування (якість професійної підготовки тощо).  

2) Системно-інтегративний. Для досягнення мети система «університет» 

виконує певні функції: освітню, просвітницьку, культурну, професійну, 

гуманістичну.  

3) Системно-структурний. Система «університет» має власну внутрішню 

організацію, перевірену століттями та власний спосіб взаємодії своїх 

складових. 
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4) Системно-комунікативний. Система «університет» співпрацює з 

іншими системами: адміністративні зв'язки, партнерські, наукові, неформальні.  

5) Системно-управлінський. Система «університет» формує зміст 

управлінських рішень на основі зовнішніх і внутрішніх змін, що впливають на 

досягнення цілей та ефективність освітньої діяльності. Університет має ідею та 

власну місію, свою управлінську діяльність виконує на основі державних та 

наукових стандартів. 

6) Системно-елементний. Система «університет» складається із 

взаємопов’язаних елементів.  

7) Системно-історичний. Система «університет» має власну історію 

розвитку, історичні цінності, перспективи [2]. 

Виникнення і поширення системного підходу зумовлено кризою 

елементаризму і механіцизму у зв’язку з ускладненням завдань науки і 

практики. Системний підхід розвиває і конкретизує такі категорії діалектики, як 

зв’язок, відношення, зміст і форма, частина і ціле тощо.  

Від характеру загальносистемних закономірностей, що застосовуються, 

встановлюють зв’язок між системними параметрами залежить ефективність 

системного підходу. На основі узагальнення різних варіантів системного 

підходу створюються умови для побудови загальної теорії про системи – 

системології.  

Системологія – науково-практична область діяльності пов’язана з 

вивченням, опрацюванням знань та їх застосування в вивченні, проектуванні, 

створенні, управлінні системами, явищами системогенезу.  

Основу системології складають: 1) алгоритм системно-організаційної 

діяльності, 2) системність категорій матеріального світу: матерії, інформація в 

просторі й часі. 

Основний засіб системного підходу – системний аналіз. Об’єкти, як 

системи, досліджують за допомогою особливих властивостей – системних 

параметрів, таких як: простота, складність, надійність, гомогенність тощо. [1]. 

В. Приходько виділяє переваги системного підходу.  
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1) Системний підхід дає можливість структурувати педагогічний процес й 

виділити в ньому складові різної природи: інформаційну, психологічну, власне 

педагогічну (методи, засоби, форми освітнього процесу), соціальну, фахово-

предметну, навколишнє середовище та ін.  

2) Системний підхід уможливлює розгляд результативного ефекту 

впливовостей на того, хто навчається як «системний ефект», коли результат 

впливів не дорівнює сумі впливів-складників і тому побудова моделі освіти не 

може бути однозначною.  

3) Системний підхід передбачає використання методів дослідження: 

аналіз (виділення складових і дослідження кожної з них), синтез (на основі 

властивостей складових синтезувати властивості цілого).  

4) Системний підхід дає змогу одночасно проводити дослідження в двох 

аспектах: диференціації і цілісності на основі їх взаємної доповнюваності, що 

створює ширше поле для дослідження.  

5) Системний підхід при дослідженні педагогічного процесу дозволяє 

синтезувати знання педагогіки, психології, біології, кібернетики, математики та 

ін., для формування якісно нових інтегративних знань та міждисциплінарної 

мови дослідження.  

6) Системний підхід дає змогу будувати систему дослідження у вигляді 

ієрархічної чи мережевої моделі (можлива їх комбінація). Це надасть 

можливість виділення між складовими зв’язків субординації і координації.  

7) Системний підхід передбачає вивчення середовища об'єкта 

дослідження й визначення його впливу на цей об’єкт.  

8) Системний підхід дозволяє виокремити об’єкт дослідження із 

середовища й показом зв’язків і взаємодій об’єкта і середовища.  

9) Системний підхід дослідження освітнього процесу дає змогу 

використовувати знання загальної теорії систем, що створювалися поза 

педагогічною наукою.  

10) Системний підхід передбачає можливість відсутності стандартних 

рішень проблем складних систем і пошуку нових нестандартних, зокрема 
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проблем педагогічного процесу.  

11) Системний підхід визнає принципове значення не тільки об’єктивних, 

а й суб'єктивних факторів у процесі прийняття рішення і як результат 

передбачає розробку процедур прийняття узгодженості об’єктивного і 

суб’єктивного рішень [3]. 

Отже, системний підхід – комплексне вивчення: системи управління ЗВО 

як одного цілого з представленням його частин як цілеспрямованих систем, 

системи моніторингу освіти ЗВО. Перспективи подальших наукових розвідок 

вбачаємо у вивченні зарубіжного досвіду з проблеми дослідження та 

виокремлення прогресивних ідей його впровадження. 
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ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 Сучасна система вітчизняної освіти потребує підготовлених керівників 

навчальних закладів, які відрізняються цілісним гуманістичним світоглядом, 

високим професіоналізмом, особистісною  культурою; можуть комплексно 

зреалізувати у майбутній управлінській діяльності творчий потенціал та 

власний спосіб життєдіяльності на основі інтеграції загальнолюдських і 

професійно значущих цінностей.  

З огляду на це, важливим завданням системи фахової підготовки в  ЗВО є 

формування у майбутніх менеджерів освіти системи позитивної мотивації до 

праці, готовності до виявлення ініціативи та конкурентоспроможності, до 

самореалізації в умовах ринкових відносин. Процес підготовки майбутніх 

управлінців має передбачати не тільки оволодіння ними системою глибоких 

знань, практичних умінь і навичок, а й формування професійної позиції задля 

успішної реалізації особистих інтересів та інтересів суспільства. 

 Ці тенденції регламентовані в нормативних документах. Зокрема, у 

Законі України «Про вищу освіту»  акцентовано увагу на потребі держави в 

конкурентоспроможних фахівцях, здатних до самореалізації, для забезпечення 

потреб суспільства та ринку праці. У Державній національній програмі 

«Освіта» («Україна XXI століття») серед основних шляхів реформування 

освіти визначено необхідність підготовки нової генерації керівників 
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навчальних закладів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня 

[2]. 

Найбільш активно проблема формування професійної позиції педагога 

вивчалась у 90-ті роки ХХ століття, що зумовило виокремлення низки 

напрямків дослідження цього феномену (філософського, соціологічного, 

психолого-педагогічного, управлінського), визначених роботами А. Маркової, 

О. Гуторової,   І. Луценко, К. Лаптєвої, Л. Красовської й ін. Більшість науковців, 

при багатоаспектності підходів щодо визначення сутності професійної позиції, 

трактують це поняття як систему ставлень педагога до всіх сторін його 

професії. 

Професійну позицію педагога в сучасному науковому дискурсі 

розглядають як  невід’ємний складник професійної компетентності та 

професійної культури (С. Вершловський, І. Колесникова, А. Маркова та ін.), 

професійно-педагогічної спрямованості (К. Ваганова, В. Сластьонін, Н. Кузьміна та 

ін.), необхідну умову ефективної професійно-педагогічної діяльності (О. Заїр-

Бек, С. Кульневич, В. Семиченко ) тощо. Як показує практика, принциповою 

особливістю оновлення процесу управління та невід’ємною складовою 

розвитку професійних якостей є створення системи можливостей, здатних 

стимулювати кожного менеджера освіти до самозмін та вибору власної 

професійної позиції. 

Термін «позиція» в значенні «позиція особистості» одним із перших увів 

у науковий обіг австрійський лікар, психолог, родоначальник індивідуальної 

психології А. Адлер у ХІХ столітті, розглядаючи її в контексті певного 

«життєвого стилю», тобто як життєву позицію загалом, як основу ставлень 

людини до світу й навколишньої дійсності [5; 6]. 

У словниках та енциклопедіях цю дефініцію трактують як твердження, 

погляд, оцінку певного факту, події, явища; дію, поведінку, зумовлену 

ставленням людини, оцінкою нею певних подій і явищ [4]. В. М’ясищев 

уважає, що позиція віддзеркалює домінантні й вибіркові ставлення людини до 

того, що є для неї суттєвим [5]. 
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Поняття «позиція» тлумачиться дослідниками як ціннісно-смислова 

самореалізація особистості та її самосвідомість, місце в соціокультурних 

просторах; вибір конкретних цілей і способів їх досягнення (В. Бедерханова, 

І. Демакова, Н, Крилова); як найбільш цілісна характеристика людини та 

індивідуальності (М. Боритко). На думку 1. Зязюна  професійна позиція 

педагога є основою для вироблення його авторської системи як програми 

професійної дії, в якій позиція знаходить свій вияв в якості концепції. У процесі 

вироблення авторської системи уточнюється і сама авторська позиція [1:4]. 

На нашу думку професійна позиція менеджера освіти віддзеркалює 

особистісні ставлення керівника до визначення способів управлінської 

діяльності, вибору умов роботи, зумовлені його індивідуальними 

особливостями, уміннями та здібностями. Слушною є думка Л. Красовської, 

яка зазначає, що професійна позиція особистості інтегрує індивідуальні й 

професійні риси людини, зумовлюється її знаннями й уміннями. Науковець 

уважає, що результативною професійною позицією особистості є активна 

позиція, яка забезпечує постійний професійний розвиток особистості загалом. 

Професійна позиція менеджера освіти має різні контексти: педагогічно- 

особистісний, який виявляється в його роботі з дітьми, педагогами, 

громадськістю й розкривається в професійних діях, зумовлених індивідуальним 

ставленням до кожної конкретної особистості; управлінський, що зумовлює 

вираження педагогом через позицію свого культурного розвитку, цілей 

діяльності, прагнень виробити свій стиль керівництва, розвиватись як творча 

особистість. Сучасний менеджер освіти може через професійну позицію 

утримувати певну дистанцію між собою й дітьми, педагогами, батьками; 

підкреслювати своєрідну відстань між власним та їх рівнем духовного, 

інтелектуального, культурного розвитку; показати ступінь щирості у 

взаєминах, відповідальності до виконання обов’язків керівника навчального 

закладу.  

Отже, в позиції менеджера освіти віддзеркалюється особистісний вибір, 

професійні якості, логіка побудови управлінської поведінки, світогляд, 
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спрямованість і готовність до інноваційних підходів, проявів активності, 

способів діяльності та спілкування, свідомий відхід від стереотипів, комплексне 

використання функцій управління, ділові та лідерські якості, чутливість до 

проблем інших, що в підсумку і впливає на результати освіти. 
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НАУКОВІ ПРОЄКЦІЇ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Модернізація вітчизняної системи освіти безпосередньо стосується 

діяльності закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО), ефективність якої залежить 

від професіоналізму їхніх керівників. Це вимагає наявності у керівників 

управлінської компетентності, яка свідчить про рівень їхньої підготовки до 

професійної діяльності, забезпечить вирішення завдань сучасної дошкільної 

освіти та підвищення статусу і рейтингу ЗДО. 

Формування професійної компетентності керівника закладу дошкільної 

освіти є предметом дослідження К. Бєлої, О. Кононко, К. Крутій, Н. Лященко, 

Л. Пісоцької, С.Яценко та ін. Розвиток управлінських умінь керівників закладів 

освіти досліджували О. Бараєва, В. Бондар, Л. Даниленко, Т. Денисовець, О. 

Мармаза, Л. Поздняк, Т. Сорочан, О. Тонконога та ін. 

Акцентуємо увагу на тому, що науковцями даються різнопланові 
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визначення поняття «управління». Так, автори посібника «Менеджмент», поряд 

із терміном «менеджмент» використовують термін «управління». «Управління» 

визначають як це цілеспрямований вплив на об’єкт з метою зміни його стану та 

поведінки. Науковці переконані, що у такому тлумаченні цей термін можна 

використовувати стосовно широкого кола будь-яких об’єктів. Саме це відрізняє 

поняття управління та менеджменту, оскільки останній стосується організації, а 

управління може проявлятися стосовно будь-якого об’єкта живої та неживої 

природи. На практиці поняття «менеджмент» і «управління» традиційно 

сприймаються як синоніми, оскільки вони мають спільну природу, сутність та 

зміст і реалізуються як єдиний процес визначення цілей і дій щодо їх 

досягнення [5, с.10]. Згідно із трактуванням Ф. Хміль, управління – це процес 

цілеспрямованого впливу керуючої підсистеми або органу управління на 

керовану підсистему або об’єкт управління з метою забезпечення його 

ефективного функціонування та розвитку [3]. 

Управлінська компетентність керівника, згідно з визначенням 

О. Мармази, – це система знань та вмінь, що є адекватними структурі та змісту 

його професійної діяльності. Автор наполягає, що ця система має суттєві 

відмінності від гносеологічного ряду педагога. Розглядаючи структуру і зміст 

моделі професійної компетентності керівника закладу освіти, ми виокремили 

дві підсистеми знань, які необхідні для її побудови. Вкрай важливо, щоб знання 

не були добіркою абстрактних понятійних елементів, а відбивали діалектику 

пізнання (від загального до конкретного і навпаки) із урахуванням їх місця в 

пізнавальному процесі, а також сутнісних особливостей кожного типу знань [1]. 

О. Мармаза пропонує розглядати дві підсистеми знань керівника. Першу 

складають такі групи: соціально-правові, фінансовоекономічні, педагогічні, 

управлінські, психологічні знання. Ці групи знань виокремлено, зважаючи на 

те, що: основний вид діяльності керівника закладу освіти – управлінський, що 

обумовлює необхідність досконалого знання теорії та практики управління; 

керівник управляє соціальною системою, тобто системою, яка об‘єднує людей, 

а відтак він повинен знати основи психології та психології менеджменту; об‘єкт 



442 

 

управлінської діяльності керівника – заклад освіти – обумовлює необхідність 

оволодіння педагогічними знаннями та вміннями; керівник закладу освіти може 

здійснювати управління тільки на підставі глибокої обізнаності в соціально-

правовій сфері; керівник закладу освіти забезпечує його функціонування та 

розвиток, що передбачає знання основних механізмів господарювання та 

фінансово-економічні знання. Друга підсистема – це гносеологічний ряд: 

методологічні знання (закони, закономірності ідеї, теорії); нормативні знання 

(принципи, правила, нормативи, інструкції, положення); змістові знання 

(категорії, основні поняття, факти, явища, процеси); знання способу діяльності 

(методи, способи, прийоми, операції) та вміння [2, с.267]. 

У дослідженнях Р. Шаповала управлінська компетентність керівника ЗДО 

трактується як  інтегроване особистісним утворенням педагога, що відображає 

єдність його теоретичної та практичної готовності до ефективного здійснення 

різноманітних управлінських функцій (інформаційно-аналітичної, мотиваційно-

цільової, планово-прогностичної, організаційної, контрольно-регулятивної та 

ін.). Управлінська компетентність керівника ЗДО, на думку автора, вимагає 

професійно-педагогічної спрямованості на здійснення професійної діяльності 

(гуманістичний світогляд, настанови на пізнання й розуміння людини, 

підтримання процесів розвитку особистості вихователя і вихованця; 

особистісне прийняття цінностей педагогічного управління); сформованості 

мотивації зростання педагогічної майстерності, сукупності особистісно-

професійних якостей (енергійність, діловитість, здатність до роботи з людьми, 

вимогливість до себе й інших людей, впливовість, толерантність, емпатія), 

знань і вмінь, необхідних для практичного розв’язання завдань управління; 

розвиненості здатності до рефлексії й самоуправління [4]. 

Отже, управлінську компетентність керівника закладу дошкільної освіти 

розглядаємо як готовність результативно здійснювати управлінські функції на 

основі теоретичних знань та практичних умінь, досвіду, індивідуальних 

особистісних якостей, мотивованого прагнення до досягнення мети та 

вирішення поставлених завдань. Вважаємо цю компетентність структурним 
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компонентом професійної компетентності керівника закладу дошкільної освіти. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ ЯК ЧИННИК СТРАТЕГІЇ ОСВІТНІХ РЕФОРМ 

Освітня галузь України перебуває у стані суттєвих змін, що зумовлені 

оновленням усіх сфер життєдіяльності суспільства. Основними завданнями 

модернізації освіти є необхідність інтеграції у європейський та світовий 

освітній простір, перехід до нових освітніх моделей, запровадження 

інноваційних технологій навчання.  

Основні положення стратегічних змін знаходять своє відображення у 

нормативно-правових документах. Найбільш характерною ознакою таких змін 

у системі освіти всіх рівнів визначається інноваційна орієнтація освітнього 

процесу. Модернізація діяльності закладів освіти передбачає широке 

упровадження інновацій в освітній процес та розробки ефективних засобів 
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управління інноваційними процесами. Адже освітній процес має бути 

спрямований «на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та 

швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній 

сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в 

умовах ринкової економіки» [1, с. 3]. 

Поняття управління інноваційними процесами в закладах освіти 

виокремлюється як системоутворювальний чинник розвитку їх інноваційного 

потенціалу та визначення стратегії освітніх реформ. Саме від спрямованості 

менеджменту закладу освіти у загальному розумінні та системи управління 

освітніми інноваціями зокрема залежить як розвиток окремих освітніх закладів, 

так і якість освіти в державі. Мета упровадження інноваційних процесів 

спрямована і на необхідність врахування гуманістичних засад в управлінні 

закладом освіти. Саме вони визначають аксіологічний аспект проєктування 

змін у організації освітньої діяльності закладу, створюють умови для 

позитивного сприйняття інновацій, розуміння їхнього значення для оптимізації 

освітнього процесу. 

Дослідження різноманітних аспектів забезпечення гуманістичної 

спрямованості інноваційних змін управління закладів освіти здійснено у 

роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. У дослідженнях Л. М. Ващенко, В. 

І. Бондаря, Л. І. Даниленко, О. Я. Савченко, Ю. А. Конаржевського, М. М. 

Поташника, Т. І. Шамової та інших проаналізовано сучасну теорію та практику 

управління закладом освіти у період оновлення, складних трансформаційних 

перетворень, виявлено зв’язок гуманістичних характеристик шкільного 

управління з розвитком теорій соціального управління, проблемами 

глобалізації, внутрішніми потребами держави, суспільства внаслідок переходу 

до гуманістично орієнтованої освітньої парадигми. 

Специфіка управління нововведеннями така, що, з одного боку, необхідно 

стимулювати висунення якомога більшої кількості ідей, пов’язаних з 

інноваціями, забезпечити достатню свободу дій працівників інноваційного 



445 

 

процесу, створити позитивні мотиви праці, а з іншого – необхідно здійснювати 

контроль за інноваційним процесом у межах стратегічного планування [4 с. 15]. 

Філософські концепції інноваційного розвитку освіти, зокрема її 

управлінських систем, у сучасному гуманістичному вимірі досліджували такі 

вчені, як В.П. Андрущенко, Г.П. Васянович, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.С. 

Лутай, Н.Г. Ничкало, М.І. Романенко, П.Ю. Саух. Дослідники пропонують 

обґрунтування сутності освітніх інновацій як важливого чинника зміцнення 

демократичних засад в освіті, її особистісної орієнтації, утвердження духовних 

цінностей національної освіти. Виступаючи концептуальною основою нової 

освітньої парадигми, гуманізація стає важливою умовою ефективності 

управління інноваційними процесами, а гуманістичний підхід – складовою всіх 

управлінських технологій.  

Аналіз сучасного стану управління інноваційними процесами в 

загальноосвітніх навчальних закладах свідчить, що значна частина керівників 

шкіл проблему управління інноваціями зводить лише до її технологічного 

аспекту, що призводить до стихійності процесу формування механізмів 

управління інноваціями, невизначеності цільового та ціннісного аспекту змін, 

негативного впливу на якість шкільної освіти.  

Інноваційність трактується вченими як здатність організації породжувати 

новизну і здійснювати нововведення, яка виявляється: – у відкритості змінам 

(мислення, поведінки, продукту тощо); – проактивності управління, тобто 

орієнтації не стільки на слідування за попитом, скільки на вплив на попит; не 

просто чутливість до сигналів ринку, а виробництво нових сигналів для нього; 

– якості управлінської волі, тобто вмінню керівника доводити інноваційні 

процеси до повного завершення [5 с. 56-57]. 

В умовах сьогодення зміни в системі управління мають багатоаспектний, 

багатоплановий характер, а саме: – змінюється співвідношення управлінських 

функцій: збільшується доля планування, мотивації і координації, відбувається 

перехід від управління до регуляції, дерегуляції і саморегуляції, від дії до 

консультування, спостерігається лібералізація контролю, доповнення 
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самоконтролем, контролем зі сторони; – спостерігається перехід від 

адміністративного управління до складного поєднання організаційно-

адміністративного, інформаційно-аналітичного, публічно-комунікаційного 

управління (синкретичного управління), в основі якого відомий синтез цих 

складових, підвищення публічності управління; – загострюється потреба у 

володінні управлінською освітянською елітою сучасними професійними 

управлінськими знаннями [4, с. 63-65]. 

Реальні психологічні процеси у житті нинішніх поколінь, особливо 

молоді, яка стоїть на порозі самостійного професійного життя, свідчать про те, 

що освіта серйозно відстає від потреб життя. Зумовлено це тим, що сучасна 

освітня парадигма, сформована в умовах, коли доступ до нової інформації був 

обмеженим для широкого кола і, як наслідок, стимулює переважно 

репродуктивні форми учіння.  

Традиційно навчальний процес зорієнтований на отримання, в кращому 

випадку – на творче засвоєння, суми знань тими, хто навчається. При цьому 

освіта формує молодих людей у ролі засвоювачів «готових знань». До цієї ролі 

дуже легко і швидко звикають, і тому сучасна освіта виховує, як правило, 

людей-екстерналів, які вміють активно працювати лише під керівництвом і при 

спонуканні зовнішніми чинниками. Молоді люди, наповнені «готовими 

знаннями», у своїй більшості не вміють працювати ні творчо, ні самостійно, 

особливо в умовах, коли знання потребують швидкого оновлення. В той же час 

людина майбутнього має стати насамперед творцем, а не бути тільки 

споживачем раніше створених благ.  

Удосконалення навчально-виховного процесу здійснюється в контексті 

таких глобальних освітніх тенденцій: 

- масовий характер освіти та її неперервність; 

- значущість освіти для індивіда і суспільства; 

- орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної 

діяльності; 

- адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; 
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- орієнтація на демократизацію всіх освітянських структур; 

- орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення 

можливостей її саморозвитку та саморозкриття, загальні та фахові компетенції; 

- людиноцентриське спрямування освіти та гуманістична спрямованість 

інноваційних процесів; 

- організаційні, структурні та змістові нововведення в навчально-

виховний процес підпорядковані принципу «освіта упродовж всього життя»; 

- освіта стає пріоритетною галуззю фінансування в розвинених країнах 

[2]. 

Саме тому процес навчання, виховання та розвитку всебічно розвиненої 

особистості сьогодні розглядають як єдиний педагогічний процес, який сучасна 

педагогічна наука називає педагогічною технологією формування особистості, 

а особливостями управління освітнім процесом у сучасному закладі освіти є 

широке упровадження інновацій в освітній процес та системне й 

цілеспрямоване управління їх здійсненням, що забезпечує своєчасне реагування 

на зростаючі вимоги освіти сьогодення. 
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ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Однією з умов ринкової конкуренто-здатності вищого навчального 

закладу є наявність у нього системи якості, що відповідає загальновизнаним 

вимогам. Проте процес створення таких систем у ВНЗ України йде вкрай 

повільно на тлі тих динамічних змін, що відбуваються на ринку праці й освітніх 

послуг.  

Стосовно ж централізованої та регульованої системи освіти, то втрати 

накладатимуться і на інтелектуальний потенціал країни, їх можна буде 

пролонгувати, на багато років уперед. Вони можуть позначитися і на 

національній безпеці країни. Тому в разі систематичних помилок у методології 

управління якістю освітнього процесу втрати можуть бути більш значними. 

Нині багато працівників вищої освіти цікавляться можливістю використання 

для управління ВНЗ концепцій менеджменту якості, що застосовуються у 

виробничій сфері, зокрема, мова йде про застосування:  

1) принципів моделі ділової досконалості European Foundation for Quality 

Manadegement (EFQM);  

2) вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 для побудови 

внутрівузівських систем менеджменту якості. Впровадження стандартів ISO 

буде складним, трудомістким і тривалим у часі процесом. Це обумовлене тим, 

що система вищої освіти України нині є конгломератом з рисами як старої 

радянської системи, так і нової для України, англосаксонської, системи освіти, 

впровадження якої обумовлене виконанням рекомендацій Болонської 

декларації і переходом економіки незалежної України на ринкові принципи 
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господарювання [1]. 

Для студентів роки навчання – один із найважливіших періодів їх життя. 

Це час одержання освіти, придбання професійної кваліфікації, етап узгодження 

своїх бажань, можливостей, орієнтації з умовами і вимогами з боку суспільства. 

Тому нині вищим навчальним закладам потрібно вчитися прогнозувати попит 

на фахівців того або іншого профілю на п’ять-десять років наперед та реагувати 

на нього змінами в навчальних планах і програмах. Актуальним є вивчення 

ситуації навколо підготовки і подальшого працевлаштування молодих фахівців. 

За матеріалами круглого столу “Ринок освітніх послуг та ринок праці” (м. Київ, 

13 грудня 2005 р.) [2], працевлаштування випускників 2003 року всіх ВНЗ III–

IV рівнів акредитації різних напрямів підготовки в середньому становило 

24,3%. (рис. 1). 

 

Нижчим за середній рівень було працевлаштування випускників з 

напрямів підготовки: – економіка, комерція та підприємництво – 12,4%; – 

соціальні науки – 14,9%; – право – 16,7%; – державне управління – 17,9%; – 

гуманітарні науки – 21,5%.  
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СУТЬ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

Глобальна трансформація сучасного людства, яке вважається таким, що 

перебуває в епосі постмодерну (постіндустріалізму, постнеокласицизму тощо), 

увійшла в стадію розвинутого інформаційно-комунікаційного суспільства в 

умовах домінування загальної ринкової парадигми. Виникнення та розвиток 

якісно нового типу комунікативних структур і процесів, проникнення 

інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства потребує 

постійного та глибокого переосмислення соціально-управлінської реальності, 

місця та ролі нових технологій у професійному розвитку керівників, зокрема 

освітніх закладів [1].   

У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття 

«професійний розвиток». Професійний розвиток у перекладі з латинської мови 

profiteor означає «оголошую своєю справою». Це процес, що характеризує 

динаміку незворотних змін особистості, її мотивації до змін, до емоційного 

настрою під час професіоналізації. Термін «професійний розвиток» охоплює 

напрям професійного вибору, траєкторію побудови кар’єри, наявність 

професійних досягнень, задоволення від процесу та результатів, зміну або 

стабільність робочого місця чи професії. У сучасній науково-педагогічній 

літературі є багато підходів щодо визначення терміна «професійний розвиток». 

В економіці та соціології «професійний розвиток» розглядають як синонім 

«розвитку трудового потенціалу» (або розвиток персоналу) – це системний 

пошук, спрямований на поліпшення функціонування організації шляхом 
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підвищення цінності трудового потенціалу персоналу. 

У психології під розвитком розуміють процес змін у свідомості та 

поведінці індивіда: якісні перебудови в психічних процесах і їх взаємозв’язок, 

поява нових мотивів і інтересів сприяють набуттю нових психічних 

властивостей. Науковець В. Слободчиков зазначає, що категорія «розвиток» 

одночасно утримує в собі три процеси: становлення, формування, 

перетворення. Становлення – це «перехід від одного певного стану до іншого – 

більш високого рівня; єдність вже здійсненого і потенційно можливого». 

Формування – оформлення («отримання форми») і вдосконалення; єдність мети 

і результату розвитку переважно відноситься до соціальнокультурних структур. 

Перетворення – саморозвиток і зміна основного життєвого вектора. У 

педагогіці професійний розвиток характеризують як професійне становлення 

особистості і розглядають як процес вирішення професійно значущих завдань – 

пізнавальних, комунікативних, моральних, під час якого фахівець опановує 

необхідний комплекс ділових і моральних якостей, пов’язаних із його 

професією. 

У нашій країні найбільш поширеним способом професійного розвитку 

керівника закладу освіти є підвищення кваліфікації в закладах післядипломної 

освіти, метою яких є оновлення теоретичних і практичних знань. Під час курсів 

керівник закладу освіти оволодіває новими методами вирішення професійних 

завдань, підвищує свій професійний рівень, що є необхідною вимогою 

сучасного мінливого суспільства до особистості керівника освітнього закладу.  

Отже, необхідно відзначити, що сфера освіти, починаючи з                                            

Я. Коменського, базувалась на таких основних категоріях, як знання, вміння і 

навички. Професійна сфера нині має працювати з іншими категоріями – 

компетенціями. У новому освітньому просторі професійна компетентність 

керівника закладу освіти передбачає розвиток таких функцій, як інформативна 

(знати), діяльнісна (змогти), креативна (володіти) та розвивальна (бути) [2]. 

Показниками професійного зростання на основі навчання можна вважати 

прояв у керівників таких особистісних характеристик, як: висока позитивна 
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мотивація до пізнання, навчальної та суспільно значущої діяльності; висока 

усвідомлена активність керівників у навчальній діяльності; висока соціальна 

активність, здатність до співпраці; самостійність та ініціативність; готовність 

до професійно-особистісного самовизначення; сформованість гуманістичних 

цінностей; задоволеність взаємодією агентів управлінського процесу; 

оволодіння комунікативними компетенціями.  

Отже, важливою умовою успішної й ефективної освіти стають 

особистісні значущості научуваних, їх уміння комплексно застосовувати 

засвоєні способи діяльності. Неперервна освіта є гарантом застосування на 

практиці принципу навчання упродовж життя, підґрунтям якого є процес 

формування й розвитку керівника як професійної особистості за допомогою 

спеціальних технологій, методів, засобів, прийомів, форм на базі комплексу 

спеціалізованих навчальних закладів. В ході переосмислення існуючих 

цінностей щодо системи формування професійної кваліфікації керівників 

функціями неперервної освіти стають такі: компенсаторна, адаптивна та 

інтегративна [1].  

Керівники повинні мати відповідні інтелектуальні та моральні якості, а 

також навички критичної рефлексії, яка є інструментом для мислення та 

вирішення професійних проблем. Застосування сучасних підходів до навчання 

дорослих є основою їх професійного розвитку. Серед них - акмеологія, яка 

досліджує процес досягнення людиною вершин її творчості, професіоналізму. 

Вона і є своєрідною теорією найвищих досягнень людини й цивілізації. 

Гуманістична спрямованість виражається в націленості акмеологічних 

досліджень на благо конкретної особистості, на гармонізацію її розвитку й 

відносин. Основним методом андрагогічного підходу є метод аналізу досвіду. 

Розвиток інформаційних технологій відкриває великі перспективи для розвитку 

та поширення відкритої освіти. Саме технологічний базис нових інформаційних 

технологій дозволяє реалізувати головну перевагу нової освітньої системи − 

навчання впродовж всього життя. 
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ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ 

Вагомого значення в реалізації конценпції «Нова українська школа» 

відіграє оновлення змісту освіти, одним із основних засобів відображення якого 

є шкільний підручник. Саме шкільний підручник виконує роль методичного 

орієнтира для вчителя і роль основного джерела знань для учнів початкової 

школи. Оновлення дидактичних, методичних, санітарно-гігієнічних та 

естетичних вимог до сучасного підручника є важливим завданням, на 

вирішення якого спрямовані зусилля вітчизняних науковців-теоретиків, 

методистів і вчителів-практиків. Разом з тим, важливо враховувати вже 

напрацьований історичний досвід підручникотворення, об’єктивний аналіз 

якого сприятиме його актуалізації в сучасних умовах. Теоретико-методологічні 

аспекти підручникотворення як педагогічної проблеми досліджувалися в різних 

аспектах, зокрема: роль і місце підручника в освітньому процесі (Я. Кодлюк, 

І. Підласий, А. Полякова та ін.); стуктура шкільного підручника (В. Бейлінсон, 

В. Безпалько, Д Зуєв, О. Топузов та ін.); дидактична модель навчального 

предмета й технології використання структури та змісту підручника 

(О. Савченко, В. Цетлін, Д. Чередниченко та ін.); дидактичні особливості 

побудови першого підручника – букваря (М. Вашуленко, Б. Саженюк, 

Н. Скрипченко та ін.).  

У педагогічному словнику С. Гончаренка подано таке визначення 

підручника – «книга, в якій викладаються основи знань з певного навчального 

предмета на рівні сучасних досягнень науки й культури. Для кожного типу 

навчальних закладів видаються підручники, які відповідають програмам і 
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завданням цього закладу, віковим та іншим особливостям тих, хто навчається» 

[3, с. 260]. За визначенням О. Савченко «підручник – це перша навчальна книга, 

що містить основи наукових знань із певного предмету, складена відповідно до 

вимог дидактики з врахуванням вікових особливостей школярів» [8; с.68]. Саме 

врахування вікових особливостей зумовлює особливий підхід до укладання 

підручників, специфіку структурування їх змісту для початкової ланки. 

Д. Зуєв, автор монографії «Шкільний підручник» (1983), стверджував, що 

підручник проектує предметний зміст на види пізнавальної діяльності учнів, 

саме підручнику властива розвивально-виховна функція, яку науковець називав 

«стрижневою, провідною у всьому процесі створення підручника», оскільки 

«шкільний підручник, займає особливо виняткове місце серед інших засобів 

навчання. Ця винятковість пояснюється тим, що навчальна література  

обов’язкова – на організацію її засвоєння спрямована активна діяльність як 

учня, так і вчителя» [6; с.79]. 

В. Бейлінсон у монографії «Арсенал освіти: Характеристика, підготовка, 

конструювання навчальних видань» (1986). Зазначив, що «орієнтація 

навчальних книг на послідовне збагачення змісту і форм життя школярів, на їх 

самостійну участь у ствердженні соціально-моральних цінностей і є 

магістральним шляхом розвитку, виховання емоцій» [1; с.206]. Науковець у 

структурі підручника виокремлював два рівні – логічний та емоційний, що не 

повинні суперечити один одному, адже ретельна смислова фільтрація, 

забезпечення високої логічної культури підручників повинні сприяти 

глибокому емоційному сприйняттю системи художніх та інших засобів.  

Питання суті й функцій підручника присвячено праці В. Беспалька, 

зокрема в монографії «Теорія підручника: Дидактичний аспект» (1988) він 

зазначає, що «повноцінний підручник є комплексною інформаційною моделлю, 

що відображає такі елементи педагогічної системи, як «цілі», «зміст», 

«дидактичні процеси», «організаційні форми», і дозволяє їх відтворити на 

практиці. При цьому підручник враховує можливості свого споживача – учня, а 

сам є технічним засобом навчання» [2; с.26]. Важливого значення в 
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підручникотворенні, на думку науковця, відіграють загальні цілі освіти й 

виховання, які й повинні стати основою для відбору й структурування 

навчального матеріалу підручника: «у будь-якій соціальній системі завжди 

існують загальні вимоги до освіти, які виражені в більш або менш чіткій формі і 

в більш або менш чітких формулюваннях [2; с.37]. Відтак, якщо в моделі 

підручника відсутніми є окремі із названих елементів педагогічної системи, то в 

результаті цей підручник є недосконалим, без чітко окресленої дидактичної 

мети.  

Цікавою є науково-методична праця І. Грицевського та С. Грицевської 

«Від підручника – до творчого задуму уроку» (1990), в якій автори здійснено 

спробу узагальнення взаємозалежності між шкільним підручником і творчістю 

педагога, адже «педагогічний задум уроку не може бути поданий у шкільному 

підручнику в неприхованому вигляді, оскільки підручник передусім 

призначений для учня. Тим не менш його легко можна виявити шляхом аналізу 

матеріалів: педагогічний задум – це їх прихований, глибинний пласт, або 

підтекст [4; с.12], де під поняттям «підтекст» розуміється додаткова 

інформація, що не виражена в підручнику безпосередньо, а виявляється лише 

шляхом її педагогічної та науково-теоретичної інтерпретації. Виявлення 

закладеного в підручнику педагогічного задуму передбачає, на думку авторів, 

з’ясування призначення та характеру використання всіх компонентів 

підручника (як текстових, так і позатекстових) в їх єдності як цілісної системи. 

Роль підручника в освітньому процесі початкової школи досліджував 

Л. Занков, зокрема процес створення ефективних шкільних підручників, на 

його думку, залежить від включення їх до певної методичної системи, що 

вирізняється такими типовими педагогічними особливостями, як 

багатогранність (у сферу навчання залучається не тільки інтелект школяра, але 

й емоції, прагнення.), процесуальний характер (вивчення школярем кожної 

складової  навчального курсу входить в якості залежного елемента в органічний 

зв’язок з наступними елементами, цей внутрішній зв’язок іде по лінії глибокого 

пізнання навчального предмету), колізії (слугують підвищенню інтенсивності 
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навчання школярів, процесу їх навчальної діяльності та розвитку), 

варіативність (випливає із самої природи навчально-виховного процесу, що 

змінюється в залежності від конкретних умов). Важливою рисою роботи з 

підручником в охарактеризованій методичній системі є її виховна 

спрямованість, що передбачає виникнення й зростання духовної близькості 

школярів у процесі спільної діяльності й взаємодопомоги [5; с.36-39].  

Питання розвивальних і виховних функцій підручника для початкових 

класів досліджувалися А. Поляковою. Зокрема, в цьому контексті важливу роль 

відігравали тексти, вміщені до підручників, які поділялися на: 

1) предметноорієнтовані; 2) ціннісноорієнтовані; 3) інструментальноорієнтовані 

(коли учні за допомогою тексту вчаться самостійно організувати свої дії). Не 

менш значущими, на думку А. Полякової, є використання зв’язних, змістовних 

текстів як «носіїв виховного впливу на школярів, формування їх моральних 

уявлень» [7; с.119]. 

Проблемам сучасного підручникотворення в галузі початкової освіти 

присвячено ряд наукових досліджень О. Савченко. Зокрема, в публікації 

«Якість і варіативність шкільних підручників як умова запровадження 

державних стандартів початкової освіти» (2002) узагальнила тенденції 

вітчизняного підручникотворення початку ХХІ століття: «на сьогоднішній день 

видано велику кількість підручників, але вони нові за роками видання, 

художнім оформленням, але їх змістова і методична системи не є принципово 

новими... Донедавна шкільний підручник був зорієнтований переважно на 

інформаційну і відтворюючу функції, які в основному закріплювали традиційну 

модель навчання: вчитель передає знання, а учень бере готове, оволодіває ним 

на рівні засвоєння-присвоєння. Але гуманітаризація, диференціація сучасної 

освіти потребує особистісно-орієнтованої моделі навчального процесу [9; с.11]. 

О. Савченко переконливо доводить, що сучасний підручник для учнів 

початкових класів повинен «забезпечити загальний розвиток дітей, заохотити їх 

до пізнавальної діяльності, сприяти розширенню світогляду, уяви маленьких 

школярів, сприяти розвиткові мислення, мови. А звідси – прямий шлях до 
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саморозвитку та самонавчання особистості, до яких, – на її думку–, підручник 

повинен поступово, але послідовно і наполегливо, готувати дітей» [9; с.12]. 

Необхідною умовою забезпечення якості підручників є їх варіативність, яка «не 

повинна обмежуватись тільки словесно. На сучасному етапі … з’явилися  

належні умови для створення варіативних підручників із різними методичними 

системами реалізації змістових ліній, вимог до кожної освітньої галузі, 

реалізації програми загальнонавчальних умінь і навичок» [9; с.12].  

Окремі питання, які пов’язані з історико-регіональними аспектами 

підручникотворення, зокрема Закарпаття другої половини ХІХ-кінця 

ХХ століття, досліджено в монографії О. Фізеші «Виховна спрямованість 

змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ – кінець 

ХХ століття)» (2008) [10]. 

Зауважимо, що на сьогоднішній день актуальні проблеми 

підручникотворення є предметом багатьох наукових досліджень, що 

висвітлюються на сторінках збірника наукових праць «Проблеми сучасного 

підручника» Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України, що засвідчує актуальність проблеми.  
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ОСВІТНЯ РЕФОРМА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПОНЯТТЯ 

Вагомим досягненням у розвитку сучасної освітньої галузі в Україні, 

зокрема початкової освіти, є реформа з упровадження основних положень 

концепції «Нова українська школа». Історико-педагогічна ретроспектива 

становлення та розвитку початкової освіти засвідчує про проведення великої 

кількості реформ, різних за цілями, напрямами, результатами тощо. 

Насамперед, необхідно з’ясувати сутність ключового поняття – «реформа», яке 

найчастіше використовують для дослідження освітніх перетворень науковці 

В. Андрущенко, Л. Березівська, А. Василюк, К. Гаращук, В. Лутай, А. Сбруєва, 

А. Ярошенко та ін.  

Визначення сутності поняття «реформа» в словниково-довідниковій 

літературі з педагогіки, ми віднайшли тільки в «Педагогічному словнику» 

1960 р. видання, в якому зазначається, що реформи «є історичним явищем: вони 

виникають тільки тоді, коли шкільна освіта стає справою держави, 

регулюються спеціальними державними органами та законодавчими актами. 

Шкільні реформи в прямому розумінні цього слова починають проводитися в 

міру створення більш-менш чіткої системи народної освіти і особливо 

характерні для централізованих держав сучасного типу» [3, с. 263-264].  

Проте, в наукових розвідках вітчизняних істориків педагогіки сутність 

поняття «освітня реформа» грунтовно вивчається, класифікується тощо. 

Насамперед, мова йде про наукову працю А. Сбруєвої «Тенденції 

реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті 

глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.)» (2004). Зокрема, в якій науковець 

класифікує поняття «освітня реформа» за такими критеріями: 
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• об’єкт реформи: реформа у класі, реформа у школі, реформа 

освітньої системи; 

• напрям реформи: реформа, що здійснюється «згори-вниз» як 

політичний процес освітніх змін; реформа, що здійснюється «знизу-

вгору», тобто ініціюється школою і переростає за підтримки освітньо-

політичної влади на загальну (національну, регіональну); реформа 

школи, що здійснюється в умовах активної взаємодії з 

контекстуальними чинниками (батьками учнів, громадою, 

інформаційними технологіями, бізнесовими структурами, політичною 

підтримкою, учительською громадою);  

• глибина реформ: удосконалення, модернізація, трансформація, 

реконцептуалізація або часткові чи радикальні зміни;  

• стратегія реформи: структурна реформа; реформа культури школи; 

системна реформа; реформа, що передбачає як структурні, так і 

культурні зміни [4, с. 8-9].  

Визначення «освітньої реформи» за А. Сбруєвою подається у вузькому та 

широкому значенні. У вузькому значенні освітня реформа «означає процес 

політико-адміністративних змін, що ініціюється «згори» і передбачає 

здійснення певного кола структурних перетворень на різних рівнях освітньої 

системи, що можуть мати як частковий, так і радикальний характер», у 

широкому значенні освітня реформа є процесом «політико-адміністративних, 

педагогічних та суспільних змін, що передбачає здійснення широкої сукупності 

перетворень освітньої системи в цілому та кожного навчального закладу 

зокрема, ініціюється та поширюється як «згори-вниз» (політико-

адміністративний процес), так і «знизу-вгору» (педагогічний процес), враховує 

взаємні впливи чинників «зсередини» та «ззовні» (соціальний процес), включає 

як структурний (організаційний), так і культурний (функціональний, 

педагогічний) аспекти» [4, с. 10-11].  

У науковій розвідці А. Василюк «Реформи шкільної освіти в Польщі: 

історія та сучасність» (2007) поняття «реформа освіти» трактується як 
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«сукупність цілеспрямованих дій державних та громадських органів  (через 

закони, нормативно-правові акти, інструкції, рекомендації тощо), а мета – 

узгодити освіту зі зміненими політичними та соціально-економічними умовами 

життя суспільства» [2, с. 13].  

Дослідниця вітчизняних історико-педагогічних процесів Л. Березівська у 

науковій роботі «Освітньо-організаційні засади реформування шкільної освіти 

в Україні у ХХ столітті» (2009) поняття «освітня реформа» трактує з позицій 

конкретно-історичного підходу. Зокрема, в широкому значенні «освітня 

реформа» – це «процес здійснення різних за масштабністю та характером 

перетворень системи шкільної освіти в цілому або окремих її складових, 

ініційованих та поширюваних як «згори вниз» (урядовий рівень), так і «знизу 

вгору» (громадсько-педагогічний рівень), у контексті взаємозалежних 

зовнішніх (суспільно-політичних, соціально-економічних) та внутрішніх 

(педагогічних) чинників на процесуальному (організаційному) і змістовому 

(педагогічному) рівнях». А вузьке значення цього поняття трактується «як 

неперервний потік різномасштабних змін системи шкільної освіти у складі 

державної освітньої політики, закріплених на законодавчо-адміністративному 

рівні» [1, с. 71].  

Зауважимо, що в багатьох наукових працях, у яких досліджуються 

історико-педагогічні аспекти розвитку освіти та шкільництва, поряд з поняттям 

«реформа» вживається поняття «трансформація». Наприклад, А. Василюк під 

«трансформацією» розуміє один із зовнішніх чинників освітніх реформ: 

«…Освіта може бути реформована завдяки досягненню й використанню 

досвіду трансформаційних процесів, яким сама підлягає. …Перебудові 

підлягають політичні, економічні, суспільні, соціальні й навіть релігійні 

системи. Неминучість трансформаційних процесів, пов’язаних із життям і 

діяльністю людини, становить чинник, який зумовлює освітні реформи. Основа 

трансформації освітньої системи випливає з потреби певної «рівноваги» між 

усіма сферами, охопленими її процесами» [2, с. 19-20].  

Також, у дисертаційному дослідженні Н. Щубелки «Трансформація 



462 

 

освіти як явища сучасної культури (філософський аналіз)» (1998) вживається 

поняття трансформація на позначення взаємозв'язку «між змінами у сучасній 

культурі та змінами в сучасній освіті набуває форми трансформації освіти, яка 

втілюється в змінах сенсу освітньо-педагогічної діяльності» [6, с. 99].  

У подальших наших дослідженнях, пов’язаних з регіональними 

аспектами освітніх реформ, ми опиратимемося на визначення О. Фізеші, 

поданому в монографії «Початкова школа на Закарпатті (друга половина ХІХ – 

початок ХХІ ст.)» (2015). Зокрема, для дослідження основних тенденцій та 

специфіки становлення та розвитку початкової школи в Закарпатті та її 

залежність від освітньої та мовної політики держав, до складу яких входило 

Закарпаття впродовж досліджуваного періоду, науковцем використовувалося 

поняття «системна освітня трансформація», яке трактувалося як 

«підпорядковано-пристосувальні зміни освітнього простору Закарпатського 

регіону в залежності від привнесеної законотворчої, освітньої, мовної тощо 

політики державою-домінантом та відстоювання національних особливостей у 

полікультурному регіоні» [5, с.11]. Власне така інтерпретація та розуміння 

поняття «освітня реформа» дозволить нам розглянути причини, зміст і наслідки 

освітніх реформ у контексті соціально-економічних, суспільно-політичних, 

культурно-освітніх процесів, які мали місце на конкретному історичному етапі 

розвитку конкретного регіону, держави тощо. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ 

УГОРЩИНИ З РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

На сучасному етапі інноваційного розвитку освіти актуалізовані нові 

вимоги до створення інклюзивного освітнього середовища, до формування 

особистості вчителя, його професійної діяльності й посилення здатності 

обстоювати право на освіту дітей з особливими освітніми потребами (далі – 

діти з ООП). Інтеграція України до європейського простору аргументує 

важливість розроблення освітньої політики та маркує шляхи її реалізації. 

Особливої актуальності порушене питання набуває в руслі забезпечення 

права дітей з ООП на навчання [5].  

Згідно з офіційними статичними даними, нині в Україні 25 078 учнів 

охоплені інклюзивним навчанням, що в 6 разів більше, ніж 5 років тому 

(4 180 осіб). Зросла й кількість асистентів учителя у 8,4 раза: у 2016 – 2017 

н. р. – 1 875 осіб, а у 2020 – 2021 н. р. – 17 215. Також помітне збільшення 

чисельності інклюзивних класів у 7 разів: у 2016 – 2017 н. р. – 2 715 класів, у 

2020 – 2021 н. р. – 18 681 клас [4].  

Один із найбільших викликів, що постає перед інклюзивною освітою, – 

навчити вчителів і дітей жити в новій реальності, де панує рівне право всіх 

дітей на освіту. Сучасний викладач має досконало володіти низкою знань зі 

сфери інклюзивної педагогіки, застосовувати в навчанні підходи, орієнтовані на 

задоволення індивідуальних запитів учнів, на налагодження співпраці й 

розв’язання практичних проблем. Отже, важлива передумова динамічного 
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розвитку інклюзивної освіти – методична підтримка та фахова підготовка 

педагогів [3]. 

У 1993 році в Угорщині ухвалено Закон («LXXIX»), що кардинально 

вплинув на еволюцію інклюзивної освіти в країні, оскільки врегулював порядок 

організації інклюзивного навчання. Різні групи порушень: сенсорні, фізичні, 

мовленнєві, психічні, аутизм – були об’єднані в межах терміна «інвалідність», 

що використовували для класифікації ОП. Документ регламентував 

особливості наповнення спеціальних класів дітьми з ООП. Дітей зараховували 

до інших класів, якщо не було необхідної кількості осіб з ОП для створення 

окремого класу. У комбінованих класах чисельність дітей з ОП становить 

щонайбільше три особи. У 1997 році підготовлено національні рекомендації 

щодо навчальних програм дітей з ОП. Останні зміни затверджено 2010 року [7].  

У 2019 – 2020 навчальному році в Угорщині навчалося 1 838 000 дітей та 

молоді, серед них майже 2,5 тис. осіб – із тяжкими й численними порушеннями. 

У зазначений період догляд таких дітей у межах розвивального навчання був 

забезпечений у 101 населеному пункті та 132 містах. Близько 70 % осіб – це 

учні шкільного віку, а 30 % – віком від 17 до 23 років. Понад двісті осіб 

(найбільша кількість) навчалися в Сабольч-Сатмар-Берег (Szabolcs-Szatmár-

Bereg), Будапештській (Budapest), Пештській (Pest) областях. Найменше дітей, 

27 осіб, нараховували в області Вош (Vas). Частина учнів з ООП у середній 

освіті продовжує зростати, наразі становить 5,9 % (24 000).  

Центральне управління статистики (Központi Statisztikai Hivatal) інформує 

про розподіл учнів за нозологіями:  у закладах загальної освіти майже 12 % 

учнів (7,8 тис.) мають ООП. Найпоширеніша причина наявності ООП – тяжкі 

порушення, що ускладнюють навчання, послаблюють увагу або негативно 

позначаються на поведінці (82 %). Зафіксовано, що 4,2 % учнів ПТУ (6,2 тис.), 

1,7 % учнів старших класів (3,2 тис.) мають ООП. Серед цих категорій осіб 

86 % учнів ПТУ та 68 % учнів шкіл мають порушення в навчанні, розлади уваги 

та поведінки. Зменшується не тільки кількість учнів у середніх навчальних 

закладах, й чисельність учителів (на 2,0 %, або до 43 тис.), що пов’язане 
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переважно зі звуженням штату вчителів у професійно-технічних закладах 

освіти. Порівняно з попереднім навчальним роком, кількість учнів на одного 

вчителя зросла в гімназіях, зокрема в професійно-технічних. На сьогодні 

чисельність дітей з ООП у гімназіях становить 10,2 %, у ПТУ – 8,8 %, у ПТНЗ – 

11,1 %. Численна кількість осіб (4,5 %) навчається в так званих «школах 

розвитку» [1]. У 2020 – 2021 навчальному році в закладах освіти Угорщини 

перебувають майже 93,7 тисячі учнів з ООП [7]. Показники стосовно дітей з ОП 

такі: 44 695 дітей та 45 284 особи з численними ОП за населеними пунктами 

(жовтень, 2020 р.) [8].  

В Угорщині посутню увагу звернено на інтеграцію ромської 

національності. Серед найбільш комплексних ініціатив щодо сприяння 

соціальному залученню ромів у регіоні Центральної та Східної Європи варто 

виокремити «Програму Десятиліття інтеграції ромів» на 2005 – 2014 рр. («Roma 

Integráció Évtizede program»). Мета проекту – інтенсифікувати соціальну й 

економічну інтеграцію ромів, сприяти позитивній трансформації іміджу цього 

народу. Програма охоплює чотири пріоритетні сфери: освіта, зайнятість, 

охорона здоров’я та забезпечення житлом. Особливе місце в програмі 

посідають проблеми бідності, дискримінації й гендерної рівності. Рівень освіти 

всього ромського населення в Угорщині, а також в інших європейських країнах 

усе ще помітно відстає від рівня початкової освіти [6]. 

Отже, актуальність вивчення досвіду Угорщини з розвитку інклюзивної 

освіти є важливим компонентом сучасного наукового дискурсу. Інклюзивна 

освіта перебуває у фокусі багатьох зарубіжних дослідників тривалий час, що 

варте спеціальної рефлексії. Зокрема, аналіз угорського досвіду потенційно 

оптимізує розвиток інклюзивної освіти на вітчизняних теренах, допомагає 

вибудовувати навчальний процес в інклюзивному середовищі та сприяє 

подоланню труднощів. 
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Наявність періодичних видань завжди було ознакою розвиненого 

суспільства, адже вони слугували розповсюдженню необхідної інформації, 

відображали суспільні процеси, особливості розвитку економіки та інших сфер 

суспільного буття. Зрілість людської цивілізації, зокрема акцентування на 

значимості освіти в її поступі, засвідчена не тільки розвитком закладів освіти 

(шкіл, університетів, академій тощо), не тільки становленням педагогічної 

науки шляхом теоретичних узагальнень видатних педагогів (Я. Коменського, 

Й. Песталоцці, А. Дістервега та ін.), не тільки законодавчим урегулюванням 

питань розвитку освіти та шкільництва тощо. У цьому ряду велику роль 

відіграє педагогічна періодика, яка репрезентована педагогічними журналами, 

часописами, збірками та іншими друкованими органами, що відображали 

http://yavoriv-rmk.kl.com.ua/2021/06/20/vyklyk-inklyuzyvnoyi-osvity-navchyty-uchyteliv-ta-ditej-zhyty-v-novij-dlya-sebe-realnosti/
http://yavoriv-rmk.kl.com.ua/2021/06/20/vyklyk-inklyuzyvnoyi-osvity-navchyty-uchyteliv-ta-ditej-zhyty-v-novij-dlya-sebe-realnosti/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-29_hu
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-29_hu
https://dari.oktatas.hu/kozerdeku_index
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розвиток освіти та педагогіки на різних етапах розвитку суспільства, містили 

нормативно-правову та статистичну інофрмацію з питань освіти, 

узагальнювали педагогічний досвід та продукували педагогічні та освітні 

інновації тощо. Не винятком стала й педагогічна періодика, яка виходила 

друком на території Закарпаття в ХІХ – на початку ХХ століття. Зауважимо, що 

в цей час закарпатські землі входили до складу Габсбурзької монархії (до 

1804 р.), Австрійської імперії (1804–1867 рр.), з 1867 р. і до завершення 

І Світової війни – до складу Австро-Угорської монархії, з 1919 р. по 1938 р. – 

до складу Чехословацької республіки. 

Педагогічні часописи, що поширювалися на закарпатських землях у 

означений хронологічний період, частково виступали предметом наукових 

досліджень у наукових працях М. Кухти, І. Мельник, О.Фізеші, М. Черепані та 

ін.  

Хронологічно першою є наукова робота І. Мельник «Проблеми народної 

школи і виховання в педагогічній пресі (за матеріалами західноукраїнських 

видань другої половини ХІХ – початку ХХ століття)» (1997), в якій подано 

інформацію про періодичні видання Австро-Угорщини, що поширювалися в 

тому числі й на території тогочасного Закарпаття. Зокрема, науковець зазначає, 

що «освітньо-виховні проблеми на сторінках суспільно-політичних, 

літературно-наукових видань стали яскравим відображенням життя 

українського суспільства» [2, с. 46], серед яких: висвітлення полеміки навколо 

мовного питання, реформування народного шкільництва, поліпшення 

становища вчительства, його підготовки; пропагування знань про свій край, 

його історію, культуру, традиції, народну творчість, мову як важливі джерела 

народного життя і засоби виховання; формування духовних основ українства 

[2, с. 47]. Серед педагогічних часописів, які потрапили у коло дослідження 

І. Мельник, це: «Зоря Галицька» (1848), альманах «Поздравление русинов на 

год 1849-1850» (1850, 1851, 1852), літературний тижневик «Світ» (1867), 

вчительська газета «Учитель» (1867), тижневик «Наука» (1897-1914). Однією з 

важливих проблем функціонування рідномовної преси цього періоду, на думку 
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І. Мельник, була її залежність від політичних та мовних уподобань. «Тому і 

педагогічні видання виявилися, насамперед, – підкреслено О. Фізеші, –

виразниками тих або інших політичних (угорських, проросійських) уподобань, 

зокрема літературний тижневик «Світ» (1867 р.), а з 1871 р. – «Новий світ», що 

друкувався місцевим діалектом і не міг послідовно й демократично вирішувати 

проблеми народної школи, освіти українців краю» [3, с. 71]. 

М. Кухтою проведено грунтовне дослідження педагогічних часописів, які 

виходили друком у період належності закарпатських земель до складу 

Чехословацької республіки, який визначається демократичними процесами в 

освітній сфері, а звідси й у сфері педагогічної періодики. Зокрема, задля 

виявлення зв’язку між формуванням національної самосвідомості й шкільною 

освітою, ролі педагогічної преси у формуванні національного ідеалу, науковцем 

наголошується на зростанні великої кількості періодичних видань, які 

відігравали особливу роль у формуванні національного ідеалу, виробленні 

культурно-освітнього стереотипу, серед яких: «Подкарпатська Русь» (1926-

1936) – орган Педагогічного товариства Підкарпатської Русі (головний 

редактор А.Волошин), присвячений пізнанню рідного краю, педагогічним 

справам у початковій школі; «Учительський голос» і «Наша школа» – 

друковані органи народовецького педагогічного товариства «Учительська 

громада»; «Учитель» (1920-1936) – педагогічний журнал Шкільного відділу –

реферату (редактор С.Бочек, пізніше Й.Пешина і Ю.Ревай); «Наш рідний край» 

(1922-1939) – часопис для молоді Підкарпатської Русі (редактор О.Маркуш), 

«Пчілка» (1922-1932) – ілюстрований щомісячний журнал для молоді, сім’ї і 

народу (головний редактор А.Волошин); «Віночок для підкарпатських діточок» 

(1919-1924) – ілюстрована газета для молоді (редактор І.Панькевич, пізніше – 

Я.Розвода, О.Маркуш). «Всі ці періодичні видання, зазначено М. Кухтою, – 

були спрямовані на виховання в підростаючого покоління національної 

гідності, патріотизму, громадянськості, пропагували істинні загальнолюдські 

цінності» [1, с.15]. 

У наукових дослідженнях О. Фізеші аналізуються педагогічні видання, 
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що виходили друком наприкінці ХІХ – ХХ столітті. Зокрема, в контексті 

нашого огляду це такі видання, як: педагогічний часопис «Учитель», 

друкований орган шкільного відділу Цивільної управи Підкарпатської Русі, та 

педагогічний журнал «Народная школа», друкований орган «Учительского 

товариства Подкарпатской Руси», які виходили в світ упродовж 1920 – 1939 

років, а останній – і в період перебування Закарпаття в складі Угорщини  в час 

Другої світової війни. Напередодні виходу першого номера «Учителя» віце-

губернатор Підкарпатської Русі Й.Пешек видав наказ про «обов’язок кожного 

вчителя читати цей журнал, щоб бути ознайомленим, та керуватися в роботі 

відповідними розпорядженнями» [Цит. за: 3, с.140]. З часом часопис «Учитель» 

перетворився зі звичайного інформаційного збірника наказів та розпоряджень у 

педагогічний журнал, на сторінках якого публікувалися рецензії до 

підручників, наукові статті щодо методики навчання та виховання, з історії 

педагогіки, зарубіжний педагогічний досвід тощо. Публікації в «Учителі» 

могли друкуватися трьома мовами – русинською, чехословацькою та 

угорською, що задовольняло запити вчителів різномовних початкових шкіл [3, 

с. 140]. Також О. Фізеші зауважує, що в «Учителі» заслуговують на увагу 

численні публікації педагогів-практиків, серед яких особливої популярності в 

плані методики навчання рідної мови набули публікації відомого педагога 

досліджуваного періоду. Щодо педагогічного журналу «Народная школа», то 

він перважно висвітлював основні питання розвитку освіти та шкільництва з 

позицій утвердження русофільських ідей. Але на сторінках журналу 

висвітлювалося чимало питань з педагогіки, історії педагогіки, зарубіжної 

педагогіки, питання методики викладання окремих навчальних предметів.  

Наш огляд наукових праць щодо періодичних видань першої подовини 

ХХ століття був би неповним, якби ми не згадали про наукові дослідження 

періодичних видань та публікацій, присвячених питанням діяльності закладів 

інтернатної освіти в Закарпатті, методики навчання та особливостей виховання 

дітей з обмеженими можливостями, проведені М. Черепанею. Зокрема, 

науковцем пронаналізовано зміст «Урядового вҍстника школьного оддҍла 
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цивильноҍ управы Подкарпатскоҍ Руси», який містив нормативно-правову базу 

діяльності освітніх закладів, у тому числі й закладів інтернатного типу.Аналіз 

та узагальнення змісту часопису «Учитель» дало можливість виокремити 

основні напрями публікацій з питань інтернатної освіти, серед яких: 

1) публікації інформаційного характеру (Довгун В. «Справозданє Чсл. 

Державного института слҍпых в Мукачевҍ за 1924/25. – ый шк. рок» (1925 р., 

№ 7), «Статистика зашколованя школоповинних дітей» (1926 р., № 4-6), 

«Школа слҍпых в учебном році 1926-27» (1927 р., № 10) та ін.); 2) статті з 

педагогіки (Мешко А. «О воспитаню глухонҍмых и о лҍчебной педагогіи 

взагалҍ» (1926 р., № 9-10; Свҍтлик П. «Выхованя слҍпых» (1927 р., № 4-5)), 

Чекан А. «О розвитку выхованя и научованя глухонҍмых» (1926 р., № 7-10) та 

ін.); психології (Тимканич И. «Психологичный розвиток глухонҍмых дҍтей» 

(1926 р., № 7-10), Зейкань И. «Пару слов о слҍпых» (1926 р., № 7-10), 

Свҍтлик П. «О дотыку слҍпых» (1926 р., № 7-10) та ін.); методики навчання 

(Довгун В. «Научованя слҍпых» (1926 р., № 7-10), Чекан А. «О методах 

научованя глухонҍмых» (1927 р., № 1), Свҍтлик П. «О научованю на 

письмочитаня слҍпых» (1927 р., № 6-7), Добей М. «Численє у школҍ слҍпых» 

(1929 р., № 1-2) та ін.) [4, с. 355-356].  

Таким чином, як бачимо в українській педагогічній науці вже є 

напрацювання щодо педагогічної періодики, яка виходила друком у Закарпатті 

в ХІХ – першій половині ХХ століття, що свідчить про актуальність напряму 

досліджень. Детальне їх вивчення дозволить розширити історико-педагогічні 

знання про роль педагогічної преси у поширенні освіти та розвитку педагогіки 

як науки, актуалізувати ретродосвід в умовах сучасного реформування освіти.  
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спеціальність 011 Освітні педагогічні науки,  

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти,  

Мукачівського державного університету 

 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСВІДУ УГОРСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Один з інноваційних напрямів розвитку дошкільної освіти в Угорщині – 

імплементація принципів інклюзивної освіти, а також систематична робота, 

спрямована на забезпечення рівних прав дітей з особливими освітніми 

потребами (далі – ООП). Згідно з даними Центрального статистичного 

управління, в Угорщині близько 64 % учнів з ОПП навчаються в інклюзивних 

класах масової школи; цей рівень включеності щороку зростає. Науковці 

A. Немет, A. Тот стверджують: «Шлях до прийняття осіб з ООП на соціальному 

рівні, тобто шлях до соціально чутливого суспільства, пролягає через 

інклюзивну освіту, яка ґрунтована на знаннях і прийнятті інших, відмінних 

цінностей».  

Серед викликів, що постають перед педагогічною галуззю, особливої 

уваги потребує успішне впровадження інклюзивної освіти, що передбачає 

створення інклюзивного освітнього середовища для забезпечення рівних прав 

усіх дітей на освіту. Що раніше малюк починає контактувати з дитиною, чиє 

життя й можливості відрізняються, то більша ймовірність того, що така людина 

в дорослому віці буде толерантною до відмінностей [9, с. 4]. Інклюзію 

справедливо вважають пріоритетним завданням на всіх рівнях освіти, особливо 

– на першому рівні державної освіти, тобто в закладі дошкільної освіти 

(І. Ґреба, Б. Кноблох, Л. Ловасі, Ж. Мештергазі).  

Актуалізація науково-педагогічних досліджень, зорієнтованих на 

студіювання системи дошкільної освіти Угорщини, зумовлена ефективністю 
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модернізації системи освіти, зокрема дошкільної, що прогнозує системний 

аналіз інформації про систему освіти, заклади дошкільної освіти, вивчення 

нормативно-законодавчої бази освітньої галузі та впровадження 

конструктивного досвіду Угорщини з удосконалення вітчизняної дошкільної 

освіти.  

Розвиток системи педагогічної освіти в Угорщині – джерело 

прогресивного досвіду для оновлення професійної підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в закладах вищої освіти України. У XXI 

столітті перед Угорщиною постало важливе завдання – інтегрувати людей, які 

мають фізичні чи ментальні порушення, у суспільство. З одного боку, це 

вимагає доступності установ, послуг і громад, що використовувані рештою 

суспільства, без ізоляції, без перешкод. З іншого боку, інклюзивна освіта 

завжди базована на наявності у фахівців компетенцій, які дають змогу мати 

автономію й самовизначення в межах більшості (максимально досяжні 

відповідно до стану) [8, с. 5–8]. Одним із центральних питань спеціальних 

освітніх досліджень є умови, що вможливлюють інклюзивне виховання дітей з 

ООП у закладі дошкільної освіти. 

Традиційно в країнах, де існувала спеціальна система освіти, навчання 

дітей з ООП було організоване окремо. У 2001 році О. Іллеш наголосив на 

важливості набуття спеціальною освітою в Угорщині, що тривалий час була 

відокремлена від педагогіки, статусу професійної освіти [3, с. 3–7]. 

Утвердження цінностей для спільного виховання дітей з ООП створило нову 

ситуацію для педагогіки та спеціальної освіти, з акцентом на співпраці та 

взаємонавчанні. У вихованні дітей, які потребують спеціальних знань, ідеться 

про ООП. Дітям цієї групи варто надавати більш потужну педагогічну 

допомогу.  

Відповідно до міжнародного досвіду, в Угорщині розроблено кілька 

практик інтегрованої освіти, або локальної інтеграції, коли діти з ООП 

розвиваються в спільній будівлі зі своїми здоровими однолітками, але зв’язку 

між дітьми немає, натомість працює лише окрема група або клас у школі чи в 
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дитячому садку. У разі соціальної інтеграції діти з ООП розвиваються в 

окремих групах на уроках, але перебувають із типовими однолітками в 

позаурочний час (денний догляд, спеціальні заняття, харчування, дозвілля та 

спортивні заходи тощо). У разі функціональної інтеграції спільне навчання та 

спільний розвиток охоплюють усі класи та професії (можлива організація 

часткової інтеграції). 

У педагогічній практиці також представлена концепція інклюзії, у межах 

якої переосмислені організаційні межі реалізації навчального плану та умови, 

за яких вони можуть забезпечити прогрес усіх учнів. Інклюзивна педагогіка 

передбачає фундаментальну зміну підходу, згідно з яким школа, пов’язана з 

нею інституційна система та ширше житлове співтовариство трансформуються 

так, щоб вона могла задовольнити індивідуальні й динамічно мінливі освітні 

потреби дітей. Суть інклюзивної освіти полягає в її розвитку відповідно до 

потреб. Попри це існують методи, які становлять основу функціювання всіх 

шкіл, відданих інклюзивній освіті.  

На підставі міжнародного й угорського досвіду виокремлено такі 

принципи розвитку інклюзивної освіти в Угорщині:  

– підтримка знедолених батьків як життєво важливий напрям для 

розвитку позитивних методів виховання дітей;  

– сучасне навчання фахівців, які працюють із дітьми раннього віку, 

надання педагогам постійної емоційно-психічної підтримки;  

– налагодження довірливих взаємин між сім’ями й фахівцями для роботи 

з дітьми раннього віку як основа для успішних втручань, спрямованих на 

знедолених дітей та їхні родини; 

– забезпечення комплексності, цілісності міжгалузевого підходу для 

успішної підтримки знедолених сімей в управлінні складними ситуаціями. 

Відповідно до міжнародних конвенцій і цілей (наприклад, «Саламанська 

декларація» 1994 р., «План дій Дакара» 2000 р., «Лісабонські цілі» 2001 р., 

«Конвенція ООН» 2006 року, «Європейська стратегія інвалідності 2010 – 2020», 

Люксембург, «Рекомендації» 2015 р.), угорське законодавство (наприклад, 
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Закон XXVI  «Про права та рівні можливості інвалідів» (1998 р.), Закон LXII 

«Про психосоціальну інвалідність» (2013 р.)) декларує права та рівні 

можливості інвалідів. Закон XCII «Про оприлюднення Конвенції ООН про 

права людей з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї» (2007 р.), 

Закон LXII «Про психосоціальну інвалідність» (2013 р.) регулюють надання 

рівних можливостей, зокрема право на участь в освіті. Промовистий факт 

полягає в тому, що в Угорщині законодавство випереджає практику. Це 

держава, яка підписала Конвенцію ООН «Про права осіб з інвалідністю», тому 

влада зобов’язується надавати дітям з інвалідністю доступ до безкоштовної й 

обов’язкової початкової та середньої освіти в межах загальної освіти на тій 

самій основі, що й інші (стаття 24 (1) Закону XCII від 2007 року).  

Система професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти 

зорієнтована на підвищення вимог до фахового рівня, що спрямовані на 

формування в здобувачів сучасних знань, на використання широкого 

методичного репертуару, утвердження поваги до розвитку дитини, сприйняття 

різноманіття дитячих потреб, акцентування уваги на рух і гру. 

Отже, значущість угорського досвіду з розвитку інклюзивної освіти 

аргуметована фактами налагодження зв’язку між спеціальною й загальною 

освітою; створення для фахівців, які працюють із дітьми, умов, що запобігають 

професійному вигоранню; створення можливостей для відновлення та 

провадження діяльності в контексті суспільного добробуту.  
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ЗАКАРПАТТЯ В 

ХІХ СТОЛІТТІ 

Глобалізаційні процеси, невпинний розвиток інформаційного суспільства 

зумовили переосмислення значення освіти в цивілізаційному вимірі. Важливого 

значення набуває вивчення ретроспективи національної освіти, зокрема її 

регіональних аспектів, які в силу історичних обставин, крім напрацьованих 

власних здобутків, реалізували європейські освітні моделі. Зокрема, мова йде 

про Закарпаття як унікальний полікультурний та поліконфесійний регіон, який 

упродовж багатьох століть входив до складу різних європейських держав, що 

неодмінно позначилося на розвитку освіти, шкільництва та педагогічної думки 

в краї. Об’єктивний історико-системний аналіз набутого досвіду розширить 

можливості визначення перспектив становлення української педагогічної науки 

в контексті єдиного освітнього простору. Історія становлення та розвитку 

педагогічної думки була предметом наукових розвідок Л. Березівської, Л. Вовк, 

Н. Дем’яненко, Т. Завгородньої, І. Зайченка, О. Любара, О. Сухомлинської, 

Б. Ступарика та ін. Розвиток педагогічної думки в Закарпатті вивчався 

науковцями краю: І. Гранчаком, Д. Данилюком, В. Задорожним, Д. Худаничем 

(історичні передумови формування освітніх процесів); А. Бондарем, 
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В. Гомоннаєм, А. Ігнатом, В. Росулом, М. Кляп, М. Кухтою, Г. Розлуцькою, 

О. Фізеші (шкільництво в окремі хронологічні періоди) та ін. 

Метою нашої публікації є визначення передумов, що спонукали до 

розвитку педагогічної думки в Закарпатті в ХІХ столітті. Заздалегідь 

зауважимо, що в цей період закарпатські землі належали до складу 

Габсбурзької монархії (до 1804 р.), Австрійської імперії (1804–1867 рр.), 

Австро-Угорської монархії (1867-1919 рр.), відтак чинники зумовлювалися 

особливостями соціально-економічного, супільно-політичного та культурно-

освітнього життя держав-домінантів, до складу яких вони входили. Зазначимо, 

що освітня справа в ХІХ ст. на теренах Закарпаття регламентувалася такими 

законами, як:  

• «Ratio educationis» (1777), що передбачав перехід народної освіти 

(університетів, академій, гімназій, народних шкіл) до відомства 

держави, впроваджував обов’язкову початкову освіту, утверджував 

право на рідномовне навчання;  

• «Ratio publicae» (1806), що передавав керівництво початковими 

школами у відомство управління гімназій, відкриття на базі міських 

народних шкіл учительських училищ та семінарій;  

• Закон ХХХVІІІ «Про народну освіту» (1867), що реформував освітню 

систему Угорщини, запровадив обов’язкову восьмирічну освіту, 

унормував зміст освіти в народних школах, зміст підготовки вчителів у 

вчительських семінаріях, встановив відповідальність батьків або 

опікунів за освіту учнів тощо [6, с.197-200]. 

Однією з передумов до розвитку педагогічної думки в Закарпатті було 

пожвавлення громадського руху, активізація передової громадськості краю з 

питань упровадження національної освіти. Зокрема, це стало можливим у 

зв’язку з прийняттям освітнього закону в 1868 р., в основу якого були покладені 

педагогічні ідеї прогресивних педагогів, що виступали за звільнення школи з-

під упливу релігії та навчання дітей рідною (материнською) мовою. «Ці 

позитивні зміни, – зауважує О. Фізеші, – знайшли підтримку серед 
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представників інших національностей, що проживали в Угорщині. Це 

вмотивувало нові можливості розвитку шкільної справи для корінного 

населення Закарпаття» [6, с. 198]. Зокрема, передові громадсько-політичні діячі 

Закарпатського краю взяли участь у обговоренні цього закону й «делегували до 

імператора Франца Йосифа А. Добрянського з пропозиціями модернізації 

освітнього процесу, зокрема: «щоб руська мова не тільки в їх окрузі, но і в 

інших округах, що заселені русинами, була поставлена як урядова мова  і щоб 

урядовці були вибрані з місцевого населення, бо вони тільки до таких мають 

довір’я; щоб публічні оголошення були писані руською мовою, а населення 

щоб могло подавати прохання до урядів теж руською мовою. Руська нація 

дотепер була переслідувана, такою зосталася й дотепер; в Ужгороді треба 

зорганізувати на державні кошти руську академію, в якій всякого рода 

предмети були б викладані руською мовою, і з якої виходили б майбутні 

урядовці» [Цит. за: 5, с. 69]. Проте, імператор підтримав тільки окремі вимоги: 

«рідна мова стала обов’язковим предметом у школах, народні школи з 

більшістю місцевих учнів були віддані під керівництво руських консисторій, 

…вивчення рідної мови в учительській семінарії» [1, с. 55-56]. Звичайно, що це 

активізувало закарпатських педагогів, справжніх патріотів рідного слова, 

найвидатнішим з яких був О. Духнович. Саме йому належить авторство одного 

з перших підручників для майбутніх учителів на Західній Україні – «Народная 

педагогия в пользу училищ и учителей сельских» (1857), що відіграв велику 

роль у підготовці педагогічних кадрів для народних шкіл. Як зазначає 

О. Фізеші: «Взятися за створення цієї праці просвітителя примусила відсутність 

систематизованих знань з теорії та практики навчання дітей, підготовки 

вчителів до наставництва. Це ускладнювало навчальний процес, адже більшість 

учителів, не маючи відповідних знань для роботи з дітьми, вели навчання 

інтуїтивно, часто невміло дбали про розвиток дітей. Враховуючи це, 

О. Духнович систематизував наявні педагогічні знання, використавши власний 

досвід, і подав їх у вигляді підручника для вчителів і тих, хто готувався стати 

ним» [4, с. 157-158]. Зокрема, О. Духновичем було визначено основну мету 
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виховання, яка полягала в тому, щоб виховувати: «людяність, людинолюбство... 

оскільки людяність у суспільному житті є найбільша добродетель... Виховання 

дітей у людському суспільстві є найпотрібнішим, бо люди, …без виховання 

були б подібні нерозумним створінням... і так людське суспільство було б 

подібне тваринам ...бо суспільство може існувати тільки завдяки вихованню» 

[2, с. 8]. 

Також задля популяризації педагогічної науки Угорським королівським 

Міністерством релігії та освіти було ініційовано видання в 1868 р. «Газети для 

народних учителей» угорською мовою з синхронним перекладом ще сімома 

мовами народів, що входили до складу імперії, в тому числі й русинською [3, 

с. 51]. На сторінках видання публікувалися офіційні матеріали Міністерства 

релігії та освіти, а також статті, присвячені провідним педагогічним ідеям і 

тенденціям виховання, методики викладання окремих предметів тощо.  

Отже, основними передумовами становлення та розвитку педагогічної 

думки в Закарпатті ХІХ століття були такі: законодавче врегулюванння 

діяльності закладів освіти, надання вчительським семінаріям окремого статусу, 

впровадження обов’якової початкової освіти, необхідність розробки 

підручників та посібників для підготовки учнів та учителів, активізація 

громадсько-політичного руху, що спонукав до поширення ідей національної 

освіти на неугорськомовних територіях, що входили до складу Австро-

Угорщини тощо. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРСОНАЛІЙ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

ЗАКАРПАТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Важко уявити здобутки педагогічної науки минулого без вивчення внеску 

педагогічних персоналій у її розвиток. У історико-педагогічній науці понятття 

«персоналія» має одне з ключових значень, формування якого відбулося на 

межі ХХ – ХХІ століть за сприяння О. Сухомлинської, яка зазначала, що 

педагогічна думка «завжди персоніфікована», бо на ній «лежить відбиток 

особистості її носія з його смаками, поглядами, віруваннями, уподобаннями» 

[3, с. 36], «педагогічна персоналія» – це «більше, ніж наукова, освітня чи творча 

біографія, це швидше персоніфікований процес утворення цінностей культури в 

рамках гуманітарної традиції, її певна конкретизована модель» [3, с. 42]. 

Питання педагогічних персоналій також було предметом наукових досліджень 

Л. Березівської, Т. Завгородньої, І. Зайченка, М. Левківського, М. Чепіль та ін. 

В контексті вивчення діяльності окремих педагогічних персоналій важливими є 

наукові доробки В. Гомонная, М. Кляп, В. Росула, О. Фізеші та ін.  

Першу половину ХХ століття закарпатську педагогічну науку 

репрезентує ціла плеяда видатних педагогів і вчителів-практиків, життєвий та 

творчий шлях яких представлений у монографіях В. Гомонная «Антологія 

педагогічної думки Закарпаття (ХІХ - ХХ ст.)» (1992), М. Кляп «Педагогічна та 

культурно-освітня діяльність А. Волошина в міжвоєнний період» (2000), 

В. Росула «Тенденції розвитку школи та педагогічної думки  Закарпаття (ХІХ – 
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ХХ століття)» (1997), колективній монографії В. Химинця, П. Стрічика, 

Б. Качура, М. Талапканича «Освіта Закарпаття» (2009). 

У нашій публікації зосередимо увагу на двох персоналіях цього 

історичного періоду – це А. Волошин і О. Маркуш.  

Августин Волошин – видатний громадський, політичний, релігійний діяч 

Закарпаття, депутат парламенту Чехословаччини, голова ряду просвітницьких 

та учительських громадських організацій, а 15 березня 1939 р. він став 

Президентом Карпатської України. Проте вагомий пласт його життєдіяльності 

становить педагогічна спадщина, яка репрезентована його турботою про 

відкриття нових шкіл, забезпечення їх навчальними і методичними 

посібниками, кваліфікацію учительських кадрів. А. Волошин виступив автором 

підручників для учнів початкової та середньої ланки освіти, посібників і 

підручників для вчителів з питань методики викладання окремих навчальних 

предметів у школі, серед яких: «Педагогічна психологія» (1930 р., 1932 р.), 

«Педагогіка і дидактика для учительських семінарій» (1923 р.), «Педагогіка і 

дидактика» (1924 р., 1935 р.), «Коротка історія педагогіки для учительських 

семінарій» (1921 р., 1931 р.), «О соціяльном вихованню» (1924 р.), «Методика» 

(1932 р.), «Методика народно-шкільного навчання» (1935 р.) та ін.  

Упродовж всього свого життя А. Волошин намагався створити школу 

нового типу: «Хочеме переробити давню книжну школу на нову, діяльну, 

давню аристократичну, на демократичну, школу формалізму на школу науково-

обосновану, на школу правди, на школу поправді практичну і руську» [1, с. 3]. 

Необхідним компонентом освіти, за переконанням А. Волошина, є засвоєння 

рідної мови, формування навичок читання та письма, неодноразово 

підкреслював, що роки навчання грамоти не втрачають своєї виховної 

значущості: «В мові проявляється ціле духовне життя народу. З материнською 

мовою дитина перебирає не лише слова, але і спосіб думання, почування і 

бажання. Це означає духове сполучення, духовний зв’язок між членами 

родинного дому і цілого народу» [1, с. 44]. На думку педагога, «хотя учень 

руської народності вступивши в школу, знає говорити по руськи, одначе його 
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початкове мовознавство школа має доповнити й відповідно до поширювання 

круга понять постійно збагачувати, вести дитину до мовної культури нашої, 

познайомити з досконалостями, гарнішими виразами наших поетів, 

письменників» [1, с. 45]. Відповідно до вимог, які ставив педагог до методики 

укладання підручників, у 1904 році в Ужгороді вийшов із друку перший буквар 

«Азбука угро-руського и церковно-славянского чтенія», який витримав вісім 

видань (1904, 1908, 1913, 1916, 1919, 1920, 1921, 1924).  

Основним завданням педагогічної науки для А.Волошина – це розробка 

теорії та практики навчання та виховання, що забезпечить «всебічний та 

гармонійний розвиток особистості, формування інтелектуальних сил та 

здібностей, оволодіння системою наукових знань, умінь та навичок, 

формування фізичних сил та потреби у здоровому способі життя, емоційно-

ціннісного ставлення до оточуючого світу, досвіду практичної та творчої 

діяльності» [5, с. 52-54]. 

Серед закарпатських педагогів першої половини ХХ століття вирізнялася 

постать Олександра Маркуша. Окремої праці, в якій були б висвітлені власні 

педагогічні погляди О.Маркуша, не існує [2, с.107]. Висновки про його 

педагогічні погляди можна робити на підставі аналізу публікацій у 

педагогічних часописах «Учитель», «Наш рідний край», а також з укладених 

ним підручників: «Рідне слово» (1923), «Зорниця» (1924), «Нова Європа» 

(1925), «По рідному краю» (1926), основною ідеєю яких була обов’язковість 

навчання дітей школоповинного віку, формування патріотичних почуттів тощо.  

Вагомий внесок О. Маркуш зробив у розробку теорії та методики навчання 

грамоти, що підтверджується публікаціями у педагогічному часописі 

«Учитель», в яких він давав методичні поради вчителям початкових класів з 

навчання рідної мови й виховання школярів на уроках грамоти: «Одна з 

найважніших задач рідної школи: научити читати-писати. Однако нова школа і 

новий модерний учитель не може задовольнитися тільки тим, якщо діти 

навчатся читати і писати. Нова школа має возбудити окрем сего любов до книг і 

до читаня. З нової школи має виходити учень, який знає і буде поза школою 
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обертати книжку і котрий читанєм і самообразованєм доповнить ті знання, які 

подала йому школа і які він у житті потребує» [4, с.49]. Вінцем методичних 

розробок О. Маркуша став виданий ним буквар «Зорниця: Перша книжечка до 

читання для руських дітей», який на державному конкурсі шкільних 

підручників 1924 р. нагороджений першою премією [4, с.50]. Про завдання 

букваря О. Маркуш вказував наступне: «Зорницю змагався я составити так, 

щоби служила основою для вчителя і полегшила як його роботу, так і роботу 

дитини. Прийняв я за основу досягнення нової методичної літератури з цього 

предмету. Але подав я спочатку тільки друковані букви. Сьогодні безперечним 

є те, що друкованими буквами легше навчитися читати, що писаний текст є для 

очей малої дитини важкорозбірний, шкідливий... За це я рішив перейти в 

Зорниці на у нас ще нову дорогу – яка майже всюди вже прийнята – учити 

перший раз печатні букви... Для полегшення запам’ятання букв, взяв і приняв я 

за основу в большинству Букварів – наших і закордонних – приняту звукову 

систему. Значить, щоби дати при кожній новій букві образ слова, яке 

починається тою буквою. Ся система може донести дітей до найбольшої 

самочинності» [Цит. за: 4, с. 50]. Звісно, що О. Маркуш також здійснював 

викладацьку роботу в народних школах та вчительських семінаріях краю. 

Таким чином, закарпатська педагогічна наука першої половини 

ХХ століття репрезентована науковими доробками А. Волошина та 

О. Маркуша, які зробили чималий вклад у розвиток освіти та шкільництва 

краю, становлення педагогічної думки, підручникотворення, розробки 

методики шкільного навчання тощо. Перспективними напрямами подальших 

досліджень буде розширення списку педагогічних персоналій, які розвивали 

педагогічну теорію та практику в означений період. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ «ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ» В 

СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

Вагомість освітньої та педагогічної галузей на сучасному етапі розвитку 

людської цивілізації зумовлена тим, що «освіта у ХХІ столітті – це далеко не 

лише надання знань і виховання особистості. Освіта в добу глобалізації та 

високих технологій – це фактор соціальної стабільності, економічного 

добробуту країни, її конкурентоспроможності та національної безпеки. Тому 

освіту не можна і надалі стереотипно відносити до сфери відомчої чи галузевої 

політики, а варто підходити до неї як до загальнонаціональної, стратегічно 

важливої проблеми» [6, с.14-15]. Не останнє місце в цьому контексті відіграє 

історико-педагогічний аспект проблеми, що передбачає об’єктивний аналіз, 

узагальнення та систематизацію історико-педагогічних надбань людської 

цивілізації в сфері освіти та науки. Відтак, освітня програма підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів та викладача педагогіки в закладі 

вищої педагогічної освіти за другим (магістерським) рівнем у Мукачівському 

державному університеті передбачає набуття здобувачами фахових 
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компетентностей, серед яких дослідницька (передбачає формування здатності 

використовувати форми, методи, технології та враховувати принципи науково-

педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати 

розвиток педагогічних процесів у системі початкової освіти та підвищення 

професійної майстерності викладача педагогіки, вчителя) та культурологічна 

(передбачає формування здатності до об’єктивного історико-педагогічного 

аналізу та використання надбань педагогічної науки в контексті реформування 

сучасної початкової школи) [7], оволодінню якими сприяють нормативні 

дисципліни, серед яких у тому числі й «Історія педагогіки з методикою 

викладання у вищій школі» [9]. Вагомого значення в оволодінні означеними 

компетентностями набуває регіональний компонент у змісті освіти, що 

забезпечується вивченням навчальних дисциплін за вибором здобувача, як-от: 

«Освіта, педагогіка та шкільництво в Закарпатті», «Освіта, педагогіка та 

шкільництво в Закарпатті», «Освіта, педагогіка та шкільництво в Закарпатті» 

[7]. Вищевказані складники освітньої програми є міждисциплінарними за своїм 

характером і тісно поєднуються з педагогікою, методикою, історією педагогіки, 

філософією, історією України та зарубіжних країн, краєзнавством, що й 

зумовлює добір в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів 

міждисциплінарних наукових підходів у вивченні «Історії педагогіки». Серед 

них – системний підхід – «напрям у спеціальній методології науки, завданням 

якого є розробка методів дослідження й конструювання складних за 

організацією об’єктів як систем, … спрямований на розкриття цілісності 

педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків та зведення 

їх у єдину теоретичну картину» [4, с. 305]. Ключовим поняттям системного 

підходу в контексті вивчення «Історії педагогіки» майбутніми вчителями 

початкових класів є поняття – початкова школа (освіта), яке може розглядатися 

з різних точок зору (цілі, структури, змісту, форм організації, управління), 

характеризується певним системоутворюючим параметром (початкова освіта) і 

завжди знаходиться у певному середовищі (суспільно-політичному, соціально-

економічному, культурному), є підсистемою більшої системи (системи 
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загальної освіти) і, навпаки, – в ній виділяються менші підсистеми, що в 

іншому контексті самі розглядаються як системи (цільовий, змістовий, 

діяльнісний, результативний). На необхідності застосування системного 

підходу наголошує А. Василюк, зокрема: «Системний підхід трактує школу як 

одну із підсистем глобального або локального суспільства. Ця підсистема поряд 

з іншими підсистемами «працює» на реалізацію суспільних цілей» [3, с. 28].  

Невід'ємною складовою методології формування історико-педагогічного 

знання є хронологічний підхід, який дає змогу в чіткій послідовності відстежити 

зміни в історії педагогіки різних хронологічних епох та сприяє розробці 

періодизації її становлення та розвитку. При вивченні «Історії педагогіки» та 

інших елективних курсів та спецкурсів регіонального характеру, системний та 

хронологічний підходи об'єднуються в єдиний – системно-хронологічний – 

підхід. 

Об’єктивність вивчення «Історії педагогіки» як вітчизняної, так і 

зарубіжної, забезпечується оглядом значного хронологічного періоду (від 

найдавніших часів до сучасності), що спонукає звернення до формаційного 

підходу, що ґрунтується на універсальному розумінні історії, трактує всесвітню 

історію як єдиний лінійно-поступальний природно-історичний процес 

послідовної зміни суспільно-історичних формацій, адже «з точки зору 

філософії, – як зазначає В. Андрущенко, – освіта (і виховання) є 

трансформацією «духу епохи» в структуру свідомості, світогляд, духовний світ, 

культуру і загальне єство особистості» [1, с. 19]. М. Богуславський також 

вважає формаційний підхід провідним, бо «об'єктивні фактори (соціально-

економічні та ідеологічні) значною мірою визначали розвиток педагогіки, 

системи освіти в різні часи і в різних країнах, безпосередньо впливали на 

світоглядні позиції педагогічних мислителів минулого» [2, с. 38]. Разом з тим, 

як наголошує О. Сухомлинська, «дедалі більшого поширення набуває 

цивілізаційний підхід…, за яким розглядається сукупність усіх форм 

життєдіяльності дитини (людини) тієї чи іншої цивілізації – матеріальних, 

ідейних, культурних, релігійних тощо. …Цивілізаційні, як і формаційні 
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концептуальні засади, охоплюють, як правило, великі регіональні і часові 

відрізки й можуть бути адекватно застосовані в загальних, великих працях, що 

охоплюють значний період часу» [8, с. 22]. Зокрема «Історія педагогіки» як 

навчальна дисципліна й охоплює всю хронологію становлення освіти та 

педагогіки в цивілізаційно-хронологічному вимірі. 

Зважаючи на останні наукові дослідження М. Богуславського, 

А. Євдотюк, В. Лутая, М. Романенка та ін., не можемо оминути застосування 

синергетичного підходу (від старогрецького «синергія» – який діє разом, 

співпраця) при вивченні «Історії педагогіки». В. Лутай також розглядає 

синергетичну парадигму як найновішу філософсько-методологічну основу 

реформування освіти ХХІ століття, оскільки «відкриття в синергетичній науці 

того, що самоорганізація та прогресивна тенденція її розвитку є атрибутивними 

властивостями всіх складних відкритих систем відіграє значну роль у 

становленні нової картини світу. А саме, розкриття закономірностей такого 

розвитку дає можливість розглядати всі явища вищого рівня організації як 

ускладнення історично попередніх, а отже поступово ліквідувати ті прогалини, 

які мають місце в наших знаннях про основні галузі реального світу» [10, с. 28]. 

А. Євдотюк зауважує, що «освітні системи, реагуючи на зміни в 

навколишньому середовищі та адаптуючись до них, мають свою логіку і 

темпоритм руху, тому взаємодія внутрішніх та зовнішніх факторів і є ключем 

до напрямів, темпів і характеру змін у сфері освіти. …Синергетична 

інтерпретація освітніх систем – відкритих систем, що розвиваються, … привела 

…до усвідомлення нелінійної причинності їх становлення та розвитку… 

Синергетичне пояснення моделі саморуху відкритих систем доводить 

неможливість аналізу будь-якої еволюційної системи лише на основі 

теоретичного матеріалу, не знаючи, зокрема, внутрішніх причин і 

закономірностей, що породжують цю еволюцію. Отже, усякий еволюційний 

процес у відкритих системах супроводжується на всіх рівнях взаємопов'язаним 

синергетичним рухом» [5, c. 7-8].  

Таким чином, застосування різних наукових підходів при вивченні 
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«Історії педагогіки» в контексті підготовки майбутніх учителів початкових 

класів забезпечить формування не тільки узагальненої системи знань з історії 

педагогіки, освіти та шкільництва, але й сприятиме формуванню здатності в 

майбутніх учителів початкових класів до об’єктивного історико-педагогічного 

аналізу та використання надбань педагогічної науки в контексті реформування 

сучасної початкової школи. 
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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 

ЗАКАРПАТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Невід’ємною складовою підготовки дитини до дорослого життя є 

формування трудової культури особистості, навичок самообслуговування, 

виконання трудових функцій, у тому числі й суспільно-корисної праці, 

відповідальне ставлення до праці та її результатів, у тому числі й повага до 

праці інших людей, свідомий вибір професії тощо. Трудове виховання й разом з 

ним трудова підготовка молоді в сучасному освітньому просторі 

загальноосвітньої школи загалом, та в закладах інтернатного типу зокрема, 

реалізується на досить низькому рівні, про що засвідчують результати наукових 

досліджень (Канішевська Л. [1], Султанова Н. [4] та ін.). Актуальною 

проблемою сучасних закладів інтернатної освіти є підготовленість вихованців 

до самостійного дорослого життя, як зазначає Н.В. Султанова: «Одним з 

найважливіших завдань інтернатних закладів освіти є підготовка вихованців до 

самостійного життя у суспільстві, оскільки успіх соціальної інтеграції у повній 

мірі залежить від сформованості для цього відповідних умінь, навичок, моделей 

поведінки та ціннісних переконань» [4, с. 340].  

Вивчення ретроспективи діяльності закладів інтернатного типу в 

Закарпатті першої половини ХХ століття дозволяє констатувати, що трудове 

виховання дітей завжди було невід’ємною складовою їх соціалізації та 

підготовки до самостійного життя. Таке завдання декларувалося в установчих 

документах інтернатних закладів і в педагогічних студіях досліджуваного нами 

періоду, наприклад:  
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• «Основна мета діяльності сиротинцю, щоб кожна сирота мала дім, в 

якому її забезпечать достойним життям, і разом зі школою виховають 

справжнього громадянина, здатного до праці» (зі Статуту дитячого сиротинця, 

с. Нересниця. 1924 рік) [3, арк. 21-23];  

• «Подати знаня насколько оно доступно єму, зробити з него хосенного 

чоловіка обществу, а найперше хосенного для самого себе» (П. Світлик у статті 

«Выхованя слъпых», 1927 рік) [7, с.159-160]; 

• «Дитина по сконченю школы не мусить дати голову на нещасну 

жеброту, не мусить опиратися на милосердность людей, но станеся корыстным 

горожанином державы, а жиє з праці своєї руки» (М. Добей у статті «О 

важности выхованя и образованя сліпых», 1929 рік) [5, с.82-84];  

• «Як мають сообщатися з видючими, що можуть робити, говорити в 

товаристві и взагали, як ся мають поводити. Треба их завести в товариство, а 

дати им вольность, щобы самі познали обставины внешнего світа» (М. Добей у 

статті «О важности выхованя и образованя сліпых (продолжение)», 1929 рік) [6, 

с.242-244] та ін.  

Забезпечити підготовленість до самостійного дорослого життя дозволяла 

організація навчального процесу в спеціалізованих інтернатних закладах, де 

окрім загальної освіти, вихованці здобували ремесло (кравецьке, ткацьке, 

столярське, кошикарство, садово-городнє тощо) у спеціально організованих 

навчальних майстернях, де навчання проводили майстри.  

Так, упровдовж 1904-1906 рр. при будівництві у м. Надь Севлюш 

інтернатного закладу для хлопців віком від 12 до 21 року, що мали відхилення у 

поведінці, а також у розумовому та психічному розвитку, було передбачено 

відкриття народної (початкової) школи та промислової школи, в якій навчали 

вихованців столярному, взуттєвому, кравецькому ремеслу, лозоплетінню 

(кошикарство). Відповідно, освітній процес тут забезпечували 4 державних 

учителі та фахові майстри відповідно до фахової спеціалізації промислової 

школи (працювали на договірних засадах). Окрім того, вихованці були задіяні у 
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виноградарській справі,оскільки у власності інтернатного закладу були 

виноградники на Чорній горі [8].  

А у навчальному плані державного закладу для сліпих дітей у Мукачеві 

(1923 р.) серед навчальних предметів, які вивчалися в школі, виокремлювався 

предмет «Ручні роботи», на якому учні вчилися працювати з глиною та 

папером, додатково 4 год на тиждень хлопці навчалися кошикарству (плетіння з 

лози), а дівчата навчалися прясти вовну. Зокрема, адміністрацією дитячого 

будинку для сліпих було надіслано Шкільному реферату листа з проханням 

забезпечити заклад необхідними засобами, щоб діти 10-13-ти років навчалися 

плетінню з лози (лист № 30 від 24.09.1924 р.). Лист подібного змісту був також 

надісланий і від керівництва Мукачівського державного дитячого будинку 

щодо можливості навчання кошикарству й вихованців дитячого будинку для 

відсталих у м. Великий Севлюш з подальшим заснуванням майстерні з плетіння 

кошиків (лист № 5014/24 від 06.10.1924 р.) [2, арк. 10-11]. 

Отже, як бачимо з вищенаведеного, в закладах інтернатного типу 

Закарпаття першої половини ХХ століття трудовому вихованню та підготовці 

вихованців до виконання трудових функцій у дорослому житті відводилася 

велика роль. Адже, трудове виховання передбачало не тільки формування у 

дітей елементарних навичок із самообслуговування, але й оволодіння технікою 

навчальної праці, виконання доручень з ведення домогосподарства, овододіння 

елементарними навичками з садівництва, виноградарства, а також формування 

професійних навичок з окремих, поширених на теренах Закарпаття, народних 

промислів. Вважаємо, що цей досвід у діяльності закладів інтернатного типу 

вартий до переосмислення та впровадження в практику діяльності сучасних 

закладів освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

МУКАЧІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ 

ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919–1938 РР.) 

Події останнього року Першої світової війни призвели до неминучого 

припинення існування Астро-Угорської монархії, до складу якої входило 

Закарпаття. За Версальською системою мирних договорів, відбувся переділ 

кордонів у Центрально-Східній Європі, що в плані політико-територіальної 

приналежності суттєво змінило долю Закарпаття. Край було включено до 

складу новоствореної Чехословацької республіки як окрему адміністративно-

територіальну одиницю Підкарпатську Русь. В цей час на території Закарпаття 

діяли три професійно педагогічні заклади, а саме: Ужгородська королівська 

греко-католицька півце-учительська семінарія (з 1793 р.), Ужгородська греко-

католицька жіноча учительська семінарія (з 1902 р.) та Мукачівська угорська 

королівська державна народошкільна вчительська семінарія (з 1914 р.). Перші 

два перебували в підпорядкуванні управління Мукачівської греко-католицької 

єпархії, а третій був в державному підпорядкуванні. 
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Щодо Мукачівської угорської королівської державної народошкільної 

вчительської семінарії, то після того, як у 1919 р. чехословацькі війська зайняли 

всю територію краю, за наказом воєнного коменданта наприкінці навчального 

року семінаристам були видані свідоцтва без складання кваліфікаційних 

екзаменів; також одразу було припинено викладання угорською мовою [11, 

c. 5]. У 1919 р. відбулася зміна назви освітнього закладу на: Мукачівська 

державна учительська семінарія, що засвідчує архівний документу під назвою: 

«Річний звіт Мукачівської вчительської семінарії за 1919–1920 н. р.» [2, арк. 1]. 

Варто зазначити, що у виданнях зустрічаємо різні варіанти назви закладу 

освіти, так: «Vysoké, střední a odborné školství a školské úřady republiky 

československé» (1923) вказано – «Státní koedukační ústav učitelskẏ v Mukačevě / 

Мукачевска державна учительска семинарія» [12, с. 325]; «Шематизм 

учительства всѣх шкôл державных, церковных и приватных Пôдкарпатскоѣ 

Руси» (1925) зазначено – «Руська Державна Учительска Семинарія в 

Мукачевѣ / Rusínskẏ státní kvedukační ústav učitelskẏ v Mukačevě» [10, с. 33]; 

«Второй годичный отчетъ Державной коедукаційной учительской семинаріи въ 

Мукачевѣ за 1928/29 учебный годъ / Druhá vẏroční zpráva státního koedukačního 

učitelského ústavu v Mukačevě za školní rok 1928/29» [1, 28 с.]. Принагідно 

зауважимо, що в назвах чеською мовою зазначено – коедукаційна (тут: сумісне 

навчання і виховання хлопців та дівчат – уточнення Ч. С.), а на русинській – ні, 

але вже в другому річному звіті закладу за 1928–1929 н. р. вказується на спільне 

навчання хлопців і дівчат. 

3 жовтня 1919 р. директором Мукачівської державної вчительської 

семінарії та гімназії було призначено о. Й. Хромяка (словац. Chromjak Josef) [9], 

який народився 17 липня 1887 р. в с. Легнава на Пряшівщині (тут: 

Словаччина – уточнення Ч. С.). Закінчивши богословську семінарію й 

університет, він працював професором греко-католицької вчительської 

семінарії в м. Пряшеві, звідкіля і був направлений до Мукачева. Перебував на 

посаді директора Мукачівської державної вчительської семінарії до останнього 

дня свого життя – 26 березня 1937 р. [8]. 
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Викладачі, які забезпечували освітній процес у семінарії до приєднання 

території краю до Чехословаччини, не склали службової присяги і тому були 

звільнені зі займаних посад. Запис учнів до семінарії відбувся 29–31 жовтня та 

1–3 листопада 1919 р. На посаду викладача семінарії на підставі Розпорядження 

№ 492/1919 ІІ А від 21 жовтня 1919 р. було призначено А. Попова (чеськ.: 

Popov Aleksandr), який склав 30 жовтня 1919 р. службову присягу [9]. 

Розпорядженням № 862 ІІ А/F9 від 12 листопада 1919 р. також було призначено 

викладачем М. Торбича (чеськ.: Torbič Michal), який до того часу працював в 

Ужгородській греко-католицькій півце-учительській семінарії [4, арк. 1]. 

Оскільки приміщення семінарії в роки Першої світової війни було 

зайняте під військовий шпиталь, то згідно Розпорядження шкільного відділу 

№ 456/19 від 24 жовтня 1919 р. семінарію було розташовано в будівлі гімназії. 

Освітній процес у семінарії за нового чехословацького уряду розпочався 

12 листопада 1919 р. Всіх учнів семінарії та гімназії було поділено на три 

групи. В хроніці семінарії зазначено, що 31 січня 1920 р. закінчилися мовні 

курси, а з 1 лютого 1920 р. почалось викладання дисциплін. Слід зауважити, що 

нема інформації стосовно мови згаданого курсу, але припускаємо, що це були 

мовні курси з чеської мови, яка на той час була державною мовою 

Чехословацької республіки, або ж русинської мови, вивчення якої було 

ускладнене розбіжностями в поглядах на її граматику, адже «мовне питання» 

щодо граматики русинської мови було предметом дискусій ще з кінця 

ХІХ століття. У зв’язку з недостатньою кількістю викладачів учні старших 

класів гімназії навчались із учнями семінарії відповідно до навчальних програм, 

що попередньо використовувалися в згаданих закладах освіти. Навчальний рік 

було завершено 26 червня 1920 р. [9]. 

Зауважимо, що в річній статистичній відомості за 1919–1920 н. р., 

складеної директором семінарії Й. Хромяком 16 липня 1921 р., зазначалася 

наступна інформація: викладова мова закладу: «ruská» (тут: русинська – 

уточнення Ч. С.); професорсько-викладацький склад: Й. Хромяк, А. Маргиттай, 

М. Торбич, К. Стрнад, А. Попов; викладачів сумісників – 12 осіб; кількість 
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учнів наприкінці 1919–1920 н. р. становила: І рік навчання – 7 учнів і 1 

приватист (тут: приватисти – учні, що, навчаючись приватно, складають іспити 

з усіх дисциплін у відповідному закладі освіти – уточнення Ч. С.), ІІ – 7 учнів і 

1 приватист, ІІІ – 8 учнів і 2 приватистів, ІV – 4 учнів і 4 приватистів; загальна 

кількість становила 26 учнів і 8 приватистів; іспит на звання вчителя успішно 

склали 8 кандидатів [3, арк. 1–2]. 

У 1920–1921 н. р. за сприянням др. О. Бескида було відкрито інтернат для 

дівчат-семінаристок; 1921–1922 н. р. вперше відкрито два паралельні перші 

класи: І–А для хлопців (13 учнів і 1 приватист) і І–В для дівчат (29 учениць і 2 

приватисток); 1925–1926 н. р. при семінарії відкрито два класи 

«упражнительной школы» (тут: базова народна школа – уточнення Ч. С.); 1927–

1928 н. р. базову народну школу розширено до чотирьох класів; 1929–1930 н. р. 

відкрито перший клас з чеською викладовою мовою (кількість учнів: 28, з них – 

13 хлопців, 15 дівчат); 1931–1932 н. р.: 22 вересня 1931 р. класи з чеською 

викладовою мовою переведено в новобудову. Наприкінці навчального року в 

класах із чеською викладовою мовою нараховувалось 118 учнів, з них: І клас – 

39 учнів, ІІ клас – 42 учнів, ІІІ клас – 37 учнів [5, с. 16, 41]; 1932–1933 н. р. в 

чотирьох класах з чеською викладовою мовою нараховувалось 161 учень та 6 

екстернів, з них: І клас – 41 учень, ІІ клас – 40 учнів, ІІІ клас– 46 учнів, ІV 

клас – 34 учнів і 6 екстернів [6, с. 43]; 1934–1935 н. р. в чотирьох класах з 

чеською викладовою мовою нараховувалось 141 учень та 2 екстернів, з них: І 

клас – 24 учнів, ІІ клас – 36 учнів, ІІІ клас – 42 учнів, ІV клас – 39 учнів і 2 

екстернів [7, с. 34]. Зауважимо, що вся інформація стосовно класів з чеською 

викладовою мовою в архівних документах, річних звітах подається окремо і 

виключно чеською мовою. 

Аналіз архівних джерел, річних звітів Мукачівської державної 

коедукаційної вчительської семінарії дозволяє стверджувати, що у міжвоєнний 

період в закладі: професорсько-викладацький склад поступово збільшувався; 

кількість учнів зростала, відкривалися паралельні класи; кількість навчальних 

засобів зростала; збільшувався книжковий фонд; до навчальних предметів, які 
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вивчали майбутні вчителі народних шкіл, належали: релігія, педагогіка 

(практика), русинська мова, чеська мова, географія, історія, математика, 

природнича історія, фізика, хімія, сільське господарство, каліграфія, 

малювання, співи і музика, гра на музичному інструменті (скрипка), жіноча 

ручна праця, гімнастика та необов’язкові для вивчення предмети – рукоділля, 

гра на музичному інструменті (фортепіано); здійснювався аналіз успішності 

кандидатів за результатами півріч та іспитів зрілості (тут: матура – уточнення 

Ч. С.) з наступним обговоренням їх на засіданнях педагогічних рад та розгляду 

шляхів покращення якості надання освітніх послуг; систематично здійснювався 

контроль за дотриманням вимог розпоряджень шкільного відділу щодо 

належної якості освіти в закладі; здійснювалося цілеспрямоване національно-

патріотичне виховання майбутніх педагогічних фахівців; діяло студентське 

самоврядування, яке активно долучалося до створення в семінарії умов 

самореалізації кандидатів (організація науково-пошукової, художньо-

самодіяльної діяльності); систематично проводилися прогулянки та екскурсії в 

природу, в освітні заклади різних типів, на виробництва, в музеї, відвідування 

визначних місць. 

Таким чином, в Чехословацький період (1919–1938 рр.) діяльність 

Мукачівської державної вчительських семінарій мала позитивну динаміку щодо 

зростання контингенту студентів, покращення матеріально-технічної бази, 

удосконалення змісту теоретичної та практичної підготовки вчителів, а також 

урізноманітнення форм організації навчання майбутніх вчителів для народних 

шкіл краю. 
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Сабіна Шкріба, 

спеціальність 011 Освітні педагогічні науки,  

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти,  

Мукачівського державного університету 

 

ІВАН ЮЩУК – ВИДАТНА ПОСТАТЬ  

ВІТЧИЗНЯНОГО МОВОЗНАВСТВА Й ПЕДАГОГІКИ 

Іван Пилипович Ющук – знакова постать українського мовознавства й 

педагогіки другої половини ХХ – перших десятиліть ХХІ століття. Він був 

мовознавцем, лінгводидактом-новатором, перекладачем творів сербських, 

хорватських, лужицьких і словенських письменників, літературознавцем, 

письменником, професором, автором підручників і посібників з української 

мови та одним із фундаторів української «Просвіти».  

Внесок І. Ющука у вітчизняне мовознавство й педагогіку вважають 

цінним і надзвичайно важливим. Уся діяльність науковця наскрізь пронизана 

новаторськими підходами, які відіграли важливу роль у зміні філософії освіти 

на зламі ХХ – початку ХХІ століть. Проте значний науковий і творчий 

доробок ученого не знайшов свого належного відображення в наукових 

працях сучасників. Вивчення педагогічних ідей, просвітницької діяльності 

видатного науковця залишається актуальним на сьогодні й потребує 
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глибшого, більш детального аналізу. 

Творчість І. Ющука становить цілий етап у розвиткові українського 

мовознавства й педагогіки. В її основі – новаторські підходи, оригінальність 

структури та підвищена увага до підростаючого покоління. Розвиток 

мовлення учнів науковець характеризує крізь призму розвитку мислення. У 

програмі для середньої загальноосвітньої школи Іван Пилипович наголошує: 

«Адже лише той, хто вміє думати, може сказати щось варте уваги» [2, с. 6]. 

На думку мовознавця, курс української мови в школі повинен працювати на 

розвиток мовлення учнів, бо в інакшому випадкові він втрачає свою 

доцільність. 

Дослідник І. Ющук належить до когорти науковців, які присвятили 

значну частину свого життя створенню підручників для середньої й вищої 

школи. Не можемо не погодитися із словами С. Омельчука, який так 

характеризував його книжки: «Вони відзначаються інформативністю, 

науковою популярністю викладу теоретичного матеріалу й передбачають 

проблемність та спрямування на пошукову мисленнєву активність учнів…» 

[1, с. 38]. У своїх підручниках мовознавець робить акцент на вмінні учнів 

мислити логічно, робити висновки з прочитаного й застосовувати вивчене у 

практичній діяльності.  

Окрім підручників і посібників, І. Ющук є автором двох повістей для 

дітей середнього та старшого шкільного віку – «Якось уранці» та «Троє на 

Місяці». Повість «Троє на Місяці» поєднує фантастичні пригоди юних 

українців у космосі й граматику української мови. Особливість цього твору 

полягає в тому, що розділи містять різні завдання-ключі, які потрібно 

виконати читачам, аби отримати підказки до тексту. Такий цікавий тип 

оповіді не лише стимулює стежити за перебігом пригод головних героїв, а й 

змушує згадати правила українського правопису. 

З-поміж багатьох наукових і творчих здобутків Івана Пилиповича 

помітно виділяється «Словник української мови VІ століття», над яким 

видатний учений працював чотири роки. Автор словника зазначає: «Я 
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назбирав 13 тисяч слів української мови словʼянського походження, які 

повністю або частково звучанням і значенням збігаються зі словами 

верхньолужицької, чеської, словенської, сербської і хорватської мов, 

території яких не межують з Україною» [4, с. 6–7]. Своєю науковою працею 

І. Ющук довів, що українська мова ніколи не була тотожною з мовою 

російською, так само наша мова не є її відгалуженням або нащадком. 

Мовознавець стверджує, що українська мова постала з праслов’янської мови. 

«Словник української мови VІ століття» – знакова робота І. Ющука. Відомий 

український поет-шістдесятник Д. Павличко у своїй рецензії на «Словник…» 

зазначив: «Поява словника української мови VІ століття – це явина не рядової 

філологічної книжки, а могутнє доповнення до нашої духовної та збройної 

боротьби…за невмирущість України» [3, с. 350]. 

Отже, І. Ющук є, беззаперечно, однією з найпомітніших і 

найдіяльніших постатей українського мовознавства й педагогіки другої 

половини ХХ – перших десятиліть ХХІ століття. Його наукова діяльність 

позитивно відобразилася на філософії сучасної української освіти. В історії 

вітчизняного мовознавства науковий доробок І. Ющука – унікальне явище. 

Кожна його праця – це своєрідний еволюційний етап розвитку нашої 

мовознавчої й педагогічної науки. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕЗИДЕНТУРИ В США 

Вища медична освіта США характеризується багаторівневою системою 

навчання і резидентура є її невід’ємним компонентом. У США та деяких інших 

країнах завершення медичної резидентури є необхідним, щоб стати 

сертифікованим лікарем. Залежно від галузі спеціалізації, медична резидентура 

триває від трьох років та може навіть продовжуватися п’ять років для певних 

спеціальностей, наприклад, хірургії.  

Після І Світової війни медичні знання, технології та практична робота 

надзвичайно швидко розвивалися та змінювалися. Окрім інтернатури, 

подальше навчання було необхідним для тих, хто хотів практикувати у певній 

галузі чи займатися академічною діяльністю. Таким чином, резидентура – 

кількарічний досвід у лікарні стала прийнятним варіантом. На відміну від 

інтернатури, яка була доступна всім випускникам медичних шкіл, резидентура 

служила для еліти. Зазвичай, вимогою для зарахування в резидентуру було 

висока успішність у медичній школі та інтернатурі. Деякі програми вимагали 

додаткового досвіду наукової діяльності у доклінічних науках.  У 1920х 

програми резидентури стали більш поширеними. З 1934 до 1939 кількість посад 

у довгострокових резидентурах (тобто три чи більше років навчання) зросла з 

332 до 1791 [3,  c.101].  

Сучасна резидентура була запроваджена в Америці з відкриттям лікарні 

Джона Хопкінса у 1889. У цей час факультет використовував слово «резидент» 

для позначення лікарів, котрі закінчили інтернатуру та продовжували навчання 

у лікарні для спеціалізації у певній галузі медицини. Спочатку лікарня 

пропонувала резидентуру в медицині, хірургії та гінекології [2, c. 161-163]. 
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Призначенням резидентури було набуття академічного досвіду. На думку 

Вільяма Ослера [2, c. 162] резидент - це особа, яка хоче займатися науковою 

роботою у лікарні. Під час І Світової війни система резидентури поширювалася 

також на інші заклади. Фокусуючись на поєднанні клінічного навчання та 

дослідницької роботи, інтернатура перед ІІ Світовою війною мала подвійну 

роль. З одного боку вона забезпечувала поглиблене навчання клінічної 

спеціальності, з іншого боку — готувала молодих лікарів до клінічних 

досліджень та наукової роботи. На відміну від інтернатури, яка була доступною 

для всіх випускників медичних закладів, резидентура служила для еліти.  

Найпомітніші зміни у тривалості робочого дня в резидентурі з’явилися у 

2003 році, коли Акредитаційна Рада для вищої медичної освіти Accreditation 

Council for Graduate Medical Education (ACGME) зобов’язала обмежити роботу 

в резидентурі 80-годинним робочим тижнем [4]. Резиденти працюють в 

лікарнях для вдосконалення своєї освіти та практики у певній галузі медицини. 

Вони працюють під керівництвом лікаря, який відповідає за призначене 

резидентами лікування. У лікарнях більша частина роботи та навчання 

резидента відбувається під час обходів, коли група лікарів переходить від 

пацієнта до пацієнта, перевіряючи їх стан, призначене лікування та прогрес. 

Працюючи в такій команді, резидент вчиться оцінювати здоров'я пацієнта, 

одужання та призначати лікування. Асоціація Американських Медичних 

коледжів (ААМС) налічує понад 135 медичних спеціальностей. Залежно від 

спеціальності, резидентура може тривати від 3 до 7 років. Для лікарів сімейної 

чи внутрішньої медицини резидентура завершується через три роки. Такі 

спеціальності як анестезіологія, дерматологія, акушерство та гінекологія 

вимагають чотири роки резидентури. Резидентура у загальній хірургії триває 5 

років, тоді як нейрохірургія — 7 років. Після завершення, резиденти можуть 

бути сертифіковані та практикувати медицину самостійно [5]. 

Сьогодні, перед Україною постало питання реформування системи вищої 

медичної освіти, спираючись на досвід прогресивних країн. У 2019 році 

Міністерство охорони здоров'я України запропонувало Стратегію розвитку 

https://www.acgme.org/Portals/0/PDFs/dh-ComparisonTable2003v2011.pdf
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медичної освіти, що має на меті вдосконалити різні аспекти підготовки 

медичних фахівців, зокрема йдеться про запровадження резидентури [1]. Серед 

завдань щодо вдосконалення системи вищої медичної освіти є визначення 

вимог щодо проходження резидентури, у тому числі — у зв’язку з 

ліцензуванням; запуск нової резидентури: за місцем працевлаштування з 

переліком обов’язкового навчання, тощо.  
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