
             Львівський національний університет імені Івана Франка 
Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 
ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

(Інтернет- / друковане видання) 
Випуск 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2019 



2 

 

УДК 378.091.212(050) 

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 (протокол № 8 від 12  березня 2019 року) 
 
 
 
 
Укладач: Кость С.П., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент  кафедри 
початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
 
 
Упорядник: Мачинська Н.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  початкової та 
дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 
 
Рецензенти: 

1. Квас Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор 
2. Стахів Марія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.  

 
 
 
 
 
 

Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах» 

[передм., впоряд. Н. Мачинська]. – Львів : Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019.  – Вип. 2 –  247 с. 

 
У Збірнику вміщені наукові дослідження здобувачів вищої освіти з 

актуальних тем педагогіки та методик навчання (теоретико-прикладні аспекти 
дослідження наукової спадщини педагогів; аналіз інноваційних течій сучасної 
педагогічної науки; проблеми та перспективи розвитку педагогіки, методик 
викладання навчальних дисциплін; аналіз здобутків сучасних учених, 
новаторських підходів до організації діяльності педагога; функціонування 
освітніх закладів різних типів; діяльність вчителя-асистента в інклюзивному 
освітньому середовищі; соціопедагогічна спрямованість професійної діяльності 
педагога), а також апробації результатів курсових та магістерських робіт. 
 
 
 

 
                                      © Львівський національний 

 університет імені Івана Франка, 2019 



3 

 

ЗМІСТ 

Вступне слово………………………………………………………………............6 
Алпатова К. Навчання мови і виховання культури мовлення в учнів 
початкових класів в умовах реформування початкової освіти…………………...7 
Афошкіна О. Національне виховання дітей старшого дошкільного віку 
засобами етнопедагогіки…………………………………………………………...10 
Бойко М.-М. Організація позашкільної освіти для дітей молодшого шкільного 
віку…………………………………………………………………..........................13 
Васильків А. Інтеграція як передумова нестандартних форм організації 
навчальної діяльності у початковій школі………………………………………..17 
Возняк К. Роль сучасних технологійу формуванні усного мовлення школярів 
початкової школи…………………………………………………………………..22 
Гаврилюк А. До проблеми затосування інформаційно-комунікаційних 
технологій унавчальному процесі………………………………………………..  25 
Гладка Х. Гуманістичний підхід у вихованні дитини дошкільного віку………28 
Грабовенська О. Аналіз проблеми формування навичок самостійності у дітей 
дошкільного віку у працях відомих науковців…………………………………...32 
Грещук Н. Софія Русова про роль педагога у формуванні особистості 
дошкільника………………………………………………………………………...36 
Гриневич Х. Особливості психічних процесів дітей молодшого дошкільного 
віку з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги……………………………..39 
Гриців І. Розумовий розвиток учнів початкових класів засобами народознавчих 
матеріалів як проблема дослідження……………………………………………...49 
Гулка С.  Професійні чинники формування  мобільності майбутнього 
педагога……………………………………………………………………………..52 
Дзіваковська О. Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї як чинник 
формування особистості дошкільника……………………………………………56 
Дзядик О. Навчально-розвивальне середовище як умова адаптації 
першокласників до освітнього процесу ………………………………………….60 
Дрочак М. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
у процесі навчання молодших школярів………………………………………..65 
Дяків Л. Пізнавальна активність дітей дошкільного віку………………………68 
Жемела І. Метод проектів у початковій школі: освітній та розвивальний 
потенціал……………………………………………………………………………72 
Жеребецька О. Формування уявлень про моральні норми у дітей дошкільного 
віку як педагогічна проблема……………………………………………………...77 
Жмурко Т. Формування загальнокультурного розвитку дошкільників засобами 
української фразеології…………………………………………………………….81 
Заньчак Я. Використання додаткової та альтернативної комунікації у роботі з 
дітьми з тяжкими порушеннями мовлення……………………………………….86 
Захарко М. Трудове виховання дошкільників як педагогічна проблема……....89 
Еліясевич Н. Дитячий музичний фольклор як засіб патріотичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку……………………………………94 



4 

 

Калітовська О. Особливості організації самопідготовки учнів на групі 
продовженого дня…………………………………………………………………..98 
Кардащук М. Засоби формування гуманістичного світогляду учнів початкової 
школи………………………………………………………………………………101 
Клюфінська О. Використання ігрового методу в процесі формування 
іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи……………105 
Книш М. Вимоги нормативних документів щодо розвитку творчих здібностей 
у дітей дошкільного віку………………………………………………………….109 
Ковалишин І. Інтеграція на уроках розвитку зв’язного мовлення……….......112 
Ковалишин О. Мовленнєва компетентність  дітей старшого дошкільного віку: 
загальна характеристика………………………………………………………….115 
Ковальська О. Проектна технологія як засіб розвитку пізнавальної діяльності 
учнів початкової школи……………………………………………………………119 
Когут Г.Соціометрія як метод дослідження міжособистісних взаємин у групі.123 
Комарницька В.  Специфіка комунікативно-діяльнісного підходу навчання у 
вивченні української мови………………………………………………………..127 
Кость Н. Ернст Геккель: життєвий шлях та наукова діяльність………………129 
Кохман О.  Формування моральних якостей дошкільників…………………...132 
Кріслата О. Поняття «соціальний конфлікт» у педагогіці й інших 
соціогуманітарних науках………………………………………………………..136 
Крохмальний Д. Деякі проблеми інформаційного суспільства у контексті 
навчальної комунікації……………………………………………………………141 
Куцір Ю.  Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі 
навчання……………………………………………………………………….......145 
Кучма В. Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку мовлення дітей 
старшого дошкільного віку………………………………………………………152 
Лозинська Т. Розвиток початкової освіти у Фінляндії………………………...155 
Марко Н. Особливості формування критичного мислення в учнів початкових 
класів……………………………………………………………………………….159 
Маселко Х. Вплив інтерактивного навчання на розвиток  комунікативної 
компетентності молодшого школяра……………………………………………162 
Налепа Х. Поняття лексичної компетентності як основної складової  при 
вивченні рідної мови……………………………………………………………...166 
Паращишин B. Стилі сімейного виховання та їх вплив на формування 
особистості дошкільника…………………………………………………………170 
Пітик О. Актуальні проблеми розвитку мовлення молодших школярів: 
діагностика та вирішення…………………………………………………….......175 
Порохнява А. Прояви посттравматичного стресового розладу у дітей, які 
пережили травму війни…………………………………………………………..179 
Приступа Х.  Метод проектів як сучасний спосіб удосконалення  мовленнєво-
комунікативних навичок учнів початкової школи……………………………..184 
Прохорова С. Деякі аспекти використання сучасних комп`ютерних технологій 
на уроках початкової школи……………………………………………………...187 



5 

 

Пузиняк О.  Розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників засобами 
інтерактивних технологій………………………………………………………...189 
Рикун С.  Практичні аспекти сучасного оцінювання в початковій школі……193 
Семочко Н. Теоретичний аналіз понять означення дітей, які мають порушеня у 
розвитку……………………………………………………………………………197 
Сеньків Х. Ціннісні орієнтації особистості як чинник задоволеності 
шлюбом……………………………………………………………………………202 
Сидорак І. До питання шляхів збагачення словникового запасу учнів 
початкових класів…………………………………………………………………207 
Стельмащук О. Організація пізнавальної діяльності дошкільників у 
природному довкіллі як чинник формування екологічної культури………….209 
Степова Л.-М. Впровадження змісту ігрового навчання в педагогічну 
практику…………………………………………………………………………...213 
Стефаниця Н. Професійна компетентность вчителя початкових класів……..218 
Струсь О. Акмеологічні засади формування професіоналізму майбутнього 
вчителя початкових класів………………………………………………………..220 
Суворова Н. Роль сучасних технологій у розвитку мовлення школярів……..223 
Таратула Г. Cирітство як проблема сучасного суспільства…………………..227 
Телішевська Г. Оновлення початкової ланки освіти в контексті 
євроінтеграційної  політики України…………………………………………….232 
Хомишин В. Психокорекція  наслідків війни  посттравматичних стресових 
розладів……………………………………………………………………………235 
Фарима Р. Використання технік формувального оцінювання під час 
проведення навчальних занять у закладі освіти ………………………………..238 
Фарима Р. Застосування формувального оцінювання у освітньому процесі 
закладу дошкільної освіти………………………………………………………..242 
 

 

 

 

 

 



6 

 

Вступне слово 
Одні віддають перевагу науковим романам, казкам,  

незвичайним пригодам, сумним або смішним.  
А інші кажуть, що найцікавіші книжки – саме наукові.   

За шкільним підручником навчаються,  
повість – та читається легко,  

а наукова книга примушує людину саму багато думати.  
Януш Корчак 

Освітній процес у закладі вищої освіти – складна структурована система, 
спрямована на формування гармонійної особистості, професійну підготовку 
конкурентно спроможного фахівця. 

Самостійна діяльність студентів – вагома складова освітнього процесу. 
Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою конкретної 
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. У 
процесі самостійної роботи здійснюється самоосвіта студента, яка сприяє 
поглибленню, розширенню та більш міцному засвоєнню знань. Основним 
засобом самоосвіти є самостійне вивчення та опрацювання наукової, науково-
популярної, навчальної, політичної, художньої та іншої літератури.  

Мета самостійної роботи – це формування умінь оволодіння 
раціональними прийомами розумової діяльності, розвиток умінь співвідносити 
загальнотеоретичні положення з реальними подіями, явищами, процесами, 
формування та розвиток умінь визначати навчальну проблему та знаходити 
способи її розв’язання. Потреба у засвоєнні різнобічної інформації, бажання 
розширити власний кругозір, збагачення ерудиції вимагає від молодої людини 
певної цілеспрямованості, дисциплінованості, значних вольових зусиль, уміння 
зосереджувати увагу на об’єктах вивчення, користуватися різними видами 
пам’яті тощо.  

Освітній альманах – це вже другий збірник студентських наукових праць, 
який вміщує результати наукових досліджень студентів та магістрантів у різних 
напрямах майбутньої професійно-педагогічної діяльності, у галузі історії 
становлення та розвитку вітчизняної та зарубіжної освітніх систем; у контексті 
впровадження інновацій у практику роботи різних освітніх інституцій.  Щиро 
бажаємо подальших творчих здобутків усім, хто став автором цього 
студентського наукового збірника і запрошуємо до активної участі у подальших 
наших наукових проектах. 

Наталія Мачинська, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
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Алпатова К., 
здобувач вищої освіти ІV-го курсу  

факультету педагогічної освіти 
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

Науковий керівник – Крохмальна Г. І., 
кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, 
факультету педагогічної освіти 

(Львівський національний  університет імені Івана Франка) 
 

НАВЧАННЯ МОВИ І ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В 

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

У сучасному процесі реформування  початкової школи особлива увага 

відводиться роботі, спрямованій на навчання мови та формування культури 

українського мовлення у здобувачів освіти, починаючи з початкової ланки 

загальноосвітньої школи.  

В освітньому процесі проблемі навчання мови та вихованню культури 

мовлення надавали великого значення відомі педагоги В. Сухомлинський, К. 

Ушинський, Я. Коменський, вчені-методисти М. Вашуленко, Л. Айдарова, Л. 

Варзацька, Н. Грипас, В. Каліш, В. Мельничайко, О. Хорошковська, Г. 

Шелехова, М. Пентилюк, І. Синиця, М. Стельмахович.  

У всі часи у різних народів цінувалися люди з високою культурою, здатні 

відстоювати свій погляд, говорити просто, логічно, доступно, лаконічно, але в 

той же час впевнено. Сьогодні вміння вести діалог, дискусію, презентацію, 

викликати певні емоції, бажання висловлюватися цінується високо і є 

необхідною якістю культурної сучасної особистості.  

У нових соціально-економічних умовах розвитку державності зростає 

значення і вимоги до формування соціально-активної, культурної та духовно 

багатої особистості. Однією із основних умов цього процесу є набуття 

школярами умінь і навичок вільно і грамотно володіти рідною мовою. Не 

володіючи досконало багатством рідної мови, громадянин буде не спроможним 
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розвинути свою думку, оформити діловий документ, грамотно і переконливо 

представити виробничі інтереси, а від цього будуть гальмуватись функції, що 

покладені на нього суспільством. Тому одним із найголовніших завдань школи, 

і педагогів зокрема, є навчити школярів змістовно, граматично правильно і 

стилістично вправно висловлювати свої думки. Саме з цих завдань 

визначаються шляхи подальшого вдосконалення роботи вчителя початкових 

класів [2, c. 22].  

Культура мовлення – це система вимог, регламентацій щодо вживання 

мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній).  

Належна культура мовлення – це свідчення розвиненого інтелекту і 

високої загальної культури особистості. Одним із завдань культури мовлення є 

подолання мовних стереотипів: стереотипи мовлення – це стереотипи мислення 

[3, c.19].  

Висока культура мовлення немислима без дотримання мовленнєвого 

етикету. Він полягає у вмінні уважно слухати  співрозмовників, тактовно 

долучатися до розмови, чітко висловлюватися, розмовляти толерантно, 

використовувати гречні слова та сталі етикетні фрази [4, c. 15]. 

Виховання мовленнєвої культури тісно пов’язане з оволодінням мовними 

засобами в будь-якій мовленнєвій ситуації, уміннями користуватися багатством 

української мови, правильно і виразно висловлювати свої думки 

(текстотворення). 

Актуальність дослідження пояснюється наявним запитом суспільства на 

підготовку особистості, яка володіє високою комунікативною культурою. Не 

виникає сумнівів, що успіх у всіх видах життєдіяльності людини фактично 

гарантує її здатність до спілкування. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти (від 21.02.2018 року) 

зазначено: «метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур 

відповідних корінних народів і національних меншин є формування в учнів 

комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного 
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обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та 

набуття певного соціального досвіду» [1].  

Становлення мовної і мовленнєвої компетенцій молодшого школяра – 

особливий процес. Адже першочергове завдання початкової школи під час 

вивчення рідної мови – розвиток мовлення, комунікативних здібностей учнів, а 

вивчення правил мови є важливим підґрунтям оволодіння мовою на 

комунікативному рівні. Інакше кажучи, удосконалення мовленнєвої 

компетенції школяра ґрунтується на поступовому введенні елементів мовної 

компетенції (знань з фонетики, лексикології, граматики та інших мовознавчих 

розділів) [2, c.72]. 

Оволодіння мовленнєвими нормами розпочинається ще в дошкільний 

період, далі триває в початковій школі на уроках рідної мови, особливо 

зв’язного мовлення, і читання. Відповідно до вимог Програми Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України для середньої загальноосвітньої школи 

(1 – 4 класів) учні ознайомлюються з основними мовними нормами вимови, 

наголошування, слововживання і семантичнихзв’язків між словами, 

морфологічних форм, синтаксичного поєднання слів у реченні, стилістичного 

використання мовних одиниць, орфографічного й пунктуаційного оформлення 

усного мовлення. Усе це становить загалом мовну компетенцію учня, що 

реалізується через мовленнєву компетенцію, тобто вміння доречно 

застосовувати свої знання у конкретних мовленнєвих ситуаціях, 

використовуючи при цьому як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та 

інтонаційні засоби мовлення [2, c. 69]. 

Слід наголосити на тому, що рівень мовленнєвої культури можна на 

багато підвищити за умовиб безперервного навчання. Феномен мовленнєвої 

культури розглядається науковцями упродовж багатьох років, але такі аспекти, 

як формування мовленнєвої культури спілкування засобами новітніх 

технологій, ще недостатньо вивчені. 
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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

 
«Дитячий садок – це перша найгідніша 

школа для дитини, національна школа, в 
якій пробуджується її національна і 

громадянська свідомість» 
Софія  Русова 

З давніх-давен кожен народ вбачав виховання своїх дітей на основі 

народної мови, народних звичаїв традицій та обрядів. Це в певній мірі відрізняє 

народи світу один від одного. Національне виховання на сьогоднішній день 

набуває особливої актуальності, педагоги знаходять нові підходи та методи 

реалізації всіх його завдань.  

Національне виховання – це світоглядна і філософська система 

переконань, традицій та звичаїв, які були створенні самим народом протягом 

віків створена протягомвіків самим народом. Ця система була створена для 
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того, щоб формувати у молоді її свідомість, передавати їм безцінний досвід і 

надбання попередніх поколінь.  

Національне виховання розпочинається з виховання наймолодшого 

покоління. Це потрібно робити вже з раннього віку, саме в той момент, коли 

лише починає закладатися перший фундамент особистості. Перед вихователями 

закладів дошкільної освіти стоїть не легке завдання. Вони повинні 

«виколисати» з тих найменший діток справжніх патріотів своєї держави, 

виростити на основах духовності носіїв та продовжувачів нашої нації. 

Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку процес 

надзвичайно складний. Адже в дошкільному віці діти не усвідомлюють, що 

таке національність, патріотизм, а їхні патріотичні почуття засновуються лише 

на інтересі до найближчого оточення, яке вони бачать щодня, вважають рідним 

і нерозривно пов’язаним із ними [1, с. 4]. 

Питаннями національного виховання звертали увагу такі класики 

педагогічної науки, як С. Русова, Г. Сковорода, К. Ушинський, А. Макаренко, 

В. Сухомлинський, Г. Ващенко, О. Огієнко, О. Ольжич та багато інших. Всі 

вони внесли невід’ємну частину своєї праці в розвиток національно-

патріотичного виховання дітей. 

С. Русова у праці «В дитячому садку», яка  була видана у 1919 р. 

поставила перед українським дошкільним закладом ряд вимог. Педагог 

стверджувала, що дитячий садок повинен бути пройнятий національним духом. 

Особливе місце слід відводити народним творам та мистецтву, а дітей слід 

виховувати з урахуванням національних рис народу. Софія Русова сформувала 

основні принципи національного виховання такі як, народність, 

індивідуалізація,  демократизація, гуманізація. 

Біля витоків національного виховання стояв О. Ольжич. Він вбачає, що 

дошкільне виховання, повинно бути національним, а його змістом і виховним 

матеріалом має стати українська народна культура, оскільки саме їй притаманні 

«всі потрібні прикмети органічності, стильової єдності, багатства і чистоти», 
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саме вона забезпечує дитині «тривалий і потужний зв’язок з національною 

стихією». 

З-поміж засобів національного виховання О. Ольжич радить 

використовувати народні іграшки, «цяцьки», твори українського фольклору, 

насамперед байки, казки. Також він убачав необхідність у спеціальному 

замовленні кращим українським письменникам п’єс для малечі, які діти легко 

могли б інсценізувати у своїй театральній діяльності. Ефективними засобами 

національного виховання, з погляду вченого, є українські народні хороводні 

ігри й танці, «руханки та гуртові вправи» у супроводі народних мотивів, 

дитячий театр і «вертеп». 

Вітчизняний педагогічний досвід представлено у цікавих напрацюваннях, 

які започатковано ще в творах К. Ушинського. Учений стверджував, що в 

кожного народу є своя оригінальна система виховання, своя особлива мета і 

свої особливі засоби її донесення вихованцям [2, с. 339]. 

Учений зі світовим іменем І. Огієнко до кола своїх наукових досліджень 

увів і проблеми національного виховання українців, відзначав глибокі освітньо-

виховні традиції українського народу, вважав, що змалечку дітей варто 

ознайомлювати з історичними подіями, виховуючи їх на героїв минувшини, 

славі предків, на багатій українській народній культурі, адже, підкреслював 

Іван Огієнко, – історія «воскрешає український народ і нею ми маємо 

найбільше гордитися» [2, c. 346]. 

Враховуючи всі напрацювання педагогів у сучасному закладі дошкільної 

освіти для того щоб виховати патріота, використовують низку різноманітних 

засобів. Важливе значення в національному вихованні має дитячий фольклор. 

Використання фольклору на заняттях або в проведенні режимних процесів 

розвиває в дітей вміння слухати і розуміти рідну мову, розвиває мислення і 

пам’ять. В закладах дошкільної освіти використовують такі види дитячого 

фольклору: пестушки, заклички, мирилки, прислів’я та приказки, легенди, 

казки та інші. 
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Дітей вчать етноукраїнських пісень, ознайомлюють з державними 

символами і оберегами. В процесі виховання наголошують дітям на тому, що 

вони належать до певної нації, вчать любити і поважати своє рідне – українське 

слово, пісню, казку і т. д. Ознайомлюють дітей на практиці з народними 

ремеслами. Вчать бережно ставитись до традицій українського народу та 

різноманітних обрядів та звичаїв. Знайомлять дітей з видатними постатями 

українських вчених, поетів, художників.  

Отже, національне виховання має важливе значення. Саме в дошкільному 

віці дитина формує перше враження про оточуючий світ, вчить співвідносити 

себе до певної нації. Якщо в дошкільному віці не дати дитині потрібних знань 

про патріотизм і національність, то в шкільному віці може бути пізно. Тому 

педагоги повинні не забувати про значущість національного виховання, а 

навпаки впроваджувати його кожного дня. 

Література: 
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2.Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навчально-методичний посібник / 
Н. В. Лисенко. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 720 с. 
3.Патріотичне виховання в ДНЗ [Текст] / уклад. І. І. Логвіненко, О. С. Тарасова, 
О. О. Христич, Л. А. Швайка. – Х. : ВГ «Основа», 2016. – 463 с. 
4.Фоменко Е. В. Формування національної свідомості дітей / У. В. Фоменко. – 
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Постановка проблеми. Послідовне і конструктивне реформування 

сформованої системи освіти, глибоко зачіпає організаційні, методичні, 

предметно-змістові та інші сторони позашкільної освіти. Зростає необхідність у 

додатковій освіті, яка б могла задовольнити інтереси, духовні запити і потреби 

у професійному самовизначенні молодшого школяра. Це вимагає передусім 

підвищення вимог до системи позашкільної освіти. Адже основне завдання 

закладів позашкільної освіти – розвиток здібностей дітей та молоді у сфері 

освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої 

творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, 

необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної 

діяльності [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема організації 

позашкільної освіти  займає провідне місце у науково-методичній літературі.  ЇЇ   

досліджували   у   своїх   працях   методисти   та   педагоги:   О. Биковська, В.  

Вербицький, Г.  Пустовіт, Т.  Сущенко, Т. Цвірова таінші. 

Мета: опрацювавши наукові джерела, обґрунтувати особливості 

організації позашкільної освіти з дітьми молодшого шкільного віку, розкрити 

зміст та завдання позашкільної освіти та виховання, визначити типи 

позашкільних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Законом України «Про 

позашкільну освіту», позашкільну освіту трактують як сукупність знань, умінь 

та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних 

закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних 

закладах [2].  

Основна мета позашкільної освіти та виховання – створення умов  для 

творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та 

учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в 

умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм і 

методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків, задоволення їх 
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освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, 

дослідницької, технічно-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, 

еколого-природничої, туристсько-краєзнавчої та інших видівтворчості [3, с.3]. 

Закон України «Про позашкільну освіту» визначає наступні її завдання: 

виховання громадянина України, пошук, розвиток та підтримка здібних, 

обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; розвиток здібностей, 

талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, 

духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні й творчій 

самореалізації та, формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й 

відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих та ін. 

[2]. 

Доктор педагогічних наук, професор, провідний дослідник позашкільної 

освіти О. Биковська виділяєтакі напрями позашкільної освіти за відповідними 

спеціалізованими профілями навчання: 

– художньо-естетичний напрям позашкільної освіти (хореографічний, 

музичний, театральний, художній  профілі навчання);  

– науково-технічний напрям позашкільної освіти (початково-

технічний, спортивно-технічний, предметно-технічний, інформаційно-

технічний, художньо-технічний, виробничо-технічний  профілі навчання);  

– еколого-натуралістичний напрям (екологічний, біологічний, 

сільськогосподарський, лісогосподарський, медичний, хімічний профілі 

навчання);  

– туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти (краєзнавчий, 

туристський, спортивний профілі навчання);  

– гуманітарний напрям позашкільної освіти (суспільний, філологічний, 

соціальний профілі навчання) [1, c. 23]. 

Позашкільна освіта – це освіта, де діти можуть спробувати свої сили, 

задовольнити свою зацікавленість в тій чи іншій сфері, освіта, яка допоможе 

віднайти свій власний шлях. 
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Таким чином, позашкільна освіта зумовлена емоційною привабливістю 

для молодших школярів. Вона побудована на принципах: добровільності та 

доступності, що передбачають право вибору та здобуття якісної позашкільної 

освіти; варіативності, що забезпечує оптимальні умови вибору напрямів, часу, 

змісту, форм організації позашкільної освіти та методів її здійснення; 

регіональності, що розкриває закономірності й специфіку компонування 

елементів і конструювання змісту позашкільної освіти на місцевому, 

регіональному і глобальному рівнях; міждисциплінарності й інтеграції, що 

забезпечують тісний зв’язок принципів цілісності, неперервності і наступності 

у побудові змісту позашкільної освіти [4, с. 15]. 

В Україні функціонують різні типи позашкільних навчальних установ: 

палаци, центри, будинки, клуби, станції, студії, школи, дитячі оздоровчі 

заклади, академії, бібліотеки, парки, музеї, театри, стадіони, курси та ін. Ці 

установи за своїми організаційно-правової формам можуть бути державної, 

комунальної або приватної форми власності. 

Відповідно до концепції, змісту та напрямів діяльності, матеріально- 

технічної бази, кадрового забезпечення, територіального розташування та 

особливостей соціуму заклади позашкільної освіти функціонують як 

комплексні або профільні. Пріоритети їх розвитку визначаються конкретними 

умовами і можливостями регіонів [3, с. 8]. Комплексні позашкільні навчальні 

заклади організовують роботу з учнями за різними напрямками, а профільні – 

за певними напрямів позашкільної освіти. 

Висновки. Отже, позашкільна освіта для школярів є невід’ємним 

компонентом загальної освіти. За допомогою додаткової освіти діти можуть 

задовольняти індивідуальні потреби, реалізовувати творчий потенціал, 

адаптуватися в сучасному суспільстві і мають можливість повноцінно 

організовувати свій вільний час. Тому дитина соціально реалізує себе, 

готується до освоєння професії, і в результаті – у неї більше шансів досягти 

успіхів у майбутньому. 
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Таким чином, освітня діяльність позашкільних закладів повинна 

перебувати в стані постійного оновлення з урахуванням інтересів дітей, 

суспільства і держави, щоб задовольняти постійно мінливі потреби усіх 

складових виховного процесу. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку сучасної початкової 

школи ставиться завдання піднести якість освіти школярів, активно і 

цілеспрямовано готувати їх до подальшого навчання та практичної діяльності. 

Відтак завдання Нової української школи – навчити дітей не формально 

заучувати поняття, закони, а глибоко осмислювати внутрішню сутність знань і 

вмінь, щоб творчо застосовувати їх на практиці. Щоб виконати ці завдання, 
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потрібно розв'язати ряд теоретичних і практичних проблем, зокрема, проблему 

міжпредметних зв’язків та інтеграції навчання як передумови нестандартних 

форм організації навчання у початковій школі. 

Аналiз oснoвних дoслiджень i публiкацiй, в яких започатковано 

вирiшення прoблеми. На розвиток теорії і практики інтегрованого підходу до 

організації навчання вплинули новітні нормативні документи, зокрема Закон 

України «Про освіту», Державний стандарт початкової освіти та ін. Аналіз 

науково-методичного забезпечення щодо формування інтегрованих знань про 

людину і світ учнів молодшого шкільного віку висвітлено у дослідженнях 

дидактів та інноваційній діяльності практиків Г. Андрєєвої, Н. Бібік, К.Гузя, В. 

Ільченко, Н. Коваль, О. Савченко та ін. Незважаючи на чисельність робіт 

науковців, проблема інтеграції навчання як передумови нестандартних форм 

організації навчальної діяльності у початковій школі не розкрита. 

Метою статті є аналіз проблеми інтеграції навчання як передумови 

нестандартних форм організації навчальної діяльності у початковій школі. 

Результати дoслiдження та їх обговорення.  

Запровадження в шкільній освіті компетентнісного підходу згідно з 

Законом України «Про освіту» та концепції Нової української школи (НУШ) 

вимагає оновлення методичних підходів до реалізації міжпредметних зв’язків. 

Типологія навчальних предметів залежно від провідної мети вимагає адекватної 

організації процесу навчання, яке повинно забезпечувати у процесі вивчення 

того чи іншого предмета формування в учнів предметної, міжпредметних та 

ключових компетентностей. 

Державним стандартом початкової освіти передбачається всебічний 

розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння 

вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь 

відповідно до пізнавальних можливостей дітей. Традиційна предметна система 

навчання трансформується в бік інтеграції навчального змісту та виокремлення 

доцільного «ядра знань», що повинно обмежити теоретичний складник змісту 
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та «стати тим орієнтовним навчальним матеріалом, на основі якого вчителям 

буде запропоновано формувати компетентності школярів» [2]. Відтак «існує 

тенденція відходу від предметної системи до інтеграції навчального змісту в 

межах осучасненої системи комплексного навчання» [3, с. 12]. 

В Концепції Нової української школи підкреслюється, що «інтеграція 

ґрунтується на засадах компетентісного підходу» [10, с. 14]. Теми для навчання 

в рамках інтегрованих курсів можуть обирати як вчитель, так і діти. Незабаром 

інтегрований курс «Я досліджую світ» охопить (повністю або частково) сім 

освітніх галузей. Окремими предметами залишаться «Мова», «Математика», 

«Іноземна мова», «Фізкультура», «Мистецтво». Пропоноване інтегрування 

відбуватиметься із збереженням загального обсягу навчальних годин, що, з 

одного боку, допоможе застосовувати різноманітні інтерактивні методи, 

здійснювати навчально-дослідницькі проекти, зокрема й ті, що передбачають 

вихід за межі класної кімнати, робити освітній процес цікавим, а з іншого – 

задовольнить очікування батьків щодо тривалості перебування дитини в школі і 

характеру освітньої діяльності. Проте «без зміни методів навчання, без 

зосередження на компетентнісному підході під час вивчення предметів 

епізодичне поєднання уроків якості освіти не змінить» [1, с. 4]. 

Відомо, що інтеграція є похідною від міжпредметних зв’язків, вищим 

рівнем перетворення міжгалузевого наукового знання у цілісний системний 

формат [4; 6; 7; 8; 10]. Щодо самих міжпредметних зв’язків у полі чинних 

навчальних предметів, то в контексті нашого дослідження виникає потреба в 

аналізі освітніх інструментів для реалізації міжпредметних зв’язків. Саме до 

таких інструментів дослідники відносять інтегрований урок, міжпредметний 

урок і бінарний урок як різновид  інтегрованого. 

А. Небога, М. Садовий, О. Трифонова акцентували увагу на загальних і 

відмінних рисах інтегрованих і бінарних уроків [6]. Дослідники акцентують 

увагу на тому, що міжпредметні зв’язки є своєрідним підґрунтям для бінарного 

й інтегрованого уроку. Щодо відмінностей, то інтегрований урок, 
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використовуючи тісні міжпредметні зв’язки, проводить лише один вчитель. 

Бінарний же урок характеризується тим, що його проводять два вчителя. Отже, 

практична реалізація міжпредметних зв’язків у практиці навчання може 

здійснюватися у формах інтегрованого та бінарного уроку. 

В. Моргун [9], відштовхуючись від підходів О. Савченко, визначає 

інтегровані уроки як такі, що розробляться на міжпредметній основі з метою 

створення передумов для різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, 

поняття, явища, формування системного мислення, збудження уяви, 

позитивного емоційного ставлення до пізнання. Доцільно проводити 

інтегровані уроки не лише за традиційною формою організації, але й 

застосовувати нетрадиційні (уроки-подорожі, уроки-казки). 

Поширеними у сучасній практиці є бінарні уроки. В. Моргун стверджує, 

що бінарні уроки – це різновид інтегрованих. Відмінність, на думку дослідниці, 

полягає у тому, що «інформація з різних навчальних предметів подається 

окремими блоками. Як правило, їх об’єднує навчальна тема. Такі уроки 

проводяться із залученням асистента. Його роль можуть виконувати батьки 

учнів, учителі музики, образотворчого мистецтва тощо» [9, с. 10]. 

А. Небога, М. Садовий, О. Трифонова, узагальнивши певний досвід 

діяльності вчителів початкової школи, стверджують, що ефективний бінарний 

урок можна провести, якщо враховувати певні методичні умови, а саме: 

- вдало визначити тему для проведення бінарного уроку з урахуванням 

міжпредметних зв’язків; 

- відповідно до вимог програми визначити мету та завдання такого уроку; 

- продумати мотивацію навчально–пізнавальної діяльності учнів; 

- обґрунтований вибір змісту навчального матеріалу вчителями різних 

предметів, що забезпечує інтеграцію навчальних досягнень учнів; 

- відповідний меті, завданням і навчальному змісту вибір методів і засобів 

навчання; 

- визначення послідовності етапів проведення бінарного уроку; 
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- реалізація науково обґрунтованих функціональних обов’язків 

провідного вчителя у процесі уроку; 

- підбиття підсумків бінарного уроку та оцінка його ефективності [6]. 

Бінарні уроки сприяють застосуванню сучасних методик і технологій 

навчання, а також поєднанню теорії і практики двох навчальних предметів. 

Відтак Т. Грабко рекомендує такі типи бінарних уроків: урок – лекція; урок –

подорож; урок – експедиція; урок – дослідження; урок – інсценівка; навчальна 

конференція; урок – екскурсія; мультимедіа – урок; проблемний урок [5]. 

Аналіз теорії і практики проведення міжпредметних, бінарних й 

інтегрованих уроків дає підстави висловити припущення щодо ефективності 

бінарних й інтегрованих уроків як форми реалізації концепції НУШ.  

Висновки. Отже, міжпредметні зв’язки за умов диференціації змісту 

освіти на окремі предметні поля є необхідною умовою для формування в учнів 

цілісної картини світу, ключових та міжпредметних компетентностей. Ми 

визначили, що міжпредметні зв’язки – це узгоджене з позицій різних наук, що є 

основою навчальних предметів, трактування та оцінювання фактів, понять, 

об’єктів, подій, процесів, явищ, що дозволяє системно, послідовно та доцільно 

формувати в учнів цілісну картину світу, виходячи за межі предметного 

мислення та з використанням споріднених для різних предметів методів і 

технологій навчання. Міжпредметні зв’язки є основою для інтеграції 

навчального змісту, але самі ґрунтуються на координації такого змісту. 

Проблематика міжпредметних зв’язків трансформується в умовах навчання на 

принципах «Нової української школи» в проблематику предметних і 

міжпредметних компетентностей учнів. 
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ  

УСНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Сьогодні основне завдання школи – всебічно розвинути дитину як 

особистість: підготувати її до реального життя, навчити спілкуватись, виховати 

конкурентоспроможним, цілеспрямованим індивідом. Важливим компонентом 

цього багатогранного процесу є саме розвиток мовлення, зокрема усного.  



23 

 

Значний інтерес науковців до зазначеної проблеми засвідчує її важливість 

та актуальність. Вчені досліджували питання методики усного і писемного 

мовлення дітей молодшого шкільного віку, діалогічне і монологічне мовлення, 

описували прийоми роботи та ін. (А. Богуш, М. Вашуленко, Т. Донченко, Т. 

Ладиженська, Л. Мацько, М. Мещеряков, М. Соловейчик, О. Хорошковська та 

ін.) [4]. 

Для того, щоб розкрити особливості усного мовлення варто спершу 

вказати, що мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови; 

мовна діяльність людини. У процесі мовлення за допомогою мовних засобів 

(слів, словосполучень, речень) реалізується мислення. Мовлення виконує 

функції спілкування повідомлення, емоційного самовираження, впливу на 

інших людей, а для учнів – це ще й засіб успішного навчання в школі [3, c. 307]. 

Вашуленко С. зауважує, що усне мовлення – озвучене, для нього 

характерні певні властивості (темп мовлення – прискорення чи сповільнення, 

підвищення і пониження голосу, паузи, логічні наголоси, емоційне забарвлення 

тощо), воно може супроводжуватися мімікою і жестами; промовець може 

використовувати наочні засоби. Таким чином, усне мовлення, у порівнянні з 

писемним, має більші виражальні можливості, може здійснити сильніший 

вплив на слухачів [3, c. 309]. 

Усне мовлення розділяють на два види: монолог та діалог. У початковій 

школі вчителі навчають учнів монологічного та діалогічного мовлення різними 

способами, зокрема використовують різні методи, засоби, нові технології, що 

сприяють успішному розвитку учнів.  До них можна віднести такі технології, як 

інтерактивні технології, технології співробітництва, методи проектів, 

ситуативні вправи, проблемне навчання і ін. 

Метою технології навчання у співробітництві є оволодіння навичками та 

вміннями кожного учня на тому рівні, який відповідає його індивідуальним 

здібностям, формування комунікативних умінь, які забезпечують кожному 

можливість здійснювати спілкування на належному рівні [4]. 
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Назвемо форми, в яких здійснюється навчання у співробітництві: 

«Навчання в команді», «Ажурна пилка», «Круглий стіл», «Інтерв'ю», 

«Навчаємось разом», «Дослідницька робота», «Кейс - метод». 

Часто на уроках сьогодні вчителі використовують різні розвивальні та 

дидактичні ігри, за допомогою яких учнів вчать спілкуватися та збагачувати 

свій словниковий запас. 

Щодо інтерактивного навчання, то під таким навчанням розуміють 

навчання, яке здійснюється за умови взаємодії учня з іншими – вчителем, 

учнями. «Упродовж процесу інтерактивного навчання вчитель не дає готових 

знань… а тільки досвідчено курує навчальним процесом, спонукаючи учнів до 

самостійного пошуку вирішення тієї чи іншої освітньої проблеми» [1, c. 41-42]. 

Ситуативні вправи є ефективним засобом формування, закріплення 

йудосконалення необхідних для діалогічного спілкування вмінь і навичок. За 

твердженням методистів, ситуативні вправи на продукування й розігрування 

діалогів та монологів мають бути якнайтісніше пов’язані з виучуваним на 

уроках лексико-граматичного матеріалом. У процесі виконання таких вправ, 

школярі мають закріплювати вивчені правила спілкування, норми українського 

мовленнєвого етикету, засвоювати доречні в певній ситуації спілкування 

етикетні формули [5]. 

Метод проектів теж використовують на уроках мови, він ґрунтується на 

ідеї спрямованості навчально-пізнавальної діяльності на результат, який можна 

одержати через вирішення теоретично чи практично значущої для учня 

проблеми [2].  Вчитель часто дає цікаві завдання для проекту, наприклад взяти 

інтерв’ю, провести бесіду, поспілкуватись зі знайомими, рідними, друзями. 

Саме таким способом також розвивається усне мовлення.  

Ще одною технологією є проблемне навчання, спрямоване на вирішення 

певної проблемної ситуації. Діти вчаться вирішувати проблеми самостійно, 

аналізують, висловлюють свої думки і найголовніше, спонтанно починають 

використовувати свій словниковий запас.  
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Отже, не лише на уроках рідної мови, літературного читання, але й  

інших уроках формується усне мовлення школяра. Проте для цього вчитель 

повинен використовувати багато нових методів, цікавих завдань, 

нестандартних технологій, а саме: інтерактивне навчання, проблемне навчання, 

ситуативні вправи та цікаві розвивальні ігри, проекти та ін. Застосування такого 

різноманіття технологій сприяє розвитку компетентної, конкурентоспроможної 

особистоті. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

У сучасному суспільстві інформаційні технології розвиваються дуже 

динамічно, так само динамічно повинна розвиватися і методика використання 
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їх у навчальному процесі. Щоб іти в ногу з часом, необхідно застосувати 

інформаційно-комунікаційні технології в галузі освіти. До сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання вчені відносять: інтернет-

технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване 

програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи 

дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу навчання).  

На законодавчому рівні концептуальні орієнтири інформатизації 

національної системи освіти знайшли відображення в законах України, 

постановах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указах 

Президента України, державних програмах та інших нормативних документах. 

Реалізація вищезазначених документів дасть можливість зробити освіту більш 

ефективною, гнучкою, сучасною, відповідною до міжнародних стандартів [2]. 

Ключові проблеми інформатизації навчального процесу розкрито в 

працях В.Бикова, А. Верланя, Б. Гершунського, А. Гуржія, Ю. Дорошенка, 

А.Єршова, М. Жалдака, Ю. Жука, Р. Кларка, І. Костікової, О. Кузнецова, 

А.Лунячека, В. Мадзігона, Ю. Машбиця, В. Руденка, О. Співаковського, П. 

Старра та ін. 

Ефективність застосування ІКТ у навчальному процесі багато в чому 

залежить від умілого добору і використання програмного забезпечення 

персонального комп’ютера, яке можна розділити на три основні групи: 

1) системне програмне забезпечення (операційні системи, сервісні програми, 

програмні оболонки); 

2) прикладне програмне забезпечення (програми загального призначення - 

текстові і графічні редактори, бази даних, електронні таблиці тощо); 

3) педагогічні програмні засоби (комп’ютерні програми для навчання). 

Звичайно, сучасні технології не завжди мають позитивний вплив на дітей, 

проте вчені окреслили позитивні аргументи щодо застосування комп’ютерних 

технологій саме у навчальному процесі початкової школи: 
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1) комп’ютерні технології сприяють удосконаленню викладання та підвищенню 

ефективності навчання; 

1) комп’ютерну грамотність слід починати формувати якомога раніше для 

того, щоб учні звикли й могли швидко адаптуватися до постійного оновлення 

комп’ютерних технологій; 

2) завдяки комп’ютерним технологіям, зокрема Інтернету, підвищується 

мобільність навчального процесу, а саме: учні можуть спілкуватися з 

учителями та учнями інших навчальних закладів, а також фахівцями як 

вітчизняними, так й інших країн світу, не виходячи зі свого класу; 

3) комп’ютерні технології сприяють розвитку саморегуляції та самоконтролю, 

навчають учнів керувати своєю інтелектуальною діяльністю [3, с. 45-62]. 

Впровадження реформи НУШ передбачає, що випускник школи повинен 

впевнено і критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, 

створювати, шукати, обробляти інформацію та обмінюватись нею у роботі та 

приватному житті. Сюди також входять інформаційна та медіаграмотність, 

основи програмування, кібербезпеки та вміння алгоритмічно мислити, 

працювати з базами даних, етичне ставлення до інформації та інтелектуальної 

власності. Та чомусь впровадження ІКТ в повсякденну діяльність все ще йде 

повільними темпами. Серед причин, що стримують використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в школі є: відсутність вільного 

доступу до комп’ютерного обладнання, до мережі Інтернет, несприйняття 

педагогами, адже є педагоги, які не вміють користуватись ІКТ; недостання 

розробленість методичного супроводу готових навчальних програм в 

використання ІКТ та ін. 

Отже, стан використання ІКТ в початковій школі України не відповідає 

вимогам сьогодення. Однак тенденції останніх років вселяють оптимізм: за 

декілька років наша школа пройшла шлях, на який інші країни витрачали 5 –10 

років. Є перші навчальні курси, є перші навчальні програми і підручники, 

перші програмні продукти, які отримали схвалення Міністерства освіти і науки 
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та Академії педагогічних наук України. Реальні кроки зроблені і в системі 

підготовки та перепідготовки вчителів початкової школи. Спільними зусиллями 

освіта України і її базова ланка – початкова освіта – займуть гідне місце серед 

освітніх систем світу. 

Література: 
1. Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі: Навч.-метод. посіб. - К.: 
ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2006. - 128 с. [ Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 
2. Oppenheimer, T. «The computer delusion» The Atlantic Monthly, Vol. 280, N. 1, 
July 1997. 
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ  

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Необхідність обґрунтування теоретичних засад гуманістичного виховання 

зумовлена низкою соціальних, науково-педагогічних та психологічних 

чинників. 

Виховання гуманістичних засад особистості починається з перших років 

її життя. Стосовно дітей раннього віку його зміст полягає у формуванні досвіду 

спілкування з близькими людьми в процесі спільної з ними предметної та 

ігрової діяльності. Йдеться про виховання інтересу, доброзичливого ставлення 

до співрозмовників, вироблення установки, що в сім’ї всі мають піклуватися 

один про одного. 
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Гуманність (лат.  людяний)  увага до людей, прагнення добрих 

стосунків з ними, готовність надавати допомогу, виявляти співчуття і 

співпереживання [6, с. 244]. 

Проблема виховання гуманності, любові до людей, ознайомлення із 

соціальною дійсністю були основними у вихованні дошкільнят. Визначаючи 

суть спрямованості особистості, психолог С.Л. Рубінштейн відзначав, що серце 

людини все зіткане з її ставлень до інших: те, чого вона варта, цілком 

визначається тим, до яких людських стосунків вона прагне. 

Сьогодні до актуальних завдань морального виховання належать 

формування гуманного ставлення до навколишнього, виховання 

колективістської спрямованості поведінки, працелюбності, морально-вольових 

якостей особистості (чесності, скромності, відповідальності тощо). Адже 

насправді моральною є людина, свідомо гуманна, яка інакше не може діяти, 

незалежно від того, буде чи не буде відзначений її вчинок. Звички гуманної 

поведінки формуються з дитинства, передусім у взаєминах із дорослими та 

однолітками [3, с. 6]. 

В дошкільному віці гуманність виступає емоційним чинником, 

характеризує співпереживання, співчуття. Ці почуття визначають вміння діяти 

на основі гуманного ставлення до людей. Тому становлення і збагачення 

соціального досвіду дитини в процесі морального виховання набуває гуманного 

спрямування й сприяє формуванню засад духовності особистості [5, с. 3]. 

Гуманістична педагогіка надає провідного значення виробленню 

свідомого ставлення дитини до явищ дійсності, натомість за навчально-

дисциплінарної моделі виховання вирішальна роль належить формувальним 

впливам середовища. 

Наголосимо, що відсутність спеціальних педагогічних умов негативно 

позначається на формуванні особистості: якщо не виховують батьки і педагоги, 

то цю місію виконують випадкові люди, засоби масової інформації тощо.  
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Мета виховання людяності  формування в дітей здатності виокремити 

себе як носія гуманного ставлення до світу. 

Центральний момент у вихованні людяності  ціннісний підхід. Він 

ґрунтується на позитивній спрямованості на людину, усвідомленні цінності 

проявів людини, індивідуальності кожного [3, с. 7]. 

Гуманні почуття виникають на основі зацікавленості добрими стосунками 

між людьми. Те, до чого діти є байдужими, не збуджуватиме у них ні прагнення 

наслідувати, ні гордості за добрі справи. Якщо дитину з егоїстичними нахилами 

залучати до добрих вчинків, спонукати до приємних для неї людей, які її 

оточують, справ і доручень, то у неї виникатимуть і розвиватимуться гуманні 

почуття, зумовлені задоволенням від досягнутих результатів. 

Інтерес старших дошкільників до життя іншої людини широко і яскраво 

виявляється в їх доброзичливому і турботливому ставленні до молодших дітей. 

Доброзичливість передбачає співчутливе, прихильне ставлення до інших 

людей, піклування про них. У поведінці старших дошкільників вона 

виявляється у загальному емоційно-позитивному ставленні до маленьких дітей, 

турботі про них, відчутті радості і задоволення від взаємодії з ними. 

Турботливість є діяльною емоційно-вольовою якістю особистості, зміст 

якої  уважність, чуйність до людей, вболівання за них і їхні справи, увага до їх 

потреб тощо. Старші дошкільники, виявляючи турботливість про молодших 

дітей, допомагають їм у всіх справах, готові поділитися з ними своїми 

іграшками тощо, підказати, порадити, поступитися заради них своїми 

інтересами. 

Доброзичливість, турботливість є свідченням людяності особистості  

щирого, доброзичливого, чуйного, уважного ставлення людей. 

Важливу роль у вихованні людяності відіграє включення дитини у світ 

людей. Діти повинні усвідомлювати, що взаємини людей є великою цінністю, 

їх слід підтримувати і збагачувати, поважаючи почуття та інтереси інших. 

Педагог має допомогти дітям побачити зв’язок як доброго в людині (чесність, 
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доброта, чуйність, допомога та ін.), так і негативного, що допомагатиме їм 

аналізувати і виправляти помилки, коригувати свою поведінку. У розмовах про 

чесність можна, наприклад, з’ясовувати, чому люди говорять неправду (бояться 

покарання, хочуть здаватися кращими, ніж вони є насправді, прагнуть отримати 

те, чого не заробили). Очевидно, вони дійдуть висновку, що у правди є такі 

вороги, як страх, заздрість, жадібність. 

Діти мають бачити зв’язок категорій моралі з реальним життям і 

переконуватися в доцільності одних і шкідливості інших моделей поведінки. 

Завдяки цьому вони розширюватимуть і поглиблюватимуть свої знання про 

сутність і особливості людських взаємин, вчитимуться аналізувати їх на основі 

власного сприйняття [6, с. 247]. 

Отже, гуманістична педагогіка надає провідного значення виробленню 

свідомого ставлення дитини до явищ дійсності, виховання колективістської 

спрямованості поведінки, працелюбності, морально-вольових якостей 

особистості. Адже моральною є людина свідомо гуманна.  
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2. Кулачківська С., Подоляк Л. Гуманістичний підхід: теорія і практика // 

Дошкільне виховання / С. Кулачківська– 2000. − № 10. – С. 3-4. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 

САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРАЦЯХ 

ВІДОМИХ НАУКОВЦІВ 

Проблема формування самостійності у дітей дошкільного віку, 

розглядається педагогами і психологами у вітчизняній й зарубіжній історико-

педагогічній спадщині, а також знайшла своє відображення в сучасних 

наукових дослідженнях. На значущості ролі формування самостійності у 

маленьких дітей (ранній вік) вказували західноєвропейські педагоги XV-XVI 

століття. Їй присвячені роботи видатних педагогів минулого: Є. Водовозової, 

Я. Коменського, М. Монтессорі, С. Русової, Є. Михеєвої, Ф. Фребеля та інших. 

Філософські та загально-психологічні аспекти проблеми формування 

самостійності представлені у роботах Б. Ананьєва, Н. Бердяєва, Д. Ельконіна, 

К. Платонова, М. Поддьякова, С. Рубінштейна, В. Селіванова, Д. Широканова 

та інших. 

Так, видатний чеський педагог Я.А. Коменський, основоположник нової 

прогресивної педагогіки, у своїй праці «Материнська школа, або про дбайливе 

виховання у перші шість років» зазначає, що на першому році життя достатньо 

механічного вміння, якщо діти навчаться відкривати ротика для їжі, тримати 

прямо голову, повертати очі, брати що-небудь рукою, сидіти, стояти та ін. Все 

це буде радше справою природи, ніж вправи. Впродовж другого і третього 

років життя механічні навички будуть розширюватись. В цей час діти 

починають розуміти, що означає бігати, стрибати, різним способом 

повертатися, гратися з чим-небудь, щось запалювати та гасити, переливати 

воду, переносити що-небудь з місця на місце, класти, піднімати, розстеляти, 

ставити, обертати, згортати, розгортати, згинати, збирати, розкидувати, ламати, 
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колоти тощо; все це слід дозволяти дітям, більше того, при нагоді показувати їм 

як це правильно робити [1, с. 360]. 

Німецький педагог Ф. Фребель вважає, що дитина потребує всебічного 

розвитку на перших етапах становлення особистості, висуває вимоги до 

предметного середовища, в якому вона могла б самостійно розвиватися 

повніше, підкреслює важливість ролі ігор і занять [2, с. 35]. 

Великої уваги формуванню самостійності у дитини раннього віку 

надавали й класики вітчизняної педагогіки. Зокрема видатний український 

теоретик і практик у галузі суспільного дошкільного виховання кінця XIX – 

початку XX століття С. Русова, розглядає роль гри у формуванні самостійності. 

Вся життєва енергія дитини йде на забавку; щоб її вигадати, витрачається 

самостійна творча думка, вигадуються різні нові засоби, щоб осягти бажану 

мрію [6, с. 262-282]. 

В своїй відомій праці «Сучасний дитячий садок, його значення й 

обладнання» Є. Тихєєва зазначає, що виховання в дошкільному закладі повинно 

бути вільним. Кожне заняття, будь-яка робота мають відповідати інтересам і 

розвитку дітей, узгоджуватись з навколишнім природним середовищем і 

життям. Дитині необхідно надавати свободу займатися тим, що її цікавить, 

віддаватися справам, які її захоплюють, але до такої діяльності дитина має 

ставитись з увагою та ретельністю, доводити розпочату нею справу до кінця [6, 

с. 375-389]. 

Предметом вивчення самостійності як властивості особистості стали 

дослідження В. Сиркіної, яка встановила зв’язок цієї якості з психічними 

процесами: якщо розвиток розумових, емоційних та інших процесів є 

передумовою розвитку самостійних дій і навичок, то у процесі самостійної 

роботи формується й зростає свідомість людини, загострюється її думка, 

зміцнюється воля, стають глибшими почуття [4, с. 125]. У зв’язку з цим, 

Я. Коломинський відзначав, що самостійні дії сприяють формуванню 

самосвідомості особистості, починаючи з раннього дитинства. Структурний 
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характер процесу формування самостійності визначив В. Селиванов, який довів 

експериментальним шляхом, що самостійність як якість виявляється в 

ініціативі, незалежності, відповідальності людини [3, с. 13]. 

Аналіз наукових джерел, психолого-педагогічних досліджень переконує в 

наявності різних підходів науковців до трактування поняття самостійності, 

зокрема з позиції вольового розвитку особистості (О. Ковальов, В. Крутецький, 

Н. Левітов, В. Селиванов). 

У психолого-педагогічній літературі проблема формування самостійності 

розглядається у контексті різних аспектів її розвитку, зокрема з позиції 

морального і розумового розвитку дитини. 

Зпозиції морального розвитку як моральної якості особистості 

досліджувану проблему розглядали Ш. Амонашвілі, К. Оспанова, Л. Пименова, 

З. Пономарьова та інші. «Самостійність – це генералізоване відношення до 

вибору й реалізації моральних цінностей, що закріпилося в моральному 

досвіді» (К. Оспанова) [5, с. 648]. 

З позиції розумового розвитку й мотивації пізнавальної діяльності 

особистості її досліджували вчені П. Блонський, Д. Богоявленська, І. Лернер, 

Г. Люблінська, М. Поддьяков, Г. Щукіна та інші. Вони стверджують, що 

самостійність є властивістю розуму, умовою продуктивності розумових процесів, 

показником допитливості особистості, її здатності до пізнавального пошуку [7, 

с. 145-151].  

У дослідженнях останніх років найбільш чітко простежується підхід до 

формування самостійності як інтегрованої якості особистості, що поєднує в 

собі інтелектуальну, морально-вольову й емоційну сторони особистості 

(Т. Бабаєва, Т. Бистрова, П. Виноградов, Т. Ісаєва, О. Кононко, Л. Круглова, 

Т. Поддубська та інші), що свідчить про визнання усталеного підходу до 

проблеми формування самостійності як особистісного утворення, що 

забезпечує певний характер і рівень поведінки й діяльності особистості. 
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Наявність різноманітних поглядів свідчить про багатогранність даного 

феномену, що містить у собі всі перераховані характеристики [7, с. 8]. 

В окремих дослідженнях Г. Годіної, З. Гуріна, Т. Гуськової, О. Кононко, 

Г. Люблинської підкреслюється, що самостійність формуються з перших років 

життя дитини. Важливим етапом у цьому процесі є трирічний вік у період 

кризи «Я сам», який характеризується усвідомленням власного Я і є активним 

утвердженням незалежності й самостійності особистості.  

Отже, самостійність науковці розглядають у складному комплексі 

розвитку дитини як особистості, її формування неможливе без набуття міцних 

навичок і вмінь, якими діти могли б вільно користуватися без безпосереднього 

впливу дорослого (педагога, батьків). 
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СОФІЯ РУСОВА ПРО РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ 

ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 

Софія Русова увійшла в історію світової педагогіки як відомий теоретик 

та практик виховання дитини дошкільного віку, запропонувавши власну 

систему дошкільного виховання, в основу якої покладено ідею виховання 

дошкільнят на національному ґрунті. Особливу увагу С. Русова приділяла 

концепції національного виховання, над якою працювала багато років, це, 

власне, основна ідея і тема, що об’єднує більшу частину її досліджень. Саме в 

цій концепції наголошується на основній ролі педагога у вихованні 

дошкільника. 

С. Русова зазначала: «Негарні або добрі умови життя в ранні роки, гарне 

чи негарне керівництво малою дитиною міцно на ній відбивається; під їх 

впливом з дитини виростає або дуже гарний, здібний до праці громадянин, або 

шкідливий для громадянства недбайло» [4, с. 21]. 

А саме «дієва любов до всіх», хто оточує, запобігатиме формуванню в 

душах дітей байдужості і сприятиме вихованню активного чуйного ставлення 

до чужих проблем і оточуючого середовища [3, с. 10]. 

Перш за все С. Русова наголошувала на важливості фізичного та 

морально-трудового виховання: «Дитина мусить виростати в чистому, добре 

провітрюваному помешканні, мусить мати здорову страву». Другою умовою 

доброго розвитку дитини є вироблення в неї добрих звичок до праці, 

товариства, до совісного виконування своїх маленьких обов’язків, до пошани 

для Бога. І перші, і другі умови для найкращого розвитку дитини дають 

дошкільні установи – добре організовані дитячі садки, захорони, ясла, майдани. 
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У своїх працях С. Русова окреслює роль жінки у вихованні дитини: «за 

всі часи, як почало розвиватися дошкільне виховання, коло нього стояли жінки. 

По всіх країнах жінки керувалися дошкільними установами, жінки творили нові 

найкращі методи для виховання малих дітей – пані Монтессорі, сестри Ацца (в 

Італії)» [4, с. 23]. С. Русова радить «садівницям» (так вона називала вихователів 

дошкільних закладів) у процесі роботи в національному дитячому садку 

враховувати менталітет і психологію українського народу [1, с. 112]. 

І найголовніше – любити дітей так, щоб вони це відчували і мали довіру 

до свого вихователя, щоб були впевнені: заборона поширюється лише на те, що 

може зашкодити їхньому фізичному і духовному розвиткові [3, с. 11]. 

За висловом С. Русової  «вихователька дитячого садка має закидати 

зерна героїчного натхнення в душі своїх вихованців так глибоко, щоб ніякі 

будяки майбутнього буденного матеріального життя не заглушили їх». 

С. Русова надавала великого значення співпраці з батьками: «морально-

соціальна роль виховательки не обмежується внутрішньою працею з дітьми в 

стінках дошкільної установи; ні, вона має вести постійні зносини з батьками 

своїх вихованців. Вона має стати старшою сестрою для матерів своїх 

вихованців, давати їм поради для найкращого ведення родинного хатнього 

життя і морально, і гігієнічно» [4, с. 24]. 

У спадщині С. Русової знаходимо також пораду вихователям дитячих 

садків щодо духовного виховання дітей: «садівниці» повинні з однаковою 

увагою ставитися до всіх вимог, потреб, запитань дитини, «не вносячи у свою 

цілком об’єктивну справу занадто багато свого суб’єктивізму», а тільки 

зважаючи на те, наскільки ці вимоги можуть сприяти моральному розвиткові 

дитини: «чи поширять вони чуйність дитини до правди, до добра, чи дадуть їй 

яке-небудь високе задоволення»». Також серед форм і засобів виховання 

обов’язково мають бути, за Русовою, стародавні народні рухливі ігри, які 

мають неабияке значення на фізичний розвиток дітей. Вона рекомендувала 

«садівницям» збирати українські стародавні рухливі ігри і використовувати їх 
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на власний розсуд [1, с. 114]. Для цього вихователь, за С. Русовою, має мати 

теоретичні знання, знати психологію, щоб добре розуміти своїх вихованців, їх 

нахили, їх поступовий розвиток, бути освіченою в педагогіці, в ручних працях, 

в малюванні, фізичних вправах і бути українською патріоткою, вміти дітям 

передавати цей патріотизм, повний любові до свого народу і позбавлений 

усякої агресивності, якої-будь ненависті [4, с. 24]. 

Жінкам-вихователькам Софія Русова ставить такі завдання: оберігати 

самовартість особистості кожної дитини, допомагати їй знайти свій незалежний 

шлях до добра, подолати інертність її духовних сил, збудити активність; 

привчати дитину обмірковувати свої та чужі вчинки, сприяти прояву її 

найкращих моральних рис у різних життєвих ситуаціях, підтримувати  віру в 

себе. 

Отже, формуючи вимоги до жінки-педагога, Софія Федорівна писала: «це 

мусить бути надзвичайної моральної краси людина, що безпосередньо своїми 

переконаннями, всім своїм поводженням повинна впливати на своїх 

вихованців… Вихователь повинен бути не якимсь ремісником, а апостолом 

правди науки, який має перед собою не лише матеріальну нагороду за працю, а 

велике гуманне завдання» [2, с. 180]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ТА 

ДЕФІЦИТОМ УВАГИ 
 

Проблема гіперактивності в даний час набуває особливої актуальності, 

оскільки число гіперактивних дітей з кожним роком збільшується. Незначні 

порушення у головному мозку спричиняють порушення психічні процеси та 

емоційно-вольова сфера дітей, які починають яскраво проявлятися у 

молодшому дошкільному віці. Нехарактерна поведінка та недостатньо 

розвинені психічні процеси дошкільників із гіперактивним розладом та 

дефіцитом уваги перешкоджає шлях до розвитку, пізнання навколишнього 

світу та адаптації дитини у соціумі. 

Вчені вважають гіперактивний  розлад  з  дефіцитом  уваги  (ГРДУ) 

«поліформним   клінічним   нейропсихіатричним   розладом спектрального  

(континуального)  характеру  і  є  пожиттєвим  розладом  з різними формами 

прояву і ступенем інтенсивності ознак» [2, с.71]. Основною причиною якого 

являється на сьогоднішній день «функціональна незрілість або порушення 

роботи  підкіркових  ядер  головного  мозку  і  лобних  долей  кори головного 

мозку. Збої в адекватній переробці інформації призводять до того, що різні 

зорові, звукові, емоційні стимули стають для дитини надмірними, викликають 

занепокоєння і дратівливість» [3, с. 46]. У результаті, дитині молодшого 

дошкільного віку важко сконцентруватись на певному завданні та довести його 

до кінця. 

З кожним роком, гіперактивність все більше починає проявлятися у дітей 

дошкільного віку. Аналізуючи документацію, «у  2015  р.  в  Україні  

проживало  10  млн.  дітей,  а  показник  захворюваності  на  ГРДУ  –  згідно  з    
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МКХ-10  (онлайн  довідником  «Міжнародна  класифікація  хвороб»)  –  

становить  1–2%,  то  кількість  дітей  з  ГРДУ  в  2015  р.  слід  оцінювати  в  

100–200  тис.  А  якщо  базуватися  на  оцінці  «Діагностичного  і  

статистичного  посібника  із  психічних  розладів»  редакції  2000  р.  (англ.  

Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders  DSM–  IV–  TR),  згідно  

з  яким  поширеність  ГРДУ  оцінюється  у  5–9%,  то  кількість  осіб  

дошкільного  віку ,  зумовленими  дефіцитом  концентраційної  функції  уваги,  

становить  в  Україні  500–900  тис.» [4, с. 42]. На підставі отриманих даних, 

можна зробити висновок, що з кожним роком збільшується кількість осіб з 

ГРДУ, що дає поштовх багатьом науковців досліджувати цю проблему глибше. 

До основних проявів ГРДУ, як свідчить Р. Кемпбелл, варто зараховувати 

розлад сприймання. Дослідник вважає, що підвищена  активність  спричиняє  

труднощі  в засвоєнні нового матеріалу. Згідно з дослідженнями американських  

психологів  П. Бейкер  і М. Алворд, вони виділяють такі «критерії виявлення 

гіперактивності в дитини: 

1.Дефіцит     активної     уваги (непослідовна,  їй  важко  довго  

утримувати увагу;  не  слухає,  коли  до  неї  звертаються;  з великим 

ентузіазмом береться за завдання, але так  і  не  завершує  його;  відчуває  

труднощі  в організації;  уникає  нудних  і  тих,  що  вимагають розумових 

зусиль, завдань); 

2.Рухове розгальмування (постійно рухається;  виявляє  ознаки  

занепокоєння;  спить набагато менше, ніж інші діти, навіть у дитинстві); 

3.Імпульсивність (починає відповідати, не  дослухавши  питання;  часто  

втручається; перериває;  не  може  дочекатися  винагороди; при виконанні 

завдань поводиться по-різному й показує дуже різні результати)» [1, с.10]. 

У результаті теоретичного огляду емпіричних досліджень особливостей 

психічних процесів дітей молодшого дошкільного віку з гіперактивністю 

виявлено, що більшість науковців (Р. Барклі,  Дж.  Август,  П.  Бейкер,  М.  

Алворд,  Е.Бонд, та інші ) приділяють свою увагу на емоційно-вольову сферу, 
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меншість науковців ( О. Ферт, Л. Ясюкова, І. Сухіна, А. Сиротюк, Ю. Шевчук 

та інші) проводили дослідження психічних процесів, доводячи, що діти 

характеризуються патологічно  низькими  показниками  уваги, пам'яті,  

слабкістю  розумових  процесів  у  цілому  при  нормальному  рівні інтелекту. У 

зв’язку з тим, що дана проблема не є так широко висвітлена призвело до 

емпіричного дослідження з метою визначення особливостей психічних 

процесів дітей молодшого дошкільного віку з ГРДУ. 

Метою статті є дослідити особливості психічних процесів дітей 

молодшого дошкільного віку з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги. 

У групу досліджуваних входили діти молодшого дошкільного віку з 

ГРДУ і з нормальним психофізичним розвитком. Загальна кількість людей, які 

взяли участь в дослідженні, було 60 осіб, серед яких 30 осіб були молодші 

дошкільники з гіперактивністю і 30 осіб склали молодші дошкільники з 

нормальним психофізичним розвитком м. Львова. 

З метою емпіричного вивчення особливостей психічних процесів дітей 

молодшого дошкільного віку з гіперактивністю використано такі методики: 

експрес-діагностика дітей молодшого дошкільного віку психічних процесів (3-4 

років)(за окладом О. Дєдова), тест «Малюнок людини», методика дослідження 

емоційного стану (Дорофеєва Є. Т.). 

Експрес-діагностика дітей молодшого дошкільного віку психічних 

процесів (3-4 років) (за окладом О. Дєдова), для діагностики якої 

використовуються субтести, що дозволяють виявити рівень психічних процесів, 

таких як сприйняття, мислення, увага та пам’ять. Результати за кожним 

субтестом оцінюються в балах: 2 бали (вища оцінка), 1 бал (середня), 0 балів 

(нижча). Після проведення діагностики за всіма субтестами підраховується 

загальна сума балів. При кількісній обробці отримані результати умовно 

діляться на 3 рівня: високий, середній, низький. 
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Вивчивши особливості психічного розвитку дітей 3-4 року життя, ми 

можемо порівняти розвиток дітей з ГРДУ та з нормальним психофізичним 

розвитком. Яскраво ми це можемо ми побачити на рис. 1.  

Рис. 1.  Рівень психічних процесів дітей молодшого дошкільного віку з 

ГРДУ. 

 

У молодших дошкільників з ГРДУ у порівнянні з дітьми з нормальним 

розвитком, нижчий рівень сприйняття, уваги та пам’яті. Таким чином, діти з 

гіперактивністю мають в загальному нижчий рівень психічних процесів від 

дітей з нормальним розвитком, що свідчить про порушення ЦНС. Отже, дані 

нашої діагностики дають нам змогу зробити висновки, що внаслідок 

особливостей психічних процесів порушується продуктивна робота дитини на 

рис. 2. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Статистична відмінність загальних балів за даними експрес-

діагностики. 
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Наступною методикою, яку ми вибрали був тест «Малюнок людини», 

який уперше був запропонований Ф. Гуденаф для дослідження пізнавальних 

здібностей. Далі К. Маховер розробила систему критеріїв, що дає можливість 

оцінювати за допомогою цього тесту особистісні особливості. Відтоді 

оцінювання як пізнавального, так і особистісного розвитку багаторазово 

переглядалися і вдосконалювалося різними авторами. Однак, сам тест при 

цьому використовується як класичний діагностичний метод. Дані, отримані за 

тестом, не дуже надійні, потребують додаткової перевірки, але вони дають 

можливість одразу ж висунути розумні гіпотези про те, у яких саме сферах 

дитина має психологічні проблеми.  

З метою ефективнішої інтерпретації та обробку результатів, автори 

визначили групу основних критеріїв емоційно-вольової сфери дитини: 

показники тривожності, гострої тривоги, страхів; показники демонстративності; 

показники імпульсивності; показники агресивності та асоціальних тенденцій; 

показники інтровертності – екстравертності та показники емоційної 

насиченості спілкування.  

Більшість  молодших дошкільників з ГРДУ при прид’явленні інструкцій 

намалювати людину, відмовились виконувати, малюючи лише лінії, обраними 

ними кольорами. Інтерпретувати такі малюнки можна за натиском ліній. Як 

зазначено у методиці, «за підвищеної імпульсивності лінії часто не доводяться 

до кінця (контур залишається незамкнутим) або, навпаки, подовжуються далі, 
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ніж слід. При цьому, на відміну від низької деталізації при астенізації, для 

імпульсивних дітей типовою є лінія із сильним натискуванням.» Як в 

результаті, отримані дані ми також включили до отриманих даних як цінний 

продукт діяльності дітей (рис. 3). 

Рис. 3. Показники емоційно-вольової сфери молодших дошкільників з 

гіперактивним розладом з дефіцитом уваги 

  

За результатами діагностики, у найбільшої кількості дітей  з ГРДУ (27%) 

присутні показники імпульсивності. У них виникає необдумане, миттєве 

реагування по першому внутрішньому імпульсу, а також виникає 

перезбудження організму, що ми й довели у методиці кольорової чутливості. 

Яскраво статистичні показники видно у відмінностями між дітьми 

молодшого дошкільного віку з гіперактивністю та з нормальним розвитком на 

рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Статистичні показники емоційно-вольової сфери дітей 

молодшого дошкільного віку за даними інтерпретації методики «Малюнок 

людини» 
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У молодших дошкільників з ГРДУ значно вищий рівень показників 

імпульсивності та емоційної насиченості спілкування, що виділяють їх серед 

інших дітей. Адже гіперактивні діти весь час бігають, метушаться, у них 

розсіяна увага, вони не можуть сконцентруватися на одному предметі, а також 

постійно переключаються на інші види діяльності. 

Для дослідження емоційного стану дитини ми використали методику 

дослідження емоційного стану (Дорофеєва Є. Т.), який дає змогу оцінити 

емоційний стан дитини через зміну чутливості за трьома основними кольорами.  

У ході проведення видають три картки різного кольору (червона, синя, зелена) 

розміром 7x7 см і пропонують розкласти їх за бажанням. Процедура 

повторюється три рази. Також дитині дають інструкцію: «подивися уважно, 

перед тобою лежать три картки різного кольору – червона, синя й зелена. Обери 

з них ту, яка тобі найбільше подобається. При інтерпретації й обробки даних за 

результатами дослідження проводиться відповідно до оцінки (характеристики) 

психічного стану за типом  зміни чутливості. Для цього використовують 

таблиці : «Оцінка емоційного стану за типом зміни кольорової чутливості» та 

«Відповідність емоційного стану типові зміни кольорової чутливості». 

Рис. 5. Статистичні дані емоційних станів дітей молодшого 

дошкільного віку з ГРДУ  
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За даними діагностики (рис. 5) у більшості дітей 3-4 віку з ГРДУ наявні 

позитивні емоційні стани, що становлять 64%. У 23% дітей присутні нейтральні 

емоційні стани, де не переважають ні позитивні, ні негативні емоції, що 

свідчить про те, що вони можуть залежно від ситуації мати різні прояви. Багато 

авторів вказують  на  властиві даному синдрому агресивність, негативізм, 

впертість, неправдивість, проте за нашими дослідженнями лише 13% мають ці 

ознаки. Оскільки емоційні стани залежать від різноманітних факторів таких як 

модель сім’ї, відносини з однолітками та багато інших. 

Рис. 6. Вибрана послідовність кольорів дітьми 3-4 років життя з  

гіперактивним розладом з дефіцитом уваги   

Якщо детальніше розглядати стан емоційно-вольової сфери дітей за 

послідовністю вибору кольорових карточок (рис. 6), ми прийшли до висновків, 

що найбільш вибраною послідовністю кольорів є Ч-С-З (Червоний-Синій-

Зелений),  що являє стан ефективного збудження (АЗ), при якому діапазон змін 

від переживання, почуття нетерпимості, обурення доходить до стану гніву, 
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люті. Якщо узагальнити цей стан одним словом, то ми можемо сказати, що це 

імпульсивність, яка присутня при ГРДУ і ми ще раз це пітвердили. 

На рис. 7 ми яскраво бачимо, що в дітей з ГРДУ переважає ефективне 

збудження усього організму, що проявляється як імпульсивність, а у 

дошкільників з нормальним розвитком переважає стан функціональної 

напруженості, настороженості (ФН), при якому орієнтовні реакції 

характеризуються підвищенням уваги, активністю трапляються в тих ситуаціях, 

коли необхідний прояв таких якостей. Цей стан є характерним для них, 

оскільки в цьому періоді проявляється криза трьох років.  

Рис. 7. Послідовність вибраних кольорів дітей молодшого дошкільного 

віку 

На підставі отриманих даних, ми визначили, що у дітей з нормальним 

розвитком більше проявляються емоції, пов’язані із задоволенням потреби ніж 

у дітей з гіперактивністю. Це також може бути одним із проявом кризи трьох 

років, при якій дитині не дозволяють задовольняти свої потреби через 

різноманітні правила, заборони та нерозуміння батьками стану їхнього чада.  

Діти молодшого дошкільного віку з гіперактивним розладом та 

дефіцитом уваги мають низький рівень психічних процесів. Виявлено, що у 

порівнянні з дітьми з нормальним психофізичним розвитком, у них нижчий 
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рівень сприйняття, уваги та пам’яті. Інтелект у молодших дошкільників з ГРДУ 

високий і за даними нашого дослідження однаковий із результатами дітей із 

нормальним психофізичним розвитком. 

Наші дослідження свідчать, що у більшості дітей з ГРДУ переважають 

позитивні емоційні стани. За даними дослідження тесту кольорової чутливості, 

встановлено стан ефективного збудження, при якому діапазон змін від 

переживання, почуття нетерпимості, обурення доходить до стану гніву, люті. 

Подальшою  перспективою  для  дослідження  може стати розроблення 

корекційно-розвиваючої програми з метою покращення психічних процесів та 

емоційно-вольової сфери дітей молодшого дошкільного віку з гіперактивним 

розладом та дефіцитом уваги. 
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РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ 

НАРОДОЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Сучасне суспільство потребує інтелектуальних особистостей, гармонійно 

розвинених, здатних до креативного мислення та самовдосконалення протягом 

усього життя. З цього погляду проблема розумового розвитку школярів у 

сучасній педагогічній науці та практиці набуває особливої актуальності. 

Метою статті є осмислення розумового розвитку учнів початкових класів 

засобами народознавчих матеріалів як проблеми дослідження. 

За С. Гончаренком, розумовий розвиток – процес розвитку, 

вдосконалення інтелектуальної сфери пізнавальних здібностей людини. Вчений 

слушно зазначає, що найінтенсивніше відбувається розумовий розвиток під час 

цілеспрямованого навчання, виконання пізнавальних і проблемних завдань, 

коли необхідно виявити творчий підхід, ініціативність і самостійність думки [1, 

с. 290]. 

У контексті нашого дослідження цінною є думка В. Сухомлинського, 

який у формуванні особистості дитини особливого значення надавав 

розумовому розвитку та розумовому вихованню дітей молодшого шкільного 

віку. Вчений акцентував увагу на тому, що в розумовій праці школяра на 

першому місці мають стояти не заучування, а думка, жива творчість. З цього 

погляду, в основу системи навчання треба покласти яскраву думку, живе слово 

і творчість дитини, що передбачає вироблення культури розумової праці, 

розвиток інтересів і потреби в розумовій діяльності у постійному збагаченні 

знаннями та застосування їх на практиці [3, с. 340–367]. 

Досліджуючи взаємозв’язок виховання та розвитку дитини Г. Костюк 

відзначав, що розвиток дитини не зводиться лише до засвоєння знань, учіння є 

одним з внутрішніх процесів, котрі відбуваються в житті дитини [2]. Вагомим 

чинником розумового розвитку виступає використання феноменальної 

мудрості нашого народу, невичерпних джерел народної творчості. Адже 
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загадки, народні казки, оповідання, прислів’я і приказки, скоромовки, ігри, 

іграшки, забавки – це чудова гімнастика розуму дитини. 

З давніх-давен винятково важливу роль у розумовому розвитку дітей 

молодшого шкільного віку відігравали народні загадки – як надійний і чудовий 

засіб перевірки кмітливості і розумових здібностей дитини, її уважності при 

вивченні явищ природи, навколишнього світу, речей і предметів побуту і 

спілкування. Водночас загадка, як ніщо інше, чудово розвиває і зміцнює 

вправність, гостроту, пам’ять, мислення. 

Вагому роль у розумовому розвитку дітей молодшого шкільного віку 

відіграють також казки, адже казка роздмухує вогник дитячої уяви, думки й 

мови. Важливо, щоб учні не тільки слухали і розповідали казки та оповідання, 

але й самі їх складали, писали твори-мініатюри, виконували творчі роботи і 

завдання з усіх без винятку навчальних предметів за матеріалами спостережень 

явищ природи, праці, творів мистецтва тощо. Цінними, на нашу думку, є творчі 

роботи на теми, які спонукають школярів до моральної оцінки діяльності, 

поведінки, взаємин людей (наприклад: «Як ластівка робить гніздо», «Моя 

улюблена українська народна пісня», «Як зерно стає хлібом», «Чарівний світ 

казки», «Вік живи – вік учись», «Книги читати – розуму набирати», «Перші 

ознаки весни», «Що значить бути добрим сином, доброю дочкою», «Розумний і 

дурень» та ін.). 

Прислів’я і приказки завжди відігравали важливу виховну роль і сприяли 

розумовому розвитку дитини. У них акумулювалася мудрість народу, його 

багатовіковий досвід, сподівання. Причиною виникнення цього мистецтва було 

прагнення людей до організації трудового досвіду в словесних формах, які 

найлегше і найміцніше закріплювалися в пам’яті у формі двовіршів, прислів’я, 

приказок. Так і виникли прислів’я та приказки, що є усталеними 

афористичними висловами, в основі яких лежить якесь узагальнення, важлива 

думка або повчання. 

Вагомого значення у розумовому розвитку учнів початкової школи 
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надаємо народній обрядовості. Залучення дітей до народних обрядів 

відбувається тією мірою, якою вони можуть допомогти дорослим, здебільшого 

залучаючись на допоміжні ролі або ж на ролі спостерігачів. Проте в освітньому 

процесі слід враховувати, що цікаве обрядове дійство настільки захоплює 

дитину і вражає дитячу уяву, що наповнює змістом дитячі ігри, дає знання про 

побут, оточуючий її світ, формує світогляд тощо. На основі цих спостережень 

будуються складні почуття, духовна основа дійсності.  

3абавлянки – напрочуд вдала й доцільна форма спілкування дорослих з 

дитиною, що сприяє гармонійному розвитку. Це спілкування викликає в маляти 

почуття фізичного комфорту, радість, активізує сприйняття різноманітних 

зовнішніх подразників. 

Український народний гумор неабияк зміцнює інтелектуальні сили 

молодших школярів, розвиває їхню спостережливість, кмітливість. 

В. Сухомлинський відзначав, що у початкових класах спостереження 

необхідні дитині, як сонце, повітря й волога необхідні рослині [4, с.48]. Школа 

спостережливості в молодшому віці – необхідна умова розумового розвитку. 

Тут спостереження – найважливіше джерело енергії розуму. Виховуючи 

молодших школярів, треба вчити їх бачити в звичайному незвичайне, шукати й 

відкривати причинно-наслідкові зв’язки, відповідаючи на запитання «Чому?».  

У підсумування зазначимо, що в обов’язок учителя початкових класів 

входить піклування про те, щоб на всіх заняттях якнайбільше розкривалися 

інтелектуальні сили вихованців. Крім звичного кола шкільних справ й уроків, 

уявлень, інтересів, у школярів має бути багате й різноманітне інтелектуальне 

життя. Початкова школа тоді стане справжнім осередком розумової культури, 

коли в ній запанують культ України, культ людини, культ розуму, культ 

рідного слова і культ книжки. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

Сьогодення вимагає підготовки таких фахівців, найголовнішими рисами 

яких є  освіченість, комунікативна компетентність, самостійність, професійна 

мобільність, толерантність, висока духовність. Зростаюча кількість і складність 

інформаційних потоків вимагають від кваліфікованого спеціаліста вміння 

оперативно й адекватно оновлювати власні знання. Безперервна зміна умов і 

якості професійної діяльності спонукає фахівця неодноразово підвищувати 

рівень освіти і кваліфікації, змінювати місце роботи, подекуди навіть професію. 

«Професійна мобільність»  – поняття неоднозначне. Із психологічної 

точки зору, воно трактується як здатність і готовність особи  швидко і успішно 

оволодіти новою технікою і технологією, здобувати необхідні знання і уміння, 

що забезпечують ефективність нової професійної діяльності. Щодо 

педагогічної освіти поняття «професійна мобільність» означає, що підготовка 

викладачів ще на рівні освітніх цілей має бути орієнтована на формування у 

них професійної готовності до зміни свого статусу. Визначальні компоненти та 

показники професійної мобільності педагога охоплюють інструментальний, 

особистісний та діяльнісний компоненти, які характеризують соціальну 

активність, професійну ініціативність, особистісні якості спеціаліста  та 

окреслюють подальші шляхи та цілі педагогічної діяльності. 
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Теоретичні основи дослідження професійної мобільності майбутнього 

педагога досліджуються такими авторами: А. В. Віневська, О. А. Кіпіна,   О. А. 

Лапіна , Р. М. Пріма, Л. О. Прядко  та ін. Зокрема М. Г. Гордієнко,          Ю. 

Музиченко обґрунтовують зміст і структуру мобільності, розглядаючи її як 

динамічну якість.  

Пріма Р. М. вважає, що професійна мобільність передбачає високий 

рівень узагальнених професійних знань, готовність до оперативного відбору і 

реалізації оптимальних способів виконання різних завдань у педагогічній 

галузі. В умовах швидких змін техніки і технології виробництва професійна 

мобільність виступає важливим компонентом кваліфікаційної структури 

педагога [3, c. 134]. 

Професійна мобільність спирається на педагогічну культуру і професійну 

компетентність, що забезпечують педагогу продуктивне професійне 

функціонування і пропонують різні моделі їх реалізації. Тому компетентний 

педагог повинен володіти такими компетентностями: когнітивною, 

психологічною, комунікативною, професійно-технологічною, професійно-

інформаційною, виробничо-технологічною, дидактико-технологічною, 

методичною, акмеологічною, діагностичною, управлінською, педагогічною, 

соціально-особистісною.  

Професійна мобільність педагога визначається соціальними та 

особистісними чинниками, виступає як результат цілеспрямованого 

саморозвитку, а також є механізмом особистісної гнучкості та адаптації до змін 

в професійному середовищі та умовою неперервності розвитку особистості. До  

її основних ознак  відносять:  

- властивості і якості особистості (відкритість, гнучкість, оперативність, 

адаптивність, комунікативність, рефлексивність);  

- уміння (самоконтролю, саморегуляції, самооцінювання, цілепокладання, 

проектування, управління);  
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- здібності (конструктивність у спільній взаємодії, мисленні, проектуванні 

необхідних змін розвитку педагогічної ситуації, в мікросоціумі). 

На сучасному етапі проблема розвитку мобільності педагога потребує 

ґрунтовного дослідження, що зумовлюється низкою таких чинників:  

- зміни, що відбулися у змісті професійної діяльності та зумовлені процесами 

глобалізації, інтеграції;  

- швидке оновлення інформаційно-комунікаційних технологій та 

функціональних можливостей сучасних комп’ютерних засобів;  

- потреба суспільства у фахівцях. 

 Для того, щоб сформувати новий тип педагога, а саме: педагога-

дослідника, педагога-новатора, який готовий до процесу педагогічної 

діяльності, до формування і розвитку творчої індивідуальності учня – потрібно 

оновити зміст підготовки майбутніх вчителів. 

На думку Н. Ничкало, «головним завданням професійного навчання – 

підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем 

професійних знань, умінь, навичок і мобільності, які відповідають вимогам 

науково-технічного прогресу і ринковим відносинам в економіці, виховання 

соціальнo активних членів суспільства, формування в них наукового 

світосприйняття, творчого мислення, кращих людських якостей, національної 

свідомості» [2, с. 148]. 

Набуття професійно-педагогічної компетентності як передумови 

формування професійної мобільності, актуалізує необхідність навчання 

майбутніх педагогів адекватно оцінювати новітні теорії, системи і технології, 

визначати їх можливості та межі застосування. Цього можна досягти лише за 

умов репрезентації вищою педагогічною школою своєрідної системи 

координат, яка забезпечувала б дієву орієнтацію в нескінченному потоці 

інновацій. Однак невиважений підхід до створення такої «системи» загрожує 

поверненням до авторитарної педагогіки, яка не тільки не передбачає будь-яких 

типів мобільності, а й може призвести до повного її нівелювання.  
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Актуальною є думка М. Г. Гордієнка про те, що професійна мобільність 

як інтегральна особистісно-професійна якість майбутнього педагога, яка 

забезпечує його особистісно-професійну самореалізацію і в той самий час 

розвиток сфери професійної педагогічної діяльності, стає чинником 

динамічного розвитку суспільства [1, с. 108]. 

Для того, щоб повною мірою використати весь потенціал педагога, 

потрібно, щоб у вищих навчальних закладах формували мобільних педагогів, 

які у подальшій освітній діяльності розвивали набуті якості професійної 

мобільності. На даний час, вимоги до вчителів стали ще вищими. Адже  не 

лише конкурентоспроможними є добре професійно підготовлені вчителі, а й 

педагоги, що знаходяться у постійному саморозвитку та яким легко 

пристосовуватися до нових умов. Тому одним із найважливіших завдань 

сучасної вищої освіти є завдання так модернізувати зміст і форми навчально-

пізнавальної діяльності, збагативши їх рекомендованими наукою 

педагогічними технологіями, щоб вони всебічно сприяли  розвитку професійної 

мобільності  педагога, а отже і високій ефективності його педагогічної 

діяльності.  

Пріма Р. М. стверджує, що проблема професійної мобільності  – це 

проблема розвитку і  змін людських цінностей, їх сфери дій, конфліктів між 

новими і традиційними цінностями та шляхами їх подолання. При цьому 

суспільні зміни (як прогресивного, так і регресивного характеру) створюють 

нові умови, які одночасно й сприяють (чи навпаки) більш повній реалізації 

людиною самої себе, своїх можливостей, водночас вимагають адекватної 

оцінки реальної ситуації, уміння не тільки адаптуватися до цих нових 

динамічних умов, але й переорієнтуватися і переоцінити нові професійні реалії  

[4, с. 42]. 
Отже, сьогодні професійна мобільність відіграє надзвичайно важливу 

роль у сучасному суспільстві, адже вона прямо пов’язана з рівнем професійної 

адаптації. Інноваційність у всіх сферах життя спонукає до врахування нових 
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тенденцій у процесі педагогічної діяльності, що передбачає оволодіння 

педагогами новими знаннями, технологіями, пристосуванням під новий зміст 

навчання через зміну поглядів, інтересів, цінностей, а також кількісними і 

якісними змінами структури його особистості.  
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї ЯК 

ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 

Заклад дошкільної освіти як перший ланцюжок у системі освіти 

суспільного виховання дитини потребує чіткої й налагодженої взаємодії з 

батьками і повинен розглядатися як рівноправний партнер у вихованні дитини.  

Сутність взаємодії закладу дошкільної освіти й сім’ї полягає в узгодженні 

інтересів дитячих вимог, дій дошкільного закладу і сім’ї, як суб’єктів її 

виховання. 
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В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу із сім’єю покладено 

співробітництво. Ініціаторами його встановлення повинні виступати педагоги 

закладу дошкільної освіти, оскільки вони професійно підготовлені до освітньої 

роботи, а отже, розуміють, що її успішність залежить від злагодженості й 

наступності у вихованні дітей [3, с. 319]. Найсприятливішим вплив на дитину є 

тоді, коли обидві сторони усвідомлюють потребу цілеспрямованого впливу на 

дитину і довіряють одна одній. 

Заклад дошкільної освіти – незамінний помічник сім’ї у вихованні дітей. 

Гармонійна взаємодія його із сім’єю є запорукою повноцінності буття дитини, 

розкриття і реалізації її потенціалу. І хоча виховні функції цих інститутів 

соціалізації є різними, процес всебічного розвитку дитини потребує їхньої 

взаємодії. 

Насамперед, педагогічну взаємодію розрізняють за напрямами, 

зображеними на рис. 1.1.  

Практика взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’єю спонукає 

педагогів до урізноманітнення та оновлення форм та методів спільної роботи 

ЗДО й сім’ї. Аналіз методичних рекомендацій О. Кононко, Т. Алексєєнко та 

інших педагогів дає змогу виокремити форми оптимізації взаємодії вихователів 

з батьками, які подані в табл. 1.1.  

 

 

 

 

Таблиця 1.1 

Форми оптимізації взаємодії вихователів з батьками 

Форми оптимізації взаємодії вихователів з батьками 

наочно-письмові колективні групові індивідуальні 
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тематичні стенди, 
батьківські куточки, 
папки-пересувки, 
дошка оголошень, 
інформаційні листи, 
тематичні виставки, 
анкетування, 
індивідуальнізошити,  
неформальні листи, 
родинні газети, 
скринька пропозицій, 
педагогічна 
бібліотека тощо 

тематичні зустрічі за 
«круглим столом», 
Батьківські 
конференції, засідання 
батьківського 
комітету,  
дні відкритих дверей, 
створення групи 
батьків-порадників, 
спільні свята та розваги, 
спортивнізмагання, 
відпочинок у вихідні 
дні тощо 

консультації, 
практикуми, 
школа молодих 
батьків, 
 гуртки за 
інтересами, 
вечори запитань і 
відповідей, 
 клуби 
взаємодопомоги, 
зустрічі зі 
спеціалістами 
(вчителями, 
психологами, 
лікарями і т.д.) 
тощо 

Вступне анкетування, 
попередні візити 
батьків до ЗДО, 
співбесіди, 
консультації, 
відвідування 
педагогам 
вихованців вдома, 
телефоний зв’язок 
тощо 

 

Дослідниця О. Кононко вказує на оптимізацію роботи закладів 

дошкільної освіти та сім’ї, де саме родину розглядає як соціального замовника і 

тому наполягає на вивченні сімейних потреб та думок, на піклуванні про 

гуманні та демократичні стосунки педагогів з батьками, які передбачатимуть 

визнання особистості, її права на власну позицію, на використанні не 

колективних форм роботи з сім’єю, а індивідуальних. Цим вона закликає 

вчених-дослідників проаналізувати систему роботи з сім’єю та зрозуміти 

необхідність оновлення змісту та пошуку нових форм роботи з сім’ями. На 

необхідність створення нової системи родинного виховання вказує і 

А. Залізняк. Вона пропонує визначити нові підходи й окреслити нові шляхи 

розв’язання проблем взаємодії педагогів і батьків у вихованні дітей 

дошкільного віку, сформувати у суб’єктів виховання нові педагогічні уміння, 

змінити ціннісні орієнтації як у вихователів, так і у батьків, добирати адекватні 

методи діагностики [2]. 

У зв’язку з кардинальними змінами роботи закладу дошкільної освіти зі 

сім’єю вихователі мають прагнути забезпечувати координаційну взаємодію з 

родинами вихованців. Їхнє партнерство у досягненні позитивних результатів 

здійснюваного педагогічного процесу сприяє різнобічному та гармонійному 

розвитку дошкільнят. 
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На думку Л. Поздняк, Н. Ляшенко, ключовим завданням організації 

педагогічного процесу в дошкільних закладах нового типу є забезпечення 

взаємодії родини з педагогами. Вдаючись до самостійних форм взаємодії з 

сім’ями педагоги мають надавати перевагу індивідуальній та груповій роботі з 

батьками, щоб підвищувати дієвість і результативність зв’язків із ними. 

Принципами ефективної роботи закладу дошкільної освіти з батьками є: 

цілеспрямованість, системність; плановість; диференційований підхід з 

урахуванням багатоаспектності та специфіки кожної сім’ї; вікова диференціація 

змісту роботи; доброзичливість, відкритість [3, с. 290]. 

Вибір форм і методів педагогічної взаємодії – це завжди спроба 

допомогти сім’ї щодо виконання функції виховання дитини. Форми та методи 

роботи з батьками повинні бути спрямовані на підвищення педагогічної 

культури батьків, на зміцнення взаємодії дошкільного навчального закладу та 

родини, на посилення їхнього виховного потенціалу. 

Ефективними методами роботи з батьками є такі: спостереження, бесіда, 

тестування, анкетування, індивідуальне консультування, групове обговорення 

проблем виховання та розвитку дитини, тренінг батьківського спілкування, 

організація спільної діяльності, ігри з дітьми, наочно-інформаційний, метод 

вирішення педагогічних задач, моделювання поведінки. 

Отже, використання вище названих методів допоможе батькам зрозуміти 

те, що неможливо дати готові «рецепти» виховання, а існують лише загальні 

педагогічні рекомендації, якими слід керуватися у вихованні особистості. 

Самоспостереження допоможе батькам визначити ефективність 

використовуваних методів у вихованні, змінити тактику їх особистої поведінки  

[4, с. 90]. 

 
Література: 
1.Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. 
Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Бєлєнька 
Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., та ін. – К., 2012. – 26 с. 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 
НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА 

АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

Початкова школа – надзвичайно важливий етап у житті людини. Адже 

саме на перші роки навчання у школі припадає період формування соціальних 

норм поведінки, бажання вчитись, а основне – закладаються фундаментальні 

знання. 

Але на початку навчання у першому класі дитина зіштовхується з доволі 

стресовою ситуацією, яка безпосередньо пов’язана з потребою пристосуватись 

до нових обов’язків, статусу, виду діяльності, оточення, а отже і до нових умов 

життя. Таке явище називається адаптацією. 

Адаптація – універсальна форма взаємодії людини з оточуючим 

середовищем. Це складне соціально зумовлене явище, що охоплює три рівні 

адаптивної поведінки людини: біологічний, психологічний і соціальний з 

провідною роллю останнього. Адаптивну діяльність людей мотивують 

соціально зумовлені потреби. Водночас для неї властиве і специфічно 

біологічне, притаманне людському організму. Все це характеризує адаптацію 

як цілісний біопсихосоціальний процесс [1, с. 352]. 
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Поняття пристосування учня-першокласника до умов шкільного 

середовища назвемо  шкільною адаптацією.  

Шкільна адаптація – пристосування дитини до вимог школи й умов 

шкільного навчання, які для неї є новими, незвичними порівняно з умовами 

дитячого садка чи сім’ї. Від сприятливості протікання цього процесу залежить 

не тільки успішність навчальної діяльності, а й комфортність перебування у 

школі, здоров’я дитини, її позитивне ставлення до оточення [7, с. 4]. 

Процес шкільної адаптації охоплює всі три рівні пристосувальної 

поведінки: 

- біологічний рівень – пристосування до нового режиму життя; 

- психологічний рівень – пристосування до нових вимог, пов’язаних з 

навчальною діяльністю; 

- соціальний рівень – входження до нового колективу. 

Тривалість періоду шкільної адаптації та особливості його перебігу 

визначаються впливом комплексу факторів, серед яких визначальне значення 

мають біологічні, психологічні та соціальні фактори. Порушення процесу 

адаптації дітей має прояви у погіршені стану здоров’я дітей, рівня їх фізичної 

підготовленості та працездатності, появи поведінкових розладів [3, с. 56]. 

Від того наскільки вдало пройде адаптаційний період залежить 

успішність подальшої навчальної та соціальної діяльності школяра.  

Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до 

систематичного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне 

навчання та виховання [8]. 

Поняття «середовище» є широковживаним у різних науках. Можливо 

тому воно не має чіткого однозначного визначення. Ми розглянемо ті значення, 

які є найбільш наближеними до педагогічних понять.  

У психології поняття «середовище» розуміють як сукупність умов, що 

оточують людину і взаємодіють з нею як з організмом та особистістю. 

Розрізняють середовище внутрішнє і зовнішнє. У взаємодії середовища та 
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особистості зміни останньої можуть відставати від змін середовища, що 

створює протиріччя, врахування яких суттєве для виховання й перевиховання 

особистості [9, с. 141]. 

Філософський підхід до визначення поняття «середовище» полягає в 

тому, що його можна розглядати у двох аспектах: макросередовище, тобто 

матеріальний добробут, соціальний лад, культурний рівень суспільства, в якому 

живе людина, та мікросередовище оточення, що безпосередньо впливає на 

дитину: сім’я, навчальний заклад, люди, з якими вона спілкується [11, с. 651]. 

Середовище в педагогічному плані – мікросередовище – це світ 

взаємопов’язаних предметів, явищ та людей, котрі постійно оточують дитину та 

обумовлюють її розвиток [5, с. 95]. 

Мегакатегорія «середовище» в педагогічній науці вживається у різних 

контекстах, таких як: соціальне, освітнє, культурне, розвивальне, інформаційне, 

виховувальне, навчальне, просторово-предметне, екологоорієнтоване, 

оздоровче тощо [10, с. 67]. 

Середовище початкової школи доцільно називати освітнім середовищем, 

оскільки його метою є створення сприятливих умов для навчання, виховання та 

всебічного розвитку дитини. 

Н. Гонтаровська освітнє середовище визначає як елемент соціуму, 

відкриту педагогічну систему, яка є цілеспрямовано організованою, керованою, 

багатофункціональною, у межах якої учень усвідомлює себе як соціально 

розвинену цілісність. 

Освітнє середовище як природне або штучне соціокультурне оточення 

дитини (учня, студента та ін.), що включає в себе різноманітні види засобів і 

різний зміст навчання, за допомогою яких забезпечується продуктивна 

навчально-розвивальна, навчально-пізнавальна, навчально-дослідницька 

діяльність  (тощо), – описує Т. Чернецька. Вона стверджує, що освітнє 

середовище є складовою освітнього простору, межі якого окреслюються 

назвою навчального закладу (наприклад, освітнє середовище школи), назвою 
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освітньої ланки (освітнє середовище дошкільної, початкової, середньої ланок 

освіти) [6, с. 316]. 

В межах нашого дослідження проаналізуємо поняття «розвивальне 

середовище». Такі науковці, як Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. 

Ельконін, Л. Занков, О. Леонтьєв розуміють розвивальне середовище як певним 

чином організований освітній простір, де здійснюється розвивальне навчання 

[6, с. 316]. 

Отже, згідно з вищевикладеним можна зробити висновок, що у випадку 

сучасної початкової школи, поняття освітнє середовище та розвивальне 

середовище є тотожними, адже згідно з Державним стандартом початкової 

освіти «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». А оскільки 

провідною діяльністю молодших школярів є навчання, то також доречним буде 

використовувати поняття «навчально-розвивальне середовище». 

Принципом проектування навчально-розвивального середовища за Н. 

Гонтаровською визначаємо принцип, за яким педагогічний процес освіти 

особистості відповідає психологічному процесу її розвитку. 

Також Н. Гонтаровська, визначила умови, завдяки дотриманню яких 

забезпечується власне реалізація цього принципу: 

– визнання провідної ролі соціокультурного контексту розвитку дитини; 

– надання вирішального значення сенситивним періодам у становленні 

особистості; 

– широке застосування в педагогічній практиці вчення Л.Виготського про 

«зону найближчого розвитку»; 

– вибудова педагогічного процесу відповіднодо провідної діяльності на 

різних вікових етапах шкільного навчання [2, с. 30]. 
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Організовуючи навчально-розвивальне середовище, необхідно 

враховувати всі його компоненти: просторово-предметний (матеріальна база 

середовища), технологічний компонент (організування розвивальної діяльності 

суб’єктів освітнього процесу), соціальний компонент (міжособистісна 

взаємодія суб’єктів освітнього процесу). 

Навчально-розвивальне середовище потрібно організувати максимально 

безпечним та зрозумілим для учня, щоб школяр відчув себе його частинкою. Це 

значною мірою реалізується, якщо учень залучений до створення такого 

середовища. Освітнє, навчально-розвивальне середовище створюється для 

заохочення самовизначення дітей у класі та розвитку їхніх спроможностей, 

адже відомо, що якщо дитині знайоме те, що відбувається з нею, то вона краще 

адаптується до нових умов.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Сьогоднішній світ переживає глобальний процес інформатизації 

суспільства, що невпинно рухається вперед. Це своєрідний технологічний 

стрибок, який несе глобальні зміни, впливає на життя, світогляд, цінності та 

звички, формування цивілізації загалом. Тому основним завданням школи на 

цьому етапі є використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

у навчально-виховній діяльності. Ці технології допомагають молодому 

поколінню здобути кращі та глибші знання, сприяють виробленню певних 
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навичок та вмінь, надають сучасним дітям практичні уміння адаптуватись до 

життя, бути мобільними, здатними до комунікації і захисту своїх прав. 

Використання сучасних технологій створює таке навчальне середовище, яке 

забезпечує школярів усіма необхідними умовами для  повноцінного розвитку 

багатогранної особистості. 

Проблему використання сучасних інформаційних технологій 

досліджували: І. Завгородня, Л. Констанкевич, Н. Петлюшенко, 

О. Співаковський, Н. Тимчина, С. Хомич, І. Шаповалова та ін.  

Л. Констанкевич стверджує, що «інформатизація освіти базується на 

використанні засобів нових інформаційних технологій і спрямована на 

інтенсифікацію процесу навчання, реалізацію ідей розвивального навчання, 

вдосконалення форм і методів організації навчального процесу, забезпечує 

перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до вмінь самостійно 

здобувати нові знання. За такого підходу ознайомлення з інформаційними 

технологіями та їх використання у навчальній діяльності є цілісним і 

неперервним процесом, що охоплює всю систему освіти» [3, с. 3]. 

До сучасних інформаційних технологій належать комп'ютерні технології, 

мультимедійні засоби, інтерактивна дошка та різноманітні інтернет-ресурси. 

Завдяки ІКТ, навчання можна урізноманітнити відео, звуком та анімацією. Це 

значно впливає на емоційну сферу учня, сприяє підвищенню пізнавальної 

активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації 

навчальної діяльності дітей.  Важливого  значення набуває розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів, прагнення до самостійної пізнавальної 

діяльності.  

Сам вчитель може працювати творчо, ініціативно, з більшою 

професійною майстерністю, створювати цікаві ситуації та неординарні 

завдання. ІКТ допомагають розробити додатковий текстовий та ілюстративний 

матеріал, створити картки з індивідуальними завданнями чи додатковими 

пізнавальними текстами, вести облік успішності учнів, зберігати особисті 
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методичні напрацювання. Таким чином, при мінімальній затраті часу учні 

отримують високі результати у навчальній діяльності. 

І. Галаган встановила, що переваги мультимедійних технологій порівняно 

з традиційними, різноманітніші: наочне уявлення матеріалу, можливість 

ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних форм у роботі учнів і 

методичних прийомів у роботі вчителя [1, с. 33]. 

Варто зазначити також про негативний психологічний вплив надмірного 

захоплення дітей комп’ютерною діяльністю, а саме комп’ютерними іграми. 

Комп’ютер надає дітям можливість забути про реальність, адже у віртуальному 

світі запросто можна змінити вік, стать, ім’я, зовнішність, біографію. Щоб 

уникнути  комп’ютерної залежності, необхідне щоденне спілкування дорослих 

з дітьми, ненав’язливий контроль за ними, залучення їх до родинного життя, 

життя дитячого колективу, організація дозвілля. 

Навчання, яке контролює і дозує роботу з комп’ютером, не створює 

негативного впливу на зростання, розвиток і стан здоров’я школярів та сприяє 

розвитку працездатності, просторової орієнтації, мислення [2, с. 40]. 

Одним із важливих чинників впливу щодо ефективності навчальної 

діяльності є психічний стан учнів. Постає потреба в зміні технологій навчання 

шляхом застосування різноманітних дидактичних ігор, які поєднують у собі 

освітню, виховну та розвивальну функції навчання. Власне гра стимулює 

пізнавальний інтерес, яка є своєрідною мотивацією навчальної діяльності. 

Стимулювати пізнавальний інтерес можна за допомогою неординарного 

подання змісту матеріалу та ефективної організації пізнавальної діяльності. 

З використанням інформаційних технологій процес навчання став значно 

легшим та цікавішим. Тепер для дітей комп’ютер асоціюється не лише з іграми 

та уроком інформатики, а із засобом отримання, збереження та обробки 

інформації.  

Сучасний вчитель повинен володіти комп’ютером на досконалому рівні 

та не забувати заохочувати учнів до пізнавального процесу. Вчителі у своїй 
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роботі сьогодні створюють проекти, різноманітні мультимедійні презентації та 

використовують різноманітні засоби мережі Інтернет. 

Отже, мультимедійна підтримка уроку в початковій школі сприяє 

кращому засвоєнню навчального матеріалу. Використання одночасно різних 

каналів сприйняття інформації робить урок цікавим і пізнавальним. Для того,  

щоб активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів,  необхідно 

забезпечити належну мотивацію учіння, яка підвищує інтерес до знань та 

викликає прагнення досягти поставленої мети. ІКТ створюють  сприятливі 

умови для самостійної діяльності. З їхньою допомогою можна 

індивідуалізувати чи диференціювати навчання. Інноваційні технології також 

покликані формувати творчу особистість та сприяти формуванню в особистості 

здатності швидко реагувати на запити часу. 
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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Проблема пізнавальної активності дошкільників – одна з 

найактуальніших у теорії і практиці дошкільного виховання, оскільки 

активність є необхідною умовою формування розумових якостей дітей, їх 
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самостійності та ініціативності. Формування у дітей активного ставлення до 

навколишньої дійсності є одним з основних напрямів виховання, оскільки 

власна активність дитини є однією з умов її повноцінного розвитку. Феномен 

пізнавальної активності як один із найважливіших чинників навчання постійно 

привертає увагу дослідників, оскільки взаємодія людини із навколишнім світом 

можлива тільки завдяки її активної діяльності. Під пізнавальною активністю 

слід розуміти самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на 

пізнання навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену 

необхідністю розв'язати завдання, що постають перед нею у конкретних 

життєвих ситуаціях [8, с. 88].  

Зокрема у Базовому компоненті дошкільної йдеться про те, що дитина 

повинна «мати уявлення про пізнавальну активність у власному розвитку, 

цікавитися особливостями свого сприймання, пам'яті, уяви, мислення; володіти 

початковими формами дослідництва, експериментування, елементарно вивчати 

навколишній світ». Доцільно звернути увагу на те, що в Базовому компоненті 

закладено підхід до особистості як до суб'єкта власної діяльності. Дитина 

розглядається як цінність, як активна творча особистість [1]. Тому перед 

педагогами дошкільної галузі ставиться завдання: виховання гармонійної, 

всебічно розвиненої творчої особистості, а пізнавальна активність 

розглядається як одна з рис особистості. Під пізнавальною активністю науковці 

розуміють самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання 

навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю 

розв'язати завдання, що постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях 

[2, c. 12 ]. Пізнавальний інтерес проявляється в прагненні дитини пізнавати 

нове, виявити незрозуміле про якості, властивості предметів, явищ дійсності, в 

бажанні вникнути в їх сутність, знайти між ними взаємозв'язки (Т. Кулікова). 

Пізнавальний інтерес відрізняється від допитливості широтою захоплення 

об'єктів, глибиною, вибірковістю. Основою пізнавального інтересу є активна 

мислительна діяльність. Під впливом пізнавального інтересу дитина здатна до 
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довготривалої та стійкої зосередженості уваги, проявляє самостійність у 

вирішенні розумового або практичного завдання. Суб'єктивно для самої 

людини інтерес і допитливість виявляються у позитивному емоційному тоні, 

що супроводжує процес пізнання, у бажанні пізнати більше, ознайомитися 

глибше з тим об'єктом, який є в полі її зовнішньої чи внутрішньої уваги.  

Допитливість спонукає людину активно шукати шляхи і засоби 

задоволення потреби в знаннях, у створенні духовних чи матеріальних 

цінностей. Реалізуючись в інтересі, допитливість немовби зберігає інтерес, не 

дає можливості йому згаснути, а, навпаки, зумовлює внутрішню перебудову й 

осмислення здобутих знань, сприяє появі нового інтересу, що відповідає вже 

вищому рівню пізнання. Таким чином, допитливість через інтерес постійно 

збуджує «механізм» пізнання. Нерідко вона збігається з інтересом, особливо 

тоді, коли йдеться про вже сформовану особистість, у якої є постійний і 

глибокий інтерес до певної діяльності. Так, відомий учений-експериментатор 

І. Павлов, дослідивши закономірності функціонування нервових клітин, не 

припиняючи свого пошуку, не втрачаючи тим самим інтересу до певної групи 

фактів, а, варіюючи свій експеримент, поширював його на нове коло завдань, 

серед яких з'ясована закономірність займає уже підпорядковане місце [8, с. 88]. 

У формуванні пізнавальної діяльності чимало важать індивідуальний і 

диференційований підходи. Загальнотеоретичні положення Л. Виготського про 

провідну роль навчання у розвитку дитини: воно має передувати йому, бути 

джерелом нового у ньому. Поняття «зона найближчого розвитку» розкриває це 

положення: навчаючись з допомогою дорослого, дитина успішно починає 

виконувати те, чого досі не могла робити сама. Досягнуте нею до моменту 

навчання характеризується як «зона актуального розвитку». Спостерігаючи, як 

дитина пізнає світ, ми й виявляємо, вивчаємо специфіку її мислення. Здатність 

осмислювати об’єкт пізнання залежить від швидкості переключення думки з 

об’єкта на об’єкт. Така здатність дитячої думки суто індивідуальна, при тому, 

що надзвичайно важливо саме в перші роки життя навчити дитину активно 
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ставитися до того, що відбувається навколо, швидко й доцільно оперувати 

уявленням як основною передумовою розвивального навчання. Ось чому 

такими важливими є вдумливе проникнення вихователя в душу дитини, вміле 

педагогічне керівництво її мисленням [7, c. 2-4].  

Отже, метою освітнього процесу в дошкільному закладі має бути 

розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей дитини, що потребує 

особливої уваги до процесу засвоєння дітьми програмового матеріалу. Саме за 

процесом та особливостями його перебігу слід судити про ефективність 

пізнавальної діяльності (а не за кінцевим результатом, обсягом знань, умінь і 

навичок). Ось чому так важливо знати, що і як дитина робить, щоб засвоїти 

матеріал, адже саме від її пізнавальної активності залежить, що і як вона 

засвоює. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ:  

ОСВІТНІЙ ТА РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Постановка проблеми. Розбудова системи початкової освіти на засадах 

особистісно зорієнтованої педагогіки потребує пошуку засобів навчання, які б 

надали учням можливість для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, 

уміння самостійно засвоювати нові знання та реалізовувати пізнавальні 

потреби. Передумови для цього закладені в Законі України «Про освіту» та 

Державному стандарті початкової освіти, де зазначається, що учні мають 

набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці в 

різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Таким 

вимогам відповідає метод проектів як спосіб організації діяльності учнів, що 

ґрунтується на їхніх інтересах та безпосередній активності на всіх етапах 

здійснення. Водночас його застосування у навчальному процесі має переважно 

ситуативний характер, а використання потенціалу для розвитку пізнавальних 

інтересів молодших школярів залишається поза увагою науковців і практиків.  

Аналiз oснoвних дoслiджень i публiкацiй, в яких запoчаткoванo 

вирiшення прoблеми. Проблема реалізації методу проектів в освітньому 

процесі не є принципово новою. Починаючи з 90-х років ХХ ст., метод проектів 

розглядався з загальнопедагогічних позицій (В. Гузєєв, Н. Кисельова, І. 

Колесникова, М. Морозова, О. Новиков) і методичних особливостей 

застосування (О. Волжина, Л. Масол, Н. Матяш, Є. Полат, Г. Сазоненко, В. 

Симоненко). Технологію реалізації методу проектів у шкільній освіті як форми 

інноваційної діяльності відображено в наукових працях В. Беспалька, В. 

Бондаря, Л. Ващенко, Ю. Громика, Л. Даниленко, О. Коберника, Н. Масюкової, 
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Б. Пальчевського, Г. Щедровицького, С. Ящука та ін. Аналіз літературних 

джерел з проблеми дослідження показав, що в них акцентовано увагу на 

категоріальному аспекті методу проектів і на його застосуванні в діяльності 

учнів основної і старшої школи. Водночас робіт, у яких обґрунтовується 

освітній і розвивальний потенціал методу проектів, цілісна методика 

впровадження у практику початкової школи, не виявлено. 

З oгляду на це, метою статті є аналіз освітнього та розвивального 

потенціалу методу проектів у початковій школі. 

Результати дoслiдження та їх обговорення.  

Під час вивчення феномена навчальних проектів з’ясувалося, що в 

науковому середовищі існують найрізноманітніші його визначення. Проект 

розглядається, по-перше, як результат перетворювальної діяльності; по-друге, 

як форма організації діяльності, спрямованої на отримання певного результату. 

Останнє твердження є вихідним для розкриття поставленої проблеми. 

У науково-педагогічній літературі метод проектів розглядається як форма 

організації навчальної діяльності учнів, яка здійснюється за встановленими 

етапами та певним режимом [6]. У зв’язку з цим часто вживається термін 

«метод творчих проектів» (О. Коберник, Л. Масол, В. Тименко, С. Шишов). В 

його основу покладено розуміння діяльності учня, коли «під керівництвом 

учителя створюються матеріальні та духовні цінності, що мають певну новизну, 

причому проект виконується від ідеї до її повної реалізації» [15, с. 16]. 

Сучасний період дослідження феномену методу проектів позначений увагою до 

нього як до цілісної педагогічної технології. 

Відповідно до змістового та процесуального наповнення, метод проектів  

можна розглядати як: 

1) метод навчання, якщо він застосовується на окремому етапі навчальної 

діяльності як комплекс дидактичних прийомів, спрямованих на досягнення 

освітньої мети в межах певної організаційної форми [11]; 
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2) форму організації навчання, якщо узгоджена діяльність учителя й учнів 

здійснюється за встановленими етапами та певним режимом (наприклад, уроки-

проекти) [15]; 

3) педагогічну технологію – комплексний інтегративний процес, який 

передбачає цілепокладання, планування, відповідну організацію, реалізацію 

цілей за допомогою адекватних методів і форм, аналіз результатів [1]. 

У Концепції Нової української школи [12] метод проектів є одним із 

ключових у навчанні учнів. Через проектне навчання учні мають можливість 

використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести 

перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність відповідно до 

ролі в навчальній команді й разом інтерпретувати результати своєї діяльності. 

Це також дає можливість вчителям побачити учнів у новому світлі, допомагати 

їм розвивати вроджені здібності в новий спосіб, що не вдається часом у 

традиційній системі уроку. Крім того, часто проектне навчання реалізується 

через міждисциплінарні зв’язки, що виходять за межі програми одного 

конкретного предмету. Це значно розширює можливості вчителя і сприяє 

креативності, а учні часто мають завдання, у процесі вирішення яких 

отримують практичні навички, непередбачені в теоретичній частині 

навчального процесу. Тобто навчання відбувається природним шляхом, 

ненав’язливо, адже ціль – не вивчити, а виконати завдання, отримати результат, 

що дійсно мотивує дітей. 

Педагогічною метою формування проектної діяльності є розвиток в учнів 

уміння самостійно здійснювати всі її етапи й переходити з одного на інший: від 

формулювання мети власної діяльності до адекватного виконання проектних 

операцій, від реалізації проекту до самоконтролю та самооцінки. Цей процес, за 

С. Гончаренком, проходить кілька стадій: спочатку учні ознайомлюються з 

новим видом діяльності, усвідомлюють його смисл; потім відбувається 

початкове оволодіння ним; нарешті – самостійна розробка навчальних проектів 
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[3]. Таким чином формуються проектні вміння, які полягають у здатності 

виконувати проектні дії. 

Відповідно до ступеня володіння молодшими школярами проектною 

діяльністю та їхніми індивідуальними розумовими здібностями, проектні 

вміння можуть виявлятися на різних рівнях знання – від розпізнання учнями 

способу проектної діяльності за зовнішніми ознаками та відтворення способу 

проектної діяльності за визначеним учителем зразком до самостійної розробки і 

реалізації проекту як способу вирішення власної проблеми [2]. Кінцевою метою 

формування проектних умінь є здатність учнів самостійно здобувати знання, 

доцільно застосувати їх у нових обставинах, а також збереження і розвиток 

пізнавальних потреб. 

Спираючись на аналіз літератури [1; 4; 6; 7; 10; 15 та ін.], визначимо 

специфічні ознаки, притаманні навчальному проекту молодших школярів:  

 наявність значущої в дослідницькому або творчому аспекті проблеми, 

для вирішення якої необхідний інтегрований зміст; 

 особиста цінність для учня передбачуваних результатів і потреба в 

розв’язанні проектної проблеми чи задачі; 

 урахування інтересів і здібностей учня; 

 самостійне виконання частини проекту (на певних етапах) або всієї 

проектної задачі; 

 використання учнем проектно-пошукових і проектно-дослідницьких 

прийомів роботи. 

Висновки. Отже, навчальний проект є дидактичним засобом, за 

допомогою якого учні долучаються до перетворювальної творчої діяльності на 

основі планування. Усвідомлення школярем особистої значущості справи, 

задоволення індивідуальних здібностей і потреб у поєднанні з набуттям нових 

знань у ситуації інтелектуального напруження і самостійності сприяє 

формуванню й розвитку мотивів навчання – почуття обов’язку, бажання 

вчитися, потягу до самоосвіти, пізнавальних інтересів.  
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ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МОРАЛЬНІ НОРМИ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Упродовж останніх десятиліть проблема моральної сторони життя 

окремої особистості та суспільства, зокрема ствердження моральних цінностей 

в індивідуальній свідомості, була і залишається актуальною для психолого-

педагогічної науки та перебуває у центрі громадських та наукових дискусій.  

Завдання гуманізації, морального відродження суспільства, становлення 

особистості як суб’єкта власного життя відображено також і у завданнях 

сучасної системи освіти, що зафіксовано у таких програмних документах як 

Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)», Національна 

доктрина розвитку освіти та ін. Виконання завдань освітньої політики 

передбачає психологічне дослідження умов, чинників та механізмів, які лежать 

в основі морального розвитку особистості. Зокрема, це стосується питань 

морального становлення дошкільника, оскільки саме у цьому віці лежать 

витоки тих важливихпередумов, які впливатимуть на подальший моральний 

розвиток їх особистості. 

На етапі дошкільного дитинства уможливлюється формування 

первинного ступеня свідомої саморегуляції iндивiдуальної поведінки, яка 

ґрунтується на засвоєних уявленнях про моральні норми і вироблених 

особистістю моральних принципах та суб’єктивних нормах. Тому в контексті 

проблеми морального виховання зростаючого покоління формування уявлень 

про моральні норми, починаючи з дошкільного віку, є одним із шляхів її 

розв’язання. 

Загальні тенденції засвоєння людських моральних норм, перетворення їх 

у «свої» вивчалися такими вітчизняними психологами, як Л. Божович, 

О. Кульчицька, В. Мухіна, Є. Субботський, С. Якобсон та ін. У працях 
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А. Бандури, І. Беха, П. Гальперіна, М. Гінзбурга, З. Карпенко, Д. Ельконіна, 

Д. Леонтьєва, О. Леонтьєва, С. Максименка,  Л. Орбан-Лембрик, Р. Павелківа, 

С. Рубінштейна, М. Савчина, Є. Субботського та ін. здійснена психологічна 

інтерпретація проблеми, вивчалася логіка переходу зовнішнього морально-

етичного припису в особистісну норму. Завдяки виконаним дослідженням 

досліджено низку важливих ліній морального розвитку особистості, 

встановлено психологічні особливості різноманітних аспектів цього процесу.  

Значна частина наукових досліджень присвячена проблемі нормативності 

як основної характеристики поведінки дитини-дошкільника. Результати 

досліджень Л. Артемової, Л. Божович, В. Котирло, М. Лісіної, Т. Поніманської, 

С. Якобсон та ін. свідчать про те, що моральна норма, якщо вона усвідомлено 

закріплена та емоційно збагачена, перетворюється у відповідну якість 

особистості. На етапі дошкільного дитинства моральні норми виступають і як 

мотиви поведінки. Тому в основу виховання моральної поведінки у дітей 

дошкільного віку покладено ознайомлення їх з відповідними моральними 

нормами. 

Моральний розвиток особистості у психологічній літературі 

розглядається як процес засвоєння визначених у суспільстві еталонів поведінки, 

у результаті цього вони стають регуляторами поведінки особистості [3]. 

Відповідно до зазначеного, людина (дитина) намагається діяти за приписами 

моралі, дотримуватись моральних норм як основи реалізації людських 

стосунків. Моральність особистості розглядається у контексті складових 

елементів: моральних ставлень, моральної свідомості та моральної 

самосвідомості і моральної діяльності. Загалом мораль не може забезпечити i 

передбачити приписiв на всі випадки життя. Реальні життєві обставини 

суперечливі, рiзноманiтнi, неповторнi, унiкальнi. Дитині доводиться щоразу 

знову, по-своєму‚ вiдповiдно до власного досвіду розв’язувати моральну 

проблему. Специфіка моральностi у тому i полягає, що вона передбачає 
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саморегуляцію поведiнки. Саморегуляцiя базується на вiдповiдальностi дитини, 

на елементарному рiвнi вимогливостi до себе [4]. 

Як зазначає О. Кононко: «моральна свiдомiсть – це єдність почуттєвого та 

раціонального сприйняття вироблених норм. Основним елементом моральної 

свiдомостi є норми як еталони, зразки, що регулюють дiяльнiсть людини. 

Засвоєння норм моралі дитиною дошкільного вiку передбачає їх прийняття та 

переживання. Основою моральної свiдомостi є совість, тобто здатність 

особистості контролювати свою поведінку вiдповiдно до суспільних 

вимог» [4, с.100].  

Норми моралі, як і моральні почуття, є універсальними регуляторами 

поведінки. Одні із них регулюють ставлення людини до себе, інші – до інших 

людей різних поколінь, статі, віку, а ще інші – до оточення (природи, культури, 

праці). Моральні норми – це найбільш прості форми моральних вимог, які 

висуваються перед кожною людиною. У них закріплений морально-оцінюючий 

досвід людей, інтереси суспільства і кожної людини. Вони зорієнтовані на 

підтримання суспільного життя та діяльності людей, суспільства у цілому. 

Моральні норми дозволяють, з одного боку – зробити правильний вибір дій і 

вчинків у типових ситуаціях, а з іншого – здійснюють оцінку і контроль за 

цими діями, і, відповідно, за допомогою суспільної думки регулюють поведінку 

людей. 

Моральна норма – вимога, яка визначає обов'язки людини щодо 

навколишнього світу, конкретні зразки, які орієнтують поведінку особистості, 

дають змогу оцінювати й контролювати її [4, с. 235], це система ідей та уявлень 

про правильну і неправильну поведінку, які вимагають виконання одних дій і 

забороняють інші [6, с. 314]. 

Моральні норми є абсолютними, бо їх дотримання об’єктивно необхідне 

людству. Будь-яке порушення абсолютних моральних норм спричиняє шкоду 

людству як роду, є злочином проти самої природи людини як суспільної істоти. 

Основним критерієм моральності тих чи інших норм виступає вияв у них 
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ставлення людини до іншої людини і до самої себе як до істинно людської 

істоти – особистості [2, с. 33]. 

Розрізняють позитивні і негативні норми моралі. Перші з них визначають 

необхідну лінію поведінки, вимагають вчиняти певні дії (бути чесним, 

поступитися місцем старшому). Інші забороняють деякі дії, обмежують вибір 

вчинку: (не заздри, не ображай людину). Разом з тим одна і та ж думка може 

бути висловлена і у формі заборони і у формі позитивної вимоги одночасно: 

«не обманюй» і «будь чесним» і т.д. [1, с. 65]. 

Отже, моральна свідомість індивіда існує в уявленнях, поняттях, 

переконаннях, ідеалах. Теоретична сторона моральної свідомості – це моральні 

уявлення, моральні знання, моральні судження, моральні почуття, а практична 

– у вчинковій діяльності у момент морального вибору. Поведінка ж у ситуації, 

де людина не стоїть перед моральним вибором, не може дати повного уявлення 

про рівень моральності особистості [5, с.104]. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти загальнокультурного 

розвитку дошкільників та охарактеризовано його структуру та компоненти. 

Увагу зосереджено на проблемах формування загальнокультурного розвитку 

засобами української фразеології. Сучасний етап розвитку людства 

характеризується беззаперечним впливом наслідків глобалізації та 

інформатизації світового співтовариства.  Це  знаходить  своє  відображення  й  

в освітньому процесі, оскільки саме освітня галузь  відчуває на собі 

кардинальну трансформацію  практично  всіх  сфер  життєдіяльності 

суспільства. Одним  із  найголовніших  шляхів підвищення  якості    освіти  на  

даному  етапі  є компетентнісний підхід як ключова методологія модернізації 

усього освітнього процесу. 

        Одна  із  ключових  компетентностей – загальнокультурна. Вона  полягає у   

здатності  здобувача освіти   аналізувати  та  оцінювати досягнення  

національної  та  світової  культури,  орієнтуватися  в культурному  та  

духовному  контексті  сучасного  суспільства, застосовувати  методи  

самовиховання,  орієнтовані  на загальнолюдські цінності. 

         Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема раціонального відбору 

мовного, в тому числі й фразеологічного матеріалу та методика його реалізації 

у ЗДО неодноразово проголошувалася як одна з актуальних такими провідними 

вченими, як А. М. Богуш, Н. В. Гавриш [2] та ін. Але до цього часу вона 

залишається системно нерозробленою в лінгводидактичному аспекті. Труднощі 

під час роботи з фразеологізмами констатують і вихователі ЗДО через 

відсутність науково-методичного забезпечення цієї ланки навчально-

мовленнєвої роботи. 
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Мета дослідження – дослідити особливості вивчення  фразеології у ЗДО. 

Завданнями дослідження є: 

- поглибити знання про фразеологію та фразеологізми; 

- з’ясувати джерела українських фразеологічних одиниць (далі – ФО); 

- охарактеризувати методику роботи над фразеологізмами у ЗДО; 

- розглянути форми роботи з ФО у ЗДО; 

- описати  вплив фразеологічних зворотів на загальнокультурний 

розвиток дітей дошкільного віку. 

Одним із завдань педагога є розвивати багате й образне мовлення 

здобувачів дошкільної освіти. Важко переоцінити значення фразеології у 

розвитку культури мовлення і загальнокультурному розвитку дошкільників. 

Діти дошкільного віку цікавляться незвичайним змістом стійких сполук, 

але відчувають труднощі в їх тлумаченні. І навіть розуміючи значення, 

здебільшого, можуть вживати його лише в типових (зазвичай змодельованих 

педагогом) ситуаціях, не переносячи в живе мовлення. Потрібна ґрунтовна, 

систематична робота, щоб фразеологізми ввійшли в активне мовлення 

дошкільників, збагативши й прикрасивши його. 

Серед методичних прийомів, які доцільно використовувати під час 

ознайомлення  з фразеологізмами, варто назвати такі: пояснення значення та 

етимології образних висловів, складання творчих розповідей, підказки, 

доповнення. 

Програма «Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку», 

розроблена А.Богуш, орієнтує вже в молодшій групі збагачувати словник дітей 

фразеологізмами (згідно з широким розумінням фразеології до ФО також 

зараховують приказки та прислів'я): про вовка промовка; не все коту масниця; 

як мед, так і ложкою; губи квасити; губу прикусити; губи копилити; вуха 

розпустити; за вуха не відтягнеш; добре роби, добре і буде; аби день до 

вечора; хочеш їсти калачі, то не лежи на печі; у страху очі великі; ні живий ні 

мертвий; правди не сховаєш; крутитися як дзиґа) [2, с. 45]. 
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Ця робота продовжується і в середній групі. До активного словника дітей 

вводять такі фразеологізми: сонце світить, а не гріє; без вітру і трава не 

шелестить; полохлива ворона і куща боїться; що сіре, то й вовк; не радій 

чужому горю, рота роззявити; ґав ловити; триматися руками і ногами; 

різати вухо; п'яте колесо до воза; пальці облизувати; і риби наловити, і ніг не 

замочити  [2, с. 48]. 

У старшій групі педагоги мають такі завдання: «стимулювати та 

активізувати вживання дітьми образних виразів, засвоєних у попередніх групах. 

Продовжувати збагачувати словник ФО (з добрими людьми завжди згоди 

можна знайти; я з тобою -- як риба з водою; з добрим дружись, а лихих 

стережись; без верби і калини нема України; хліб-сіль їж, а правду ріж; от 

вам Лука: рукавиці в кишені, а він їх шука; стукотить, гуркотить, комар з 

неба летить, ґедзь укусив; гладити по голівці; волосся на голові піднімається; 

вітру в полі шукай; бігти, не відчуваючи ніг; кішка пробігла; кінці у воду) [2, 

с. 52]. 

У старшому дошкільному віці активний словник дітей поповнюється 

новими фразеологізмами. Вихователі намагаються активізувати вживання 

образних виразів, засвоєних у попередніх групах; здобувачі дошкільної освіти 

навчають усвідомлювати значення та вживати ФО (двічі літа не буває; бігти, 

не відчуваючи ніг; болотом закидати; брудними руками; тримати язика за 

зубами; і пальцем не кивнути; сам собі пан; рукою подати; наче кіт наплакав; 

мов муха в окропі; наче й не було; як на голках; що посієш, те й пожнеш; що 

вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш; усіх би перегнав, та бігти боюсь) 

[2, с. 46]. 

Отже, сучасні педагоги часто зустрічаються з проблемою недостатнього 

рівня загальнокультурного розвитку дошкільників; збідніле мовлення, яке не 

відповідає лексичним нормам. 

Одним із провідних завдань дошкільної освіти є мовленнєвий розвиток 

дітей, зокрема, збагачення їхнього лексикону, формування вміння точно й 
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доречно вживати виражальні мовні засоби. Джерелами багатства й 

різноманітності мовлення є лексичні, фразеологічні, словотворчі, граматичні та 

стилістичні ресурси мови, які склалися мовною практикою попередніх поколінь 

носіїв цієї мови. Як відомо, фразеологія належить до найяскравіших 

стилістичних засобів мовлення. Адже національна самобутність мови найбільш 

яскраво виявляється в образних стійких висловах, що акумулюють 

найрізноманітнішу інформацію з життя певного етносу: історичні події і 

персоналії, міфологічні образи, художні персонажі, людські спостереження за 

навколишнім середовищем, тощо.  

Більшість ФО мають оцінне значення, тобто дають позитивну чи 

негативну характеристику предмета, особи, явища, вчинку тощо. Тому перед 

педагогами стоїть нелегке завдання привчити дитину до  використання 

фразеологізмів не тільки у змодельованих ситуаціях, але й у повсякденному 

житті. Результативність оволодіння фразеологічними зворотами залежить від 

масштабної словникової роботи, проведеної педагогом-вихователем. 

Практичне засвоєння старшими дошкільниками української фразеології 

допоможе їм більш точно і лаконічно, експресивно й образно висловлювати 

власні думки. Водночас фразеологічна робота на заняттях у ЗДО сприятиме 

поглибленню інтересу до вивчення мови, усної народної творчості українського 

народу та читання творів художньої літератури. 

Виховання в дітей інтересу до багатої, милозвучної, образної мови, 

зокрема, до фразеологізмів, і дбайливого ставлення до її мовленнєвого 

багатства, уміння використовувати різноманітні мовні одиниці у власному 

мовленні, в індивідуальній словесній творчості стає в сучасних умовах одним із 

важливих шляхів і засобів інтелектуально-мовного, мовленнєвого й морально-

етичного розвитку дітей старшого дошкільного віку, формування їх 

національної самосвідомості та особистісного креативно-когнітивного 

становлення, що стає основою повноцінного формування вербального інтелекту 

дитини. 
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Отже, варто відзначити, що загальнокультурний розвиток, формування 

комунікативної, соціальної, громадянської компетентностей дітей дошкільного 

віку, як справедливо зауважує дослідниця Кобилецька Л. В., значною мірою 

повинно здійснюватися засобами української фразеології. Уміння правильно і 

доречно користуватися в усному та писемному мовленні фразеологізмами є 

ознакою високого рівня володіння мовою і знання культури  [4, с. 263]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВОЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ 

З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

Анотація. У статті охарактеризовані основні методи альтернативної та 

додаткової комунікації, проаналізовані їхні переваги та недоліки у 

використанні з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. 

В сучасних реаліях інклюзивного навчання педагоги, які працюють з 

дітьми з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти стикаються з проблемою комунікації дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення (далі - ТПМ). Коли постає питання використання 

методів альтернативної та додаткової комунікації (далі - AAC), в педагогів 

виникає безліч запитань та міфів, які успішно розвіюють фахівці, які працюють 

в даній галузі. 

Мета даної статті – охарактеризувати основні методи AAC та описати 

можливість розвитку мовленнєвих навичок у дітей з ТПМ з їхньою допомогою. 

Альтернативна та додаткова комунікація – це форма спілкування при якій 

може не використовуватись мовлення. До методів альтернативної комунікації 

належать жести, картинки, піктограми, символи та різноманітні технічні засоби 

які заміняють мовлення в процесі комунікації [1]. Зупиняючись на кожній 

формі AAC безпосередньо. 

Жестова мова (American Sign Language – ASL, Українська Жестова Мова 

– УЖМ) – це мова, що використовує візуальні (рухи, міміку) символи замість 

акустичних. Окрім загальноприйнятої жестової мови, існують спрощені 

варіанти, яких навчають дітей з інтелектуальними порушеннями [2]. 

Використання жестової мови як форми AAС має свої переваги та недоліки. 

Основною перевагою є її найбільша наближеність до вербального мовлення, 

оскільки при такій комунікації присутня безпосередня взаємодія учасників. 

Також важливим плюсом є швидкість поділу інформацією через відсутність 

потреби в пошуку інших комунікаційних засобів (карток, ручки та паперу, 
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спеціальних пристроїв). Недоліком є вибірковість в комунікації через незнання 

більшості комунікантів жестової мови, а особливо її спрощеного варіанту. 

Для дітей з ТПМ цей метод використовується в рамках тотального 

підходу, який передбачає використання жестів та мовлення одночасно [2]. 

Даний спосіб впливає на розвиток усного мовлення, а жести та міміка є 

засобами, які допомагають дитині освоїти цілісні мовленнєві моделі та 

підкріпити розуміння усної мови. 

Комунікативна система обміну картинками (Picture Exchange 

Communication System – PECS) – одна з найпопулярніших форм альтернативної 

та допоміжної комунікації. Дана система базується на використанні картинок, 

які позначають певні дії або предмети. Вона була розроблена 1985 року Andy 

Bondy та Lori Frost, однак в Україні почала активно використовуватись 

відносно нещодавно [3]. Використання даної системи, як і жестової мови, 

потребує залучення як педагогів так і батьків. Для ефективного введення в 

PECS-комунікацію необхідно дотримання протоколу та постійна систематична 

робота всіх учасників навчального процесу. Дана система базується на вченні 

Skinner B. F. про вербальну поведінку. Вчений вважав, що мовлення є 

поведінковим актом, і як будь яка поведінка потребує заохочення та 

закріплення [5]. Саме тому Andy Bondy та Lori Frost розробили систему 

введення в PECS-комунікацію, яка складається з семи етапів, що базуються на 

поведінковому підході [3].  

Як будь-який метод, PECS-комунікація має свої переваги та недоліки. 

Основною перевагою є універсальність використання, оскільки картинки та 

фотографії є зрозумілими для будь-якого комуніканта. Також цей метод підійде 

для дітей, які через моторні порушення не можуть використовувати жестову 

мову. Ще одним плюсом є доступність даного методу, оскільки картки та 

планшет які використовуються для PECS-комунікації можна виготовити 

самостійно.  
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Для розвитку мовлення даний метод використовується як візуальна 

підказка при мовленнєвій діяльності. При викладанні картками фраз або 

коротких речень дитина вивчає алгоритм їх побудови, та з великою 

ймовірністю буде використовувати в усному мовленні.  

Ще одним цікавим методом є The Makaton Language Program (Makaton). 

Makaton – програма яка використовує символи жести та мовлення для 

комунікації та розвитку навичок письма читання. В даній системі комунікації, 

діти поєднують усне мовлення з жестом та писемне з символом. Даний метод 

був започатковани1 у 1972 році в Великій Британії. Зараз Makaton 

використовується в 40 країнах [4]. 

Довкола методів ААС існує безліч суперечностей. Частина фахівців 

вважають, що використання додаткової комунікації може гальмувати розвиток 

усного мовлення. Натомість, інші вважають, що дані методи є способом його 

розвитку. 

Не кожна дитина, яка використовує ААС в комунікації освоює усне 

мовлення. Однак, слід враховувати індивідуальні особливості розвитку дитини. 

Часом вербальна комунікаціє є не можливою для дитини, тому ААС – єдиний 

вихід для дітей щоб комунікувати зі світом довкола них. 

Література: 
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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Праця і трудове виховання дітей та молоді завжди знаходилося у полі 

уваги науковців, оскільки підготовка до майбутнього дорослого життя та участь 

у певній професійній чи побутовій діяльності немислимі без певних умінь, 

навичок та компетенцій, що формуються в людини протягом усього життя. 

Найважливішим для формування елементарних трудових навичок є дитячий 

вік, коли пластичність людської психіки дає змогу легко пристосовуватися до 

умов певної діяльності і засвоювати ті чи інші трудові уміння, а потім 

використовувати їх. 

Найважливішою складовою становлення особистості дитини 

дошкільника є розвиток фізичних, психічних, моральних, духовних сил дитини: 

«В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, 

гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості 

дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства» [1].  

Трудове виховання вчені трактують як систему виховних впливів, яка 

передбачає залучення дітей і юнацтва з метою їх загального розвитку для 

трудової діяльності [2, с. 335]. В умовах сьогодення трудове виховання 

дошкільників вимагає пристосування до нових умовах життя суспільства і 

передбачає формування знань щодо економічної грамотності; вміння 

використовувати сучасні засоби праці, механізми та машини, що з’являються у 

світі в зв’язку із інформатизацією суспільства та глобалізацією економічного й 

культурного простору; володіти певними знаннями у царині організації праці та 

знати основи її ергономізації тощо. 
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Вчені доводять, що набуття різних видів компетенцій дитиною 

дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній 

для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, 

музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; 

мовленнєвій; соціокультурній та ін.) і вимагає практичного засвоєння дитиною 

системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних 

цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Життєво 

компетентний дошкільник поводиться самостійно і конструктивно в різних 

соціальних і життєвих ситуаціях [1, с. 4.]. Акцентування уваги на оволодінні 

дитиною системою елементарних знань та умінь про себе та довкілля доводить 

важливість і необхідність різноманітної діяльності у дошкільному закладі для 

оволодіння дитиною життєво-важливими компетенціями. 

Визначаючи функції праці у житті людини вчені вказують на 

найважливіші, серед яких практична, розвивальна та виховна [4, с. 258]. 

Трудове виховання Т. Поніманська трактує як цілеспрямований процес 

формування у дітей елементарних трудових навичок та умінь, сприяє 

вихованню поваги до праці дорослих, формує звичку діяльності [4, с. 258]. 

Трудове виховання тісно пов’язане із усіма напрямами виховання 

(моральним, фізичним, естетичним, розумовим, екологічним, національним 

тощо) і сприяє цілісному й гармонійному становленню особистості лише в 

умовах свободи, самостійності, творчості, відповідальності, активності. Праця 

чинить найкращий вплив на дитину тоді, коли створюються умови для розвитку 

її суб’єктності. 

Трудові навички – це складні системи умовних рефлексів, які 

активізуються у процесі виконання певних виробничих завдань. Елементарні 

трудові навички передбачають формування найпростіших умінь трудової 

діяльності, які реалізуються як у процесі трудової діяльності, так і у грі, 

навчанні, творчості. Часто її підґрунтям виступає механізм наслідування, коли 
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дитина-дошкільник спостерігає, а потім копіює рухи та елементи праці 

дорослого, прагнучи прилучитися до певної трудової діяльності. 

Особливо важливою складовою процесу формування елементарних 

трудових навичок є наявність мети певної діяльності. На цьому наголошують 

сучасні вчені, такої позиції притримувалася і теоретики дошкільної педагогіки 

досліджуваного нами періоду: «Не можна примусити дитину пиляти, стругати 

без мети і не слід пропонувати їй працю, яка не відповідає її душі, не зрослась з 

її інтересами. Лише в праці, за яку вона береться з бажанням, з повним 

інтересом, слід удосконалювати її око, руку, розвивати почуття, ознайомлювати 

з технікою справи, вправляти фізичну силу і вчити керувати нею» [5, с. 194]. 

Формування елементарних трудових навичок пов’язане зі створенням 

динамічних стереотипів, які передбачають зв’язок між певними елементарними 

рухами та розумовими операціями. У дошкільному віці ці первинні навички 

лише починають формуватися, а у зрілому, у процесі постійної діяльності, 

перетворюються у автоматизовані рухи. 

У процесі формування елементарних трудових навичок у дитини-

дошкільника розвивається дрібна моторика, поступово удосконалюються 

вправність та рухи, зникають зайві, зменшується психічне та м’язове 

напруження, увага переноситься з процесу на результат, виробляється ритм дій 

і можливість довільно змінювати темп роботи. Формування автоматизму рухів і 

дій дає можливість виконувати певні операції усвідомлено, переключати увагу 

з однієї діяльності на іншу, використовувати допоміжні засоби для діяльності, 

використовувати елементи творчості у роботі тощо.  

Формування  елементарних трудових навичок відбувається за певною 

логікою: сприймання – осмислення – узагальнення – закріплення – 

застосування [3, с. 31]. Позитивним у процесі трудового виховання та 

формування елементарних трудових навичок у дитини-дошкільника є те, що 

існує можливість використовувати різноманітні засоби діяльності та її форми. 

Гра, спілкування, творчі види роботи, які не мають жорстких рамок 
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регламентації, не ставлять дитину у певні часові рамки, не оцінюються 

дорослими за певною схемою особливо позитивно сприяють на позитивний 

психологічний клімат діяльності і сприяють її результативності. У таких умовах 

реалізувати принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей 

дошкільнят просто і природно.  

Зміст трудового виховання у закладі дошкільної освіти передбачає дві 

взаємопов’язані складові: ознайомлення дошкільників із працею дорослих та 

власне дитячу трудову діяльність. 

Відкидаючи жорстке планування діяльності у закладі дошкільної освіти, 

вихователь все ж визначає для себе стратегію й тактику трудового виховання і 

враховує конкретні природні, соціальні, регіональні, економічні умови життя 

дітей для того, що цілеспрямовано ознайомлювати їх із працею дорослих. 

Такий підхід дає можливість увести дитину у професійний світ життя дорослих, 

дати їм конкретні знання про види праці та її користь, сформувати уявлення про 

різні види праці, реалізувати завдання виховання поваги до людей праці, 

формування прагнення брати участь у посильній праці, допомагати старшим і 

дорослим, нести відповідальність за зроблену роботу, виховує самостійність та 

відповідальність. 

Оптимальний і доцільний добір методів для формування елементарних 

трудових навичок є запорукою правильного виконання дитиною-дошкільником 

різних видів діяльності (одягання і роздягання, зав’язування шнурків, 

прибирання іграшок і речей, догляд за рослинами і домашніми тваринами, 

ліплення, малювання, шиття, вирізання з паперу і тканини тощо). Кожен із 

методів трудового виховання має свою педагогічну вартість, доповнює один 

одного, сприяє успішному виконанню певної діяльності. Тому використання 

цих та інших методів трудового виховання дошкільників для формування 

елементарних трудових навичок за логікою від простого до складного, від 

конкретного до абстрактного допомагає реалізувати завдання підготовки 
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дитини до діяльності, з якою людина повсякчас зустрічається у щоденному 

житті. 

Важливою для формування елементарних трудових навичок з 

педагогічної точки зору є позитивна оцінка педагогом діяльності дитини, бо 

вона сприяє мотивації до діяльності. Слід також наголосити, що трудова 

діяльність у рамках позитивного психологічного клімату сприяє формуванню 

моральних якостей дошкільника, вчить розрізняти добро і зло, виховує повагу 

до інших і до себе, розвиває уміння оцінювати свої й чужі дії та вчинки.  

Пізнання дитиною світу у його розвитку сприяє створенню цілісної 

картини світу, дає дитині відчуття взаємозалежності усього живого на Землі. 

Формування елементарних трудових навичок під час праці у природі є 

особливо цінними з тієї позиції, що процес становлення і розвитку дошкільника 

відбувається природовідповідно, у гармонії з природою та власним «Я». 
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ДИТЯЧИЙ МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дошкільний вік як період активного становлення особистості має певні 

потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і 

належить почуття патріотизму. У словнику української мови знаходимо таке 

визначення поняття патріотизм – це любов до своєї батьківщини, відданість 

своєму народові, готовність для них йти на жертви й подвиги [4, с. 97]. 

Зважаючи на це, дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути 

прив’язною до чогось, бути відповідальною в її малих справах, вчинках. 

Відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля» вже на п’ятому році життя під впливом виховання починають 

формуватися почуття, які виражають стійкіше ставлення до людей і явищ, 

з’являються бажання бути корисним для людей, увага до їхніх потреб, 

формується почуття відповідальності за доручену справу, результат якої 

важливий для інших [5, с. 124], 

Патріотичне почуття за своєю природою багатогранне, воно об’єднує в 

собі усі аспекти різностороннього розвитку особистості: моральний, трудовий, 

розумовий, естетичний, фізичний і передбачає виховний вплив на кожен 

зперелічених аспектів  для отримання єдиного результату. 

Як зазначають автори Програми з організації театралізованої діяльності 

в закладі дошкільної освіти «Грайлик», «для патріотичного виховання 

дошкільнят важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає 

можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. 

Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є 
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середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до 

соціуму, суспільних явищ. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну 

творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, ігри) діти поступово отримують 

певною мірою цілісні уявлення про своєрідність українського народу. Серед 

засобів національного виховання у музичній діяльності використовуємо твори 

українського фольклору (забавлянки, мирилки, колискові, колядки, хороводні 

ігри та таночки)» [1, с. 54]. 

У дослідженні С. В. Мишанича пропонується визначення базового 

поняття: фольклор – це народна творчість, в якій «художнє відображення 

дійсності відбувається у словесно-музичних хореографічних формах 

колективної народної творчості, щовиражають світогляд народу і нерозривно 

пов′язані з його життям і побутом» [Цит. за 6, с. 17]. 

Загалом музичний фольклор – це народна музично-поетична творчість, 

частина народної спадщини минулого. На думку дослідника національного 

дитячого фольклору Садовенко С.М., «український дитячий музичний 

фольклор – це надзвичайно цікавий, доступний, багатофункціональний 

матеріал для виховання дітей дошкільного віку, сутність якого полягає в 

наданні дитині перших відомостей про довколишнє середовище, передачі 

суспільних моральних цінностей і культури свого народу через прості форми 

фольклорного матеріалу» [3, с. 128]. 

Як зауважує Вацьо М.Л., як суттєва частина загальнонаціональної 

народної творчості з глибини віків бере початок дитячий музичний фольклор. 

Певною мipoю продовжуючи icнувати й нині, у різних своїх жанрах він 

відображає динаміку людського життя вусьому розмаїтті його форм, 

починаючи з колиски. Український дитячий музичний фольклор – це 

найцікавіший, найдоступніший багатофункціональний матеріал для виховання 

дітей як дошкільного, так і шкільного віку, суть якого полягає в наданні дитині 

перших відомостей про навколишнє природне середовище, передачі суспільних 
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моральних цінностей i культури свого народу через прості форми 

фольклорного матеріалу [6, с. 12]. 

Відомо, що дослідники усної народнопоетичної творчості поділяють 

дитячий фольклор на три групи. До першої групи увійшли різні види 

фольклору, створені дорослими спеціально для дітей: колискові пісні, 

забавлянки, казки, небилиці, скоромовки. До другої – твори, що поступово 

перейшли до дітей із фольклору дорослих, – казки про тварин та героїко-чарівні 

казки, обрядові пісні, прислів’я та приказки. До третьої групи  відносяться 

твори, створені самими дітьми з найдавніших часів і до сьогоднішніх днів: 

ігрові пісні, лічилки, жарти та прозивалки. 

Великого значення в моральному, патріотичному і культурному 

вихованні дошкільнят набувають музичні заняття в закладі дошкільної освіти, 

адже за допомогою музичних занять, розваг, свят педагоги виховують любов до 

своєї країни, до рідного дому, до закладу дошкільної освіти, рідної вулиці, до 

свого міста, а також любов і повагу до українського народу. 

Великими можливостями морально-патріотичного впливу володіє 

народна музика. Тому, залучаючи дітей до активного слухання і вивчення 

музичної спадщини нашого народу, педагоги  виховують у них почуття 

патріотизму. 

Народні казки та казки-пісні – це словесно-поетичні або музично-

поетичні твори, в яких навколишній світ розкривається за допомогою 

фантастичних образів і тварин. Твори цього жанру із дорослого фольклорного 

середовища ввійшли в дитяче світосприймання і стали цілком дитячим 

фольклором. 

Казки є жанром художньої народної прози: епічні оповідання 

алегоричного, повчально-пізнавального, чарівно-фантастичного, героїчного або 

побутового змісту з установкою на вигадку [2, с. 128]. 

Українська народна казка – одна з найяскравіших сторінок української 

народної історії, невичерпний світ фантазії, гумору, народної мудрості. 
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Драматизація казок дає змогу дітям оволодіти соціальними функціями, 

стосунками та мовою як головним засобом спілкування. Казка розвиває уяву, 

формує емоційну, моральну, інтелектуальну сфери дитини, а в процесі 

драматизація, коли діти можуть грати ролі, рухатися, як в рухливих іграх, 

вдосконалюється дитячий організм, що сприяє фізичному розвитку дошкільнят. 

Щодо моральної настанови, то українські народні казки закликають дітей бути 

добрими, щирими, лагідними. 

          Спорідненими з музичними казками за музично-стильовими ознаками є 

небилиці. Вони найменш представлені в українському дитячому музичному 

фольклорі та є своєрідними музичними іграми, а для дитини гра – це її життя. 

Ситуації в цих піснях комічні. Зумисне відхилені від норм, а тому викликають у 

дітей веселий настрій. У  грі дитина засвоює правильну модель поведінки, 

підвищує загальну культуру, ознайомлюється з дитячою літературою, музикою, 

обрядами та традиціями нашого народу [1, с.10 ]. 

 Отже, патріотизм – це не тільки відчуття любові до своєї Батьківщини, а й 

відчуття приналежності до свого народу, це знання і активне дотримання його 

традицій, звичаїв.   Привити почуття патріотизму  дітям старшого дошкільного 

віку найкраще за допомогою дитячого засобів музичного фольклору, який у 

своїй різноманітності володіє усіма потенційними можливостями для 

досягнення цієї мети. 

Література: 
1.«Грайлик». Програма з організації театралізованої діяльності в дощкільному 
навчальному закладі / О.М. Березіна, О.З. Гніровська, Т.А. Линник. – 
Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 56с. 
2.Садовенко С.М. Виховання народною казкою: методичний посібник. – К.: 
Шк. світ,  2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 
3.Садовенко С.М. Розвиток музичних здібностей засобами українського  
фольклору. Навчально-методичний посібник (Садовенко С.М. – К.: Шк. 
світ,2008. – 128с. – (Б – ка «Шк. світу»). 
4. Словник української мови: в 11 томах. – Том 6, 1975. 
5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. 
Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименкота ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 
264 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ САМОПІДГОТОВКИ УЧНІВ НА 

ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ  

Одним із способів організації освітнього процесу в початковій школі є 

група продовженого дня, яка створює найсприятливіші умови для розвитку, 

відпочинку, виховання і навчання сучасних учнів.  Група продовженого дня 

(ГПД) – це час, коли діти не лише виконують домашнє завдання, але й 

відпочивають, гуляють на свіжому повітрі, відвідують гуртки. Одним із 

головних моментів на ГПД є самопідготовка.  

Проблему організації роботи ГПД досліджували  Ж. Готдаєва, А. Гордіна, 

П. Гранкіна, В. Дімідова, Б. Кобзар, В. Коротов, Е. Костяшкіна, К. Присяжнюк, 

Т. Рабченюк, М. Скаткін, В. Губенко та інші.. А особливості організації 

самопідготовки молодших школярів в умовах групи продовженого дня 

досліджували:  Л. Веденісова, В. Мартиненко, О. Суркова, Е. Костяшкін, Л. 

Шапошкінова, Б. Кобзар, Л. Зеленіна, В. Кутьєв. 

Вчені та педагоги по-різному трактують  у педагогічній літературі дане 

явище. 

Самопідготовка – важливий етап в усьому комплексі навчально-виховної 

роботи ГПД. Від його правильної організації залежить ефективність усього 

освітнього процесу, оскільки під час виконання завдань учні не тільки 
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закріплюють набуті на уроках знання, а й виробляють у собі позитивні риси 

характеру: наполегливість, волю, працьовитість, уміння долати труднощі [3, c. 

18]. 

Самопідготовка – це педагогічно організована самостійна діяльність 

школярів, спрямована на формування навичок самоосвіти та гармонійний 

розвиток особистості дитини; це щоденні заняття, на яких школярі самостійно 

виконують домашні завдання впродовж чітко регламентованого часу [4, c. 9]. 

Особливістю самопідготовки є те, що кожний учень сам повинен 

виконувати домашнє завдання і впоратися з усіма його труднощами. Якщо ж на 

ГПД пояснюють матеріал, колективно виконують завдання, то втрачається сам 

зміст проведення самопідготовки [2, с. 8].  

Варто зазначити, що є такі функції самопідготовки, які сприяють 

правильному і ефективному результату даному виду роботи: 

Дидактичні:  

• закріплення і поглиблення знань школярів; 

• застосування набутих знань у практичній діяльності; 

• узагальнення і систематизація; 

• підготовка до засвоєння навчального матеріалу. 

Розвивальні:  

• розвиток ініціативи пізнавального інтересу розумової та творчої 

діяльності. 

Виховні:  

• формування стійких мотивів навчальної діяльності; 

• стимулювання інтересу школярів до самостійної роботи; 

• формування навичок культури розумової праці, самоконтролю і 

самопідготовки [4, c. 9]. 

В організації та проведенні самопідготовки є чимало труднощів, спільних 

для всіх вихователів. До них належать: найбільш раціональний порядок 

виконання завдань; роль і місце вихователя в проведенні самопідготовки; 
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організація самостійної роботи сильних учнів з урахуванням їхніх інтересів і 

нахилів; індивідуальна робота зі слабкими учнями; навчальна  взаємодопомога, 

взаємоконтроль [3, c. 18]. 

Самопідготовка як індивідуальна самостійна робота дитини повинна бути 

побудована диференційовано як за змістом і часом, так і за характером 

контактів учнів з вихователем [1]. 

Раціональна організація самопідготовки (виконання домашніх завдань) 

сприятиме збереженню здоров'я учнів, високого рівня функціонального стану 

їхнього організму протягом дня. Самопідготовка вдома та в групі              про-

довженого дня має проводитися в умовах, що відповідають гігієнічним і 

педагогічним вимогам. 

До організаційно-дисциплінарних відносять такі вимоги: чітке 

дотримання початку і кінця самопідготовки; свідоме підпорядкування учнів 

вказівкам вихователя; наявність усіх необхідних для занять приладів, 

підручників, словників; забезпечення порядку на робочому місці; економне і 

повне витрачання часу, відведеного на самопідготовку; дотримання правил 

заборони і правил дозволу [3]. 

Отже, самопідготовка – це самостійна діяльність учнів. Тому роль 

вихователя на самопідготовці в основному залежить від складності та кількості 

домашнього завдання, які слід підготувати, і від тієї мети, яку ставить 

вихователь перед самопідготовкою. 

Література: 
1. Бурська О. В. Формування самоосвітніх навичок учнів під час самопідготовки в 

умовах ГПД [Електронний ресурс] : [веб-портал] – Режим  
доступу:http://library.ippro.com.ua/attachments/article/ 
2.Данилюк С. А. Самопідготовка в ГПД як важливий чинник організації 
навчального процесу початкової школи / С.А. Данилюк. – «Вихователю ГПД. 
Усе для роботи»,  №12,  2012. 
3.Молчан Г. П. Активізація самопідготовки учнів [Електронний ресурс] : [веб-
портал] – Режим  доступу:  http://library.ippro.com.ua/attachments/article/ 
4.Самопідготовка в умовах групи продовженого дня // Початкова освіта. 2012. – 
№ 48. – с. 9–13. 
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Проблема гуманістичного виховання особистості сьогодні набуває великого 

значення в умовах гуманістичної парадигми розвитку суспільства в усіх сферах  

життєдіяльності людини, і, перш за все, в освітній галузі. 

Особливо актуальною є проблема виховання школярів, зважаючи на ті 

події, які тривають в нашій країні  вже п’ятий рік. Нинішні зміни в усіх сферах 

життя нашої держави потребують постійного вдосконалення національної 

системи освіти та виховання, пошуку ефективних шляхів підготовки учнів до 

життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, інтеграції у світовий 

освітній простір.  

Сучасний вчитель покликаний виховувати особистість із принципово новим 

рівнем розвитку самосвідомості. Все це, безперечно, активізує проблему 

формування гуманістичного світогляду  в молодших школярів.  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема виховання гуманістичних 

моральних цінностей у здобувачів початкової освіти  досліджувалася різними  

авторами.  

Проблема формування гуманності та  гуманних відносин означена в працях 

учених-педагогів Ш. Амонашвілі, В. Білоусової, І. Бужиної, К. Гавриловець, І. 

Каїрова, В. Киричок, К. Орлова, В. Сухомлинського, С. Шацького та інших. 

Психологічні дослідження К. Левіна, Ж. Піаже, Ф. Райса, С. Холла, Л. 

Божович, Л. Виготського, І. Кона, О. Леонтьєва, свідчать про те, що вік учнів 
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початкової школи є «сприятливим для розуміння власних психічних якостей і 

рис, моральної самооцінки, самовиховання, самовираження, самоствердження» 

[2, c. 128]. Тому прищеплення моральних цінностей і проектування власної 

поведінки на засадах гуманності в цьому віці є передумовою становлення 

особистості. 

В. Сухомлинський доводить, що шкільний вік є найсприятливіший для 

формування в свідомості головних духовно-моральних понять: гідності, 

доброчинності, дружби, краси, любові, мужності, працелюбності тощо. Вчений 

писав: «Саме в молодшому віці, коли душа дуже піддатлива до емоційного 

впливу, ми розкриваємо перед дітьми загальнолюдські норми моральності, 

вчимо їх моральної азбуки…» 1, с.  218-225. 

Мета статті: обґрунтувати ефективність використання традицій народної 

педагогіки у вихованні школярів у сучасних умовах модернізації освіти, що в 

освітянській практиці може забезпечити розвиток, самореалізацію, 

самозбереження особистості і спільноти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Характерним для «молодшого шкільного віку є і зростання потреби в 

спілкуванні, вираженні емоцій у колі ровесників, що зумовлює посилення 

міжособистісного впливу на школярів. Як правило, «найбільшої інтенсивності 

взаємовідносин молодших школярів набувають у позаурочний час, але вони не 

завжди мають виховний характер. Саме тому позакласна діяльність має 

створити найсприятливіші умови для формування гуманістичної свідомості» 3, 

с. 119-123 у здобувачів початкової освіти. 

Важливого значення набуває і зміст виховного матеріалу, адже культурно-

національна спадщина українського народу є невичерпним джерелом морально-

етичних цінностей. 

У процесі аналізу закономірностей вікового розвитку психіки, пов’язаного з 

переходом від одного виду провідної діяльності до іншого, виявлено 
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важливість засвоєння соціального досвіду, накопиченого попередніми 

поколіннями. 

На основі науково-педагогічних досліджень С. Бакуліної, Л. Канішевської, 

О. Кияновського, С. Литвиненко, О. Матвієнко, Л. Полякової, О. Фок, Г. 

Ясякевич розглянуто проблеми виховання гуманістичних цінностей у 

здобувачів початкової освіти та виявлено, що специфічною особливістю 

виховання гуманістичних цінностей у дітей є те, що воно відбувається не як 

окремий процес, а в усіх різновидах його діяльності, грі, багатьох видах 

взаємин з молодшими та старшими за віком дітьми, дорослими, батьками та 

педагогами  4, с. 74-98. 

На підставі зазначеного вище узагальнено зміст виховання гуманістичних 

цінностей у здобувачів початкової освіти у позаурочній діяльності: 

 – цілісне формування особистості неможливе без усвідомлення молодшими 

школярами понять і відомостей про гуманістичні цінності, ідей національного 

виховання у вихованні гуманної людини; 

 – формування ставлення до людини як до найвищої цінності, виховання 

особистості в дусі доброзичливості, гуманності, щирості, чуйності, 

небайдужості, готовності прийти на допомогу;  

– виховання гуманістичних цінностей не може обмежуватися набуттям і 

засвоєнням певної суми знань, а передбачає освоєння молодшими школярами 

своєї етнічної спільності, національних та загальнолюдських цінностей (мови, 

території, культури, гідності, доброти, гуманності) 5, c. 137. 

 Отже, зміст виховання гуманістично спрямованої особистості визначається 

як система моральних знань і переконань, ціннісних орієнтацій, спрямованих на 

формування гуманної поведінки, потреби довільного прийняття морального 

рішення, розвитку почуттів людяності, милосердя, доброти, толерантності 

тощо. 

Таким чином, результати дослідження засвідчили, що молодший шкільний 

вік є найбільш сприятливим для формування гуманістичних цінностей. 
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Відзначимо й те, що кожному молодшому школяреві властиві два аспекти 

вираження гуманістичних цінностей: загальний (гуманне ставлення до всього 

живого в цілому) і соціальний (гуманістична цінність характерна для дитини 

певного віку і може виявлятися в конкретній сфері діяльності).  

Крім того, виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів 

відбувається ефективніше за таких умов: урахування у позаурочній роботі 

завдань та функцій гуманістичного виховання; дотримання в позаурочній 

роботі принципів гуманістичного виховання; залучення молодших школярів до 

різних видів діяльності; поєднання в позаурочній діяльності традиційних та 

інноваційних форм та методів розвитку особистості, зміст яких пов'язаний із 

вихованням гуманістичних цінностей в учнів початковихкласів.  

Актуальними залишаються дослідження виховання на основі гуманістичних 

цінностей учнів; створення відповідної системи підготовки вчителів початкової 

школи як педагогів-гуманістів, що проявляється в спілкуванні, спільній 

діяльності, в освоєнні шкільного середовища, позаурочного простору і часу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

На сучасному етапі розвитку та змін у системі освіти, орієнтації на 

реалізацію концепції «Нової української школи», входження України у 

європейську спільноту, особливе місце відводиться вивченню англійської мови 

і формуванню іншомовної компетентності у молодших школярів. Проте учням 

початкових класів часто важко зосередитись на новому, «не рідному» матеріалі. 

З огляду на це організація процесу вивчення англійської мови у 

початкових класах вимагає використання тих форм, методів і засобів, які 

формуватимуть в учнів комунікативну компетентність з урахуванням 

комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, 

оволодіння вміннями й навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з 

урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в 

типових сферах і ситуаціях. У першому класі основним підходом до вивчення 

іноземної мови є комунікативно-ігровий метод навчання. Він забезпечує 

зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування. 

Ігрові методи – це методи, які харaктеризуються нaявністю ігрових 

моделей об'єкта, процесу або діяльності; високим ступенем зaдіяності в 

навчальному процесі; обов'язковістю взаємодії учнів між собою та вчителем; 

емоційністю і твоpчим xарaктером зaняття; бaжaнням учнів нaбути нових умінь 

і навичок. 

Ігрові методи сприяють: 

- розвитку самопізнання (завдяки зниженню бар’єрів психологічного захисту й 

усунення нещирості на особистісному рівні); 

- особистісному зростанню учасників через розуміння себе й інших, а також 

процесів, які відбуваються у групі; 
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- прагненню учнів визначити якомога більше можливостей вибору під час 

життєвих труднощів і проблем, оскільки заохочується дослідницьке ставлення 

до дійсності: «Що відбувається зараз?»; 

 - зростанню самоусвідомлення учнів; 

- формуванню вмінь рефлексувати, аналізувати особисту поведінку [3, с. 2-3]. 

Гра як метод навчання обов’язково повинна містити дидактичний аспект. 

Дидактична гра – це гра, що спрямована на формування у дитини потреби 

в знаннях, активного удосконалення пізнавальних умінь і навичок; це 

практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування 

методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальні 

обставини [5, с.2] 

Дидактична гра має чітку структуру, що вирізняє її з-поміж інших видів 

навчально-пізнавальної діяльності. У освітньому процесі, ігрова діяльність має  

Структурні складові дидактичної гри: 

- дидактичне завдання; 

- ігровий задум; 

- ігровий початок; 

- ігрові дії;  

- правила гри; 

- підбиття підсумків. 

Існують різні підходи щодо класифікації ігрових методів навчання. Так, 

В. Андронова, О. Булигіна виділяють, за характером ігрової методики, такі 

типи ігор: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні та ігри-драматизації.  

Найбільш повною в сучасній педагогіці вважається класифікація ігор, що 

розробив Г. Селевко (див.рис.1) [4, с. 22]. 
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Рис. 1 Класифікація ігор (за Г. Селевком) 

С. Гриценко, досліджуючи ефективність використання ігрового методу на 

уроках, зазначає: «Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і 

давала бажані результати, нею необхідно управляти, забезпечивши виконання 

таких вимог: 

- ігри мають відповідати навчальній програмі; 

- ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними; 

- гра має відповідати віковим особливостям учнів; 

- правила гри мають бути простими і чітко сформульованими; 

- дії учнів слід контролювати, вчасно виправляти, спрямовувати; 
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- підсумок уроку має бути справедливим; 

- ігри повинні бути різноманітними; 

- до ігор слід залучати учнів усього класу; 

- не можна допустити приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінки 

за поразку у грі, глузування); 

- гра на уроці не повинна проходити стихійно, вона має бути чітко організованою 

і цілеспрямованою» [1, с. 13]. 

Б. Нікітін умовно поділяє дидактичну гру на три етапи, на кожному з 

яких є визначені педагогічні завдання. На першому етапі вчитель зацікавлює 

дітей грою, створює радісне чекання нової гри, викликає бажання гратись. На 

другому етапі вчитель виступає не тільки як спостерігач, але й як рівноправний 

партнер, що вчасно приходить на допомогу, справедливо оцінює поведінку 

учасників грі. На третьому етапі роль педагога полягає в оцінці дитячої 

творчості при розв’язанні ігрових задач  [2, с.124]. 

Ігри формують творчу особистість, вчать нестандартно мислити, і 

провідна роль у процесі проведення ігор належить учителеві. Адже саме через 

особу педагога формується ставлення учнів до іноземної мови, зацікавленість 

чи незацікавленість предметом. 

Отже, для того щоб гра, яку вчитель проводить на уроці іноземної мови, 

була не лише цікавою, захопливою учням, але й стала корисною для учнів в 

плані знань, вчителю необхідно ретельно готуватися до її організації та 

проведення, дотримуючись відповідних норм та правил.  
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ВИМОГИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Модернізація української системи освіти актуалізує проблему гуманізації 

освітнього процесу. Її основним змістом є ставлення до дитини як до найвищої 

соціальної цінності, найповніше розкриття здібностей особистості, 

забезпечення гармонії в її стосунках із довкіллям. Ідея самоцінності, 

унікальності вихованця, необхідності розвитку творчого потенціалу 

дошкільників знайшла відображення в Законі України «Про дошкільну освіту». 

Відтак у Статті 7 «Завдання дошкільної освіти» йдеться про «формування 

особистості дитини, розвиток її творчих здібностей»; Стаття 23 «Вимоги до 

змісту дошкільної освіти, його реалізації» передбачає «розвиток потреб у 

реалізації власних творчих здібностей» [3]. 

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та 

обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети, є Базовий компонент 

дошкільної освіти. Освітня лінія «Дитина у світі культури» передбачає 

формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту 

предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, 

формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних 

навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння 

різними видами предметної та художньої діяльності є формування у дитини 

емоційно-ціннісного ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, 

позитивна мотивація досягнень, здатність орієнтуватися в розмаїтті 
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властивостей предметів. Вона повинна розуміти різні способи створення 

художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-

продуктивної діяльності, а також оволодіти навичками практичної діяльності та 

культури споживання. Дитина має навчитися відображати власні життєві 

враження, почуття, навички в образотворчій діяльності: малюванні, ліпленні, 

аплікації, конструюванні; володіти технічними прийомами роботи з різними 

матеріалами, елементарною художньою майстерністю; створювати образ 

різними засобами і техніками, творчо застосовувати виражальні можливості 

лінії, кольору, композиції, ритму для реалізації свого задуму; застосовувати 

дизайнерські вміння у грі та побуті. Фантазувати, експериментувати, змішуючи 

кольори, вигадуючи оригінальну композицію, змінюючи і створюючи нові 

форми [1,c. 13]. 

За програмою «Українське дошкілля» потрібно розвивати творчі 

здібності дітей, інтерес до занять з художньої діяльності, а для кращого ефекту 

експериментувати з різними художніми техніками  [2, c. 123]. 

Відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

творчі здібності  розглядаються як фундаментальна якість, з якою дитина 

любить придумувати, імпровізувати, експериментувати, виявляє 

винахідливість, інтерес до пошукових дій; знаходить нові способи застосування 

знайомих технічних прийомів, з легкістю перетворює природні та залишкові 

матеріали, ініціює виготовлення цікавих виробів, зацікавлює інших своїми 

ідеями та задумами [5, c. 347]. 

У програмі «Соняшник» йдеться про розвиток творчості в образотворчій 

діяльності, розвиток бажання самостійно добирати матеріали, інструменти, 

кольори, техніки для реалізації задуму в ліпленні, аплікації, малюванні, 

конструюванні; заохочення до експериментування з різними матеріалами 

(піском, глиною, пластиліном, фарбами під час змішування кольорів, 

природним матеріалом, копіювальним папером тощо) у різних техніках 

(плямографія, малювання пальцями, тичками тощо); розвиток асоціативного 
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мислення, вміння передавати фарбами свої враження від музики (кольорова 

пляма, картинка, окремі предмети, явища природи тощо) [4, с. 144]. 

Парціальна освітня програма «Радість творчості» – програма художньо-

естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Це сучасна програма, 

в якій особливу увагу приділено виявленню, збереженню та розвитку творчого 

й особистісного потенціалу дитини. Серед пріоритетних завдань програми – 

розвиток емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси 

навколишнього світу, формування уявлень про різні види мистецтва та їхні 

характерні особливості, розвиток творчих здібностей і збагачення 

індивідуального художньо-естетичного досвіду кожної окремої дитини [6, 

c. 72]. 

Отже, проаналізувавши законодавчу базу, що регламентує 

функціонування дошкільної освіти та програми розвитку дітей дошкільного 

віку, варто зазначити, що розвиток творчих здібностей передусім спрямований 

на формування в дітей особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та 

мистецтва; розвиток загальних та спеціальних здібностей, художньо-образного 

мислення; стимулювання творчого потенціалу особистості; формування 

базових компетенцій і здатності до художньо-творчої самореалізації; виховання 

потреби в духовному самовдосконаленні. 
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ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 

Інтегроване навчання – це новий спосіб навчання учнів ХХІ століття, що 

дає змогу дітям сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно, системно та 

емоційно. Таке навчання реалізується через діяльнісний та компетентнісний 

підходи, це поєднання навчальної частини (матеріалу з книжок) з реальним 

життям. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою детальнішої розробки 

методики роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів початкової школи 

засобами інтегрованого навчання з метою всебічно розвинути цілеспрямовану, 

конкурентоспроможну особистість. Повноцінне оволодіння рідною мовою, 

багатством її виражальних і змістовних засобів має неабияке значення для 

розвитку дитини. 

Над цією проблемою працювали вчені-методисти О. М. Біляєва, М. І. 

Пентилюк, В. Я. Мельничайко, Н. А. Пашковська, Г. М. Іваницька, Л. М. 

Симоненкова. М. Вашуленко.  
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Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному 

підході. Освіта при цьому розглядається через призму загальної картини, а не 

ділиться на окремі дисципліни [3]. 

Сучасна методика навчання української мови пропонує певні 

класифікації інтегрованих уроків, що базуються на різних ознаках і з 

урахуванням: предметів, що інтегруються (мова і література; мова і музика, 

мова, народознавство і музика тощо); мети уроку (автономними, домінуючими, 

супровідними цілями); місця проведення (класні, позакласні, комбіновані); часу 

проведення (урок, спарені уроки); кількості уроків (подвоєні, потроєні) [1]. 

Часто інтегрованими бувають уроки розвитку зв’язного мовлення, 

зокрема твір-опис за картиною, під час якого з’ясовують відомості про 

художника, малярська технологія (образотворче мистецтво) і реалізуються 

вимоги чинної програми з мови» [5, с. 61].  

Для того, щоб провести інтегровані уроки, учителеві необхідно 

проаналізувати річне календарне планування, зіставити матеріал різних 

предметів для виділення тем, близьких за змістом або метою використання, 

визначити завдання уроку та «сконструювати» урок [2, c. 9]. Міжпредметні 

зв’язки предметів мовного циклу здійснюються за допомогою ілюстративного 

матеріалу, запропонованого у підручниках або того, що підібрав учитель (з 

природознавства, основ здоров’я, музичного та образотворчого мистецтва), за 

якими створюється емоційно – ціннісне ставлення до зображеного. Учитель 

може організувати роботу з добору схожих і протилежних за значенням слів, 

пояснення їх значень, а також запропонувати провести дискусію, висловити 

власну думку [4, c. 36]. 

Ще одним прикладом може слугувати інтеграція уроку музики та 

розвитку зв’язного мовлення, на котрому вчитель поєднує слухання мелодії з 

текстом для переказу про типи мелодій або музикантів.  
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Проводячи інтегрований урок з розвитку зв’язного мовлення та 

малювання, в основу беруть знання дітей, які вони набули на уроках 

ознайомлення з навколишнім світом. 

Інтегроване навчання передбачає розкриття однієї теми, підтеми, 

освітньої галузі через поєднання на одному (уроці) занятті знань з різних 

предметів чи навіть галузей науки.  

Урок розвитку зв’язного мовлення є уроком, на якому насамперед діти 

вчаться спілкуватись, говорити правильно, висловлюватись, думати та 

критично мислити. Вчителі на таких уроках формують в учнів вміння писати 

твори, переказувати прочитане чи прослухане, аналізувати зображене, 

висловлювати думку, складати та вести діалоги у процесі вирішення проблем 

чи виконанні ситуативних вправ.  

Інтеграція з розвитку зв’язного мовлення – це може бути поєднання з 

предметами не лише гуманітарного нахилу, але й математичного, мистецького. 

Такі уроки дадуть можливість учням розкрити свою думку стосовно обраної 

теми, глибше дослідити чи навіть побачити її  нестандартним способом.  

Отож, інтегрований урок з розвитку зв’язного мовлення потребує 

неабиякої підготовки вчителя, проте дає хороший результат, адже ефективним є 

той урок, на якому усі учні наполегливо працюють, і саме інтегровані уроки 

поєднують у собі цікаві матеріали з різних предметів, галузей чи сфер людської 

діяльності.  
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МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Період старшого дошкільного віку є чи не найбільш сприятливим для 

ефективного формування мовлення дитини, яке охоплює розвиток фонетичної, 

лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої і 

комунікативної компетенції. У Базовому компоненті дошкільної освіти 

зазначено, що «мовлення дитини передбачає засвоєння дитиною культури 

мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних 

життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом 

специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням періоду 

дошкільного дитинства. За допомогою мови як «каналу зв’язку» відбувається 

одержання інформації з немовних сфер буття, мова є засобом пізнання світу від 

конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного» [1, с.7]. 

Мовленнєва компетентність – це вміння адекватно й доречно 

користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, 

бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і 

позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності [2, с. 4]. 

Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів 

говоріння та слухання, під час яких формуються мовленнєві вміння і навички. 

Вивчення української мови в закладах дошкільної освіти національних спільнот 
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передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянамиУкраїни, 

до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування 

з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до 

українськоїмови [1, с. 7]. 

Сенько І.М. у посібнику «Комплексний підхід до формування 

мовленнєвої компетентності» зауважує, що до мовленнєвого розвитку дітей 

дошкільного віку визначено такі зміст та вимоги: у п’ять років показники 

мовленнєвої компетенції дитини передбачають: наявність в активному 

словнику узагальнювальних слів, абстрактних понять, словник складає 2200-

2500 слів; правильне вживання багатозначних слів; легке добирання синонімів, 

антонімів, класифікування предметів за ознаками, властивостями, знання 

прислів'їв, загадок, скоромовок, приказок; утворення нових граматичних форм 

за допомогою суфіксів, префіксів та інших частин мови; будування речення 

різного типу: простих, складносурядних та складнопідрядних зі сполучниками, 

сполучними словами, прямою мовою; вживання фразеологічних зворотів 

відповідно до ситуації, звуконаслідувальні слова; вживання форм словесної 

ввічливості, мовленнєвого етикету в ситуаціях вітання, прощання, знайомства, 

подяки, вибачення; оволодівання правильною вимовою всіх звуків рідної мови, 

у тому числі шиплячими та звуком [р]; виділення з тексту слів із потрібним 

звуком; виділення в слові першого й останнього звуків, інтонаційне 

промовляння звука в слові, добирання слів із потрібним звуком, 

диференціювання понять «звук», «слово» [3]. 

У шість років показники мовленнєвої компетенції дитини передбачають: 

наявність у словнику 3,5 – 4 тисячі слів, знання прислів'їв, приказок, 

фразеологізмів, уживання їх у нестимульованому мовленні; надання оцінки 

правильності мовлення, спостереження і виправляння граматичних помилок у 

мовленні однолітків, своєму власному та дорослих; складання описових 

розповідей різного типу відповідно докомпозиційної структури, 

контамінованих (сюжетно-описових, сюжетних розповідей за малюнками, з 
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власного досвіду, за зразком та планом вихователя; переказування знайомих 

художніх текстів різної складності й композиції за планом вихователя та за 

частинами; будування діалогів на запропоновані теми; правильне вимовляння 

всіх звуків (як голосних, так і приголосних) рідного мовлення; знання і 

промовляння в різному темпі скоромовок; визначення кількості звуків у слові, 

місця звука в слові (перший, другий, останній); виділення голосних та 

приголосних звуків; користування схемою звукового аналізу слів; поділ слова 

на склади, виділення наголошеного складу [3]. 

Наприкінці дошкільного віку в дітей формується пізнавальна функція 

мовлення, яка планує і регулює практичні дії дитини. Результати мовленнєвого 

розвитку дитини в дошкільні роки дають можливість їй легко засвоювати 

програму навчання в школі. Різні сторони мовлення дитини вдосконалюються 

впродовж її шкільного навчання [3]. 

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

показниками мовленнєвої компетентності зв’язного мовлення дитини старшого 

дошкільного віку визначає такі вміння і навички: дитина складає описові 

розповіді різного типу: сюжетно-описові, сюжетні за картинками, з власного 

досвіду, за зразком та планом вихователя; передає зміст знайомої казки, 

вистави, мультфільму; розповідає про події, свідком яких вона була; складає 

творчі розповіді: продовжує розповідь, яку розпочав вихователь, за опорними 

словами, за сюжетно-ігровою ситуацією, розповідь-міркування, розповідь-

пояснення; складає розповіді-етюди, розповіді-мініатюри; переказує знайомі 

художні тексти різної складності й композиції за планом вихователя та за 

частинами; поділяє сюжетну картину на логічно завершені частини, придумує 

назву до частин; об’єднує кілька сюжетів в єдину розповідь (розповіді за серією 

картин, ілюстрацій, порівняльні розповіді); складає казки, загадки, розповіді 

про смішні випадки; дає розгорнуті відповіді на запитання з монологічними 

вставками; підтримує запропонований діалог відповідно до теми;будує 

стимульований діалог відповідно до ситуації (групове мовлення); володіє 
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різними формами мовленнєвого етикету та культурою спілкування [4, с. 222-

223]. 

Отже, старший дошкільний вік є періодом інтенсивного мовленнєвого 

розвитку дитини. У цей період ускладнюються комунікативні форми і функції 

мовленнєвої діяльності, засвоюються практичні мовленнєві навички, 

починається усвідомлення мовної дійсності. Крім того, існує зв'язок між 

розвитком мовлення і ефективністю виконання завдань, адже більш розвинене 

мовлення забезпечує виконання більш складних видів діяльності, сприяє 

вирішенню більш складних комунікативних завдань і вдосконаленню інших 

психічних процесів. 
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ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 

розроблені на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, 

затвердженого 2018 р., передбачають, що навчально-пізнавальний процес 

рекомендується базувати на компетентнісно-орієнтованих завданнях із 

використанням сучасних освітніх технологій. Однією з таких технологій є 

проектна технологія. 

Метод проектів у наш час уважається технологією ХХІ століття, адже 

дає змогу ефективно формувати в учнів ключові компетентності: вміння 

вчитися, інформаційно-комунікативну, загальнокультурну, 

здоров’язбережувальну, громадянську, соціальну; дає можливість залучати до 

науково-дослідної та пошукової діяльності, створювати додаткову мотивацію 

до навчання, а також вже у ранньому віці найбільш повно визначати та 

розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини. 

Мета статті полягає у розкритті дидактичних особливостей проектної 

діяльності учнів початкової школи. 

Проектна діяльність – «конструктивна і продуктивна діяльність 

особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, 

досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і 

здійснення проекту. Проектна діяльність належить до унікальних способів 

людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створенням його 

ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів. 

Проектування виступає як творча, інноваційна діяльність, оскільки завжди 

спрямована на створення об’єктивно і суб’єктивно нового продукту» [2, с. 3-4].  
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Основним завданням використання проектної технології у початковій 

школі є не лише набуття наукових знань, а й допомога дитині зорієнтуватися у 

суспільних ситуаціях – соціальних, економічних, інформаційних, а також 

оволодіти досвідом життя в суспільстві. Все це передбачає не пасивну 

адаптацію в соціумі, а розвиток активного творчого самоствердження в 

суспільстві з метою його розвитку та самовдосконалення. 

Оскільки проектна технологія має усі якості діяльності, то в її структурі 

можна визначити наступні компоненти: мотив, мета, способи, засоби, предмет, 

результат. Проектна діяльність надає учню широке поле нової для нього 

діяльності, тим самим сприяє появі широкого кола інтересів, і потім, через них, 

здійснює вплив на формування переконань та світогляду особистості [1].  

Важливими ознаками проекту є спрямованість на розвиток пізнавальних 

навичок, умінь самостійно конструювати свої знання орієнтуватися в 

інформаційному просторі, узагальнювати та інтегрувати знання, що отримані з 

різних джерел у процесі теоретичного і практичного навчання. На переконання 

О. В. Касьянова, «участь у проектній діяльності надає можливість учневі 

самовдосконалюватися, а також відкриває можливості вибору особистої ролі в 

системі відносин колективу учасників проекту (автор ідей, виконавець, 

учасник, організатор) або залишає право вибору на індивідуальну роботу, і в 

цьому випадку виконавець проекту поєднує усі ролі в одній особі» [5, с. 26]. 

Проектування складається з таких основних стадій: «аналіз проблемної 

ситуації, синтез та оцінка рішень. Процес створення проектів розвиває 

проектувальні навички його учасників, уміння орієнтуватися в інформаційному 

просторі, використовувати набуті знання на практиці, формує вміння 

самостійно конструювати власну діяльність» [4, с. 43-44].  

У ході виконання проекту учні відчувають задоволення від самого 

процесу роботи, почуття досягнення результату, змістовності і значущості 

роботи, підвищується самоповага, визнання з боку оточуючих, очікування 

успіху під час захисту проекту. У процесі проектної діяльності діти 
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оволодівають певними компетенціями, спрямованими на визначення способів 

діяльності, обрання для себе практичного виду діяльності, оволодіння 

практичною діяльністю, оцінювання результатів цієї діяльності.  

«Проектна технологія дозволяє формувати й розвивати специфічні 

навички проектування, а саме вчити:  

– проблематизації (розгляду проблемного поля та виділенню підпроблем, 

формулюванню головної проблеми та задачі, яка випливає з цієї проблеми); 

покладанню та плануванню діяльності;  

– самоаналізу та рефлексії (самоаналізу успішності та результативності 

вирішення проблеми проекту);  

– презентації своєї діяльності та результатів; 

 – вмінню готувати матеріал для проведення презентації в наочній формі, 

використовуючи для цього спеціально підготовлений продукт проектування;  

– пошуку потрібної інформації, виокремленню та засвоєнню необхідного 

знання з інформаційного поля; 

 – практичному застосуванню знань, умінь, навичок у різноманітних, у т. 

ч. й нетипових, ситуаціях; 

 – вибору, освоєнню та використанню адекватної технології створення 

продукту проектування;  

– проведенню дослідження (аналізу, синтезу, висуванню гіпотези, 

деталізації та узагальненню)» [3, с. 9-10].  

Вплив методу проектів на розвиток особистості й самореалізацію учня 

базується на тому, що його важливою рисою є гуманізм, увага та повага до 

кожного учня, створення позитивного настрою, який спрямований не лише на 

здобуття знань, а й на розвиток особистості. 

Важливу роль в організації, плануванні, керівництві та аналізі проектів 

має особистість вчителя, до якої вчені висувають низку вимог. Найголовніша з 

них – «це вміння користуватися проектною технологією, що є показником 

високої кваліфікації педагога, його інноваційного мислення. 
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Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі 

функції: допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над 

проектом, координує весь процес роботи над проектом, підтримує і заохочує 

учнів» [4, c. 44-45]. 

При цьому учні використовують різноманітні види самостійної діяльності 

пошукового, дослідницького і творчого характеру. Опрацьовується велика 

кількість додаткової літератури, періодичної преси, проводяться практичні 

дослідження і відповідно формуються висновки та узагальнення стосовно 

вирішуваної проблеми [6]. 

Змінюється роль учня у навчанні: вони є активними учасниками процесу. 

При цьому формується конструктивне критичне мислення, яке важко 

сформувати на звичайному уроці. 

Отже, застосування проектної технології у навчанні дає змогу учням 

ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу, навчитися слухати іншу людину, поважати 

альтернативну думку, моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та 

соціальні ситуації, таким чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний 

досвід. 
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СОЦІОМЕТРІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН У ГРУПІ 

Анотація. У статті охарактеризована процедура проведення 

соціометричних опитувань та особливості їх використання в різних вікових 

групах; представлені переваги та недоліки методу. 

Актуальність соціометричних досліджень в сучасному суспільстві є 

досить значною. Ці дослідження використовуються в різних галузях. За 

допомогою цього методу можна дослідити міжособистісні стосунки як в 

колективі певного підприємства чи організації, так і в дитячих, шкільних та 

студентських колективах. Соціометрія також допомагає дослідити 

інтегрованість дітей з особливими освітніми потребами в середовище 

однолітків в межах інклюзивного простору. 

При переході до нового соціального статусу важливим для особистості є 

якість та швидкість адаптації, яка частково залежить від рівня її інтеграції в 

колектив [4]. Соціометрія є одним з комплексу методів, які допомагають 

виявити дезадаптованих учасників колективу, та надати вчасну комплексну 

психологічну допомогу. Оскільки в різних вікових групах соціометрія буде 

мати свої особливості, метою даної роботи є дослідити загальні особливості 

проведення та інтерпретації результатів соціометричних досліджень та 

визначити їх відмінності в різних вікових групах.  

Мета статті – описати процедуру проведення та інтерпретації даних 

соціометричного дослідження та проаналізувати особливості його проведення в 

різних вікових групах. 
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Метод соціометрії – це метод, який використовується для оцінювання 

міжособистісних емоційних зв'язків у групах. В технічному, власне 

процедурному плані соціометрія – це співвідношення опитувальної методики й 

алгоритмів для спеціальної математичної обробки первинних вимірів. У цілому 

соціометрія спрямована на вивчення соціальних ролей у малих групах та на 

вимірювання структури взаємовідносин у групі в цілому [6]. Термін 

соціометрія виник в ХІХ столітті і позначав застосування математичних 

методів у соціальних науках, але таке широке розуміння терміну не прижилося. 

Нового значення терміну надав Г. Морено, запропонувавши спеціальну теорію 

та методи [1]. 

Одним з основних соціометричних методів є соціометричне опитування, а 

соціометричним критерієм – запитання соціометричної анкети (тесту), в якій 

респондентам пропонується обрати одного або декількох членів досліджуваної 

групи. Запитання соціометричної анкети або інтерв'ю містять так званий 

соціометричний критерій, який відповідає за формою та змістом вимогам 

соціометричних анкет та предмету дослідження. Вербально він формулюється 

так: «Кого б Ви обрали...?», «Чиїй думці Ви віддасте перевагу в ситуації...?», 

або «Хто зумів би Вас переконати...?» та ін. 

Під час соціометричного дослідження будується соціограма — графічне 

вираження математичної обробки результатів, отриманих за допомогою 

соціометричного тесту. Соціограма наочно показує складне сплетіння взаємних 

симпатій та антипатій, присутність соціометричних «зірок» (яких обирає 

більшість опитуваних), «паріїв» (від яких усі відмовляються) та ієрархію 

проміжних ланок між цими полюсами. Соціограма також дає змогу 

представити структуру відносин у групі, зробити припущення про стилі 

лідерства, міру організованості групи в цілому [6]. 

На відміну від дорослих, коли вони можуть самостійно проходити 

тестування і записувати відповіді, діти проходять діагностику в усному вигляді. 

Фіксує відповідь фахівець. 
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Всі варіанти тестів представлені в ігровій формі. Ніяких конкретних 

питань, що стосуються однолітків, немає. Приклади методики: 

Два будиночка. Дитині пропонують поселити в два різні будиночки 

інших дітей. Один будиночок виглядає дуже великим та затишним, інший – 

маленький та неохайний. Дитині потрібно зробити три позитивних та три 

негативних вибори. Не потрібно наполягати, якщо дитина не захоче нікого 

селити в якийсь із будиночків. 

Капітан корабля. Дитині пропонують уявити себе капітаном великого 

красивого корабля, який відправиться в цікаве захоплююче кругосвітнє 

плавання. Також запитують у нього, кого б він з собою взяв, а кого б – не став; 

Подарунок або сюрприз. Дітям роздають по три вітальні листівки, які 

вони повинні розкласти в шафки тим хлопцям, які їм більше симпатичні. У 

дорослого повинні бути зайві листівки в разі, якщо хтось залишиться без уваги. 

Після необхідно аналізувати реакцію кожного і підвести підсумки [2]. 

При роботі з учнями молодших класів часто використовують колірний не 

проективний тест Колірна непроективна соціометрія. Учневі даються таблиці з 

двома графами: прізвище та ім’я однокласників і порожня графа. Чисту графу 

дитина повинна розфарбувати кольоровим олівцем, потім отримані результати 

інтерпретуються [2]. 

При соціометричному дослідженні в підлітковому учнівському колективі 

використовують переважно традиційний метод. В опитувальнику вказують 

запитання, які будуть найбільш точно відповідати їхнім уподобанням та стилю 

життя. 

На сьогодні найдієвішим методом дослідження інтеграції дітей в 

середовище однолітків є соціометрія. Саме цей метод допомагає дослідити всю 

проблематику міжособистісних стосунків школярів, студентів та працівників. 

При цьому цей метод не потребує значних затрат часу, що є мінусом методу 

спостереження. Ще одним плюсом є вільний вибір запитань, що дає можливість 
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адаптувати його під конкретний колектив, враховуючи їхні рутинні 

особливості.  

Однак він має і свої недоліки. Соціометричне опитування не дає нам 

достатньої інформації про мотиви, які виникають в особи при певному виборі. 

Окрім цього, результати опитування можуть не відповідати реальності, 

внаслідок вибору нещирих, бажаних відповідей. Важливою є також 

періодичність проведення даною методики, щоб можна було дослідити явище 

міжособистісних стосунків школярів в динаміці [3]. 

Соціометрія має безліч варіантів проведення дослідження відповідно до 

вікових та професійних особливостей досліджуваних колективів.  

Враховуючи всі переваги та недоліки, соціометрія є цінним методом 

діагностики. Проте для більшої достовірності отриманих даних, її слід 

комбінувати з іншими методами досліджень. 
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СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 
НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
Особливу увагу сьогодні  в Україні посідає освіта, навколо якої постійно 

йде мова про інноваційність,  новизну та найголовніше, знання мови – як 

основну  потребу – вміння спілкуватися в житті соціалізованої людини. Саме 

тому мовна освіта нині представлена новими технологіями, цікавими методами, 

засобами та підходами вивчення рідної мови у стінах школи.  

Над проблемами вивчення мови на комунікативних засадах працювали і 

працюють такі вчені, як М. Вашуленко, Л. Варзацька, О. Хорошковська, Г. 

Шелехова та ін. Науковці довгий час досліджували способи реалізації мовної 

політики і способи вивчення мови і підкреслюють, що одним із таких підходів є 

комунікативно-діяльнісний.  

На думку М. Пентилюк, комунікативно-діяльнісний підхід передбачає 

дотримання принципу цілісного вивчення мови і мовлення [3]. Г.Шелехова 

вважає комунікативно-діяльнісний підхід одним із основних принципів у 

навчанні рідної мови, за якого процес оволодіння  рідним мовленням має 

здійснюватися в ході розв'язування учнями усних і письмових завдань, 

розташованих у порядку наростання їх складності [4]. 

Варто зазначити, що комунікативний підхід у вивченні мови має виразно 

прикладний характер, оскільки передбачає оволодіння лінгвістичним 

матеріалом у дії, тобто засвоєння лексичної і граматичної системи мови з 

огляду на їх комунікативну (мовленнєву) значущість, а цеі собі вимагає 

розкриття сутності такого поняття як «мовлення», а також співвідносного із 

ним поняття «мова» [1, c. 3]  
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Діяльнісний підхід ґрунтується на ідеях В. фон Гумбольта про мову як 

про своєрідну активність (діяльність) і положеннях Л. Виготського про 

словесне значення як єдність спілкування й узагальнення та знакову 

опосередкованість спілкування. У цілому діяльнісний підхід до мовлення 

дозволив аналізувати його як певну систему дій або операцій різних ступенів 

складності та різних ієрархічних послідовностей [1, c. 6] 

На нашу думку, комунікативно-діяльнісний підхід – це поєднання 

теоретичних знань, отриманих під час уроку у вигляді правил та практична 

частина – виконання вправ, спілкування між собою,  комунікативна практика у 

процесі спілкування та читання.  

Крім того, комунікативно-діяльнісний підхід до навчання української 

мови в школі передбачає виконання низки важливих методичних завдань: 

забезпечити мотивацію навчальної діяльності школярів; адекватно до мети 

дібрати зміст навчання, визначити способи подачі теоретичних відомостей з 

мови у шкільних підручниках, розробити систему вправ на засвоєння 

теоретичного змісту і, на цій основі, вироблення практичних мовленнєвих 

умінь; дібрати комплекс контрольно-перевірних завдань для виявлення 

ефективності діяльнісного підходу до навчання мови в початковій школі [2, c. 

140].  

Комунікативно-діяльнісний підхід необхідно реалізовувати під час 

вивчення кожного мовного явища на уроках української мови в початковій 

школі. Комунікативне навчання охоплює граматику, лексику. Цей підхід 

допомагає школярам початкової школи краще зрозуміти роль виучуваних 

мовних засобів у досягненні комунікативної мети, спрямованої на вираження 

думки. Так, під час відповідної роботи учні переконуються в тому, що для 

художнього опису якогось предмета, особи чи явища потрібні різноманітні 

прикметники, а описати, скажімо, якийсь трудовий процес неможливо без 

дієслів. За такого підходу школярі не тільки збагачуються теоретичними 

знаннями про частини мови, а й усвідомлюють їх роль у побудові 
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висловлювань; на цій основі в учнів формуються відповідні мовленнєві вміння і 

навички [1]. 

Отже, комунікативний-діяльнісний підхід передбачає дотримання 

принципу цілісного вивчення мови і мовлення, а відтак забезпечує передовсім 

мовленнєвий розвиток учнів. Його намагаються застосовувати вчителі на 

кожному уроці, оскільки важливими є кожне мовне явище, яке, окрім 

теоретичного пояснення, потребує практичного –  виконання  тренувальних та 

розвивальних вправ.  
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ЕРНСТ ГЕККЕЛЬ: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ернст Генріх Геккель – відомий німецький натураліст і філософ, 

основоположник науки екології та біогенетичного закону, гастрейної гіпотези 

походження багатоклітинних організмів, автор  карти генеалогічного дерева, 

яка може бути застосована до всіх життєвих форм, автор багатьох термінів у 
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біології, зокрема «тип», «філогенез», «екологія», «царство «Найпростіші». Як 

людина був особою неоднозначною і, до певної міри, скандальною, адже 

вчений захоплювався сміливими теоріями, робив відкриття, які були 

незвичними і новаторськими для того часу. 

Народився Ернст Геккель в 1834 році в прусському місті Потсдамі. 

Замолоду навчався в трьох університетах, а саме: Берлінському, 

Вюрцбургському та  Віденському, вивчаючи медицину і природознавство, 

проте упродовж життя жодного разу не займався лікарською діяльністю, а 

присвятив свій час дослідженням живої природи і розробці теорій, пов'язаних з 

походженням і розвитком життя.  

Як описує життєвий шлях ученого В. Бельше, «ще з раннього дитячого 

віку Ернст Геккель почав виявляти певні риси свого майбутнього характеру, 

такі як, наприклад, любов до природи, світлого, яскравого, красивого, гарного, 

зеленого, метелика, сонця, небесної синяви. А потім – гострі почуття 

незалежності та самостійності. Проте це не було перешкодою для глибокої 

м’якості. Коли він був дитиною, від нього можна було добитися всього добром 

і нічого не змушуванням. Маленький, світловолосий і голубоокий хлопчик міг 

би спокійно сидіти годинами, якщо б до нього в руки не потрапляла квітка. Він 

повільно відривав пелюстки і, як дослідник природи обережно розкривав білі 

листочки на жовтій середині. Потім він так само обережно склав листочки і 

пелюстки навколо вінка, плескав у долоні і говорив: «Ось квітка знову ціла!» 

Така поведінка є  чи не найбільш характерною рисою вдачі вченого. Уже тоді в  

нього виявлялись достатньо чіткі риси майбутнього характеру – з однієї 

сторони, строга наукова робота, а з іншого боку, – художнє чуття, яке 

підказувало йому, як перетворити в гармонічне ціле щось зруйноване при 

дослідженні світу» [1]. 

Вчений найбільше цікавиться дослідженнями живої природи, а саме: 

зоології та порівняльної мікроскопічної анатомії. 1859 року Геккель брав участь 

у науковій експедиції до Італії, під час якої у Флоренції він придбав потужний 
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мікроскоп в майстерні відомого натураліста й оптика Амічі. Під час італійської 

поїздки Геккель познайомився з Германом Аллмерсом, і саме його погляди 

справили на Геккеля переломні враження. Незабаром науковець подався в 

Мессинську протоку і зайнявся там вивченням місцевого морського планктону. 

Дослідження вчений проводив упродовж шести місяців за допомогою нового 

мікроскопа. У результаті дослідницької роботи було виявлено 120 нових видів 

радіолярій. І цей напрям досліджень став для Е. Геккеля одним з основних до 

кінця життя. Зауважуємо, що у ці часи було відомо кілька сотень видів 

радіолярій, в сучасній науці відомо більше, ніж 5000. Ернст Геккель у 1860 році 

презентував наукову доповідь на тему радіолярій на тридцять п'ятому з'їзді 

Товариства німецьких природознавців і лікарів. 

Продовжуючи свої зоологічні дослідження в лабораторії і в ході 

експедицій на острів Мадейра, на Цейлон, в Єгипет і Алжир, Геккель 

опублікував монографії, присвячені радіоляріям, глибоководним медузам, 

сифонофорам, глибоководним рибам-вудильникам, а також свою останню 

наукову роботу – «Систематичну філогенію» («Systematische Philogenie»). Крім 

згаданих вище місць, дослідник з метою наукових розвідок робив поїздки на 

Гельголанд і до Ніцци, працював у Неаполі і Мессіні, подорожував в Лісабон, 

на Мадейру, Тенеріфе, Гібралтар, до Норвегії, Сирію і Єгипет, на Корсику, 

Сардинію і Цейлон. 

Ще одна його праця  «Краса форм у природі» більшу цікавість викликала 

у мистецтвознавців, ніж у науковців. Це літографічне видання, яке містило 100 

відбитків з зображеннями мохів, орхідей, молюсків, радіолярій, летючих 

мишей, ящірок, виконаних за ескізами самого Ернста Геккеля. Видання високо 

оцінили архітектори  (Гендрік  Петрюс Берлаге), скульптори (Карл Блосфельдт) 

і художники (Еміль Галле), інші митці тогочасного стилю модерн, багато з яких 

наслідували або надихалися його ілюстраціями [2]. 

Отже, Ернст Геккель є засновником науки екології та низки природничих 

законів та гіпотез, першовідкривачем багатьох нових видів. За всю свою 
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наукову діяльність дослідник опублікував 26 праць та працював професором 

Єнського  університету і отримав чотири нагороди за внесок у галузі біології та 

природознавства: медаль Дарвіна, медаль Котеніуса, медаль Дарвіна-Воллеса, 

медаль Ліннея. Науковець мав багато послідовників і талановитих учнів, одним 

із них був відомий антрополог і біолог Микола Миклухо-Маклай. 
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Становлення уявлень особистості про світ, стосунки людей, про себе 

починається у дошкільному дитинстві одночасно з розвитком почуттів і 

моральних якостей (гуманізму, колективізму, любові до батьків та ін.). Перші 

уроки моралі дитина засвоює у сім’ї, опановуючи з допомогою батьків норми 

порядності, доброти, працьовитості тощо. У процесі морального розвитку 

протягом дошкільного дитинства під впливом дорослих формується 

спрямованість особистості ‒ система мотивів поведінки. 
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Сформовані в дошкільному віці основи моральної спрямованості 

особистості значною мірою визначають подальше її життя, а виправити 

допущені батьками, педагогами помилки у моральному вихованні дітей важко 

або неможливо. 

У дошкільному віці триває процес пізнання навколишнього світу та себе 

самого. Цьому сприяє інтенсивний розвиток пізнавальної сфери, сенсорної 

системи, пам’яті, мислення, уяви: розширюються можливості для оволодіння 

різними видами діяльності, грою, художньою діяльністю, елементами праці та 

учіння. Важливі зміни відбуваються в особистісній сфері дитини: дитина 

починає розуміти незворотність своєї статі, поступово усвідомлює не лише 

фізичні, а й розумові можливості, відчуває свої права, зорієнтована на 

обов’язки. Дитина володіє певним словником, щоб розповісти про себе, свої 

почуття, плани і прагнення. 

В цей час активно розвивається такі якості особистості як самостійність, 

працелюбність, людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, 

самолюбність, спостережливість, відповідальність. 

Провідним чинником у структурі всебічного гармонійного розвитку 

особистості є моральне виховання. Морально-духовні якості, сформовані на 

засадах загальнолюдських і національних цінностей, становлять найбільше 

багатство особистості. 

Мораль (від лат. moras – звичай) – це система поглядів і уявлень, норм, 

оцінок, що регулюють моральну поведінку людей у всіх сферах суспільного 

життя – у праці, побуті, політиці, науці, у сімейних, особистісних, колективних, 

міжнаціональних та міжнародних відносинах [1]. 

Провідні якості моральності формуються передусім у ранньому дитячому 

віці на основі «соціального успадкування». Вирішальну роль у цьому процесі 

мають відігравати батьки, інші люди, які оточують дитину. Насамперед 

конкретні дії батьків мають стати ідеалом для дітей, закласти основи моральних 

чеснот особистості. Кожна морально доцільна дія батьків і близьких рідних  
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надійна основа формування в дитини благодійних моральних якостей. 

Одночасно навіть незначні аморальні порухи вихователів залишають у 

тендітній, чутливій душі дитини гіркоту, негативно впливають на становлення 

її морального багатства [4, c. 163].  

Формування – це складний процес становлення людини як особистості, 

що відбувається в результаті розвитку і виховання, цілеспрямований процес 

соціалізації особистості, який характеризується завершеністю. Хоча про 

завершеність можна говорити лише умовно. Вихователі закладу дошкільної 

освіти спільно з батьками можуть успішно формувати в дітей позитивні 

навички поведінки і якості, які визначають характер їхніх взаємин і з 

дорослими, і однолітками. 

Процес морального формування особистості відбувається нерівномірно. 

У кожний період дошкільної пори дитина виходить на якісно нові рівні 

морального розвитку [3]. Такими рівнями є: 

1. Уявлення про моральні норми. У молодшому дошкільному віці 

виникають перші уявлення про те, що добре, а що погано. Це відбувається у 

процесі формування нового типу стосунків між дитиною і дорослим. Розвиток 

самостійності дитини у цей час супроводжується потребою співучасті в житті 

дорослих, спільній діяльності з ними.  

У середньому дошкільному віці яскраво виявляється позиція «захисника» 

норм поведінки, еталоном яких є дорослий. Як правило, у своїх скаргах діти 

здебільшого повідомляють, що хтось із однолітків не дотримувався вимог 

дорослого чи правил поведінки.  

2. Моральні почуття і мотиви поведінки. У старшому дошкільному віці 

моральні почуття і знання пов’язуються з почуттям обов’язку. Дитина у цьому 

віці здатна усвідомлювати моральний смисл своєї поведінки.  

Протягом дошкільного дитинства розвиваються такі внутрішні моральні 

якості: почуття власної гідності; почуття сорому; почуття обов’язку. Важливе 

значення для засвоєння моральних норм має така особливість дітей як 
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прагнення до контакту з однолітками, яке можна задовольнити лише за умови 

дотримання моральних вимог і правил, орієнтації на можливість бути 

зрозумілим у колективі. Іноді грубий учинок чи конфлікт може бути 

спричинений незнанням того, як слід поводитися у конкретній ситуації, чого 

уникати. Досвід негативної поведінки дитини може призвести до замкнутості, 

відчуження та інших небажаних наслідків.  

3. Звички моральної поведінки. Виховання моральної поведінки означає 

забезпечення єдності мотивів і дій особистості. Моральні мотиви спонукають 

до певної дії, надають поведінці особистісного змісту. У дошкільному віці 

починається формування ієрархії (підпорядкування) мотивів поведінки, які є 

свідченням моральної вихованості. Адже один і той самий учинок може бути 

зумовлений різними мотивами і свідчити про різні рівні засвоєння певних норм.  

4. Основи соціальної компетентності. Про розвиток особистості дитини 

свідчить зміна їїактивності у соціальній ситуації. Йдеться про вплив 

середовища і ставлення до нього дитини. 

У згуртованому колективі, який живе змістовним і повноцінним життям, 

діти набувають позитивного соціального досвіду взаємодії, проймаються 

спільними почуттями і переживаннями ще задовго до того, як починають 

усвідомлювати високі моральні принципи [2, c. 32]. 

Отже, моральне виховання передбачає становлення у дитини системи 

домінуючих мотивів, що відповідають моральним нормам і визначають її 

стосунки з оточуючими людьми. Важливим аспектом розвитку мотивів 

поведінки у дошкільному віці є підвищення рівня їх усвідомленості: дитина 

починає розуміти, чим зумовлені її вчинки, як пов’язані вони з наслідками 

поведінки. Це стає можливим завдяки розвитку в дошкільника самосвідомості ‒ 

розуміння того, ким він є, якими якостями наділений, як ставляться до нього 

інші і чим зумовлене це ставлення. 
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ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ» 

У ПЕДАГОГІЦІ Й ІНШИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ 

Поняття конфлікту є чи не найдавнішим для усіх сфер наукового знання. 

З метою наукового аналізу цього феномену варто з’ясувати, як це поняття 

розглядають у соціогуманітарних науках, кожна з яких вводить конфлікт у своє 

чітко визначене предметне поле. 

Науковці зазначають, що немає загального визначення конфлікту, яке 

могло би бути використано як основоположне [16, с. 38]. Зокрема, у філософії 

конфлікт розглядають як заперечення один одним співіснуючих в єдності 

протилежностей, усунення напруження в їхньому протистоянні; кінцеву фазу 

розвитку колізії; спосіб подолання суперечності, що виникла між супротивними 

або ворогуючими сторонами, членами бінарної опозиції [7]. Як вважають 

дослідники, у конфліктах головною метою ворогуючих сторін є «усунення 

супротивників від ефективної конкуренції шляхом обмеження їхніх ресурсів, 

свободи маневру, зниження їхнього статусу або престижу… загострення 
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конфлікту означає зосередження уваги тільки на протиставленні та сприйнятті 

іншого, насамперед як чужого» [4, с. 12–13]. Головні напрями дослідження 

конфлікту у філософії здебільшого пов’язані з виявленням закономірностей 

його розвитку [1, с. 25]. 

Психологія посідає лідируюче становище серед наук щодо обсягу 

досліджень конфліктів [2, с. 34]. Науковці-психологи [6] подають такі основні 

значення терміна «конфлікт»: стан відкритої боротьби, війна, битва; 

дисгармонія у відносинах людей, зіткнення протилежностей; психічна боротьба 

між взаємовиключними можливостями; протиборство характерів, героїв у 

творах художньої літератури, кіно; емоційне напруження внаслідок 

непримиренності внутрішніх настанов із вимогами ситуації. Щодо чинників 

конфлікту зауважують, що чим більшою мірою емоції учасників конфлікту, 

реалістичність їхніх поглядів, зв'язок конфлікту з основоположними 

цінностями і проблемами виявляють свою конфліктогенність, тим більше 

створюється умова виникнення конфлікту і тим він гостріший. 

Дослідники в галузі права трактують конфлікт як специфічний тип 

взаємодії, в якому перетинаються інтереси суб’єктів суспільних відносин 

(окремих осіб, соціальних груп, верств, класів). Як соціальне явище, конфлікт 

«характеризує зіткнення інтересів взаємодіючих соціальних суб’єктів, 

спрямованих на задоволення певних потреб, які мають для них певну цінність» 

[10, с. 79]. 

Правовий аналіз різних типів соціальних конфліктів передбачає, що 

соціальні спільноти розглядають як носіїв колективних прав, що витримують 

протидію з боку суб’єктивних юридичних домагань, а взаємовідносини між 

фізичними особами не з погляду їхніх системних і цілісних соціальних якостей, 

а в аспекті виникнення та потреби подолання суперечностей, що виникли між 

правовими властивостями людей [11, с. 343]. 

У педагогіці значну увагу зосереджують вивченню конфліктів у школах 

(В. Басова, Т. Дзюба, І. Курочкіна, А. Лукашенко, М. Рибакова); дослідженню 
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підготовки майбутніх учителів до залагодження конфліктів у педагогічному 

процесі (М. Васильєва, В. Семиченко, Л. Симонова); з’ясуванню особливостей 

соціально-педагогічних конфліктів у вищих навчальних закладах (Г. Козирєва, 

С. Пащенко, Г. Шевченко). Науковці [15] зазначають, що у сучасних умовах 

конфлікти стали однією із найскладніших проблем життєдіяльності освітніх 

навчальних закладів усіх рівнів акредитації. 

Виокремлюють такі особливості педагогічних конфліктів: конфлікти 

діяльності, конфлікти поведінки, конфлікти взаємин [13, с. 40]. Основними 

ланками педагогічного процесу, які за різних умов можуть бути 

конфліктогенними, називають «учитель – учень», «учитель – учитель», 

«учитель – адміністратор», «учень – учень», «учень – батьки», «учитель –

батьки учня». Дослідники зауважують про чотири конфліктні періоди, які 

долають учні у процесі навчання. Перший – початок навчання у школі, 

«першокласник переживає складний етап у своєму житті… відбувається зміна 

провідної діяльності з ігрової на навчальну, виникають нові вимоги та 

обов’язки». Другий – перехід до п’ятого класу, «замість одного вчителя 

з’являються різні вчителі-предметники, які висувають свої індивідуальні 

вимоги… доводиться опановувати багато нових, складніших навчальних 

предметів». Третій – закінчення дев’ятого класу, «зумовлений бажанням учня 

продовжити навчання у школі… і відмовою в цьому з боку адміністрації у 

зв’язку з його низькою успішністю». Четвертий – закінчення школи, «цей 

період часто супроводжують невдачі, надмірні хвилювання, нервові зриви, інші 

проблеми, що створюють умови для виникнення конфліктів» [5, с. 105]. 

У політології конфлікт пояснюють передусім як «надзвичайне 

загострення суперечностей сторін, пов’язаних з особливостями їх становлення 

у суспільстві, а відтак, з реальною чи надуманою протилежністю їхніх 

інтересів, цінностей» [10, с. 81]. Розглядаючи теоретичні аспекти аналізу 

суспільних конфліктів, науковці-політологи зауважують, що «в англомовній 

літературітермін соціальний («social») використовується як синонім для 
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позначення всіх форм конфлікту, в якому учасниками є відносно значні 

об’єднання індивідів, наприклад, групи, організації, спільноти та ін. Проте 

термін «social» в англійській мові вказує також на належність до суспільства, 

що визначило використання його для позначення всіх форм конфлікту, що 

мають місце в суспільстві, так і для позначення групового конфлікту» [14, 

с. 12–13]. 

Соціальні конфлікти політологи поділяють на міжособистісні, між 

особистістю і групою, між малими, великими і середніми соціальними групами, 

міждержавні, зокрема між коаліціями держав. За тривалістю розглядають 

швидкоплинні та хронічні конфлікти. Також вирізняють насильницькі і мирні 

(без намагання фізично вплинути на протилежну сторону) конфлікти [12, с. 

146–147]. 

Поняття конфлікту давно і плідно розробляють у соціології. Як 

зазначають дослідники, «парламентська дискусія і громадянська війна, мирні 

тарифні переговори і страйки, легка внутрішня напруга, зумовлена відомою 

неузгодженістю між індивідом і професією… ці явища належать до сфери 

соціального конфлікту» [10, с. 79]. 

Виокремлюють три етапи конфлікту [3]. Перший етап прояву конфлікту – 

це виявлений причинний фон певного конфлікту, коли простежують два 

агрегати соціальних позицій, дві сторони фронту конфлікту. Другий етап 

розвитку конфлікту виявляють у безпосередній кристалізації, усвідомленні 

прихованих інтересів, організації фактичних угруповань. На цьому етапі 

простежують прагнення соціального конфлікту до явного вираження ззовні. 

Третій етап – це сформовані конфлікти. Щодо способів впливу на конфлікт, то 

можемо виокремити придушення конфлікту, «ліквідацію» конфлікту і 

регулювання конфлікту.Також соціальний конфлікт визначають як «боротьбу 

за цінності і домагання на статус, владу і ресурси, під час якої опоненти 

нейтралізують, завдають збитків чи усувають своїх суперників» [8, с. 32]. 

Виділяють [9] чотири основні типи соціальних конфліктів: національно-етнічні, 
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соціально-економічні, політико-правові та духовно-ідеологічні. Вивчення 

соціальних конфліктів – один з актуальних сьогодні напрямів соціологічних 

досліджень. 

Отже, як можемо стверджувати на підставі вищенаведеного, соціальний 

конфлікт розглядають як боротьбу, зіткнення протилежностей, зіткнення 

інтересів, загострення суперечностей сторін; виокремлюють конфлікти 

діяльності, конфлікти поведінки, конфлікти взаємин. Кожна з названих наук 

має своє бачення конфліктів, їхньої суті, характеристик, етапів розвитку, свій 

особливий «кут зору» на цей феномен. Зокрема, у педагогіці зосереджують 

увагу на вивченні таких ланок педагогічного процесу, які можуть бути 

конфліктогенними, як «учитель – учень», «учитель – учитель», «учитель – 

адміністратор», «учень – учень», «учень – батьки», «учитель – батьки учня», 

акцентуютьна дослідженні конфліктів в освітніх навчальних закладах усіх 

рівнів акредитації. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  

У КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 Наприкінці другого десятиліття ХХІ століття людство продовжує 

вирішувати «вічні» проблеми виживання в складних умовах інформаційного 

суспільства. Теоретики інформаційного суспільства віддавна визначають це 

явище як дуже тісно пов’язане із надзвичайним накопиченням інформації, 

своєрідною «індустрією знань» (за Ф. Махлупом) [6].  

Українська дослідниця О. Гомілко вказує на те, що «суспільство знань – 

це не стільки посилення ролі знань та збільшення їх кількості, скільки їх 

трансформація та переформатування. Якщо трансформація стосується змісту 

знань, то переформатування – їхнього інституційного закріплення. Очевидно, 
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що наука та освіта мають також змінитися» [1, с. 27]. Динамічне наповнення 

знаннями, їх стрімке поширення, справді, потребують адекватної реакції не 

тільки з боку безпосередніх учасників процесу навчальної комунікації, але це 

стосується державних і недержавних структур зазначених галузей людської 

життєдіяльності. 

Важко не погодитися і з аналітичною думкою Л. Городенка [1, с. 56] про 

те, що «теоретик становлення інформаційного суспільства в Україні А. 

Колодюк виокремлює основні причини виникнення надмірних потоків 

інформації, зокрема й наукової: швидке збільшення кількості документів, звітів, 

дисертацій, доповідей, у яких викладаються результати наукових досліджень і 

дослідно-конструкторських робіт; постійне збільшення кількості періодичних 

видань у різних сферах людської діяльності; поява різноманітних даних, які 

записані зазвичай на магнітних стрічках і тому не досягають сфери дії системи 

комунікації» [5, с. 16]. Парадокс: в умовах реактивної швидкості поширення 

інформації саме наукова інформація не встигає (!) до площин навчальної 

комунікації, а коли доходить до навчального середовища – часто стає уже 

малоактуальною. 

Стрімке поширення інформації забезпечують сучасні ЗМІ, Інтернет, 

соціальні мережі. Кардинально часто постає питання можливої зміни джерела 

освітніх послуг. Може, краще традиційну освіту замінити медіаосвітою? 

В. Ф. Іванов та О. Я. Шкоба дійшли до висновку, що «медіаосвіта докорінним 

чином відрізняється не тільки від навчання за допомогою медіа, а й від 

вивчення самих медіа. Метою медіаосвіти визнається досягнення 

медіаграмотності. Важливість медіаосвіти в сучасному світі обумовлена тим, 

що мас-медіа в умовах глобалізації та інформаційного суспільства часто 

вирішально впливають на те, яким ми сприймаємо навколишній світ. Але часто 

ЗМІ безвідповідально ставляться до своєї функції чесно та правдиво 

інформувати про події та факти дійсності. Тобто віртуальна картинка світу 

часто значно відрізняється від картинки реальної. Медіаосвіта дає людині 
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можливість самозахисту, вчить критично сприймати медійні повідомлення» [4, 

с. 51]. Дослідник В. Орєхов вказав на те, що вплив, який має телебачення «на 

аудиторію, є досить різновекторним. Однією з основних сутнісних ознак 

телевізійного впливу є його сугестивний та маніпулятивний характер. 

Маніпулювання свідомістю глядачів відбувається перш за все через передачу 

рекламних, пропагандистських, агітаційних повідомлень, що відбувається із 

застосуванням різноманітних технологій і може бути спрямоване на такі галузі 

життя населення, як суспільно-політична, економічна, морально-етична тощо» 

[7, с. 18]. Очевидно, що медіаосвіта не здатна повністю замінити освіту 

традиційну. Особливо зважаючи на те, що медіаосвітній простір пропонує 

фрагментарні знання, які мають не систематизований характер, як це пропонує 

традиційне навчальне середовище. В. Іванов відзначив, що, на жаль, не завжди 

знання пов’язують з його автором, його особистістю, а твердження про 

всезагальність і доступність інформації, і саме відсутність такої риси у даних – 

сумнівне. Знання – це цілісна інформаційна картина будь-чого [3, с. 9]. Таким 

чином в умовах інформаційного суспільства реципієнт постійно перебуває в 

обставинах надміру невпорядкованої інформації, що становить одну із 

головних сучасних проблем.  

Із поширенням мережевих технологій, здавалося б, людство мало би 

вирішити цю проблему. Л. Городенко відзначає, що «мережеві комунікації нині 

сприяють подоланню освітніх розривів за допомогою дистанційної освіти. 

Деякі ВНЗ пропонують навчання через мережеві канали за допомогою 

електронних завдань, «вебінарів», електронних книг та інших засобів 

мережевого спілкування (наприклад, Міжнародний атлантичний університет, 

Світовий інтернет-інститут, Бельгійський центр інтернет-освіти, Оксфордський 

інтернет-інститут та ін.). Іншим інформаційним розривом, особливо важливим з 

точки зору теорії соціальних комунікацій, є свобода поглядів, висловлювань та 

вільних трактувань. Мережеві форми спілкування уможливили свободу 

висловлювань, наукового пошуку й творчої діяльності, а також гарантували і 
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продовжують гарантувати можливість створення вільного комунікаційного 

поля, в якому відбувається обмін знаннями, проходять публічні дебати. 

Свобода висловлювань, властива мережевим комунікаційним формам, визначає 

зв’язки, що об’єднують індивідів у життєздатне товариство. 

Позатериторіальний характер мережевих комунікацій сприяє поширенню будь-

якої інформації, починаючи від пліток і закінчуючи засекреченими 

відомостями» [2, с. 58]. Проте саме у мережах надмір інформації стає просто 

неконтрольованим! Останнім часом дуже популярними стало поширення 

інформації з допомогою блогів. К.Плещенко вважає, що «блогосфера породила 

ще одну загрозу для людського сприйняття – масиви невибагливого публічного 

тексту, що розповсюджується величезними накладами. Мабуть, тому мережа 

настільки відкрита для стабілізаторів масової ефективності, однаково байдужих 

і до особистості, і до суспільства, і до всього світу» [8, с. 63]. Ще один парадокс 

– можливість широкого і швидкого доступу до інформації, її поширення – 

призводить до створення текстових масивів, які не сприяють чіткому 

розумінню інформації.  

Причиною цього стає надмірна кількість саме невпорядкованого і 

фрагментарного матеріалу. Таким чином, зі збільшенням швидкості поширення 

інформації, її масовим накопиченням – перед сучасними дослідниками 

постають щораз нові виклики, які вимагають негайного реагування. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В 
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

У статті розглянуто різні підходи науковців до трактування поняття 

«творче мислення», його зміст і структуру. Як наслідок, розмежовано два 

суміжних, проте не тотожних поняття «творче» та «креативне» мислення. 

Виділено внутрішні і зовнішні фактори впливу на особистість та розвиток 

загальних і творчихздібностей. 

Ключові слова: творча особистість, творчі здібності, творче мислення, 

креативність, репродуктивна діяльність, творча діяльність. 

Постановка наукової проблеми та її значення.  У Національній 

доктрині розвитку освіти зазначено, що «система освіти має забезпечувати 

підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, 

формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості» [7]. Особливе 
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місце у процесі підготовки творчої особистості спрямовано на розробку 

теоретичних і практичних аспектів. 

Одним із основних завдань сучасної освіти є формування покоління, яке 

здатне навчатися протягом усього свого життя. Освітнє середовище повинне 

відповідати сучасним суспільним запитам і потребамсуб’єктів навчання. 

Головною проблемою формування творчої особистості є подолання 

суперечностей між здатністю до створення нового творчого продукту, 

використовуючи досвід нагромаджених компетентностей. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Питання творчості, творчого 

мислення, творчих здібностей і творчої діяльності завжди були і залишаються в 

центрі уваги багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Такі визначні 

постаті педагогіки як П. П. Блонський, О. В. Духнович, Я. А. Коменський, С. Ф. 

Русова, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський та ін. також працювали із 

проблемою розвитку творчого мислення і творчих здібностей особистості. 

Дану проблему у вітчизняній психології і педагогіці досліджували такі 

учені як В. І. Андреєв, Г. О. Балл, Д. Б. Богоявленська, М. С. Лейтес, О. М. Лук, 

Я. О. Пономарьов, Г. С. Костюк, М. О. Холодна, О. І. Кульчицька, та ін. Вони 

велику увагу приділяли виявленню й підтримці загальної обдарованості дітей, 

творчих здібностей і здатності творчо мислити у багатьох видах діяльності.  

У дослідженнях зарубіжних науковців (Дж. Гілфорд, О. М. Матюшкін,Е. 

П. Торранс, С. Л. Рубінштейн та ін.) проаналізовано досить різні аспекти 

творчого мислення: його походження, компонентний склад, критерії та 

показники розвитку, методи і прийоми формування. 

Аналіз наукових праць, присвячених питанню психології особистості та її 

творчого розвитку (В. І. Андреєв, Д. Б. Богоявленська, О. М. Лук, А. М. 

Маслоу, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов таінші) дає підстави стверджувати, що 

прояв і розвиток творчого мислення є невіддільними від розвитку інших ознак 

особистості. До цих ознак дослідники відносять: сміливість, незалежність 

суджень, схильність до заперечення звичного, оригінальність, розумову 
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відкритість, чутливість до нового та незвичного, високу толерантність до 

невизначених ситуацій, ініціативність, інтенсивну пошукову мотивацію, 

схильність до самоактуалізації. Тому, дивлячись на такий погляд, творче 

мислення можна ототожнити з постійною і впевненою готовністю особистості 

до самостійної пошукової діяльності, до прийняття самостійних рішень у 

невизначених чи складних ситуаціях, а також як позитивна пізнавальна 

активність [13, с. 83]. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Творче мислення – це наявність здатності оригінально і незвично 

висловлювати ідеї, бачити предмет під новим кутом зору і продукувати ідеї у 

невизначеній ситуації. Це синтез властивостей і особливостей особистості, 

характеризуючи рівень їх відповідностівимогам певного виду творчої 

діяльності і зумовлюючий рівень їх результативності, що вказує на наявність 

творчих здібностей у особистості, яка має здатність творчо мислити [8]. 

Творчі здібності можна поділити на такі групи: розумові здібності; 

здібності, пов’язані з темпераментом (емоційність); здібності, пов’язані з 

мотивацією (інтереси і нахили) (О.М. Лук) [2, с. 27]. 

Кожна людина, яка має високий рівень розвитку загальних здібностей, 

вміє творчо мислити і здатна до творчої діяльності. Відтак, здібність 

особистості до творчого саморозвитку залежить від прояву творчої активності, 

відпрагнення людини до дії. Б. М. Теплов та О. М. Леонтьєв творчі здібності 

називає стійкими властивостями людини, що виявляються у її навчальній, 

виробничій та іншій діяльностях і становлять необхідну умову її творчого 

розвитку [13, с. 7]. Підходи щодо дослідження творчих здібностей, які виділяє 

В. Дружинін, розділяють загальні розумові здібності на пізнавальні й творчі. До 

цих підходів належать: 

1) роль інтелекту – у даному підході в якості необхідної (але недостатньої) 

умови творчої активності особистості вбачається інтелектуальна обдарованість, 
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а творчих здібностей, як таких, немає взагалі. В основу творчої поведінки 

покладаються мотиви, цінності, особистісні риси; 

2) незалежність творчих здібностей (креативності) від інтелекту – творча 

здібність є самостійним фактором; 

3) зумовленість інтелектуальною обдарованістю – наявність високого рівня 

інтелекту ототожнюється з високим рівнем творчих здібностей і навпаки.  

[1, с. 49-54]. 

Оригінальність у рішеннях; пошуки нового; наполегливість у досягненні 

мети; самокритичність і критичність; гнучкість мислення; сміливість і міцність; 

енергійність є проявом творчого мислення [4; 5]. Творча навчальна діяльність 

молодшого школяра – це процес створення нового орієнтованого на 

оригінальність продукту, в якому учень реалізує творчі здібності. 

За Дж. Гілфордом, творчість, творче мислення, творчі здібності, творча 

діяльність притаманна не лише обдарованим і геніям, а є рисою звичайної 

людини, яку можна розвивати [17]. Розвиток творчих здібностей у процесі 

навчання молодших школярів залежить не тільки від низки внутрішніх 

факторів (психофізіологічні та соціальні надбання, інтелектуальний, 

практичний та емоційний досвід дитини), але і зовнішніх (наявність відповідної 

системи й навчальних програм, педагога-творця і відповідного педагогічним 

запитам розвивального середовища). Початкова освіта – це перший освітній 

рівень, який закладає фундамент загальноосвітньої підготовки школярів. В.О. 

Сухомлинський прагнув, щоб початкова школа стала школою мислення, 

фундаментом творчих розумових сил учнів [11, с. 51]. Тому пріоритетне 

завдання навчання у початковій школі на сучасному етапі – закласти основу для 

всебічного розвитку дитини, забезпечити подальше становлення особистості, 

розвиток її розумових здібностей і, насамперед, навчити дітей самостійно і 

творчо мислити.  

З’ясовано, що початкова школа традиційно вважається школою умінь, 

провідними з яких є оволодіння читанням, писанням, лічбою [15]. Загальний 
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розвиток і творчі здібності розвиваються взаємопов’язано. У процесі навчання 

молодший школяр повинен мати можливість отримати знання, і розвинути свої 

здібності, в тому числі творчі. Навчальний процес має здебільшого 

репродуктивний характер [16, с. 4]. Як результат, школярі не зацікавленні у 

розв’язанні творчих завдань: складання віршів, творів, казок, художньо-

зображувальної діяльності [14, с. 4]. Учителю потрібна спеціальна методична 

підготовка, яка дасть можливість здійснювати процесс розвитку творчих 

здібностей молодших школярів на достатньому рівні [15]. 

Оскільки процеси пізнання молодшого школяра забезпечуються 

художньо-образним мисленням, то необхідно правильно підібрати форми і 

методи роботи, котрі б сприяли розвитку асоціативного мислення. Методика 

використання асоціативних символів, яка застосовується у процесі 

асоціативного навчання безпосередньо впливає на розвиток творчих здібностей, 

адже цілями асоціативного мислення є отримання нових оригінальних ідей, 

створення смислових зв’язків, стимуляція уяви, покращення запам’ятовування. 

Діти сприймають світ переважно образами. І, перш за все – зоровими. Коли 

дитина в своїй уяві з’єднує кілька зорових образів, цей взаємозв’язок 

фіксується мозком і надалі, під час згадування один за одним образів такої 

асоціації, мозком відтворюються всі раніше з’єднані образи. Все це спонукає до 

розвитку уяви, пам’яті і в загальному розумової діяльності. У своїй праці М. О. 

Зиганов й В. О. Козаренко називають терміном мнемоніка, який тісно 

пов’язаний з асоціативним навчанням [3]. 

Серед сучасних підходів до розвитку творчих здібностей відомою є 

концепція творчого потенціалу (В.О. Моляко, Дж. Рензуллі та ін.). Творчий 

потенціал розуміється як ресурс творчих можливостей людини. Дослідники 

стверджують, що потенційно творчими є всі діти. Тому творче мислення і 

творчі здібності можна розвивати у всіх, застосовуючи універсальні схеми не 

тільки для розробки системи навчання творчо обдарованих. Такі універсальні 

схеми є моделями розвитку, в яких творчі здібності аналізуються без відриву 



150 

 

від творчого потенціалу [10, с. 21; 6, с. 2-9]. Одним із найпоширеніших засобів і 

методів розвитку творчих здібностей є гра. Вона не тільки є засобом 

зацікавлення школярів і створення оптимістично-гуманної атмосфери, але й 

включає такі елементи як суперництво, лідерство, непередбаченість ситуацій, 

завзяття. Гра сама по собі є творчим процесом, тому при застосуванні такого 

методу формуються творчі здібності та параллельно розвиваються загальні. 

Різновиди гри на уроці можуть виконувати будь-які функції, домінантною з 

яких є мотиваційна [9, с. 196]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Забезпечення 

розвитку творчого мислення, творчих здібностей та реалізації творчих прагнень 

дитини здійснюється завдяки дотриманню внутрішніх та зовнішніх умов. До 

зовнішніх належить організоване навчання під керівництвом педагога. 

Взаємодія вчителя і учнів на основі особистісно-орієнтованого характеру є 

підґрунтям для стимуляції розвитку творчої особистості. 

До внутрішніх чинників належать: психофізіологічні та соціальні 

надбання, інтелектуальний, практичний та емоційний досвід дитини, творчий 

потенціал. В умовах навчання важливим є усвідомлення і використання 

методів, котрі спрямовані на стимулювання творчої активності молодших учнів 

стосовно розвитку їх творчих здібностей. Доцільне поєднання, врахування 

різних аспектів цієї проблеми є актуальним у розвитку творчих здібностей та 

розвитку особистості в цілому. 
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ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Надзвичайно вагомим  етапом у становленні та розвитку особистості 

людини є період дошкільного віку. Важливого значення в цей період набуває 

створення оптимальних умов для розвитку і формування мовленнєвої 

компетентності дитини. Відтак одним із першочергових завдань педагога 

закладу дошкільної освіти є пошук ефективних методів і прийомів роботи, які 

сприяють мовленнєвому розвитку вихованців. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено, що освітня лінія 

«Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та 

спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих 

ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно 

людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. 

Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер 

буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-

абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток 

дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва 

діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та 

слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички [1, с. 7]. 

Серед широкого спектру методів і прийомів розвитку мовлення на 

сьогодні одним із продуктивних напрямів роботи визнано використання 

театралізованих ігор із творчим та інтелектуальним навантаженням. І це не 

випадково, адже саме театралізована гра є провідним видом  мовленнєвої 

діяльності в дошкільному віці. Оволодіння рідною мовою, розвиток мовлення і 

спілкування є одним із найважливіших надбань малюка. Немає необхідності 

доводити, що розвиток мовлення найтіснішим чином пов’язаний із розвитком 
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свідомості, пізнанням навколишнього світу, а також розвитком особистості в 

цілому. 

У своїх наукових психолого-педагогічних дослідженнях такі вчені як Л. 

Виготський, Д. Менджерицька, О. Запорожець, Н. Карпінська, Н. Курикіна 

розглядають театралізовану діяльність як таку, що синтезує сприймання 

літературного тексту і його творчого відображення в ролях. І хоча  кожна 

дитина має певний творчий потенціал, проте ступінь і характер його вияву 

залежить від системи заходів, які створені під впливомпевного педагогічного 

середовища. Адже майже всі діти знають, кого і що вони зображають, але не всі 

знають, як це потрібно робити. Цінність театральної діяльності, згідно з 

дослідженнями науковців, полягає  в її імпровізаційній сутності та 

неповторності миті.  

Кошелєва А.Д. вважає, що через театралізовану діяльність діти 

ознайомлюються з навколишнім світом, навчаються правильно вимовляти  

звукимови, тобто з раннього дитинства засвоюють орфоепічні норми, 

виконують різні ігрові завдання, які сприяють інтелектуальному розвитку. 

Дитина співчуває героям,  розділяє їх почуття, живе разом з ними у світі казки, 

у такий спосіб формується емоційний інтелект [3, с.176].  

Театралізована діяльність – один із компонентів художньо-мовленнєвої 

діяльності, засіб образного літературного мовлення, що, на думку Богуш А.М. 

[2], дає дитині змогу самовдосконалитися, ввійти в роль обраного чи 

улюбленого персонажа, усвідомити зміст художнього твору. 

Дослідник театрально-ігрової діяльності в умовах закладу дошкільної 

освіти Олійник О.М. наводить таке визначення поняття «театралізована 

діяльність» – це «художня діяльність, що пов'язана зі сприйманням творів 

театрального мистецтва і відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, 

вражень, почуттів, є одним із найефективніших засобів педагогічного впливу на 

розвиток особистості дитини. Водночас вона виступає як специфічний вид 

дитячої активності, один із найулюбленіших видів творчості [4, с. 10]. 
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Залучати дітей до театралізованої діяльності методична література 

рекомендує ще з раннього дошкільного віку, використовуючи театр іграшок, 

театр на фланелеграфі, настільний, пальчиковий театри. Прості за змістом казки 

та розповіді, яскраві, естетично оформлені персонажі та декорації театрів 

приваблюють малюків, викликають позитивні емоції, сприяють розвитку 

комунікативних умінь та навичок. Для дітей старшого дошкільного віку – це 

вже ігри-драматизації та імпровізації, лялькові вистави за участю самих дітей. 

Діти з великою радістю переглядають показані дорослими дійства та із 

задоволенням беруть участь у них.  Також із театралізованими виставами діти 

можуть ознайомитись під час перегляду спектаклів, циркових вистав, 

лялькового театру у постановці професійних акторів або педагогів, батьків. 

Дуже важливо не пропустити першого щирого бажання дитини брати участь в 

обговоренні переглянутого, підтримати її емоційний стан, намагатися в процесі 

обговорення використовувати мову міміки і жестів, удосконалювати мовлення 

інтонаційним забарвленням. 

На думку Олійник О.М., «з театральною діяльністю тісно пов`язано і 

вдосконалення мови, оскільки в процесі роботи над виразністю реплік 

персонажів, власних висловів, непомітно активізується словник дитини, 

удосконалюється звукова культура мови, інтонаційний лад. Нова роль, 

особливо діалог персонажів, ставить дитину перед необхідністю ясно, чітко, 

зрозуміло висловлюватися. У дитини поліпшується діалогічне мовлення, 

граматична будова, активно розвивається та поповнюється словник» [4, с. 7]. 

Отже, театралізована діяльність формує у дитини певні знання, уміння, 

уявлення про театр, навколишню дійсність, театральну термінологію, а разом з 

тим сприяє активному розвитку мовленнєвої компетентності. А оскільки 

основи багатьох талантів і здібностей особистості закладаються і формуються 

саме в дошкільному віці, актуальність даної проблеми має велике значення для 

підвищення якості дошкільної освіти.  
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РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ФІНЛЯНДІЇ 

Постановка проблеми. Система освіти Фінляндії на сьогоднішній день – 

одна з найефективніших освітніх моделей у світі. ЇЇ вивчають та 

використовують як приклад. У Фінляндії не дитина повинна бути готовою до 

школи, а школа має  відповідати потребам кожної дитини. Фінська модель 

школи спрямована на розвиток в учнів здатності самостійно мислити, брати 

участь в житті суспільства, бути незалежним і використовувати інформаційні 

технології для пошуку та обробки інформації. В цій країні педагога, в першу 

чергу, хвилює чи зрозуміла дитина матеріал. Навчання в новому форматі 

вимагає впровадження інформаційних технологій, зростання кількості уроків з 

фізичної культури, творчих занять та раннього вивчення іноземних мов. 

Актуальність теми полягає у вивченні прогресивного досвіду зарубіжних 

країн, зокрема Фінляндії, та впровадженні його у вітчизняну практику.  

У багатьох українських школах надають великий обсяг теоретичних 

знань і належним чином не готують дітей до самостійного життя. 

Зовсім по-іншому виглядає справа у Фінляндії, де школярі визнані 

найрозумнішими в Європі. У Суомі педагоги перевіряють у своїх учнів не обсяг 

заучених дат і понять, а вміння користуватися «текстами слів» (словниками, 
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веб-мережею, довідниками), тобто залучати всі потрібні ресурси до вирішення 

поточних проблем [4, c. 21]. 

Згідно з міжнародними дослідженнями, які раз у 3 роки проводить 

авторитетна Організація економічного співробітництва і розвитку, фінські 

школярі показали найвищий в світі рівень знань. Вони також найбільш читаючі 

діти планети, зайняли 2-е місце з природничих наук і 5-е – з математики. Але 

навіть не це так захоплює педагогів. Неймовірно, що при таких високих 

результатах школярі проводять найменшу кількість часу за навчанням [3, c. 52]. 

Система фінської школи підтримує цінності держави, відповідно освіта та 

навчальний план школи, створювались на основі пріоритетів країни. Основною 

метою освіти є донести учневі позитивну думку про самого себе, впевненість у 

своїх силах, адже коли дитина вірить у себе, у свої діяння, то у неї прокинається 

зацікавлення до усього, що робиться навколо неї та прагнення пізнавати 

більше. Також важливою метою вважається виховати почуття відповідальності 

за свої дії, сміливість і правильну поведінку. Школа старається навчити цих 

життєвих навичок. За дитиною залишається право розкривати свої таланти та 

тренуватися в їхньому застосуванні, і коли вдається встановити гармонію між 

власною індивідуальністю та інтересами оточуючих людей, дитина починає 

жити врівноваженим, спокійним і водночас активним життям. Вона вчиться не 

тільки брати на себе відповідальність за виконання своїх обов'язків, а й 

піклуватися про інших людей, звикає відчувати задоволення від роботи, 

виконаної до кінця. 

Освіта в Фінляндії починається з дошкільного віку, з ясел, куди 

потрапляють діти віком від 3 до 6 років. Зазначимо, що системі дошкільної 

освіти в Фінляндії приділяється багато уваги. Насамперед дошкільні освітні 

установи повинні підготувати дитину до навчання в школі.  Дитина приходить 

до школи у семирічному віці. Тут її зустрічають лагідні усміхнені очі доброго 

вчителя, який вже знає, з чого розпочинати роботу саме з цим учнем, адже 

ознайомлений з карткою, яку заповнили вихователі. Навчальний рік 
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розпочинається в серпні, і впродовж першого місяця вчитель зустрічається з 

батьками кожного учня. За участі дитини вони планують навчальний рік: 

учитель озвучує, чого саме буде навчати, батьки говорять про те, чого хочуть, 

щоб навчили їхню дитину, учень зазначає, чого він хоче навчитись. Узгоджені 

очікування коротко фіксують у відповідній картці. До них повернуться 

наприкінці першого півріччя (аби переглянути, чи у заданому напрямі 

рухаються, і, за потреби, відкоригувати) і наприкінці навчального року (щоб 

проаналізувати і зазначити результати). 

Такі зустрічі учитель-дитина-мама-тато відбуваються у кожному класі 

тричі на рік. Це і є батьківські збори [1, c. 71-72]. 

У фінів є принцип рівність прав дорослого (вчителя, батька) і дитини, 

який називають «шанобливим ставленням до учня». Дітям з 1 класу пояснюють 

їх права, в тому числі і право «скаржитися» на дорослих соціальному 

працівнику. Це стимулює фінських батьків до розуміння, що їх дитина – 

самостійна особистість, ображати яку заборонено як словом, так і ременем. 

Принижувати учнів у педагогів не виходить в силу особливостей професії 

вчителя, прийнятих у фінському трудовому законодавстві. Головна особливість 

полягає в тому, що всі вчителі укладають контракт тільки на 1 навчальний рік, з 

можливим (чи ні) продовженням, а також отримують високу зарплату [2, c. 42]. 

Домашнє завдання задають рідко. Діти повинні відпочивати. І батьки не 

повинні займатися з дітьми уроками, педагоги рекомендують замість цього 

сімейний похід в музей, ліс або басейн. 

Навчання «біля дошки» не застосовується, дітей не викликають переказувати 

матеріал. Учитель коротко задає загальний тон уроку, потім ходить між 

учнями, допомагаючи їм і контролюючи виконання завдань.  

У зошитах можна писати олівцем і терти скільки завгодно. Мало того, і вчитель 

може перевірити завдання олівцем [3, c. 53]. 

Фінські діти відрізняються від українських лише своїм походженням. 

Вони, як і наші, полюбляють бавитись у різні ігри, у кожного різний характер, 
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мають різні вподобання, різне відношення до навчання. У Фінляндії учні дуже 

щасливі, адже їхні вчителі не говорять з ними на високих тонах, а спокійно 

розмовляють, не ставлять занижену оцінку через незадовільну поведінку, а 

шукають індивідуальний підхід.  

Отже, у Фінляндії більшість дітей спочатку відвідують ясла і дитячі 

садки, так як система дошкільної освіти тут дуже розвинена. У перший клас 

дитина приходить у 7 повних років. Термін навчання в основній школі 

становить 9 років. Навчальний рік у фінській школі починається в серпні, а 

закінчується в перших числах червня. Приватних шкіл у Фінляндії дуже мало, 

адже вважається, що якість освіти у всіх школах рівна. Тут заборонено 

організовувати «елітні» класи, виділяючи деяких учнів із загального потоку. 

Диференціація в будь-якому вигляді не вітається. 

Держава дбає про доступність освіти для кожного і гарантує безкоштовне 

основне навчання. Підручники, канцелярські товари та харчування в школах 

також є безкоштовними.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Проголошений Україною курс на євроінтеграцію спонукає до 

комплексного реформування системи національної освіти. Основною метою  

єстворення умов для розвитку особистості  та творчої самореалізації  кожного 

громадянина України. Пріоритетним завданням в новому освітньому просторі є 

формування компетентної особистості, яка зможе навчатися протягом всього 

життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. 

Актуальності набуває проблема формування самостійності мислення 

учнів, спроможності отримувати, аналізувати та приймати конструктивні 

рішення, використовувати в практичній діяльності нові інформаційні 

технології. 

Одним із найважливіших завдань сучасного вчителя, відповідно до 

Концепції «Нова  українська школа», є формування компетентної особистості 

учня. Реалізація цього педагогічного завдання полягає не просто у переданні 

знань і умінь від вчителя до учня, а й у тому, щоб сформувати  у нього  

критичне мислення. Його розвиток є наскрізним завдання освітнього процесу. 

На основі досліджень педагогів, психологів, методистів, які цікавилися 

проблемою розвитку пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку, 

можна зробити висновок, що сенситивним періодом для розвитку критичного 

мислення є молодший шкільний вік. Погоджуючись з думкою І. Сущенка, 

вважаємо, що ігнорування такого положення значно ускладнює проблему 

розвитку критичного мислення в старших класах. 

Відомі зарубіжні вчені М. Лімпан, А. Кроуфорд, С. Метьюз, Р. Стернберг, 

Д. Дьюї у своїх працях розглядали процес оволодіння критичним мисленням як 

набуття компетентності. Інші вчені розглядали механізми та особливості 

формування критичного мислення в учнів. Серед них цінними є такі 

дослідження: Девід Клустер, Джон Бін, Річард Пол та Лінда Елдер, Бенджамін 
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Блум, Дженні Д. Стілл, Кертіс С. Мередіт, Чарльз Темпл і Скотт Уолтер , 

ДайянаХалперн , Девід Вуд і Джуді А. Браус, Томас Хакслі та інші. 

В Україні інтерес до критичного мислення як освітньої інновації з’явився 

в середині 90-хроків  ХХ століття. Автори, які розглядали цю проблему в 

контексті оновлення змісту освіти та впровадження інноваційних технологій 

навчання, – Л. Пироженко, О. Пехота, О. Пометун, І. Сущенко, С.Терно, Т.   

Дятленко, В. Олійник, М. Шеремет, І.Зязюн [2 ] . 

Критичне мислення – це набір розумових стратегій і операцій, 

опанування яким передбачає вільне використання людиною мисленнєвих 

операцій високого рівня, що застосовується для формулювання обґрунтованих 

висновків та оцінок і прийняття рішень [4, с.8]. Людина, в якої розвинене 

критичне мислення, не довіряє усьому, що бачить, чує або читає, а розглядає  

інформацію  з різних сторін.      

На світовому економічному  форумі  проголошено, що «критичне 

мислення» входить в трійку основних компетентностей для людей сучасного 

покоління. 

В європейських та американських школах в учнів формують критичне 

мислення через оволодіння інструментами мислення, специфіку роботи з 

інформацією, оцінку та прийняття обґрунтованих рішень. У методиці пріоритет 

надається методам здобування знань.  

На думку І. Сущенка, критичне мислення можна  розвивати, починаючи з 

дошкільного віку, через постановку запитань, де дитині спочатку потрібно 

відповісти на запитання, а потім обґрунтувати свою думку. 

Наприкінці  1990-х – на початку 2000-х років поширилась одна з 

технології розвитку  критичного мислення «Розвиток критичного мислення 

через читання та письмо» (Readingand Writing for Critical Thinking), 

розроблений в середині 1990-х років американськими викладачами (Дженні Д. 

Стілл, Кертіс С. Мередіт, Чарльз Темпл і Скотт Уолтер). На методичному рівні 
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ця технологія є системою прийомів і методів, які можна застосовувати на 

уроках з різних предметів, залежно від конкретного змісту [5, с.21]. 

На уроках у початковій школі з розвитку критичного мислення 

використовують такі методи: «Бортовий журнал», «Вірні і невірні 

висловлювання», «Вилучення «зайвого», логічні ланцюжки», «Дерево 

передбачень», «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися»), «Займи позицію», 

«Кластер», «Кошик ідей», «Метод опорних слів», «Метод ПМЦ», «Метод 6W», 

«Мозковий штурм», «Незакінчені речення», «Обговорення питання у 

загальному колі», «Порівняльна таблиця», «Припущення на основі 

запропонованих опорних слів (термінів), «Фішбоун», «Робота в парах», «Робота 

в малих групах», «Ромашка запитань», «Сенквейн», «Товсті» та «тонкі» 

запитання», «Чи вірите ви, що…», «Читання в парах / запитання в парах», 

«Читання із зупинками», «Читання з маркуванням тексту». 

Працюючи над розвитком критичного мислення, вчителю варто звернути 

увагу на власні стереотипи щодо власної діяльності. Його позиція не тільки не 

має заперечувати інших думок, а й стимулювати їхній пошук. Потрібно частіше 

запитувати, ніж розповідати, тому що запитання запускають процесу мислення 

та початку пошуку. Помилки, які допускають учні на уроці, в процесі розвитку 

критичного мислення стають джерелом накопичення досвіду, поступово 

приєднується аналітичний мисленнєвий компонент [5, с. 13]. 

Можна зробити висновок, що впровадження технології критичного 

мислення в освітній процес початкової школи, створює атмосферу 

взаємодовіри та взаємоповаги, розширює коло співпраці у системі «вчитель – 

учень», підвищуючи результативність навчального і виховного процесу в 

умовах Нової української школи. Для людей сучасного покоління здатність до 

критичного мислення є дуже цінною, тому педагогові важливо розвивати ці 

вміння починаючи ще змалечку і активно залучати  до цього процесу батьків 

своїх учнів. 
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ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

НА РОЗВИТОК  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

На тлі демократичних перетворень, змін у соціальному та економічному 

житті України постає необхідність у підготовці та вихованні компетентної, 

комунікабельної й творчої особистості, здатної швидко адаптуватися до 

життєвих умов, що змінюються. Саме це є одним із головних завдань, 

поставлених перед школою та вчителями.  

Психологічні аспекти проблеми формування мовленнєвої 

компетентностівідображено в працях Л. Щерби, Л. Виготського, М. Жинкіна, 

І. Синиці. Педагогічні і методичні питання формування комунікативної 

компетенції розробляли й сучасні вчені: В.  Бадер, О. Біляєв, Т. Ладижинська, 
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М. Пентилюк, Л. Мацько, Г. Шелехова, В.  Мельничайко, А.  Курінна, Н. 

 Голуб, М. Василик, О. Паршиков, Н.  Морева, О. Сидоренко. Розвиток 

інтерактивного навчання досліджували: О.  Пометун, Л. Пироженко, В. 

Химинець, Л. Акпинар, І. Дівакова, О. Стребна, А. Соценко А. Гін, О. Ісаєва, А. 

Мартинець, Г. Сиротинко, Н. Суворова, Г. Токмань, С. Жила. 

Актуальність теми полягає у тому, що діти початкової школи не завжди 

можуть адекватно висловити свої думки, почуття, що є перешкодою для 

встановлення повноцінного контакту з дорослими та суспільством. Тому 

розвиток комунікативної компетентності учня – актуальне завдання освітнього 

процесу школи. Вчителі по-різному формують комунікативну компетентність 

учня, проте кожен намагається це робити новим і цікавим способом, а 

інтерактивність саме є таким явищем. 

Поняття комунікативна компетентність трактують по -різному.  

Бех І. трактує поняття «комунікативної компетентності» (з лат. 

communico – роблю загальним, зв'язую, спілкуюся і competens (competentis) – 

здатний) як сукупність знань про норми і правила ведення природної 

комунікації – діалогу, суперечки, переговорів та ін [2]. 

Важливим компонентом системи формування комунікативної 

компетентності є мовленнєві уміння та навички. До цієї категорії належать 

уміння швидко й правильно орієнтуватись у мінливих умовах спілкування; 

правильно планувати та здійснювати систему комунікації, зокрема її 

найважливішу ланку – мовленнєвий вплив; швидко й точно знаходити 

адекватно змісту акту спілкування комунікативні засоби, що відповідають 

водночас і творчій індивідуальності, і ситуації мовлення, а також 

індивідуальним особливостям об’єкта впливу (співрозмовника); постійно 

відчувати і підтримувати зворотний зв’язок у спілкуванні; вміння чітко й 

емоційно виражати свої думки й почуття [4]. 

Комунікативна компетентність «передбачає здатність успішно 

взаємодіяти з іншими, співпрацювати і вирішувати конфлікти» [3]. Саме 
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здатність успішно взаємодіяти з іншими дозволяє особистості проявити 

ініціативу, підтримувати й керувати власними взаєминами з іншими. Здатність 

співпрацювати дає можливість разом досягати спільних цілей, а здатність 

розв’язувати конфлікти дає змогу особистості сприймати конфлікти як один з 

аспектів людських взаємин і конструктивно їх долати [3]. 

Одним із важливих і прогресивних типів навчання, які сприяють 

позитивному розвитку мовленнєвої компетентності, є інтерактивне (взаємне), 

бо впровадження таких методик взаємного навчання змінює ставлення до 

об’єкта навчання і ставлення об’єкта до навчання. адже, таким чином, не лише 

вчитель знаходиться у центрі навчального процесу, а й учні, які власними 

зусиллями засвоюють знання та здобувають результати, вчаться спілкуватись і 

не боятись висловлювати власні думки. 

Увага сучасних вчителів відображається у правильному підході до учня, 

повазі до його думки та розумінні школяра, як окремої особистості. Вчителі 

спонукають дітей до творчих здобутків, заохочують до нових досягнень. 

Взаємозв’язок між учнями і вчителями має позитивний результат у 

навчальному процесі. 

Слово «інтрактив»  походить від англійського слова «interact», де          

«inter» означає – взаємний, «act» – діяти. Таким чином, інтерактивний – 

здатний до взаємодії, діалогу. Пометун  О. трактує термін інтерактивне 

навчання як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, що має 

конкретну, передбачену ціль – створити комфортні умови навчання, за яких 

кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність [5]. 

Інтерактивне навчання – це нестандартна форма роботи, яку проводять у 

вигляді бесід, дискусій, ігор та інше. За допомогою діалогу, гри, групової чи 

колективної  роботи покращуються знання та самооцінка  школярів.  

До прикладу, інтерактивні технології кооперативного навчання 

розвивають навички спілкування в групі, вміння висловлюватись, критично 

мислити, переконувати, вести дискусію, сприяють активному аналізу та 
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обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та 

засвоєння.  До них відносять  роботу в парах, ротаційні трійки, два – чотири – 

всі разом, «карусель», робота в малих групах, «акваріум», діалог, коло ідей. 

Саме такі вправи позитивно впливають на розвиток комунікативних навичок 

учнів. Вирішити проблеми чи розв’язати комунікативні завдання часто 

допомагають інтерактивні технології: групові, фронтальні види робіт, 

особливість яких проявляється у взаємодії між учнями.  

Отже, застосування інтерактивних технологій  навчання дозволяє 

розкрити зміст освітніх завдань. Використання таких технологій сприяє 

різнобічному, цілісному розвитку учня. Кожна нова технологія – це основа для 

успішного розвитку майбутнього покоління. 
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ПОНЯТТЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВНОЇ 

СКЛАДОВОЇ  ПРИ ВИВЧЕННІ РІДНОЇ МОВИ 

Компетентнісна освіта – це спроба вийти за межі традиційної освітньої 

парадигми, коли навчання сконцентроване на вихідних результатах, а не на 

вхідних; враховується переважно здатність виконання практичних завдань, але 

беруться до уваги і знання. Тому коротко можна визначити, що компетентнісна 

освіта – особистісно-діяльнісна. Компетентнісний підхід висуває на перше 

місце не поінформованість учня, а уміння вирішувати проблеми. 

Зауважимо, що базовими поняттями компетентнісного підходу є 

компетентність і компетенція. Основними категоріями компетентнісного 

підходу в освіті є поняття компетенції та компетентності, які в педагогічній 

науці вчені всебічно розглядають і розробляють, але, на жаль, досі нема 

однозначного змісту і визначення. Проаналізуємо сутність поняття 

компетентність і компетенція.  

Компетенцію розуміють як коло питань, щодо яких особистість має бути 

обізнана, або певна сфера діяльності, в якій людина повинна володіти 

компетентністю. У «Новому тлумачному словнику української мови» слово 

«компетенція» трактують як «добру обізнаність із чим-небудь; коло 

повноважень якої-небудь організації, установи, особи» [1, с. 874]. 

Слово «компетентний» означено так: «1) який має достатні знання в якій-

небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується 

на знанні; кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, 

повновладний» [1, с. 874]. Серед усіх цих  наведених тлумачень 

«компетентності» йдеться про людину, яка володіє відповідною компетенцією, 

або про заклад чи орган управління, що має усі  права для вирішення запитань 

будь-якої складності.  

Компетентність – це оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми. 

Компетентність виступає в українській мові як якість чи характеристика особи, 
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яка дозволяє їй (або навіть дає право) вирішувати певні завдання, виносити 

рішення та судження у певній галузі.  

 Українські вчені, а саме: Бондар С., Гушлевська  І. Овчарук О. – по-

різному тлумачать поняття компетентності, але найбільшого поширення набуло 

визначення компетентності як «сукупності знань і умінь, необхідних для 

ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки 

професійної діяльності, використовувати інформацію» [2,  c. 32-33]. 

Обґрунтування понять компетенції та компетентності різними авторами 

відбивають сутнісні характеристики цих понять. Як справедливо зазначає В.Д.  

Шадриков, «відмінності спостерігаються у розумінні компетентності як 

актуальної якості особистості або прихованих психологічних новоутворень; 

предметної наповнюваності компетенцій як системних новоутворень, якостей 

особи» [3, c. 30]. 

У «Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти» України серед основних груп компетенцій названі соціальні, 

полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку і самоосвіти, 

продуктивної творчої діяльності. 

Головна особливість сучасного розвитку шкільної українськомовної 

освіти пов’язана зі спрямуванням на формування загальних і предметних 

компетентностей мовної особистості учнів. Базовою складовою предметної 

компетентності з української мови є лексична компетентність, від якої 

залежатиме  різноманітність мовлення  кожної людини. 

Під лексичною компетентністю молодшого школяра ми розуміємо 

здатність учня до мотиваційної, когнітивної, практичної, рефлексивної та 

поведінкової лексичної діяльності з опорою на наявність певного запасу слів у 

межах вікового періоду, адекватне використання лексем, доречне вживання 

образних висловів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. 

Мотиваційна лексична діяльність молодшого школяра об’єднується у такі 

взаємопов’язані групи діяльностей: 
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- інтелектуально-спонукальна мотиваційна діяльність, головним критерієм 

якої є отримання задоволення від самого процесу пізнання. У процесі навчання 

виникає інтерес до лексичних знань, допитливість, намагання розширити свій 

культурний рівень та виявлення бажання оволодіти лексичними уміннями і 

навичками; 

- перспективно-спонукальна мотиваційна діяльність, яка ґрунтується на 

розумінні важливості лексичних знань української мови як навчального 

предмета; 

- практична лексична діяльність молодшого школяра, завданням якої є 

сприяння  накопичення в пам’яті учнів значної кількості слів з усвідомленням 

усіх відтінків їхнього значення; 

- безпосередньо-спонукальна мотиваційна діяльність, основою якою є 

позитивні чи негативні прояви особистості, нестримне бажання отримати 

похвалу, нагороду за виконане завдання, всупереч побоюванню отримати 

негативну оцінку, покарання перед учителем чи батьками; 

- когнітивна лексична діяльність школяра, яка є спрямованою на збагачення 

словникового запасу учнів, тобто засвоєння нових слів та нових значень слів, 

що раніше учням були не відомі та вилучення із мовлення учнів нелітературних 

слів, які часто вживаються молодшими школярами; 

- поведінкова лексична діяльність молодшого школяра, яка орієнтується на 

активне користування власним словниковим запасом і слідкуванням за 

чистотою українського мовлення у спілкуванні з однолітками, вчителями, 

батьками, колективом [4, с.73]. 

Отже, ключові компетентності слід формувати через спеціально 

підготовлений зміст, технології і розвивально збагачене середовище, яке має 

такі ознаки: відкритість, цілісність, емоційна комфортність, суб’єктність 

навчальної взаємодії. Поняття «лексичної компетентності молодшого школяра» 

є значно ширшим за поняття «знання, уміння та навички з лексики», тому що 

концентрує в собі  не лише спрямованість особистості (мотивацію, ціннісні 
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орієнтири тощо), а й її здатність долати стереотипи, уміння передбачати 

мовленнєві ситуації, формувати гнучкість мислення, цілеспрямованість, вольові 

якості та самостійність. 
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Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом 

її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання 

культурних цінностей. Cім’я – це соціально-педагогічна група людей, 

призначена для оптимального задоволення потреб в самозбереженні 

(продовженні роду), самоствердженні і самоповазі кожного члена. Сім’я 

створює в людини поняття дому, а не приміщення, де вона проживає, це 

відчуття місця, де її чекають, приймають, люблять, розуміють, 

захищають [2, c.15]. 

Сучасна сім’я має низку характерних особливостей, зумовлених рядом 

факторів, перш за все особливостями історичного розвитку. Е. Ейдеміллер, 

В. Юстицкіс виділяють такі ознаки сучасної родини: зберігається патріархальна 

сім’я, що складається із декількох поколінь; межі між підсистемами дифузні, 

погано структуровані, влада в сім’ї часто належить прабатькам – бабусям і 

дідусям; в багатьох сім’ях у декількох поколіннях відсутні мужчини, 

відсутні вони в багатьох суспільних інституціях – дошкільних навчальних 

закладах, школах, університетах, лікарнях, поліклініках, окремих фірмах, 

банках, де головними діючими особами є жінки; декілька поколінь залежні 

одні від одних не лише духовно, але і матеріально: молоді батьки живуть у 

найманих квартирах чи з батьками і прабатьками, без надії на придбання 

власного житла; крах попередньої ідеології, відсутність чіткої нової, яка б 

згуртовувала, допомагала набути впевненість, захищеність, привели до того, що 

в суспільстві виросла віра в ілюзії, чудеса; у сім’ї зріс рівень взаємної 

агресії [4]. 

Кожна сім’я створює власну мікрокультуру на основі загальносімейних 

цінностей, традицій, звичаїв, норм і правил поведінки. Шлюбна пара, 

розбудовуючи власний стиль життя, спирається при цьому на усталені в 

конкретному суспільстві норми, а також ті, що запозичені з батьківських сімей і 

збагачені досвідом свого самостійного життя. Виховний потенціал сім’ї  це її 

здатність реалізувати функцію виховання, розвитку та соціалізації дитини. 
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Більшість дослідників пов’язують її з психологічною атмосферою, системою 

міжособистісних відносин, характером ставлення до дітей, їх інтересів, потреб, 

рівнем психолого-педагогічної та загальної культури батьків, способом життя 

сім’ї, структурою, індивідуально-типологічними особливостями 

батьків [2, c. 187].  

Сімейне виховання у вузькому змісті слова – це виховна діяльність 

батьків, взаємодія батьків з дітьми, що ґрунтується на родинній інтимно-

емоційній близькості, любові, турботі, повазі і захищеності дитини і сприяє 

створенню сприятливих умов для задоволення потреб у повноцінному розвитку 

і саморозвитку особистості дитини. Сімейне виховання (у широкому змісті 

слова)  це одна з найбільш древніх споконвічних форм соціалізації і виховання 

дітей, яка органічно об’єднує об’єктивний вплив культури, традицій, звичаїв, 

сімейно-побутових умов і взаємодію батьків з дітьми, у процесі якої 

відбувається повноцінний розвиток і становлення особистості [2, c. 97]. 

У психологічній літературі існують різні класифікації батьківської 

любові, стилів виховання дитини в сім’ї. Традиційно виділяють наступні – 

авторитарний, демократичний, ліберальний, потуральний, нестійкий [1, c. 87].  

Авторитарний стиль. Має в основі тактику диктатури, яка 

проявляється в систематичному пригніченні одними членами родини 

(переважно дорослими) ініціативи та почуття власної гідності інших її 

членів. Безоглядна авторитарність батьків, яка супроводжується 

систематичним ігноруванням інтересів дитини, позбавлення її права голосу 

при вирішенні питань, які мають до неї безпосереднє відношення. Батьки, 

які надають перевагу таким видам впливу на дитину, як наказ, насильство, 

неодмінно стикаються з супротивом дитини, яка відповідає на тиск, примус і 

погрози контрзаходами: спалахами агресії, грубості, брехнi, лицемірства, а 

іноді й відвертою ненавистю.  

Демократичний стиль (тактика співробітництва) в основі має 

опосередкованість міжособистісних стосунків, моральними цінностями й цілями 
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і завданнями спільної діяльності. Розуміння співробітництва як тактики 

виховання не зводиться лише до допомоги батьків чи їх підтримки. Така тактика 

передбачає взаєморозуміння й взаємоповагу дорослих і дітей, встановлення між 

ними партнерських стосунків, які базуються насамперед на співучасті, 

співпереживанні й активній допомозі, тобто емоційно дієвому включенні у 

справи іншої людини.  

Ліберальний стиль (тактика невтручання) передбачає систему 

міжособистісних відносин у сім'ї, яка будується на визнанні можливості й 

навіть доцільності незалежного існування дорослих і дітей, не потребує 

душевних витрат. Найчастіше в основі таких взаємовідносин є пасивність 

батьків як вихователів, що ухиляються від активного позитивного втручання в 

життя й долю дитини. За таких умов дитина найчастіше росте індивідуалістом, 

емоційно байдужим до проблем інших, для якого сім’я є функцією, а проблеми 

життя й переживання рідних просто не існують. 

Потуральний виховний стиль (тактика опіки й безоглядної любові) 

передбачає систему відносин, за яких батьки, забезпечуючи власною працею 

задоволення всіх потреб дитини, відгороджують її від будь яких турбот, зусиль 

і життєвих труднощів, приймаючи їх на себе. За таких умов штучного 

дистанціонування від зусиль і відповідальності дитина виростає млявою і 

байдужою до всього, що не стосується її особистих інтересів. У неї відсутні 

самостійність та ініціатива, власний досвід долання труднощів. Вона так і 

залишається некомпетентною й безпорадною у розв’язуванні питань, що 

стосуються безпосереднього задоволення її потреб, а тим більше загальних 

проблем сім’ї. Інтегральним підсумком такої тактики сіменого виховання є 

інфантилізм дітей, прагнення уникати відповідальних рішень, всіх видів 

активності, які потребують від людини мобілізації фізичних і особистісних 

зусиль. В свідомості дитини міцно вкорінюється егоцентрична домінанта, 

формулою якої виступає така установка у ставленні до людей, що її оточують: 

егоїст кожен, хто не ставить за мету задоволенням їх потреб. 
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Нестійкий стиль виховання передбачає тактику непрогнозованого 

переходу батьків від одного стилю ставлення дитини до іншого. Такий підхід у 

вихованні породжує у дитини двоїсте ставлення до дорослих, у її душі 

проростає недовіра й відстороненість від батьків, формує установку 

орієнтуватися на свої потреби, всупереч мінливим і нестійким вимогам батьків. 

Г. Крайг на основі співвідношення двох параметрів: батьківського 

контролю і доброти визначає такі стилі сімейного виховання, як авторитетний, 

авторитарний, ліберальний та індиферентний [3, c. 134].  

Авторитетний стиль передбачає: високий рівень контролю, коли батьки 

визнають і заохочують автономію своїх дітей, а також теплі відносини (батьки 

відкриті для спілкування, допускають зміни своїх вимог). Наслідок – діти 

соціально адаптовані, впевнені в собі, здатні до самоконтролю, наділені 

об’єктивною самооцінкою. 

Авторитарний стиль характеризується високим рівнем контролю, батьки 

вимагають незаперечного виконання всіх вимог, відносини холодні, 

відсторонені. Діти в такому випадку замкнуті, боязкі, похмурі, роздратовані. 

Дівчатка в своїй більшості – пасивні і залежні, хлопчики – некеровані і 

агресивні. 

Ліберальний стиль передбачає низький рівень контролю і теплі відносини. 

Батьки майже не регламентують поведінку дитини. Вони відкриті для 

спілкування з дітьми, дитина часто ініціатор контактів, їй надана надмірна 

свобода. В результаті діти схильні до непослуху, агресивності, ведуть себе 

розв’язно, неадекватно і імпульсивно, не вимогливі до себе. В окремих 

випадках вони стають активними, рішучими, творчими. 

Індиферентний стиль – низький рівень контролю і холодні відносини. 

Батьки не встановлюють для дітей жодних обмежень, байдужі до них, закриті 

до спілкування. Обтяжені соціальними проблемами, у них не залишається ні 

сил, ні часу на дітей. Якщо байдужість зі сторони батьків поєднюється з 
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ворожістю, то на дітей це має згубний вплив, який проявляється у схильності до 

порушень поведінки. 

Найбільш сприятливий тип взаємовідносин батьків з дітьми, коли вони 

відчувають взаємну потребу в спілкуванні, проявляють відкритість, довіру, 

рівність у взаєминах, батьки і діти друзі, з ними можна порадитись, знайти 

підтримку, батьки вміють зрозуміти світ дитини, її вікові запити.  

Таким чином, лише авторитетний стиль батьківського ставлення до 

дітей нині визнається педагогічно продуктивним і психологічно доцільним. 

Усі інші стилі ведуть до певних порушень сімейного виховання й 

розглядаються як передумова виникнення різних проблем розвитку 

особистості дитини. 
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Мовлення є основним засобом спілкування. Без нього у людини не було б 

можливості передавати інформацію, вільно висловлювати свою думку, 

спілкуватися з іншими людьми. Головним завданням для нас (педагогів), у 

такий нелегкий час, є вчити маленьких дітей любити і плекати рідну мову, 

збагачувати дитячий словниковий запас, формувати культуру та етику 

мовлення.   

Зараз предметом сучасної методики викладання української мови в 

початкових класах є проблема розвитку мовлення молодших школярів, 

збагачення їхнього мовлення новими словами, правильне вживання української 

мови у повсякденному житті. Згідно з Державним стандартом початкової 

загальної середньої освіти українська мова в початкових класах вивчається за 

змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною. 

Основною є мовленнєва лінія, яка передбачає формування і розвиток умінь з 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і 

письма. 

Мета статті полягає в потребі розглянути основні проблеми розвитку 

мовлення школярів початкових класів, окреслити та обґрунтувати основні 

шляхи їх вирішення.  

Існує ряд факторів, які впливають на успішність розвитку мовлення. 

Серед них виділяють потребу в спілкуванні – ситуації, які ставлять перед 

дитиною потребу використання правильного мовлення. Частіше за все, за таких 

умов дитині надаються готові зразки мовлення, опираючись на які, вона може 

вільно і ситуативно зімітувати процес мовлення. Другим фактором створення 

мовного середовища, в якому дитина вільно, невимушено та правильно 

висловлює свою думку є мовлення в сім’ї, колі друзів, і, звичайно, вчителів та 

інших працівників школи. Важливо сформувати в дитині вміння легко 

комунікувати за невимушених обставин. За таких умов дитина не відчуває 

жодного тиску і може спілкуватися з іншими людьми. Немале значення в 

розвитку мовлення відіграє життєвий досвід дитини та обсяг її знань. 
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Збагачуючись різними емоційними уявленнями та поняттями, дитина збагачує 

своє мовлення. Тому важливо надавати можливість читати книжки, розігрувати 

різноманітні сценки та просто з користю проводити час у колі однокласників. 

Коли ми хочемо, щоб учень нам щось розповів, потрібно зважати на те, що тема 

повинна цікавити цього учня. Захоплення темою розповіді є ще одним 

фактором на шляху до правильного мовлення.  

«Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови; мовна 

діяльність людини. У процесі мовлення за допомогою мовних засобів (слів, 

словосполучень, речень) реалізується мислення» [1, с. 312]. Мовлення виконує 

певні функції у процесі діяльності і життя людини: 

1) кожне слово в мовленні має зміст; 

2) мовленням передається інформація, досвід; 

3) мовлення спонукає нас до виконання певних завдань і функцій у суспільстві; 

4) комунікативні ситуації дають змогу соціалізуватися і спілкуватися з іншими 

людьми; 

5) засіб успішного навчання в школі; 

6) емоційне самовираження; 

7) засіб впливу на інших людей. 

Основна мета, яку ставить перед собою сучасна школа, – формування 

гармонійно розвиненої особистості, здатної діяти критично і правильно, 

знаходити вирішення будь-яких складних ситуацій. Тому варто оновлювати 

систему навчання української мови, досліджувати проблеми та створювати 

сприятливий клімат для їх вирішення. «Мова – це динамічна система 

створюваних і відтворюваних мовними органами членороздільних звукових 

знаків для предметів і явищ фізичної та психічної дійсності та їх відображень у 

свідомості, а також правил сполучуваності цих знаків, – система, здатна 

виразити свою повноту людських знань та уявлень про світ» [2, с. 10].  

Протягом 4 років навчання в початковій школі дитина повинна оволодіти 

усним і писемним мовленням на тому рівні, який би дозволяв їй спілкуватися з 
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дорослими та однокласниками на посильні та зрозумілі їм теми. Часто мета не 

досягається і учні не вміють висловлювати свою позицію, підтримувати 

розмову, інколи, елементарно запитати щось. На основі дослідження, 

проведеного у початкових класах, можна виділити конкретні найпоширеніші 

проблеми мовлення молодших школярів.  

Серед них: проблеми зі словниковим запасом; проблеми із засвоєнням 

норм і правил української мови; проблеми з формуванням у молодших 

школярів умінь і навичок сприймати та відтворювати чужі усні та письмові 

висловлювання, будувати власні тексти; проблеми з технікою мовлення; 

проблеми з послідовним та логічним викладом думок; проблеми з чіткістю і 

виразністю усного мовлення; проблеми з культурою мовлення. 

Педагоги схиляються до думки, що зі всіх вище перерахованих проблем 

розвитку мовлення молодших школярів, працювати в комплексі потрібно 

тільки з трьома: бідність словникового запасу та одноманітність синтаксичних 

конструкцій, порушення норм української мови, невміння висловлювати свої 

думки.  

Часто проблеми розвитку мовлення потрібно вирішувати в комплексі з 

українською мовою та читанням. Учням можна запропонувати різноманітні 

диференційовані вправи на покращення мовлення. Працюючи за програмою 

початкової школи «Інтелект України» за авторством І.В. Гавриша, І.Є. 

Сергієнка, у своїй роботі використовуємо такі засоби для покращення мовлення 

учнів: використання аудіовізуальних засобів з правильним озвученням 

українською мовою; озвучення фрагментів мільтфільмів; вправа «Повітряна 

кулька» – читання слів луною, відтворення з пам’яті на видиху; вправи 

«Тлумачний словник»; вправу «Черепаха і Сорока», в яких діти спочатку 

читають повільно, як Черепашки, а потім швидко як Сороки; алгоритми 

наведення аргументів; роботу в парах з різними видами завдань; написання 

переказів за складеним планом; конкурси на закріплення знань учнів «Великі 

перегони», «Найрозумніший»; робота з пригадуванням пропущеного у 
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правилах; вправа «Словникові слова» – перегляд відео зі словами та їх 

озвучення, відтворення з пам’яті, запис у зошиті; коментовані диктанти; 

складання текстів або казок за зразком, початком, за малюнком з елементами 

інтерактивних технологій; співання пісень на різноманітну тематику; робота з 

готовими схемами та таблицями.  

Отже, мовлення в контексті початкової школи має важливе значення для 

соціалізації та розвитку особистості кожного учня. Вміння вчителем 

сформувати мовну і мовленнєву компетентність відповідно до змістових ліній 

програми та Державного стандарту початкової загальної середньої освіти – це 

основне завдання уроків української мови та літературного читання в 

молодшому шкільному віці. 
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Актуальність. У суспільстві, в якому триває війна посттравматичний 

стресовий розлад не є рідкістю. Він є одним з найпоширеніших наслідків 

збройних конфліктів. Хоча він виникає не тільки на фоні війни, а й через інші 

загрозливі ситуації (наприклад, катастрофи, нещасні випадки тощо), але для 

України зараз найактуальнішою причиною його виникнення є саме війна. 

Більшість військових, що повернулися з війни, так чи інакше мають 

симптоми ПТСР, різної глибини. Але не тільки солдати можуть страждати від 

ПТСР. За час проведення антитерористичної операції (АТО), а надалі і Операції 

об’єднаних сил (ООС), у збройний конфлікт були втягнуті не тільки тисячі 

військових, а й цивільні громадяни, в тому числі і діти, найбільш вразлива 

категорія людей.  

Діти сприймають світ дуже чуттєво і така психологічна травма як війна 

чи переселення, як її результат, не може пройти для них без наслідків. 

Допомога цим дітям є надзвичайно важливою і необхідною. Але для того щоб 

допомагати потрібно насамперед знати, які прояви ПТСР можуть виникати у 

дітей. 

Перші дослідницькі роботи про ПТСР були присвячені військовому 

стресу. Дуже часто питання про нього піднімалися у XX столітті, після двох 

війн.До проблематики, що пов’язана із вивченням посттравматичного 

стресового розладу зверталися як зарубіжні так і українські вчені, а саме, Р. 

Волошин, Р. Лазарус, І. Котєнєв, В. Лисенко, О. Морозов, В. Омелянович, Н. 

Тарабріна, О. Тімченко, С.І. Яковенко. Із сучасних вчених можна назвати: 

Романчук О., Фрідман. М. Дж., Клавдія Герберт, Н.П. Бочкор та багатьох 

інших. 

Мета: висвітлення проявів посттравматичного стресового розладу, що 

можуть виникати у дітей різних вікових груп. 

Виклад основних положень: Психологічна травма є дуже складним, в 

особливості для дітей, досвідом. Вона може проявлятися багатьма способами, у 
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вигляді абсолютно різних реакцій.  На початку розвідки варто окреслити 

поняття «травми». 

Словом «травма», або «психотравма» позначають будь-яке переживання, 

що спричиняє нестерпні душевні страждання. Зазвичай, травмуючі 

переживання бувають тоді, коли немає можливості ні втекти, ні протистояти 

тому, що відбувається. Стан психотравми супроводжується інтенсивним 

страхом, гострим відчуттям безпорадності та втрати контролю, фізіологічними 

змінами та змінами способу саморегуляції. Наслідком психологічної травми 

можуть бути тривалі фізичні, психічні й особистісні розлади [1, с.12]. 

Власне усі ці тривалі фізичні, психічні і особистісні порушення можна 

назвати посттравматичним стресовим розладом. Посттравматичний стресовий 

розлад (ПТСР) – це назва, якою окреслюють певний діапазон реакцій, 

пов'язаних з травмою, та їхня комбінації, що тривають більше місяця. Залежно 

від кількості, типу і тяжкості реакцій можуть діагностувати частковий чи 

повний посттравматичний стресовий розлад [3, с. 43] ПТСР виникає як 

відтермінована або як затяжна реакція на стресову подію чи ситуацію 

виключно загрозливого або катастрофічного характеру [1, с. 24].  

Дітям, що пережили психологічну травму, досить важко зрозуміти, що з 

ними сталося. Це пов’язано, насамперед, з їхніми віковими особливостями: їм 

не вистачає соціальної, фізіологічної та психологічної зрілості. Дитина не в 

змозі повністю усвідомити зміст того, що відбувається – вона просто 

запам’ятовує ситуацію, свої переживання в цю мить [1, с. 24]. 

У кризових, травмуючих ситуаціях діти, як і дорослі, мають певні 

стратегії оволодіння собою, що допомагають їм впоратися зі стресом: 

• Компенсація: розмова з друзями, придбання нових речей, веселі ігри 

тощо. 

• Уникнення: втеча, заперечення. 

• Регрес: замкнутість (заглиблення в «мушлю»), відмова: «я не можу», 

сонливість. 



181 

 

• Конфронтація: емоційне і когнітивне «опрацювання», веде до 

поступового виходу з кризи. Для того щоб використовувати цей спосіб 

оволодіння собою, дитині поруч необхідний чуйний дорослий. [4, с.33] 

Повертаючись до теми, ПТСР у дітей може проявлятися на кількох рівнях: 

емоційному та когнітивному. На емоційному рівні посттравматичний розлад 

проявляється:  

 У появі страхів, які є першою реакцією на пережитий стрес. Ці страхи 

спричинені потребою уникнути повторного переживання загрозливої 

події. Наприклад: дитині страшно виходити з дому, залишатися на самоті 

тощо 

 У появі специфічних фобій. Наприклад, дитина панічно боїться 

розлучатися з близькими, боїться засинати на самоті, в темряві, чути різкі 

звуки тощо. 

 У появі відчуття провини за те, що трапилося. Оскільки маленькі діти 

егоцентристи, вони вважають, що «все погане сталося через мене, бо я 

був поганим» і думають, що хвилювання і страхи батьків викликані їх 

поведінкою [1, с.25].  

На когнітивному рівні ПТСР у дітей проявляється: 

 У погіршенні концентрації уваги: діти стають неуважними. 

 У порушенні пам’яті: діти стають забудькуватими, їм важко згадувати 

минуле, особливо інформацію травматичного чи стресового характеру. 

 У втраті уже сформованих когнітивних навичок. 

 У порушеннях сприйняття оточуючого середовища.  

 У появі думок про смерть [1, с. 25]. 

Не можна стверджувати, що діти різного віку реагують на травмуючу подію 

однаково.  Існують певні особливості поведінкових проявів дітей, які пережили 

травматичний досвід, з урахуванням віку. 

Діти дошкільного віку (до 6 років) часто мають розпливчасті й соматичні 

(які проявляються фізичними симптомами) реакції на травматичні події. Вони 
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можуть помилково думати, що ця подія – це їхня вина. Це може призвести до 

так званого «магічного мислення» (наприклад, дитина може думати «якби я 

краще прибирав іграшки, цього б не сталося») і формування почуття власної 

провини [2, с. 12]. Діти можуть виявляти безсилля і пасивність або підвищену 

збудливість. Також можливі кошмари та інші порушення сну. Може виникнути 

підсилена реакція на гучні звуки, а також так звана реакція «заморожування» 

(раптова нерухомість). Також можливе уникання або тривога у відповідь на 

конкретні стимули, специфічна пов’язані з травмою, включаючи зорові і 

фізичні відчуття, та небажання говорити, про стресові події [4, с. 36]. 

Діти (7-11 років) після травми починають більше боятися, соромитися і 

проявляти підвищену тривожність. Може виникнути регресивна поведінка 

(повернення до попередніх стадій розвитку), що включає енурез, смоктання 

пальця, дитячий лепет, бажання тримати постійно поряд із собою іграшку. У 

дітей цього віку може розвиватися втрата апетиту, скарги на болі в животі, 

головні болі, запаморочення. Також поширені проблеми з навчанням, такі як: 

нездатність зосередитися, відмова відвідувати школу, агресивна поведінка в 

школі [2, с.12-13]. Як і у молодшій групі можуть бути кошмари і порушення 

сну. Часто з’являється підвищена тривожність, страхи: пов’язані з травмою і не 

пов’язані [4, с. 36-37]. Також в цьому віці особливим проявом є повторювальна 

травматична гра. Гра – це провідний вид діяльності для дитини, тому не дивно, 

що саме у грі вона виявляє свої переживання і страхи. У травматичній грі 

можуть використовуватися сюжети чи моменти, що взяті з травматичного 

досвіду дитини. 

Підлітки (від 12 років) зазвичай тримають почуття в собі, що може 

призвести до депресивних станів. Водночас вони можуть робити вигляд, що 

«все нормально». Діти можуть ставати більш закритими для родини, а більше 

часу проводити з іншими людьми. Для таких дітей існує ризик бути 

включеними в різні угрупування, в тому числі воєнізовані [2, с. 13]. Також 

підлітки з психотравмою можуть бути схильні до бунтівної поведінки і різких 
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змін у відносинах, в них може виникнути бажання помсти, а також бажання 

небезпеки, ризику.  Також можуть виникнути кошмари і порушення сну [4, с. 

37]. 

Діти однієї вікової групи не переживають психотравму однаково. Вплив 

однієї і тієї самої або подібної травмуючої події може бути різним. Це залежить 

зокрема від психологічних особливостей дитини, фізичного здоров’я, 

темпераменту, життєвого досвіду тощо [1, с. 27]. 

Отже, тривала травмуюча ситуація може призвести до появи 

посттравматичного стресового розладу. Діти мають певні стратегії оволодіння 

собою, що допомагають їм впоратися зі стресом: компенсацію, уникнення, 

регрес та інші. У дітей ПТСР має різноманітні прояви, що залежать, зокрема, 

від віку, а також від інших факторів: темпераменту, психологічних 

особливостей тощо.  

Література: 
1.Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту: Довідник 
вихователя дошкільного навчального закладу / Н.В. Пророк, С.А. Гончаренко, 
Л.О. Кондратенко та ін., за ред. Н. В. Пророк. – Слов'янськ: ПП «Канцлер», 
2015. – 84 с. 
2.Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та 
сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків соціальної сфери / 
Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С. – К. : ТОВ «Видавничий дім 
«Калита», 2015. – 72 с.  
3. Герберт К. Розуміти травматичний досвід : путівник для безпосередніх 
учасників та їхніх родин / Клавдія Герберт. – Львів : Скриня, 2015. – 68 с. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ  

МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК   

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Важливим моментом у процесі навчання учнів початкової школи є 

удосконалити  комунікативно-мовленнєві уміння, які формувалися спершу у 

сімейному колі та дошкільному закладі.  Адже вміння правильно говорити, 

втрата страху перед висловленням та елементарне пояснення у дітей 

розвивається поетапно. Найчастіше вчителі використовують традиційні методи 

для удосконалення умінь, проте з розвитком освіти в умовах Нової української 

школи щоразу з’являються нові технології, котрі є більш цікавим  та доступним 

для сучасної школярів. 

Комунікативно-мовленнєві вміння – це вміння, необхідні для 

ефективного здійснення мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної 

взаємодії: з різною метою, в різних умовах, з різними співрозмовниками. 

Основою комунікативно-мовленнєвих умінь є частковомовленнєві вміння 

(звуковимовні, орфоепічні, лексичні, граматичні) та загальномовленнєві 

(уміння слухати-розуміти, говорити, читати, писати) [4, с. 12].  

Одним зі способів сьогодні, які використовують вчителів в школах, є 

метод проектів. Термін «проект» запозичений з  латини, що означає «викинутий 

уперед» [5, с. 32]. Проте, педагоги  вважають, що проект – це індивідуальна, 

частіше групова або колективна діяльність школярів, яка спрямована на 

створення певного унікального кінцевого продукту  [2]. 

Актуальність теми обумовлена відсутністю теоретично обґрунтованої 

системи формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів і 

розробкою методики її цілеспрямованого удосконалення засобами проектної 

технології.  А мовленнєвий розвиток учня є головним інструментом, за 

допомогою якого дитина встановлює контакт із довкіллям, завдяки якому 

відбувається соціалізація особи. 



185 

 

Освоєння комунікативних навичок – шлях до повноцінного життя, 

повного яскравих вражень і подій. У процесі становлення особистості розвиток 

комунікативної компетентності має декілька джерел: спілкування з дорослим, 

засвоєння культурної спадщини, спостереження за поведінкою інших людей, 

програвання в уяві комунікативних ситуацій, спілкування з дітьми свого віку. 

Саме усі ці джерела сьогодні знаходять своє відображення у проектній 

діяльності на уроках.  

 Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності 

дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів 

[1].  Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, яку 

вони виконують за певний відрізок часу. 

Обов’язкова умова кожного проекту – дослідницька робота, яка полягає у 

пошуку інформації, що потім обробляється і представляється учасникам 

проектної групи. Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, 

створений учасниками проектної групи в ході вирішення поставленої 

проблеми. [3]. 

Проектна технологія – це сучасна модель навчання, орієнтована на творчу 

самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення 

нового продукту під контролем учителя, шляхом самостійних, колективних, 

інтерактивних дій учнів і обов’язкових презентацій результатів роботи. А 

робота над проектом – це творча праця учня на основі його вільного вибору, з 

урахуванням його інтересів. 

Варто зазначити, що саме у процесі роботи над проектом діти діляться 

між собою інформацією, висловлюють думки, самостійно приймають рішення, 

висувають свої ідеї. Вчаться стояти на своєму, не бояться експериментувати і 

найголовніше, вчаться пояснювати те, що має бути відомим і доступним іншим 

учасникам проектної групи.   

Отже, метод проектів є одним з основних технологій формування 

ключових життєвих компетентностей учнів. Адже працюючи над створенням 
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проектів, діти навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким 

чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно 

працювати з інформацією, бути комунікабельними, постійно 

самовдосконалюватися. Метод проектів є інноваційною педагогічною 

методикою. Він дозволяє найповніше врахувати індивідуальні особливості 

кожного учня. Дозволяє розв’язати проблему мотивації, створити позитивну 

атмосферу навчання, навчити дітей застосовувати свої знання на практиці для 

розв’язання життєвих і особистих проблем. 
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Початкова школа – фундамент формування особистості, від якості якого 

залежить подальше навчання дитини. І саме це накладає особливу 

відповідальність на вчителя початкової школи. Тому сьогодні вчителям 

відповідно до викликів сучасності доводиться працювати над розвитком 

технологій та інновацій, які можна використовувати на уроках з метою 

виховання всебічно розвиненої особистості. Використання комп’ютерних 

технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує 

ефективність самостійної роботи, надає абсолютно нові можливості для 

творчості, дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 

Дослідженнями проблеми впровадження ІКТ у загальноосвітні навчальні 

заклади займалися відомі науковці: В.Ю. Биков, Л.В. Брескіна, А.С. Звягіна, 

В.С. Зіяутдінов, М.І. Жалдак, О.В. Клочко, Н.В. Морзе, І.Ф. Прокопенко, М.М. 

Пошукова, О.В. Співаковський та ін. 

Сьогодні у школі вчителі використовують на уроках різні комп’ютерні 

технології. Це замінює прості підручники, роздруківки, картинки. Основними 

засобами, які можна використати на уроках рідної мови є мультимедійна 

презентація, інтерактивна дошка, мультиплікації, інтернет-сайти, веб-канали, 

метод проектів, електронні підруники і ін. За допомогою комп’ютера можна не 

лише демонструвати, але й самстійно створювати необхідні вправи. 

Мультимедійна дошка є тим пристроєм, який поєднує в собі можливості 

звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера, це дисплей 

комп'ютера, його збільшена модель. Великий екран дозволяє реалізувати один з 

найважливіших принципів навчання – наочність. Сенсорна панель миттєво 

реагує на дії вчителя. Зручні кольорові маркери допомагають виділяти головне, 

встановлювати зв’язки в ході пояснення матеріалу [2]. 

Мультиплікація – це універсальна та інтернаціональна мова спілкування 

дітей та дорослих усього світу. Мультиплікація дуже близька до світу 

дитинства, бо в ній завжди присутня гра, злет фантазії й немає нічого 

неможливого. Вона є універсальним багатогранним засобом розвитку дитини у 
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сучасному візуально насиченому світі. Виразні засоби мультиплікації є 

найбільш природніми для дитячого віку стимуляторами творчої активності та 

розкутості мислення [3, с. 188]. 

Цікавим і сьогодні часто затребуваним є новий метод – метод проектів, 

що передбачає використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за 

своєю суттю методів, прийомів, засобів, які спонукають дітей критично 

мислити [1]. Використовуючи метод проектів на уроках літературного читання 

вчитель заохочує дітей до пошуку інформації за межами шкільної аудиторії. 

Такими чинниками пошуку можуть бути домашні книжки, спілкування з 

рідними, похід на екскурсію. Суть цього методу полягає в тому, що почуту 

інформацію учневі треба відтворити у вигляді проекту: малюнку, чи розповіді, 

презентації створеної на комп’ютері, запросити гостю і продемонструвати свій 

проект на уроці. 

Урок з використанням інноваційних комп’ютерних технологій – це форма 

організації навчання з використанням інформаційно-комп’ютерних ресурсів та 

сучасних технологій з метою забезпечення оволодіння навчальним матеріалом 

[3, с. 176]. Комп’ютер надає нові можливості для розвитку здібностей дитини, 

активно включає її у навчальний процес, підвищує зацікавленість, сприяє 

кращому засвоєнню навчального матеріалу [4]. 

Отже, втілення у навчальний процес початкової школи інформаційно-

комп’ютерних технологій на уроках допомагає вчителю в організації 

навчальної діяльності школярів з метою реалізації особистісно-орієнтованого 

підходу у навчанні та розвитку творчих здібностей учнів. 
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти розвитку мовленнєвої 

компетенції дошкільників та охарактеризовано її структуру та компоненти. 

Також проаналізовано проблеми формування мовленнєвої компетенції 

дошкільників  засобами інтерактивних технології. 

Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх 

знань. Слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови 

вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про 

навколишній світ. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за 

допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому 

відбувається соціалізація дитини. Водночас, як засвідчує практика, поширення 

комп’ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, обмежує 

безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого збагачується 

їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. 

Великий педагог К.Ушинський говорив, що рідне слово є основою 

всякого розумового розвитку і скарбницею всіх знань [4]. Тому так важливо 



190 

 

піклуватися про своєчасний розвиток мовлення дітей, приділяти увагу її чистоті 

й правильності.  

 Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема розвитку мовлення 

дошкільників не є новою в науковій проблематиці. Вона досліджувалася 

класиками наукової думки і сучасними науковцями в різних аспектах 

проблеми: психологічному (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн та ін.); 

психолінгвістичному (І.О. Зимняя, О.М. Шахнарович та ін.); лінгвістичному 

(Т.О. Ладиженська, Л.В. Щерба та ін.); педагогічному (Л.В. Ворошніна, В.Г. 

Захарченко, Є.І. Тихеєва та ін.); лінгводидактичному (А.М. Богуш, О.І. Білан та 

ін.). Досліджено такі аспекти зв'язного мовлення: навчання творчих розповідей; 

розвиток зв’язного мовлення за текстом казок у продуктивній діяльності; 

розвиток пояснювального мовлення; розвиток діалогічного мовлення в ігровій 

діяльності.  

Мета дослідження полягає у  вивченні та теоретичному обґрунтуванні 

проблеми розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників засобами 

інтерактивних технологій. А тому наступні завдання дослідження: 

- вивчити наукові підходи до проблеми розвитку мовлення здобувачів 

дошкільної освіти; 

- охарактеризувати вікові особливості розвитку мовлення у дітей дошкільного 

віку; 

- теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування мовленнєвої 

компетенції дошкільників з використанням засобів інтерактивних технологій; 

У руслі започаткованого дослідження виникла необхідність з’ясувати 

сутність понять «компетенція». В загальному розумінні, терміном компетенція 

позначають характеристику поведінки особистості, наявність відповідних 

навичок і вмінь, ступінь оволодіння певним видом діяльності. 

Компетентність дитини дошкільного віку – це сформованість інтелектуальних 

операцій, довільна спрямованість діяльності, усвідомленість і значна 

мотиваційна насиченість [1, с. 28]. 
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Засвоєння  правильної вимови – це одна з важливих форм роботи над 

загальною культурою мови дітей дошкільного та шкільного віку. Особливо 

важливою є робота над розвитком усного мовлення в дошкільний період. Вже в 

дитячій установі слід створити найсприятливіші умови для розвитку мовлення 

дітей, залучати батьків також до цього процесу. Тобто створювати належне 

розвивальне мовленнєве середовище для розвитку інтелекту і підготовки 

дитини до школи [2, с.51]. 

Молодший дошкільний вік – це період активного розвитку мовлення. 

Дитина знає назви багатьох навколишніх предметів. Вона узагальнює їх, тобто 

розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, тварини і 

т.д. Мовлення пов’язане з безпосереднім досвідом дітей, що відображається у 

формах мовлення, для якого характерні неповні речення.                           

Середній дошкільний вік  можна характеризувати як період зростання 

словникового запасу дитини. В своїх висловлюваннях дитина використовує 

майже усі частини мови. Дошкільники намагаються переказувати казки, 

повторювати невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується 

звуковимова. 

Старший дошкільний вік. До кінця шостого року життя активний словник 

дитини складає від 2500 до 3000 слів. В п’ятирічному віці діти самостійно 

складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з 

найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. 

Інтерактивні методи – це способи цілеспрямованої взаємодії дорослого з 

дітьми, що забезпечують оптимальні умови їх розвитку. Інтерактивне навчання 

дошкільників – це специфічна форма організації освітньої діяльності, метою 

якої є забезпечення комфортних умов для взаємодії, за яких кожна дитина 

відчуває свої успіхи і, виконуючи певну інтелектуальну роботу, досягає високої 

продуктивності [3, с. 246]. Інтерактивні методи навчання забезпечують таке 

навчання, яке дає можливість дітям на занятті в парах, мікрогрупах або малих 
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групах опрацьовувати навчальний матеріал, розмовляючи, дискутуючи та 

обговорюючи різні погляди. 

Характерними особливостями цих методів має бути:  

 оптимальна активізація дошкільників;  

 спільна діяльність вихователя та здобувачів дошкільної освіти у режимі 

рівноправного спілкування;  

 створення умов для переживання успіху кожним учасником 

педагогічної взаємодії;  

Вихователі дошкільного закладу для розвитку мовленнєвої взаємодії 

широко застосовують мовленнєві вправи з використанням різних інтерактивних 

методів. Такі вправи проводять не лише на заняттях, а й під час різних 

режимних процесів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої 

творчості, дає змогу створити умови, за яких старші дошкільники швидко 

набувають необхідного майбутнім школярам досвіду комунікативної 

діяльності.                                                              

 Отже, інтерактивне навчання вимагає взаємодію й співпрацю здобувачів 

дошкільної освіти. В результаті організації навчальної діяльності з 

використанням інтерактивних технологій у групі створюється атмосфера 

взаємодії, співробітництва, що дає змогу вихователю стати справжнім лідером 

дитячого колективу. Результатів навчання можна досягти взаємними зусиллями 

його учасників.  

Інтерактивні форми роботи сприяють розвитку мовлення, ініціативи, уяви, 

співпраці з однолітками. Вони стимулюють розвиток інтелектуальних процесів, 

залучають до активної участі в освітній роботі, заохочують висловлювати  

власні думки,  розвивати вміння навчатися. 

Література: 
1.Атрощенко Т.О. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої 
компетентності дошкільників: навчально-методичний посібник за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу [для студ. вищ. навч. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

Розвиток сучасного навчального процесу у напрямі компетентнісного 

навчання призводить до зміни наявних підходів до оцінювання академічних 

досягнень учнів. Звичайні контрольні роботи та тести стають менш 

популярними, а більшого значення набувають методи і форми оцінювання, які 

показують, що саме можуть і вміють учні. 

В сучасній школі змінюється загальна мета оцінювання – вона перестає 

бути лише інструментом оцінювання успішності учня, а стає засобом навчання 

для вчителя також. У рамках цієї мети можна визначити основні цілі сучасного 

оцінювання: порівняння наявного рівня сформованості компетентності з 

очікуваними результатами; здійснення моніторингу прогресу учня; визначення 

дітей з особливими освітніми потребами; оцінювання методів викладання; 

перегляд змісту навчальної програми; надання інформації батькам; надання 

підтримки учням у самооцінюванні [3, с. 119]. 



194 

 

Класичним у світовій практиці є визначення оцінювання як 

«систематичне збирання і тлумачення фактів, за яким йде наступний етап – 

судження про їхню цінність і відповідне планування подальших дій» [1, с. 46]. 

Взагалі, оцінювання виконує цілу низку функцій в навчальному процесі: 

контролююча, навчальна, діагностично-коригуюча, стимулюючо-мотиваційна, 

розвивальна, виховна та функція управління процесом навчання [1, с. 46]. 

Вчителю необхідно розпочинати оцінювати учнів з першої зустрічі у 

школі, адже це допоможе правильно організувати навчальне середовище, яке 

допомагатиме школярам адаптовуватись до нових умов. Шляхом 

спостереження за поведінкою та робою учнів у класі можна отримати 

найважливіші дані. 

Спостереження є важливою складовою у процесі постійного процесу 

оцінювання. Записи спостережень у класі, записи життєвих випадків, портфоліо 

зі зразками дитячих робіт, опитувальники батьків та інтерв’ю з батьками – все 

це забезпечує вагомі джерела для оцінювання прогресу дітей у школі. За 

допомогою спостережень та індивідуалізованого оцінювання вчителі 

враховують індивідуальні відмінності дітей відповідно до загальних етапів 

дитячого розвитку. 

До головних характеристик процесу оцінювання, які формують основу 

технік формального оцінювання, відносять наступні форми вираження. 

Вербальне оцінювання. Використовуючи словесну оцінку, вчителеві 

потрібно пам’ятати, що потрібно оцінювати результат роботи, а не особисті 

якості дитини, її пізнавальні процеси, швидкість роботи. Це пояснюється тим, 

що молодші школярі до кінцяне можуть розрізняти негативні наслідки своїх дій 

і вчинків від власної позитивної оцінки. 

Відстеження індивідуальних досягнень учнів. Також важливим моментом 

оцінювання є орієнтація на індивідуальні досягнення кожного учня, при цьому 

не порівнюючи їх один з одним. Це є важливим для всіх учнів, а особливо для 

дітей з особливими освітніми потребами.  
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Надання зворотного зв’язку. Коли вчитель зацікавлений роботою учнів, 

радить та спрямовує їх, то мотивація дітей зростає, що є важливим в 

особистісно зорієнтованому класі. Це своєю чергою допомагає дітям 

вирішувати проблеми, розширювати розуміння ситуацій, які виникають.  

Інструменти зворотного зв’язкує універсальними для використання як 

при викладанні різних навчальних предметів, так і в різних класах. 

Найпростішими, з яких можна розпочати роботу в першому класі, є такі: 

«Долоньки», «Світлофор», «Ліхтарик» [3, с. 125].  

Контрольно-оцінювальна діяльність. При формуванні контрольно-

оцінювальної діяльності учнів у процесі становлення навчальної діяльності 

важливо, щоб зовнішні мотиви (які спонукає оцінка) переросли у внутрішні, а 

саме в учнів повинно бути бажання дізнатись щось нове, щоб вони отримували 

задоволення від процесу навчання. 

Технологія «Портфоліо». Дана технологія може надати вчителю 

інформацію про процес і результати навчальної діяльності учня, а учневі 

можливість оцінити результати своєї виконаної роботи протягом певного часу. 

Зазвичай розрізняють три основні види портфоліо: робоче (загальне) 

портфоліо;  демонстраційне портфоліо (учнівське портфоліо); портфоліо 

вчителя [3, с.129].  

Педагог може використовувати інформацію з портфоліо для того, щоб 

розробляти подальші плани роботи – адже потрібно спочатку знати, що вже 

вміє робити дитина, для того щоб планувати наступні кроки. Користуючись 

інформацією з портфоліо, педагог також дізнається про сильні і слабкі сторони 

дитини, про хід її мислення, про прогрес в опануванні навичками тощо. Ось 

чому кінцеву мету навчального портфоліо вбачають в унаочненні прогресу 

навчання за результатами  навчальної діяльності. 

Отже, оцінювання в початковій школі є важливим елементом в 

навчальній діяльності школярів, адже воно сприяє мотивації і стимулюванні 

пізнавальної діяльності. І з плином часу потрібно вносити корективи у вже 
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відомі підходи до оцінювання, задля розкриття перспектив успіху учнів, 

формування бажання вчитися та створювати позитивний настрій. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ОЗНАЧЕННЯ ДІТЕЙ, 

ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕНЯ У РОЗВИТКУ 

Процеси демократизації українського суспільства сьогодні 

супроводжується низкою змін, які стосуються різних сфер життя і спрямовані 

на створення сприятливих умов для життєдіяльності кожного члена 

суспільства. Проте надалі залишається важливим вирішення питання допомоги 

дитині, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку, вести 

повноцінне життя в умовах, що забезпечують її гідність, сприяють всебічному 
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розвитку, формують почуття впевненості в собі, створюючи передумови для 

активної участі в житті суспільства [15].  

В останні роки в Україні здійснено низку заходів, які свідчать про якісні 

зміни у становищі таких дітей у суспільстві. Це, насамперед, реформи, що 

здійснюються у системі освіти − запровадження інклюзивної форми навчання. 

Реформування дошкільної освіти, що відбувається в Україні, актуалізує 

необхідність створення інклюзивного освітнього середовища, сприятливого для 

дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

Здійснений нами аналіз нормативно-правових актів, наукових джерел дав 

змогу дійти висновку про існування понятійної полісемії. Впродовж багатьох 

років в Україні існувала певна невизначеність та нечіткість термінологічного 

визначення статусу дитини, яка має різні особливості психофізичного розвитку. 

У цьому контексті вживалися такі поняття, як: «інвалід», «дитина, яка має 

фізичні та психічні відхилення», «дитина з обмеженими функціональними 

можливостями», «дитина з особливими потребами», «дитина з вадами 

розвитку», «дитина з особливими освітніми потребами», «аномальні діти», 

«діти з порушеннями розвитку», «діти з особливими освітніми процесами». 

З метою глибшого розуміння процесу інклюзії в системі освіти, 

визначення особливостей функціонування інклюзивного середовища вважаємо 

за доцільне проаналізувати основні поняття у норматиіних документах та 

наукових дослідженнях. 

У Наказі Міністерства освіти і науки України «Про створення умов щодо 

забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» (№ 691 від 02.12.2005 р.) 

знаходимо такі означення цієї категорії дітей, як: «діти з інвалідністю», «діти з 

тяжкими порушеннями розвитку», «діти з особливими освітніми потребами», 

«діти з обмеженими можливостями здоров’я» та «діти, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку»  

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає до цієї категорії «дітей з 

вадами фізичного та (або) розумового розвитку» та «дітей з особливими 
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освітніми потребами». А в Законі України «Про дошкільну освіту: Закон 

України із змінами та доповненнями» знаходимо уточнення – «особа з 

інвалідністю, дитина з інвалідністю». 

У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» визначено, що «інвалід» – це особа зі стійким розладом функцій 

організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до 

обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити 

умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист. Дещо ширше означено поняття «дитина-інвалід» у Законі 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»: це особа віком до 18 років 

(повноліття) зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із 

зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, 

внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав 

нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. 

Конвенція про права інвалідів розглядає термін «інвалід», де інвалідність 

– це поняття, яке еволюціонує та є результатом взаємодії, що відбувається між 

людьми, які мають порушення здоров’я, і відносницькими та середовищними 

бар’єрами, і яка заважає їхній повній та ефективній участі в  житті суспільства 

на рівні з іншими. 

У Законі «Про охорону дитинства»  дитина-інвалід розглядається як 

дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, 

травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що 

зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність 

додаткової соціальної допомоги і захисту. В той же час слід зазначити, що на 

сьогодні діє Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України», згідно з яким виключено із законодавства України та вжитку терміну 

«інвалід» і замінено його терміном «особа з інвалідністю».  

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 
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послуг» трактує «особу з особливими освітніми потребами» як особу, яка 

потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з 

метою забезпечення права на освіту, сприяння розвитку особистості, 

поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті 

громади. 

Слід зауважити, що різна термінологія зустрічається і в наукових 

дослідженнях. Отож, Л. Актов зазначає, що дитина-інвалід – це індивід у віці до 

18 років включно з відхиленнями у фізичному чи психічному розвитку, що має 

обмеження життєдіяльності, зумовлені уродженими, спадковими чи набутими 

захворюваннями, наслідками травм, які викликають необхідність її соціального 

захисту [1]. 

У своїх дослідженнях О. Мартинчук використовує декілька означень 

дітей, які мають порушення в розвитку: діти з вадами психофізичного розвитку 

(аномальні діти) – це діти, які мають суттєві відхилення від нормального 

фізичного чи і психічного розвитку, зумовлені вродженими або набутими 

дефектами, і потребують спеціальних умов навчання і виховання; діти з 

відхиленнями у психофізичному розвитку – це діти, які мають перелічені вище 

відхилення, але ступінь їх прояву не обмежує їхніх можливостей настільки, як у 

дітей з порушеннями у психофізичному розвитку; діти з обмеженими 

можливостями здоров’я – це діти, в яких порушення в розвитку надають їм 

можливість мати бінефіцітарний статус, тобто дають змогу користуватися 

соціальними пільгами та допомогою [4]. 

Знаний науковець в галузі інклюзивної освіти А. Колупаєва зауважує, що 

діти з особливими освітніми потребами – це поняття, яке широко охоплює всіх 

учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно 

стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в т.ч. 

дітей-інвалідів, обдарованих дітей, дітей із соціально вразливих груп 

(наприклад, вихованців дитячих будинків та ін. [3]. 
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Дослідниця О. Безпалько характеризує цю групу дітей як діти з 

порушеннями розвитку. Зазначає при цьому, що  це діти, які мають відставання 

у психофізичному розвитку внаслідок порушень діяльності окремих або 

декількох аналізаторів (зорового, слухового, мовного), а також унаслідок 

органічного ураження центральної нервової системи [2]. Науковець допускає 

використання у наукових дослідженнях також термін діти з обмеженими 

можливостями, характеризуючи їх як дітей, які мають функціональні 

обмеження в результаті захворювання, відхилень чи недоліків розвитку, стану 

здоров’я, зовнішності, внаслідок непристосованості зовнішнього 

(навколишнього) середовища до їх особливостей.  

Нам імпонує підхід Г. Першко, яка в процесі наукового пошуку 

виокремила поняття «діти з особливостями психофізичного розвитку» та 

вперше визначила його зміст. На її думку, діти з особливостями 

психофізичного розвитку – це особи, віком до 18 років, у яких спостерігаються 

різні порушення центральної нервової системи, функціонування окремих або 

декількох аналізаторів чи органів. До цієї категорії дітей зараховано таких, які 

мають офіційний статус дитини з інвалідністю або значні психічні, фізичні 

відхилення від норми, хронічні соматичні захворювання, але офіційно не 

визнані інвалідами [5]. 

Отже, на основі опрацьованих джерел, доходимо до висновку, що терміни 

«інвалід», «дитина-інвалід», «особа з інвалідністю» найчастіше 

використовувався у сфері правового захисту, законодавчих актах. У процесі 

спілкування з дітьми з особливостями психофізичного розвитку та їхніми 

батьками в умовах дошкільного навчального закладу застосування цих термінів 

є неприйнятним, оскільки цим принижується людська гідність дитини, 

визнається її неповносправність. Відповідно прийнятним означенням  є дитина 

з особливостями психофізичного розвитку або дитина з особливими освітніми 

потребами. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК 

ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ 

Процес створення та розвитку сучасної української сім’ї проходить у 

дуже складних і суперечливих умовах. На їх фоні відбувається послаблення 

фізичного та психічного стану здоров’я людей, збільшується міжособистісне 

відокремлення, агресивність, небажання і вміння долати перешкоди, що 

виникають на життєвому шляху. Сьогодні інститут сім’ї зіштовхується з 
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низкою нових проблем, через які втрачає можливість виконувати 

життєвонеобхідні функції і стоїть на порозі кризи. Як наслідок – 

незадоволеність шлюбом, подружніми стосунками обох членів. На 

задоволеність шлюбом впливають ціннісні орієнтації кожного з подружжя, які 

можуть бути як однаковими, так і протилежними. І однією з головних проблем 

сучасної сім’ї виступає протилежність поглядів на сімейні, духовні, соціальні та 

інші цінності, яка може призвести до того, що члени сім’ї відчуватимуть 

негативні емоційні стани і знизиться їх задоволеність власним шлюбом. Через 

це виникають конфлікти, які члени подружжя відмовляються вирішувати, 

вважаючи при цьому розлучення найкращим виходом із ситуації. 

До вивчення поняття «цінність» та «ціннісні орієнтації» учені-соціологи 

звернулися ще в ХХ ст. Згодом до вивчення цінностей долучилися дослідники з 

інших галузей: філософії, психології, педагогіки, політології, соціальної 

психології. Означена проблема стала предметом досліджень таких науковців, як 

В. Aндрущенко, Л. Божович, Л. Виготський, М. Головатий, Г. Дубчак, 

В. Козаков, О. Леонтьєв, М. Пірен, М. Савчин, В. Тугарінов, П. Таланчук, 

В. Хмелько, Я. Щепанський, В. Ядов та інші. Значення та вплив цінностей та 

ціннісних орієнтацій на становлення особистості розглядаються у працях 

Є. Барбіної, В. Вербець, В. Гриньової, С. Рубінштейна, І. Зязюна, Л. Хомич, 

Є. Шиянова та ін. Серед зарубіжних науковців доцільно визнати праці 

Р. Дарендорфа, Т. Парсонса, П. Сорокіна, Д. Узнадзе, І. Кона, A. Ребера, 

М. Рокича та ін. 

У філософській літературі поняття «цінність» використовується для 

вказівки на людське, соціальне і культурне значення певних явищ дійсності. На 

думку П. Менцера, цінність – це те, що почуття людини диктує визнати 

важливішим над усім, і до чого можна прагнути, ставитися з повагою та 

визнанням [6, с. 32]. На думку М. Головатого, цінності – це певні ідeї, пoгляди, 

за дoпoмoгoю яких люди задовольняють свої потреби та інтeрecи [6, с.33]. У 

свою чергу, М. Рокич визначає цінності, як стійке переконання в тому, що 
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певний спосіб поведінки чи кінцева мета існування має потенційне значення з 

особистого погляду, на відміну від протилежного чи зворотного способу 

поведінки або кінцевої мети існування [6, с.35]. Як зазначають С. Boзняк, 

B. Кoнoнeнкo, пoняття «цінність» близьке до пoняття «знaчущіcть». Цінніcтю 

можна ввaжaти вce тe, що може цінувати ocoбиcтіcть, щo є для неї знaчущим і 

важливим. Власне, йдеться прo ту рoль, яку прeдмeт чи явищe можуть 

відігравати в життєдіяльності людeй із тoчки зoру їхніх пoтрeб, інтересів, 

цілей [5, с. 226]. 

У кожної людини є свої цінності. Те, що для однієї особи може бути 

значним, для іншої не дуже важливим. Одні хaрaктeризують її як oб’єктивну 

суть рeчeй, інші – як власне цінніcть, грошову вартість прeдмeтa, трeті – 

oтoтoжнюють із поняттям блага, кoриcнocті для ocoбиcтocті, інші пoв’язують із 

суб’єктивною значущістю цього прeдмeтa для життєдіяльнocті людини або ж з 

його властивостями задовольняти пoтрeби, інтeрecи, бажання [7,  с. 20]. 

У соціологічному аспекті цінності розглядаються як нормативи або 

регулятори діяльності, як соціальну настанову, що регулює поведінку індивіда. 

Вони вважають за доцільне розділяти їх на цінності-норми, цінності-ідеали, 

цінності-цілі, цінності-засоби [2, с. 34]. 

У психологічному аспекті існують класифікаційні моделі, у яких цінності 

структуризуються за предметом або змістом об’єктів, на які вони спрямовані 

(соціально-політичні, моральні, економічні і інші); за суб’єктом ставлення 

(суспільні, цінності соціальних груп, колективні, індивідуальні) [2, с. 33]. 

Ціннісні орієнтації – це сукупність цінностей, які тісно взаємопов’язані 

між собою і ставлять людині спрямованість її життєдіяльності. Джерелом їх 

формування виступає активність особистості, що визначає рівень домагань та 

орієнтацію у процесі діяльності на досягнення конкретних цілей. 

Як зазначав A. Здравомислов: «Ціннісні орієнтації – це важливі елементи 

внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда й 
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усією сукупністю його переживань. Вони відокремлюють важливе для певної 

людини від несуттєвого» [4, с. 65]. 

Ціннісні орієнтації рoзглядaютьcя дослідниками як oдин із кoмпoнeнтів, 

що вхoдить до структури особистості. Цe cклaднe утвoрeння, що вбирає в себе 

рівні форми взaємoдії зі cуcпільством та формує уcвідoмлeння нею 

нaвкoлишньoгo cвіту, свого минулoгo, тeпeрішньoгo і майбутнього, а також 

сутності cвoгoвлacнoгo «Я». Вони створюються в хoді соціалізації ocoбиcтocті 

внаслідок проникнення суспільної інфoрмaції в її індивідуaльнo-пcихoлoгічний 

cвіт. Спoчaтку людина набуває досвіду попередніх пoкoлінь, oтримуючи 

соціально cхвaлeні cтeрeoтипи пoвeдінки, oрієнтoвaні на соціокультурні 

цінності. A вжe потім нaбувaє влacнoгo дocвіду, який допомагає індивідові 

адаптуватися в мікрoceрeдoвищі [2, с.14]. Цінності, їхній характер, особливості, 

як і система цінностей у суспільстві в цілому, є своєрідними орієнтирами у 

формуванні світогляду, духовного світу людини, а прагнення до володіння 

ними – важлива умова придбання людиною необхідного життєвого досвіду і 

його соціалізації. 

Шлюб і сім’я – це взаємозалежні соціальні інститути, які регулюють 

відносини між чоловіками й жінками та їх ставлення до власних дітей [6, с. 

249]. Для того аби сім’я була щасливою, у ній потрібно підтримувати 

сприятливий психологічний клімат – такий стан душевного психологічного 

благополуччя сім’ї, яке забезпечує адекватну життєвим умовам регуляцію 

поведінки та діяльності всіх членів сім’ї [1, с. 45]. 

Сім’я як найважливіший осередок суспільства відчуває на собі вплив усіх 

процесів, що відбувaютьcя в ньoму, всіх властивих йoму cупeрeчнocтeй. Тому 

характер притаманних їй функцій зaлeжить вeликoю мірoю від cтaну 

суспільства в цілому. Зміни, що відбувaютьcя у навколишньому середовищі, 

oб’єктивнo cприяють гуманізації сімейних стосунків, зростанню ролі сім’ї в 

процесі формування моральності підростаючого покоління [8, с. 45]. 
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Подружня задоволеність шлюбом − результат реалізації уявлення 

(образу) про сім’ю, сформованого у свідомості людини під впливом зіткнення з 

різними подіями. 

Сім’я, яка нормально функціонує – це сім’я, яка відповідально виконує 

свої функції, в результаті чого задовольняються потреби в зростанні та змінах 

як родини в цілому, так і кожного її члена. Вважається, що хороший шлюб 

характеризується толерантністю, повагою один до одного, відвертістю, 

бажанням бути разом, подібністю інтересів та ціннісних орієнтацій [3, с. 78]. 

Однак у сім’ї трапляються розбіжності, і це природно. Адже для 

спільного життя об’єднуються чоловік і жінка з індивідуальними психічними 

відмінностями, неоднаковим життєвим досвідом, різними поглядами на життя 

та інтересами. Конфлікт – це обов’язковий компонент сімейного життя, 

незалежно від того, наскільки щасливими у шлюбі є подружжя, завжди 

знайдеться привід для зіткнення інтересів, протиставлення сторін одна одній. 

Відтак, для того, щоб у сім’ї виникало менше сварок, потрібно вчитися 

спілкуванню, терпінню, розумінню один одного, адже бути хорошим чоловіком 

або дружиною ‒ це велике вміння: потрібно працювати над собою, долаючи 

свій егоцентризм, зосереджуючись на бажаннях іншої людини. 

Таким чином, на сьогодні у значної частини молодих сімей, індивідуальні 

цінності впливають на задоволеність шлюбом, адже для людей можуть бути 

важливішими власне бачення на життя та інтереси. Саме несприйняття один 

одного як індивідуальності, формування різних поглядів на певну ситуацію у 

зв'язку з різними потребами, призводить до конфліктів або до так званого 

«охолодження стосунків», результатом якого може стати криза у сім’ї або 

розлучення. Тому можна ствердити що, пари, у яких існує схожість сімейних 

поглядів та сприйняття один одного будуть задоволені власним шлюбом, а 

пари, в яких є різні ціннісні орієнтації, ставлення та несприйняття один до 

одного, будуть незадоволені тим, як складається їхнє сімейне життя. 
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ДО ПИТАННЯ ШЛЯХІВ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Сучасна школа першого ступеня – це результат важливих змін, що 

відбулися в системі освіти протягом останніх років і сприяли появі педагогічної 

інноватики – вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання 

педагогічних новацій. 

Етап розвитку нової української школи характеризується посиленням 

уваги до мовної освіти й мовленнєвого розвитку учнів, потребою формування 
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особистості, яка відзначалася б свідомим ставленням до рідної мови, 

мовленнєвою активністю на всіх етапах оволодіння нею як засобом 

спілкування, високою культурою мовлення в різних життєвих ситуаціях. 

Однією із найважливіших складових мовленнєвого розвитку особистості є 

обсяг словникового запасу, тому для успішної навчальної діяльності учнів 

першочергову увагу варто приділяти збагаченню їхнього словникового запасу. 

Проблемі розвитку мовлення школярів, збагаченню їхнього словникового 

запасу важливого значення надавали Л. Айдарова, Л. Варзацька, М. Вашуленко, 

Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, О. Леонтьєв, М. Львов, М. 

Селезньова, М. Плющ. Науковці зазначали, що вивчення мови невіддільне від 

розвитку мовлення учнів і передбачає збагачення їх словникового запасу [1, с. 

102-122]. 

Навчальна програма з української мови для початкової школи особливого 

значення надає саме словниковій роботі, що є важливою складовою 

навчального процесу. Слово має стати одним із найважливіших об’єктів уваги 

вчителя й учнів уже на початковому етапі вивчення української мови – у період 

навчання грамоти. На думку багатьох дослідників, із метою збагачення 

словникового запасу першокласників доцільно застосовувати різноманітні 

засоби навчання, серед яких важливе місце посідають як традиційні технічні 

засоби (аудіо-, відеозаписи), так й інноваційні (комп’ютер, SMART-дошка, 

мультимедіа, анімація, презентація). 

Для збагачення словникового запасу першокласників вчені-методисти 

розробили систему завдань, що охоплює словниково-логічні вправи, які 

допомагають не лише збільшити словниковий запас першокласника, а й логічно 

і правильно використовувати ці слова у повсякденному мовленні. Ці вправи 

сприяють розвитку мислення, збагаченню й систематизації словникового 

запасу учнів. Ось кілька зразків словниково-логічних вправ, які доцільно 

застосовувати у практиці початкової школи з метою збагачення словникового 

запасу першокласників: називання предметів за вказаною ознакою; групування 
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слів-назв предметів за певною ознакою; називання предметів за властивими їм 

діями; називання предметів за властивими їм ознаками; розподіл слів-назв 

предметів на дві чи три групи; добір до назв однорідних предметів слова, яке 

означає родове поняття; добір слів, що означають вид поняття, до 

узагальнюючих; вилучення зайвого слова з певної родової групи; творення 

нового слова (пропедевтика творення частин мови); складання елементарних 

логічних визначень; робота над реченням; робота над текстом [2, с. 91-102]. 

Виконуючи запропоновані завдання, учні першого класу навчаються 

класифікувати (групувати) слова, порівнювати предмети і явища, 

встановлювати на основі цього схожість і відмінність між ними. Логічні вправи 

допомагають дітям правильно зіставляти родові та видові поняття, визначати 

правильний зв'язок між предметом і словом, яке позначає його, таким чином 

сприяють розвитку та удосконаленню словникого запасу учнів. 

Найважливіше завдання вчителя початкової школи у період навчання 

грамоти полягає в навчанні дітей правильно будувати речення, вживати слова в 

реченні, розташовуючи їх таким чином, щоб речення звучало природно, як у 

живому мовленні [3, с. 34 – 42]. 

Отже, роботу зі збагачення словника учнів доцільно спрямовувати на 

лексичне забезпечення зв’язних висловлювань учнів. Це надасть словниковій 

роботі мовленнєвого спрямування, допоможе реалізації комплексного підходу в 

навчанні мови. Таким чином комунікативне спрямування роботи над 

збагаченням словника учнів також є однією з найважливіших умов її 

ефективності. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У 

ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Природа своєю різноманітністю змалечку привертає увагу дітей, збагачує 

їх, стає джерелом радісних відкриттів і переживань. Природа відкривається 

перед дошкільником як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати 

життя її мешканців, як відповідна школа, в якій успішно можна оволодіти 

елементарними правилами поведінки, уміннями та навичками розумного 

використання природи, охорони та примноження її багатств. Тому метою 

екологічного виховання дошкільників є формування системи знань, поглядів, 

переживань, які є основою відповідального та дієвого ставлення до 

навколишнього природного середовища, тобто формування екологічної 

культури дошкільника. 

Екологічна культура дошкільника – засвоєння норм і правил поведінки 

стосовно об’єктів живої природи, вироблення умінь і навичок для включення їх 

у природоохоронну роботу. Це рівень сформованості природоохоронної 

свідомості у дитини, її ставлення до природи, що ґрунтується на бережному 

відношенні до неї. Основу екологічної культури становлять елементарні знання 

про природу: орієнтування у найближчому природному середовищі; 

усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в умовах існування; 
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ознайомлення з елементарними відомостями про взаємозв’язки живої природи, 

значення її в житті людини. 

Пізнання дітьми природи відбувається під час активної діяльності, коли 

вони оволодівають уміннями бережливого ставлення до її об’єктів, збереження 

та створення умов для їх нормального співіснування. Враховуючи важливість 

дошкільного віку для формування екологічної культури, перед педагогами 

стоїть завдання – виховати підростаюче покоління у традиції гармонійного 

співіснування з природою, раціонального використання її багатств, у 

психологічній готовності оберігати природні цінності. Яскраві враження, 

захоплення красою довкілля, сприятлива дія природних факторів зумовлюють 

позитивну поведінку дітей, викликають почуття любові до природи, формують 

бажання оберігати її.  

Важливим у цьому відношенні є твердження науковців (Л.І. Божович, 

О.В. Запорожець, В.К. Котирло, М.З. Немерович) про те, що уявлення, знання, 

які не ґрунтуються на моральних почуттях, носять формальний характер, вони 

не спонукають дитину до позитивних вчинків. Володіння інформацією, знання 

правил природокористування без позитивних емоцій легко приводять до 

порушення дітьми норм поведінки в природному довкіллі. 

Екологічна культура дошкільників ґрунтується на засвоєнні дитиною 

системи знань про природу, про існуючі в ній зв’язки і залежності, на 

усвідомленні впливу діяльності людини на природу. З приводу цього В.О. 

Сухомлинський наголошував на необхідності вводити дитину в навколишній 

світ природи так, щоб кожний день вона відкривала в ньому щось нове, щоб 

росла дослідником, щоб кожний крок був мандрівкою до живих джерел 

природи, облагороджував серце і загартовував волю. 

Закономірності формування екологічної культури особистості, 

особливості процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку, аналіз 

видів діяльності та засобів, викликають потребу вибору найефективніших           
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з-поміж них, які мають забезпечити результативність роботи закладу 

дошкільної освіти в цьому напрямі. 

Одним із таких активних засобів є цільові прогулянки на природу, 

потенціал яких ще недостатньо використовують вихователі ЗДО.  Цільові 

прогулянки вносять різноманітність у життя дітей, дають можливість краще 

пізнати навколишнє середовище тієї місцевості, де вони мешкають: парк, сквер, 

луки, річку, ставок, тощо. Обсяг програмових завдань, що планується для їх 

реалізації на цільовій прогулянці значно менший, ніж на екскурсії. І все ж 

цінність цільових прогулянок  у тому, що завдяки регулярності їх проведення 

можна простежити зміни в об’єктах природи, виявити їх причини. Характерною 

ознакою цільових прогулянок на природу є неоднорідна насиченість їх 

матеріалом у різні пори року у зв’язку з природними процесами, характерними 

для нашої флори та фауни. 

Інформуючи дітей про найближче оточення в процесі цільових 

прогулянок, вихователь здійснює важливе виховне завдання – формування 

реалістичних знань, без яких неможливе оволодіння систематизованими 

знаннями, тобто встановлення об’єктивних зв’язків між предметами та 

явищами природи. 

Сучасні дослідження доводять, що рушійною силою у розвитку 

пізнавальних інтересів є нові знання. Що більше дитина знає, то більше їй 

хочеться знати, відкривати причини явищ. Ознайомлення з природою під час 

цільових прогулянок дає для цього необмежені можливості: різноманітність 

видів рослин, тварин, зміни в процесі їхнього росту і розвитку, пристосування 

до умов середовища – ось те, що кожного разу може забезпечувати 

надходження нової інформації, сприяти формуванню пізнавальної активності 

дітей. 

Оціночна функція знань полягає в тому, що знання є основою 

формування ставлення до природи. Під час проведення цільових прогулянок 

діти отримують знання про взаємозв’язки в природі, про цінність для людини 
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тих чи інших об’єктів природи, про правила природокористування. Діти 

можуть виконувати правила природокористування: на ставку, у лузі, лісі ми 

гості, і поводитися потрібно чемно, не порушувати спокою тих, хто постійно 

там живе. Лише на основі знань, діяльності у природі формується екологічна 

культура, яка полягає в тому, що дитина усвідомлює загальні закономірності 

природи, вважає природу рідною домівкою, яку треба берегти і про яку треба 

піклуватися. 

Отже, дошкільний вік – важливий етап становлення екологічного 

світогляду дитини, що передбачає формування зачатків гуманної взаємодії з 

природним довкіллям.  Реалізація завдань Базового компоненту дошкільної 

освіти за освітньою лінією «Дитина в природному довкіллі» забезпечить 

формування у дошкільників такої важливої особистісної якості, як екологічна 

вихованість. Вона передбачає набуття дітьми уявлень про унікальність та 

неповторність природи, гуманне відношення до живих істот, естетичні почуття, 

виважену, безпечну поведінку в природі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІСТУ ІГРОВОГО НАВЧАННЯ У 

ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ 

Впровадження інновацій в освіту посідає провідне місце в педагогічному 

дискурсі останніх років. Національна доктрина розвитку освіти ставить перед 
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учителем завдання створити дитині умови для її максимального саморозвитку 

та самовдосконалення. Для цього процес навчання має бути сконструйованим з 

максимальним наближенням до запитів і можливостей дитини. Одним з 

основних засобів залучення учнів до навчальної діяльності є навчальна гра. 

Саме вона має велике значення в задоволенні дитячої потреби пізнання світу. 

Наукове осмислення сутності гри та її значення для загального розвитку 

дитини було започатковане в психології. Сутність педагогічної діяльності 

опрацьовувалась багатьма вченими, але перші її кроки базувалися на теоріях  

Ф. Фребеля, М. Монтессорі та З. Фрейда.  

Зигмунд Фрейд вказує на дві форми прояву несвідомого і зміни дійсності, 

які підходять до мистецтва ближче, ніж сон і невроз і називає дитячу гру і 

фантазії наяву.  «Несправедливо думати, – говорить він, – що дитина дивиться 

на створений нею світ несерйозно; навпаки вона відноситься до гри дуже 

серйозно, вносить в неї багато натхнення. Протилежність грі не серйозність, а – 

дійсність. Дитина чудово відрізняє, не дивлячись на всі захоплення, створений 

нею світ від дійсного і охоче шукає опори для уявних об’єктів і відносин у 

відчутних і видимих предметах дійсного життя» [5, с. 4]. 

Існує безліч теорій походження і розвитку гри, у тому числі і в 

педагогічному аспекті. Багато пов’язують виникнення гри з релігією, з 

мистецтвом, з трудовою діяльністю і так далі. 

Зокрема у психології виділяють такі теорії гри: 

 біологічна природа гри (Карл Гроос). На основі порівнянь особливостей ігрової 

діяльності дітей та інстинктивної діяльності дитинчат тварин німецький 

психолог додавав, що гра має біологічну природу, є одним із способів 

підготовки до майбутньої серйозної діяльності, головним змістом життя 

дитини; 

 суспільно-історична природа гри (Гренвілд-Стенлі Холл). Розвиток психіки 

дитини є своєрідним повторенням етапів розвитку людства незалежно від умов 

її життя і виховання. Американський психолог, засновник педології доводив, 
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що гра дитини за формою та змістом дублює історію від первіснообщинного 

ладу до сучасного суспільства; 

 психологічна теорія гри (З. Фрейд, А. Адлера, К. Хорні). У межах цієї теорії 

використання гри розглядається як засіб вираження дитиною інстинктів, 

бажань, прагнень, які вона може реалізувати безпосередньо в житті [7]. 

Діти у дитячому садку багато граються, гра є основним видом діяльності 

дитини, початкова школа є перехідним етапом між дитинством та юністю, тому 

гра не має зникати з їхнього життя, вона має сприяти кращій адаптації учнів в 

школі, покращенню роботи в колективі. Гра має стати тим містком, по якому 

діти легко, без душевних травм переходять зі світу дошкільного дитинства у 

світ шкільного життя.  

Гра, як і будь-який засіб, стає виховним фактором тільки в разі 

дотримання низки умов. Головна з них – це навчально-виховне ставлення 

вчителя до дітей, що виражається за допомогою ігрових прийомів. Його можна 

назвати ігровою позицією педагога [1, с. 113]. Отже, цінність гри в освітньому 

процесі початкової школи здебільшого забезпечується і підтримується 

грамотно побудованою стратегією та тактикою діяльності вчителя початкових 

класів [4, с. 78]. 

Ігрова діяльність чудово компонує з навчанням, слугує наче першим 

поштовхом для подальшої самостійної навчальної діяльності. Мета введення 

ігрового навчання полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови 

постійної, активної та захоплюючої взаємодії вчителя та учнів.  

Варто зауважити, що гра має забезпечити свій навчальний потенціал і не 

повинна перетворюватися у своєрідну «виставу». До використання навчальної 

гри потрібно підходити дуже вдумливо, обережно. Ігри, до речі, ефективні не 

на всіх заняттях. Найбільш продуктивні вони на уроках узагальнення 

отриманих знань, умінь і навичок, закріплення їх або вироблення практичних 

умінь і навичок. Саме на цих заняттях навчальні ігри потрапляють на 

благодатний ґрунт знань, отриманих учнями під час вивчення теми [2, с. 39]. У 
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багатьох дітей саме під час навчальної гри підвищується інтерес до навчального 

процесу, розвиток здорової конкуренції та бажання швидше від інших осягнути 

матеріал. Ці ігри повніше реалізують підготовку учнів до практичної 

діяльності, виробляють у них життєву позицію та вміння злагоджено 

працювати у колективі. У грі повніше проявляються можливості, нахили та 

здібності дитини. 

Також саме під час гри розпочинається невимушене спілкування дитини з 

колективом класу, взаєморозуміння між вчителем та учнями. Протягом гри в 

дітей виробляється звичка зосереджуватися на роботі, вдумливо самостійно 

працювати та розвивається увага. 

Кількість ігор на уроці має бути розумною. Доречним є продумати і 

поетапний їх розподіл: на початку уроку гра повинна допомогти зацікавити, 

організувати дитину; в середині уроку гра повинна бути націлена на засвоєння 

теми дитиною; в кінці уроку гра може бути пошукового характеру. Але 

важливо, щоб на кожному етапі уроку вона була цікавою, доступною, включати 

різні види діяльності. При організації гри на уроціважливо в якому темпі вона 

буде проводитись та розприділяти час, виділений на гру. 

Важливо створити під час ігрової діяльності на уроці ситуації успіху, бо 

це – єдине джерело внутрішньої сили учня, що народжує енергію для 

подолання труднощів і бажання вчитися [3, с. 33]. Завдяки грі школярі вчаться 

виборювати перемогу, прагнуть до успіху, концентрують волю, досягають 

поставленої мети, вимогливо ставляться до себе, бачать перспективу власного 

зростання та усвідомлюють потребу самовдосконалення [5, с. 5]. 

Особливість навчальної гри як форми навчання полягає в тому, що вона 

досягає своєї мети непомітно для учня, бо вона не змушує учня навчатися, вона 

просто стимулює до добровільного навчання, зацікавлює та розвиває, інтригує.  

Гра – єдиний вид діяльності, в якому процесові надається більше, ніж 

результатові. Мотив гри полягає в самому процесі, який слугує результатом, а 

результат – проміжною ланкою процесу. Відповідно до психолого-
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фізіологічних особливостей свого віку молодші школярі постійно відчувають 

потребу в грі, ігровому спілкуванні та досвіді, який вони набувають у процесі 

гри. Позитивне ставлення вчителя до ігрової діяльності збереже, саме, цінність 

гри у навчальному і пізнавальному процесі дітей. Також не варто забувати про 

психологічний стан під час проведення навчальної гри, діти можуть відчувати 

радість, гордість та відчуття успіху, але є і протилежний бік – такі відчуття, як 

образа, гнів та засмученість, тому в ході гри дуже важливо коректно вказувати 

дітям на їхні помилки, не зачіпаючи їхні почуття та делікатно підтримувати 

дисципліну, не допускати конфліктів між дітьми, грубості та суперечок.  

Чому діти так люблять гру? Чим вона приваблює їх? Звідки беруть вони 

енергію, щоб безупинно бігати з м’ячем, годинами будувати замки й мости, 

бавитися з ляльками? В. О. Сухомлинський назвав гру величезним світлим 

вікном, крізь яке в духовний світ дитини вливається живильний потік уявлень, 

понять про навколишній світ. Гра для дошкільнят – справжнє життя зі своїми 

радощами і прикрощами, переживаннями і досягненнями. Водночас вона для 

нього вільна діяльність, адже грає дитина без примусу, із задоволенням. 

Найперша цінність гри в тому, що в ній дитина легко засвоює те, на що в інших 

умовах довелося б витрачати значні зусилля. Вільна, без натиску дорослих 

малюк засвоює різноманітні знання, набуває вмінь, готується до життя. Ось 

чому, саме ми, батьки й педагоги, маємо взяти гру на озброєння [6]. 

Запровадження змісту ігрового навчання є вкрай важливим для 

навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, адже гра допомагає 

навчатись їм саме у їхній сфері – сфері гри. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Актуальність дослідження. Реформи, здійснені в системі вищої освіти 

безпосередньо вплинули на особливості підготовки педагогічних кадрів. Значну 

увагу приділяється компетентнісному підходу, який розглядається як один із 

фундаментальних принципів, який визначає тогочасну методологію оновлення 

змісту освіти. Професійна компетентність інтегрує в собі усі ключові здібності, 

якими повинен бути наділений майбутній вчитель початкових класів. 
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Варто зазначити, що поняття «професійна компетентність» у психолого-

педагогічних дослідженнях розглядається неоднозначно. Здебільшого, 

трактується через межові категорії «педагогічна компетентність», «психолого-

педагогічна компетентність», «професійно-педагогічна компетентність», 

«компетентність вчителя». Розвитку професійної компетентності вчителя 

присвячені роботи О. Cкворцової, Л.І. Лозової, Б. Ельконіна, Н. Кузьміної, Л. 

Карпової, Л. Коваль, О. Пометун, І. Прокопенко, С. Ракова, О. Савченко [2]. 

Дефініція «професійна компетентність» має низку визначень. Професійна 

компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, загальної 

культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна 

інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат [2]. Під 

професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості 

учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі 

педагогічного процесу [1]. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти 

застосовувати її в практичній діяльності.  

Професійна компетентність вчителя початкових класів розглядається як 

властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної діяльності, 

а саме до організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог; 

єдність теоретичної й практичної; готовності педагога (предметно-теоретичної: 

математичної, психолого-педагогічної; та дидактико-методичної) до здійснення 

педагогічної діяльності;  спроможність результативно діяти, ефективно 

розв’язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають в процесі 

навчання учнів математики [2]. 

Головними складовими професійно-педагогічної компетентності є: 

спеціальна і професійна компетентність в сфері дисципліни, яка викладається; 

методична компетентність в сфері способів формування знань, вмінь та 

навичок; cоціально-психологічна компетентність в сфері процесів спілкування; 

диференційно-психологічна компетентність в сфері мотивів, здібностей, 
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спрямованості; аутопсихологічна компетентність в сфері досягнень та недоліків 

своєї діяльності і особистості [3]. 

Окрім цього, важливими елементами педагогічної компетентності 

виступають: теоретичні педагогічні знання; практичні вміння; особистісні 

якості педагога [2]. 

Теоретичні педагогічні знання передбачають зміст психолого-

педагогічних знань, які визначені навчальними програмами. Психолого-

педагогічні і спеціальні знання є необхідною умовою професійної 

компетентності. Практичне розв’язання педагогічних завдань забезпечують 

уміння і навички, передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що професійна 

компетентність педагога визначається його особистими вміннями, такими як: 

бути активним, гнучким, відповідальним, комунікабельним та професійними 

навичками: вміння взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу, 

використовувати  новітні методи навчання.  

Література: 
1. Барановська В. М. Формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / В. М. Барановська – Режим 
доступу до ресурсу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/7_2010/6.pdf 

2. Жигайло О. Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя 
початкових класів [Електронний ресурс] / О. Жигайло – Режим доступу до 
ресурсу: 
file:///C:/Users/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
%D0%B2%D0%B0%D1%87/Downloads/Mir_2012_6_20.pdf. 

3. Кухначева А. І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів 
початкових класів [Електронний ресурс] / А. І. Кухначева – Режим доступу до 
ресурсу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/13287/1/Elita_2012_30-31_Kukhnachova_Formuvannia.pdf. 

4. Романишина Л. М. Особливості формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів початкових класів у процесі педагогічної підготовки 
[Електронний ресурс] / Л. М. Романишина – Режим доступу до ресурсу: 
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-1/090-94.pdf. 

 
Струсь О., 

здобувач вищої освіти V-го курсу  
факультету педагогічної освіти 



220 

 

(Львівський національний університет імені Івана Франка) 
Науковий керівник – Новосельська Н. Т., 

кандидат педагогічних наук, 
асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

факультету педагогічної освіти 
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 На сучасному етапі розвитку й модернізації освітнього простору 

особистість вчителя займає першочергове місце і вимагає особливого 

підходу. З позиції акмеологічного підходу вчитель та учні є суб’єтами 

освітнього процесу, які прагнуть до саморозвитку, постійно вдосконалюють 

власний потенціал, максимально розкривають природні здібності. Сьогодні 

недостатньо вчителеві добре знати свій предмет, він має постійно 

вдосконалювати педагогічну майстерність, прагнути до професійного 

розвитку й самореалізації у педагогічній діяльності. 

Теоретико-методологічні основи дослідження теорії акмеологічного 

підходу були закладені в роботах А. Бодальова, А. Деркача, В. Зазикіна,       

Н. Кузьминої, В. Максимової та інших. Проблеми професійної підготовки 

вчителів в акмеологічному аспекті досліджують  вчені: І. Зязюн, Н. Кошарна, 

О. Леонтьєва, Д. Мотигуллін, Н. Ничкало, А. Реанта інші. 

Поняття «акмеологія» введено в науковий обіг вітчизняним психологом М. 

Рибніковим, який ще в 1928 р. запропонував назвати розділ вікової психології 

акмеологією. Реалізація акмеологічного підходу в педагогічних дослідженнях 

стала можливою завдяки розвитку акмеології як науки про шляхи досягнення 

особистістю нових вершин в житті та професійній діяльності.  

Акмеологія у педагогічній освіті вивчає феменологію, закономірності і 

механізми розвитку особистості на ступені її професійної зрілості та є, за 

твердженням С. Гончаренка, – методологічним інструментарієм, який 

допомагає організувати умови для оптимального досягнення фахівця 
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ступенів професіоналізму у сферах педагогічної діяльності, для прояву ними 

своїх соціально значущих і творчих якостей [1, с. 14]. 

Сьогодні в українському освітянському просторі поширюються ідеї 

педагогічної акмеології, у межах якої розглядаються питання професійної 

самореалізації сучасного вчителя, досягнення ним акме-вершин. Провідною 

ідеєю акмеологічного підходу в педагогічній освіті є забезпечення 

акмеологічного розвитку педагога, суб'єктними ознаками якого є: ініціатива, 

самостійне цілепокладання, планування, передбачення; інтенсивна 

включеність у діяльність; прагнення до саморегуляції (самоконтролю, 

самокорекції, самокомпенсації), постійна орієнтація особистості на 

саморозвиток і самооновлення; прагнення до самореалізації і творчого 

творення; інтеграція свого професійного шляху, структурування і 

впорядкування свого професійного досвіду і досвіду інших. Головним 

результатом роботи педагога є наявність позитивних якісних змін в: 

оволодінні уміннями, знаннями та навичками, що відповідають освітнім 

стандартам, які прийняті в суспільстві; формування якостей особистості, які 

необхідні для активної життєдіяльності особистості в суспільстві. 

До акмеологічних засад відноситься також акмеологічний зміст різних 

видів педагогічної діяльності вчителя, зокрема інноваційної діяльності, 

методичної роботи тощо. О. Мандражи до змісту підготовки вчителів до 

інноваційної діяльності в системі методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів відносить: загальні психолого-педагогічні знання й уміння; 

розширення світогляду, інтелектуальний та духовний розвиток; знання про 

інноваційну діяльність; знання й уміння аналізувати власну діяльність, 

проводити рефлексію, працювати з інформацією, володіти науково-дослідним 

апаратом, розвивати комунікативні вміння, здібності до співробітництва; 

вміння складати авторські програми та проводити їхню експериментальну 

перевірку; розвиток творчості, активності, впевненості; розкриття потенціалу 

методичної роботи [2, с. 36]. 
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Важливою складовою професіоналізму майбутнього вчителя є готовність і 

спрямованість до самовдосконалення, що забезпечує динамічність, розвиток 

професійних якостей і характеристик шляхом адекватної самооцінки i 

оперативного усунення виявлених у процесі педагогічної діяльності 

особистісних недоліків, вдосконалення професійного рівня вчителя відповідно 

до вимог  часу. Професіоналізм майбутнього вчителя характеризується 

наявністю у нього таких складових: професійного покликання; глибокої 

мотивації для виконання роботи в різних її різновидах; морально-духовних 

якостей, схильності до роботи з людьми; професійної майстерності; об'єктивно 

критичного ставлення до своєї діяльності. 

Важливою умовою акмеологізації педагогічного процесу є створення 

особливого «акмеологічного середовища» – середовища комфортного 

викладання й навчання, що стимулює прагнення до самореалізації, до 

творчості, до успіху й рефлексії. Саме тому невід’ємним елементом 

навчального середовища майбутніх вчителів є акмеологічні технології. Вони 

дають можливість навчити професійно сприймати освітнє середовище, 

аналізувати освітні системи, розуміти процеси, які відбуваються в них, сприяти 

бажаним і не допускати небажаних учнівських результатів [3, с. 23].  

Отже, з позиції акмеологічного підходу професійну самореалізацію 

вчителя визначено як здатність розкривати професійно-педагогічний потенціал 

у роботі з учнями, самопідготовці. Використання акмеологічного підходу в 

педагогічній діяльності вчителя підвищить рівень його професійної 

самореалізації в різних видах педагогічної діяльності, що й забезпечить 

продуктивне навчання і вихованняучнів. 
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

Мовлення – важливий засіб спілкування, обміну думками й почуттями 

між людьми, передачі і засвоєння певної інформації, тому особливе значення у 

школі приділяють саме мовленню і засобам, якими його розвивають. Сьогодні у 

сфері навчання мови і мовлення існують певні інновації, які прямо чи 

опосередковано впливають на ефективність педагогічного впливу та 

становлення мовної особистості. 

Над методикою розвитку мовлення молодших школярів засобами 

сучасних технологій працювали  такі науковці: Варзацька Л., Вашуленко М., 

Дичківська І., Мельничайко О., Пометун О., Пироженко Л., Лисенкова С. 

Хорошковська О. та ін. Спираючись на їхні дослідження, спробуємо з`ясувати, 

як удосконалюється сьогодні мовлення молодших школярів засобами сучасних 

технологій.   

Проблему мови і мовлення у сучасному мовознавстві вважають однією із 

найскладніших, оскільки трактування цих понять й критеріїв їх розмежування 

лінгвістами різне. Щоб говорити про поняття мовлення варто  зазначити, що 

перед тим  досліджувались поняття мова, слово, мислення.   
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За твердженням М. Вашуленка, розвивати мовлення – це означає вчити 

школярів правильно і доцільно, відповідно до норм літературної мови 

користуватися всім арсеналом мовних засобів у побудові зв’язних 

висловлювань [2, с. 307]. 

Отже, розрізняють дві форми мовлення – зовнішнє (усне і писемне) та 

внутрішнє, котре розвивають у процесі навчання.  Внутрішнє мовлення – це 

мовлення в думках, яке відбувається без участі органів мовлення [2, с. 309]. 

Зовнішнє мовлення – це мовлення для інших. Воно розраховане на сприймання 

слухачами» [2, с. 309]. Зовнішнє мовлення поділяється на чотири види:  

слухання ( аудіювання), говоріння, читання, письмо. 

Відомо, що розвиток мовлення школярів відбувається у процесі навчання 

як стандартними так і нестандартними способами. Ми спробуємо дослідити, 

яку роль відіграєі який результат дає використання таких сучасних технологій 

як інтерактивне навчання, метод ейдотехніки та гра (творчі, дидактичні, 

розвивальні), як ці технології впливають на розвиток мовлення молодших 

школярів. 

Під інтерактивним навчанням розуміють навчання, яке здійснюється за 

умови взаємодії учня з вчителем та іншими учнями. Упродовж процесу 

інтерактивного навчання вчитель не дає готових знань…, а тільки досвідчено 

курує навчальним процесом, спонукаючи учнів до самостійного пошуку 

вирішення тієї чи іншої освітньої проблеми [1, c. 41-42]. 

Саме під час використання інтерактивних технологій вчитель не подає 

готового матеріалу, а створює необхідні умови для самостійного пошуку 

відповідей учнів. При виконанні таких вправ учням часто доводиться 

працювати в малій групі, в якій за виконання завдань несе відповідальність 

кожна дитина. Тому усі учні повинні контролювати кожен етап роботи та 

аналізувати, відтворювати і висловлювати власні думки та ідеї. На уроках з 

використанням інтерактивних методів потрібно багато часу, проте в учнів 
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успішно формується усне мовлення, вміння вести діалог та представляти власні 

думки.  

Ейдотехніка – це сукупність найбільш ефективних та перевірених 

протягом багатьох років як авторських, так і класичних прийомів 

запам’ятовування; технологія з обробки, зберігання та відтворення інформації 

[3]. Застосовуючи цю технологію, учитель кодує матеріал уроку в символи, 

схеми, діти запам’ятовують інформацію, пропускаючи її через серце, емоції, 

темперамент. А лише тоді відтворюють у письмовому або усному варіанті. 

Ейдетизм становить собою специфічний вид пам’яті, заснований на зорових 

образах і враженнях. Змістовадетальністьвідтворення, наочність, емоційно-

чуттєва насиченість відтворюваного образу практично не уступає образу, що 

сприймається. Ейдетичний образ є суб’єктивним, яскравим, візуальним. Тому 

ейдотехніку  ще називають «жива» пам’ять[3]. 

Ще одним ефективним засобом формування мовлення дитини є гра – 

дидактична, розвивальна, творча, гра з однолітками. Гра – один з найцікавіших 

видів людської діяльності, засіб його всебічного розвитку, важливий метод 

навчання та виховання [4]. 

Складаючи гру, вчитель може враховувати індивідуальні особливості 

кожного учня. Давати такі завдання, які під силу кожній дитині. Також часто за 

допомогою гри розкриваються скриті таланти дитини. Багато дітей бояться 

висловлювати свою думку. Почуваються некомфортно в класі і переживають, 

коли потрібно щось сказати. Саме в таких ситуаціях потрібно використовувати 

ігри, оскільки процес бавлення не ставить рамки для дитини. Вона себе веде 

правдоподібно і не переживає, як на звичайному уроці. Проте результат такої 

роботи є. Адже діти вчаться розмовляти простою мовою, розповідати і 

сприймати нову інформацію. 

Отже, існує низка інноваційних підходів, методів, технологій, які тією чи 

іншою мірою стосуються мовленнєвого розвитку дитини. Багато цих нових 

методів та технологій навчання в умовах Нової української школи 
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використовують вчителі для розвитку мовлення школярів. Головне завдання 

цих інновацій – не лише зацікавити учнів, але й практично навчити 

використовувати усне та письмове мовлення у щоденному спілкуванні. 
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СИРІТСТВО ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Рівень розвитку суспільства оцінюється відповідно до якості життя, яке 

воно забезпечує наймолодшим громадянам, адже головним джерелом прогресу 

будь-якого суспільства є діти, від яких залежить його майбутній розвиток. Тому 

необхідно, щоб держава вкладала ресурси в дітей, захищала їхні права. 

Особливого захисту потребують діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування. Кожна дитина має право на виховання в сімейному 

оточенні, незалежно від того, може її біологічна родина забезпечити нормальні 

умови життя та виховання чи ні [2].  
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У сучасних умовах розвитку України найбільш незахищеними виявилися 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих 

будинків та шкіл-інтернатів різного типу. Сьогодні основним нормативним 

документом, що визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії 

державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» № 2342 від 13 січня 2005 року [3]. Відповідно до цього Закону, 

заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 

медичні, навчальні, виховні заклади, заклади та установи праці та соціального 

захисту населення, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування [3]. 

Дитина-сирота – це  дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, 

позбавлені батьківського піклування – це діти, які залишилися без піклування 

батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без 

позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх 

органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та 

відсутністю відомостей про їх місце знаходження, тривалою хворобою батьків, 

яка перешкоджає  їм виконувати  свої  батьківські обов'язки,  а також підкинуті 

діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні 

діти [3].   

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають 

діти-сироти та діти, позбавлені  батьківського  піклування, віком до 18 років та 

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  при 

продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних 

закладів [3]. 
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Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічна 

допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних 

стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після 

початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для 

навчальних  закладів  у відповідних бюджетах. 

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним 

висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки  повне  

державне забезпечення та виплачується стипендія. Навчальний заклад сприяє 

організації  їх лікування [4]. 

Серед основних причин, в результаті яких діти залишаються сиротами є 

безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків; вживання 

батьками алкоголю, наркотичних речовин; злочинна діяльність та агресивна 

поведінка батьків. Якщо ці діти потрапляють у прийомну сім’ю чи дитячий 

будинок сімейного типу можуть виникати певні проблеми, а саме: проблема 

увихованні прийомної дитини, проблема ревнощів або різниці між дітьми, 

проблема нерозуміння прийомними дітьми меж інших дітей та ін. 

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування – 

це визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право 

на повне державне утримання і отримання передбачених законодавством пільг 

та яке підтверджується комплексом документів, що засвідчують обставини, 

через які дитина не має батьківського піклування. Робота із встановлення 

статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 

передбачає збір визначених законодавством документів чи доказів про те, що є 

всі правові підстави поставити дитину на облік з усиновлення [1, с. 6]. 

На сьогодні в Україні проводиться централізований облік дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Законом України «Про діяльність 

санаторних спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів» визначено як 
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обов’язок керівників закладів, де перебувають або виховуються такі діти, 

надавати інформацію про вихованців у місцеві органи опіки і піклування щодо 

можливості усиновлення таких дітей. Для того, щоб дитина вибула із закладу 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

усиновлення, адміністрація закладу повинна заповнити анкету встановленого 

зразка і направити її до відповідних органів. Ця функція часто покладається на 

соціального педагога і насамперед пов’язана із встановленням статусу 

дитини [5, c. 23]. 

За останні п’ять років в Україні визначилася стійка тенденція до 

щорічного збільшення кількості дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування. За даними Державного комітету статистики України у 2011 році 

налічувалося близько 60 тис. дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, а станом на 1 січня 2016 року загальна кількість складає 73 182 

дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування [2]. 

За даними Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту із 

загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

відсоток власне дітей-сиріт незначний (за різними даними від 8 до 10%). 

Найпоширенішим шляхом влаштування дитини залишається інтернатна 

система утримання та виховання, а також опіка та піклування. За даними 

Державного комітету статистики України у школах і школах-інтернатах усіх 

типів, під опікою та піклуванням на кінець 2016 року навчалося 25 тис. дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а решту були усиновлені 

або виховувались в прийомній сім’ї чи дитячий будинок сімейного типу. 

Поширення набула опіка та піклування внаслідок того, що, як правило, 

виховувати та утримувати дитину, яка залишилася без батьківського 

піклування виявляють родичі та близькі. А відповідно до чинного 

законодавства опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які 

перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним. Але значна 

частина дітей, позбавлених батьківського піклування не має родичів, які б мали 
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бажання та можливості для виконання обов’язків опікуна або 

піклувальника [5, с. 33]. 

Сучасне сирітство, включаючи такі нові його прояви як дитяча 

безпритульність. Вона є наслідком недостатньої уваги суспільства, насамперед 

органів опіки та піклування до соціальних проблем сімей з дітьми. Невчасне 

виявлення проблемних сімей, зволікання з вилученням дітей з таких сімей, 

недостатній контроль суспільства за вихованням дітей у неблагополучних 

сім’ях – все це призводить до розвитку важко керованої ситуації, за якої діти 

часто залишаються напризволяще [5, с. 29]. 

Найбільш ефективним, що може сприяти вирішенню проблем 

соціального становлення різнобічного виховання дітей, позбавлених 

батьківського піклування, є передача їх на виховання у сім’ю, у природне 

соціально-педагогічне середовище, що спроможне впливати на виховання 

дитини. Саме в сім’ї формується світогляд, морально-естетичні ідеали і смаки, 

норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтири дитини, тобто усі ті 

якості, які згодом становитимуть її сутність як особистості [5, с. 30]. 

Саме шляхом створення ефективних форм сімейного виховання дітей-

сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, можна реалізувати 

вимоги міжнародних документів щодо забезпечення права дитини, перш за все 

дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування – зростати в 

сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та взаєморозуміння. Такою 

ефективною формою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування є прийомна сім’я [2]. 

Отже, проблема сирітства була і залишається актуальною соціальною 

проблемою. Причини сирітства, кількість дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківської опіки з кожним роком змінюються. Існуюча система інтернатноого 

виховання позбавляє найголовнішого права дитини – права на виховання у 

сім’ї. Відтак проблема функціонування прийомних сімей та дитячих будинків 



231 

 

сімейного типу як альтернативи інтернатного виховання сьогодні стоїть дуже 

гостро та потребує активного впровадження у суспільне життя. 
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ОНОВЛЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Система освіти сьогодні  зазнає значних змін, що пов’язані  із внесенням 

корективу у цілі, завдання та зміст освітнього процесу. Сучасний етап 

реформування основних напрямів педагогічної освіти зумовлює необхідність 

зміни змісту і структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку 

інноваційних підходів, активних форм і методів навчання творчої особистості 
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фахівця з високим рівнем розвитку компетентності в умовах неперервної 

освіти. 

Сьогодні в педагогічній літературі широко використовується поняття 

«Європейський вимір освіти» (далі – ЄВО). Пріоритетним завданням розвитку 

освітньої галузі є формування у молодого покоління європейських 

компетентностей, необхідних для життя у глобалізованому  суспільстві знань. 

Традиційна українська школа,  яка орієнтована на передавання знань і вмінь від 

учителя до учня, не встигає за темпами їх нарощування. У ній недостатньо 

надається увага розвитку здібностей, які необхідні учням для того, щоб 

приймати обгрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути активними 

суб'єктами на ринку праці. Серед головних недоліків традиційної системи 

освіти – невміння і небажання дітей активно вчитися, несформованість 

ціннісного ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму в цілому. Тож 

очевидно, що сьогодні актуалізувалась потреба суспільства у розбудові нової, 

інноваційної школи [2, с. 3]. 

Концепція «Нова українська школа» окремо акцентує увагу на 

впровадження особистісно  орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології  

дитиноцентризму.  Серед актуальних ідей дитиноцентризму є: 

- відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу 

педагогічної творчості; 

- активність учнів в освітньому процесі, орієнтація на інтереси та досвід 

учнів; 

- практична спрямованість освітньої діяльності, взаємозв'язок особистого 

розвитку дитини з її практичним досвідом; 

- виховання вільної незалежної особистості; 

- забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, 

урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-

психологічного комфорту; 

- впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і 
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самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних 

ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству [1, с. 36]. 

Відповідно, головною ідеєю Нової української школи і нового Стандарту, 

зокрема, є навчання, побудоване на компетентностях. Серед них: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною та іноземними 

мовами; математична, екологічна, інформаційно-комунікаційна, культурна 

компетентності; компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; інноваційність; навчання впродовж життя; підприємливість та 

фінансова грамотність [1, с. 38]. 

Компетентнісний підхід зміщує акценти з процесу накопичення 

нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування в учнів 

здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання й досвід у 

різних ситуаціях. Тобто, якщо раніше вчитель відігравав роль «передавача 

знань», то тепер він має стати організатором освітньої діяльності. Змінюється і 

модель поведінки учня – від пасивного засвоєння знань до дослідницько-

активної, самостійної діяльності. Процес навчання наповнюється розвивальною 

функцією, яка стає інтегрованою характеристикою сучасного педагогічного 

процесу.  

Система сучасних європейських компетентностей в освіті має ієрархічну 

структуру за такими рівнями: загальні компетентності (ключові, міжпредметні 

та надпредметні) – здатність людини здійснювати складні багатофункціональні 

види діяльності, ефективно розв'язуючи актуальні індивідуальні та соціальні 

проблеми; загальногалузеві компетентності, які формуються в дітей упродовж 

засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі в усіх класах основної школи; 

предметні – складова загальногалузевих компетентностей, що стосується 

конкретного предмета. 

Особлива роль у цих процесах відводиться початковій ланці освіти. 

Інноваційно-гуманістичні підходи до освітнього процесу й реалізація 

компетентнісної парадигми скеровують її на формування людини – 
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громадянина, для якої громадянське суспільство стане середовищем, у якому 

вона сповна реалізує свої права й свободи, розкриє свої можливості й цим 

самим буде усвідомлено задовольняти інтереси та потреби суспільства в цілому 

[2, с. 4 – 5]. 

Отже, одним із найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому 

етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки майбутніх 

кадрів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за 

умови зміни педагогічних методик та впровадження  інноваційних технологій 

навчання, зокрема інноваційна діяльність і творчий пошук навчальних закладів, 

які готові до впровадження змін. 
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ  НАСЛІДКІВ ВІЙНИ - ПОСТТРАВМАТИЧНИХ 

СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ 

 
           Війна в Україні триває шість років. Щодня ми втрачаємо наших 

захисників. Згідно з офіційними даними Управління ООН з координації 

гуманітарних питань внаслідок бойових дій на Сході України з середині квітня 

2014 року і до лютого 2019 року задокументовано загибель 13000 тис. осіб та 

поранення отримали понад понад 30 000тис. осіб, а смерть від самогубств 

українських військових, зафіксовано більше, ніж 1 000 випадків, що також 



235 

 

свідчить про важку ситуацію психологічного «комфорту» осіб, які повернулися 

після війни додому.   

     Формуюється численна кількість людей, які після демобілізаціїї, 

повертаються в суспільство як і з фізичними, так і з психологічними травмами. 

Кількість травмованих з кожним днем зростає, оскільки психологічну 

травму отримають не тільки безпосередні учасники бойових дій, але й ті, хто 

опосередковано задіяний або навіть просто спостерігає та співпереживає. Це 

жінки та матері, діти та друзі. Тому вкрай важливою є надання психологічної 

допомоги та підготовки сім’ям військовослужбовців, щоб знати як допомогти 

та не зашкодити, а також як себе поводити, і як сприймати ту чи іншу ситуацію.   

Посттравматичні стресові порушення сприяють формуванню 

специфічних сімейних відносин, особливих життєвих сценаріїв і можуть 

впливати на відносини між членами сім’ї [2]. 

Ситуація, яка склалася в Україні за останні роки, характеризується 

екстремальністю зовнішніх умов життєдіяльності людини та її внутрішньої 

готовності протистояти їм. Психічні розлади, які пов’язані зі стресом під час 

військових дій, стають надалі одним з головних внутрішніх бар’єрів на шляху 

подальшої адаптації до повоєнного життя. При цьому після повернення до 

мирної обстановки на посттравматичні стресові розлади, які пов’язані з 

попередньою участю в бойових діях, нашаровуються нові психічні розлади, які 

обумовлені вже тривалою соціальною дезадаптацією учасників бойових дій 

(комбатантів) після повернення з війни. Останні, як правило, стикаються з 

нерозумінням, засудженням, складнощами в спілкуванні і професійному 

самовизначенні, з проблемами у сфері фінансів, освіти, створення або 

збереження сім’ї, сексуального життя тощо [4]. 

       Більшість військовослужбовців виявляються психологічно неспроможними 

самостійно повернутися в систему соціальних зв’язків і норм мирного часу, 

виникає потреба в організації спеціальних умов та заходів з метою 

психологічного повернення учасників військових конфліктів до мирного життя.    
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        Метою психокорекції та психотерапевтичного лікування клієнтів з ПТСР є 

допомога у звільненні від спогадів про минуле і від інтерпретації подальших 

емоційних переживань як нагадувань про травму, а також у тому, щоб клієнт 

міг активно і відповідально включитися в сьогодення. Для цього йому 

необхідно знову знайти контроль над емоційними реакціями і знайти 

травматичним подіям належне місце в загальній часовій перспективі свого 

життя та особистої історії. Ключовим моментом психотерапії клієнта з ПТСР є 

інтеграція того далекого, неприйнятного, жахливого і незбагненного, що з ним 

трапилося, в його уявлення про себе («Я-Концепцію») [2; 3].  

      У зв’язку з цим С. Н. Єніколопов розрізняє чотири стратегії терапії, що 

дозволяють досягти цієї мети: 1) підтримка адаптивних навичок “Я” (одним з 

найбільш важливих аспектів тут є створення позитивного ставлення до терапії); 

2) формування позитивного ставлення до симптомів (сенс даної стратегії 

полягає в тому, щоб навчити клієнта сприймати свої розлади як нормальні для 

тієї ситуації, яку він пережив, і тим самим запобігти його подальшу 

травматизацію самим фактом існування цих розладів); 3) зниження уникнення 

(бо прагнення клієнта уникати всього, що пов’язано з психічною травмою, 

заважає йому переробити її досвід); 4) нарешті, зміна атрибуції сенсу (мета цієї 

стратегії – змінити зміст, який клієнт надає перенесеної психічної травми, і 

таким чином створити у клієнта відчуття «контролю над травмою») [2].  

Після перебування в зоні АТО змінюються погляди на життя та ставлення 

до людей. Українське суспільство переживає важкі часи, які мають значний 

вплив на психічне здоровʼя, фізіологічний та емоційний фон громадян України. 

Тому психологічна допомога вкрай необхідна як для наших Воїнів, так і для 

їхніх сімей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до 

оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне 

оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання. 

    Актуальність роботи полягає в тому, що концептуальні зміни у 

вітчизняній освітній системі неможливі без перегляду й реалізації принципово 

нових підходів до оцінювання поступу навчання учнів. В Україні проголошено 

курс на компетентнісну освіту, в умовах якої затребуваним стає такий підхід до 

оцінювання досягнень учнів, який дає можливість виключити негативні 
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моменти в навчанні, сприяє індивідуалізації навчального процесу, підвищенню 

навчальної мотивації й самостійності учнів. Чимало проблем, традиційно 

пов'язаних з оцінкою у навчанні виникло через незрозумілі цілі і неправильно 

визначені вимоги до результатів навчання, застосування невідповідних 

інструментів та ігнорування інших, крім учителя, суб'єктів оцінювання. 

Внаслідок цього учні сприймають таке навчання як «нудьгу і примус». С. 

Фішман і Г. Б. Голуб в своїй роботі «Формувальна оцінка навчальних 

результатів учнів» зазначають: «формувальне оцінювання передбачає оцінку 

досягнень учнів, виявлення пропусків в засвоєнні елементів змісту задля того, 

щоб усунути їх із максимальною ефективністю» [1]. 

      Процес оцінювання в закладі освіти складний і відповідальний, оскільки 

безпосередньо впливає на формування особистості молодшого школяра і досвід 

його навчальної діяльності. Традиційна система оцінювання не відповідає 

вимогам нових стандартів, тому утворення потребує нової системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів, так як вона суб'єктивна, не є комплексною, не 

відображає прогресу в розвитку дитини, не розвиває навички рефлексивної та 

оціночної діяльності учнів, не формує вміння вчитися - ставити цілі, планувати 

і організовувати власну діяльність. 

     Тому сучасний освітній заклад намагається зробити оцінювання більш 

змістовним, об'єктивним, диференційованим і гуманним, що дозволить 

вчителю, по-перше, не завдавати шкоди емоційному здоров'ю дитини і, по-

друге, більш ефективно відстежувати знання, вміння і навички учнів. 

       Формувальна оцінка служить учневі для того, щоб він усвідомив, що 

зробив добре, а що погано, і як він може покращити свою роботу. Вона 

підтримує учня та допомагає йому в процесі навчання. У формуючому 

оцінюванні підсумкову оцінку ми відокремлюємо від формуючої, учень 

отримує менше оцінок, але частіше – зворотний зв’язок від вчителя чи 

однокласника [3]. 

      Формувальне оцінювання базується на таких принципах: 
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1. Центрованість на учневі.  

2. Спрямовується вчителем. Саме педагог визначає, що коли і як оцнювати. 

3. Різнобічна результативність. Разом з учителем учень бере участь  процесі 

оцінювання,що краще впливає на результат навчання. 

4. Впливає на навчальний процес. Головна мета формувального оцінювання – 

стимулювати учня до навчальної діяльності. 

5. Визначається контекстом. Форми і критерії оцінювання залежать від 

конкретної ситуації та особистості самої дитини. 

6. Неперервність. Використовуючи набір простих технік, вчитель організує 

зворотний зв’язок між учнями протягом усього процесу навчання. 

7. Високий професіоналізм вчителя. 

       Наведемо декілька технік формувального оцінювання, які дозволяють 

педагогам краще пізнати рівень знань учнів: 

1. «Мініогляд». В кінці уроку учні на окремих листках відповідають на 

питання: 

- Що на уроці було найважливішим? 

- Який етап уроку був найбільш зрозумілим? 

- Що взагалі залишилось незрозумілим? 

- Які поняття хотілось би зрозуміти краще? 

2. «Спрямована розшифровка». Учні своїми словами повинні пояснити  ті 

поняття, які були опрацьовані на уроці. 

3. «Резюме в одному реченні». Учні одним реченням дають характеристику 

основних понять, розібраних на уроці. 

4. «Карти додатків». Учні наводять приклади з життя на застосування 

вивченого матеріалу, таким чином відбувається перенос знань з теорії на 

практику. 

5. «Тижневі звіти». Забезпечує швидкий зворотний зв’язок: вчитель – учень. 

- Чого я навчився цього тижня? 

- Які питання залишились для мене незрозумілими? 
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- Які питання я задав би учням, якби був вчителем, щоб перевірити, чи 

зрозуміли вони матеріал? 

6. «Шкала». На полях зошита учень креслить шкалу і відзначає хрестиком на 

якому рівні, на його думку, виконана робота. Внизу – не впорався, посередині – 

впорався, але виникли проблеми, вгорі – все вийшло. Під час перевірки вчитель 

обводить хрестик, якщо згоден з оцінкою учня, або малює свій, якщо не згоден. 

7. «Сигнали рукою». Учитель просить учнів показувати сигнали, що 

позначають розуміння або нерозуміння матеріалу (у ході пояснення понять, 

принципів, процесу тощо).  Після ознайомлення із сигналами учитель опитує 

учнів кожної групи: Що саме Ви не зрозуміли? У чому відчуваєте 

невпевненість? Що ви зрозуміли й можете пояснити? За результатами 

отриманих відповідей учитель приймає рішення про повторне вивчення, 

закріплення теми або продовження вивчення тем за програмою 

8. «Однохвилинне есе». Техніка, яка використовується з метою представлення 

учнями зворотного зв’язку про вивчене з теми. Для написання есе вчитель може 

поставити такі запитання: 

Що найголовніше ти дізнався сьогодні? 

Які питання залишилися для тебе незрозумілими? 

9. «Вимірювання температури». Метод використовують для виявлення того, 

наскільки учні правильно виконують завдання. Для цього діяльність учнів 

призупиняється запитанням: «Що ми робимо?». Відповідь на поставлене 

запитання – демонстрація розуміння завдання  або процесу його виконання. 

10. «Мовні зразки (підказки)». Учитель періодично дає учням мовні зразки 

(вислови, підказки), які допомагають будувати відповідь [2]. 

Література: 
1. Фишман И. С. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся : 

методическое пособие / И. С. Фишман, Г. Б. Голуб. – Самара : Учебная 
литература, 2007. – 244 с 

2. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. Формувальне оцінювання: від теорії до 
практики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 
2013. – № 6. – С. 45 – 57. 
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3. Центру громадянської освіти, присвячена формуючому оцінюванню  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ceo.org.pl/pl/ok 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Численні дослідження та звіти доводять, що формувальне оцінювання є 

надзвичайно ефективним способом підвищення навчальних досягнень учнів. 

Джон Хатті у своїх мета-дослідженнях (Visible Learning) ставить формувальне 

оцінювання на перше місце серед найбільш корисних змін в навчанні. 

Формувальне оцінювання, яке називають також «оцінювання, що допомагає 

вчитися», в багатьох країнах вважається одним з найбільш перспективних 

напрямків реформування освіти. Аналіз сучасних поглядів науковців країн ЄС 

на оцінювання навчальних досягнень учнів свідчить про зміни в теорії і 

практиці цієї галузі педагогіки у контексті акцентування особистісно-

орієнтованого навчання [1].  
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Оцінювання допомагає формувати такі якості, як наполегливість, 

чесність, самокритичність. Процес оцінювання в закладі освіти складний і 

відповідальний, оскільки безпосередньо впливає на формування особистості 

дитини. Традиційна система оцінювання не відповідає вимогам нових 

стандартів, тому утворення потребує нової системи оцінювання навчальних 

досягнень, так як вона суб'єктивна, не є комплексною, не відображає прогресу в 

розвитку дитини, не розвиває навички рефлексивної та оціночної діяльності, не 

формує вміння вчитися - ставити цілі, планувати і організовувати власну 

діяльність. 

Як зазначають педагоги, що «упродовж багатьох років шкільна оцінка 

була знаряддям ранжування учнів. У зв’язку зі зміною концепції сучасної 

школи впроваджуюються і нові підходи до оцінювання навчальних досягнень 

— відтепер оцінка має слугувати для аналізу індивідуального прогресу і 

планування індивідуального темпу навчання кожної юної особистості» [2, с. 

28]. 

Французькі науковці Г. Нуазе та Ж.-П. Каверні зазначають, що ключова 

місія формувального оцінювання – допомога учню у навчанні. Вона пов’язана з 

такими важливими завданнями: сприяти впевненості учня у власних силах, 

надавати орієнтири, корисні поради на певних етапах навчання, сигналізувати 

про складнощі, формувати стратегію успішного навчання [3]. 

         У зв’язку зі зміною концепції сучасної школи впроваджуюються і нові 

підходи до оцінювання навчальних досягнень — відтепер оцінка має слугувати 

для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуального темпу 

навчання кожної юної особистості. Відповідно перед дошкільними закладами 

постає проблема підготовки дитини до навчання в новій українській школі, 

необхідно мотивувати дошкільника до пізнавальної діяльності, оптимізувати 

процес навчання та покращити його результати. 

      Ми розробили та запропонували систему технік формувального 

оцінювання, які можна використовувати у роботі з дітьми дошкільного віку на 
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заняттях в різних вікових групах. В залежності від віку дітей, їх індивідуальних 

особливостей ці техніки можна впроваджувати в процес навчання та виховання. 

Зокрема ми виділили такі техніки формувального оцінювання: 

1. «Долонька».  Її варто використовувати коли педагогу потрібно дізнатися чи всі 

діти розуміють про, що йде мова чи потрібна їм допомога, що саме вони не 

розуміють. Ця техніка дозволяє адаптувати процес навчання відповідно до 

рівня засвоєння знань дітей у групі.  

2. «Картки відповідей». Відомо чимало видів використань цієї техніки на 

заняттях. Її можна застосовувати у роботі з дітьми дошкільного віку, на уроках 

у школі, на заняттях зі студентами. Педагог ставить запитання, на яке учні 

відповідають карткам типу: «Так \ ні», «Добре \ погано», «Розумію \ не 

розумію».  

3. «Три речі». Така техніка передбачає надання кожній дитині аркуша паперу та 

маючи їх візуально представляти, через малюнки, три речі, які вони дізналися 

на занятті. Після того, як вони намалюють попросити їх представити свої 

малюнки та розповісти, що там намальовано і які в них є три основні деталі, що 

б вони ще хотіли додати, які кольори вони використовували. 

4. «Сигнали рукою». Вихователь просить дітей показувати сигнали, що 

позначають, чи розуміють, або ж не розуміють (у ході пояснення понять, подачі 

нового матеріалу). Попередньо потрібно домовитися з дітьми про використання 

таких сигналів: 

– Я розумію  і можу пояснити (великий палець руки спрямовано вгору). 

– Я все ще не розумію (великий палець руки спрямовано в сторону). 

– Я не зовсім упевнений у (помахати рукою). 

5. «Світлофор». Дітям необхідно роздати три кола на кожного, червоне, жовте, 

зелене. Щоб перевірити розуміння дітьми під час заняття чи задоволені вони 

процесом навчання, чи розуміють про що йде мова їх варто попросити показати 

один з кругів червоний – я нічого не розумію, мені це не подобається, жовтий – 
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мені потрібна допомога, я не зовсім задоволений завданням, зелений – я 

зрозумів завдання, я хочу це робити.  

6. «Вимірювання температури». Метод використовують для виявлення того, 

наскільки діти правильно виконують завдання. Для цього діяльність 

призупиняється запитанням: «Що ми робимо?». Відповідь на поставлене 

запитання – демонстрація розуміння завдання  або процесу його виконання. У 

разі роботи в парах або групах учитель просить пару або групу 

продемонструвати процес виконання завдання, а інші спостерігають. 

7. «Мовні зразки (підказки)». Таку техніку найдоцільніше використовувати на 

заняттях з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку чи ознайомлення 

з природнім довкіллям вихователь періодично дає дітям мовні зразки (вислови, 

підказки), які допомагають будувати відповідь. 

8. «Дві зірки й побажання(бутерброд)». Її можна використовувати як техніку 

взаємооцінювання, застосовується для оцінювання творчих робіт (малюнки, 

вироби з паперу, пластиліну). Вихователь разом з іншими дітьми оглядає 

роботу. Коли коментують роботи в жодному разі педагог не може оцінювати 

роботу негативно і сварити дитину за не правильне виконання, а вказують на 

два позитивні моменти – «дві зірки» – і на один момент, який потребує 

доопрацювання – «побажання».  

9. «Система наліпок та жетонів». Це найпопулярніша та найефективніша 

технологія формувального оцінювання. На кожну дитину варто завести свій 

блокнот в який вони будуть вклеювати  наліпки, за старання, за знання, вміння, 

хорошу поведінку,  допомогу вихователю, чергування, спілкування в групі.  Ця 

техніка корисна тим, що її можна застосовувати в усіх вікових групах, під час 

проведення будь-якого з видів занять та у всіх режимних моментах, які 

проходять в групі, а також на святах, розвагах, змаганнях. Коли дитина виконує 

всі завдання, слухняно поводиться, ввічливо спілкується вона отримує наліпки, 

які вклеює  в свій умовний щоденник, і за певну кількість наліпок їй можна 

вручити винагороду. 
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10.  «Чотири кути».  Суть цієї техніки полягає  в тому, що під час заняття діти 

повинні переходити з кута в кут, адже в кожному куті є певні позначення, які 

означають «Я з цим погоджуюсь,мені це подобається», «Я це приймаю», «Я не 

погоджуюсь, мне це не влаштовує», «Я пороти». Вихователь називає факт, а 

діти повинні обрати куточок, який відповідає  їхній думці. Важливо, щоб те, 

про що запитує вихователь було для них уже відомим, а не новим.  

11. «Своя валюта». На заняттях вводиться своя «грошова» одиниця. Кожен з 

педагогів зустрічався з проблемою оцінювання коротких відповідей, доповнень, 

вдалих реплік та питань, коли оцінку начебто виставляти нема за що, а успіх 

підтримати необхідно. Так, дітям за доповнення чи вдалу відповідь з місця 

дають до прикладу, червоний кружечок. Зібрані 5 кружечків можна обміняти на 

суперприз. Така технологія стимулює активність дітей, заохочує їх брати участь 

і обговоренні. 

12.  «Портфоліо». В рамках всебічного розвитку дітей, в учбових і 

дошкільних установах регулярно вводяться. У ньому показуються усі успіхи, 

досягнення дитини, позитивні емоції, виражені в творчих роботах, думці 

дитини, та і в цілому його відношення до навколишнього світу. Більше того, 

створення такої презентації допоможе більше дізнатися про дитину, адже 

сторінки портфоліо міститимуть інформацію про характер, захоплення, різних 

досягненнях в спорті і так далі. Воно може стати своєрідним заохоченням, а 

заповнення кожної подальшої сторінки, а також внесення цікавого матеріалу 

мотивуватиме дитину на нові звершення. Батьки і педагоги зможуть 

спостерігати за розумовим, фізичним і психоемоційним розвитком дитини.  

          Отже, навчання й оцінювання – нероздільні процеси. Педагогічне 

оцінювання є одним із найважливіших елементів сучасного навчального 

процесу. Від правильної організації оцінювання більшою мірою залежить 

ефективність управління навчальним процесом. Перед сучасними вихователями 

постає завдання  розкрити потенціал кожної дитини, а не перевірити її на 

відповідність певному стандарту.  Формувальне оцінювання має виключати 
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частку НЕ, жодних негативних суджень чи критики. Активне застосування 

сучасними педагогами методики формувального оцінювання є одним із 

ключових чинників якісної освіти. 
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